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(Re~i)ost:i. ao Sr, ,\Hguslo Se·:cro.) P~gs. ·3. 2.'), 
26, 27, 28 e z:l. 

(Forças de ler l'!l..) Pags. t l5 e 2~0 . · 
(Pell1 01•dom.) Pa~. GW. 

Ser 7.edello Corrên : 

!1.uiz 211url\.) l':i.;;s. ;;1. 5S. 5<:1. 00 e liL 
(Anonyma"lo hrazileil-o.) Po.[:!õ. 84, S5 e .si;. 
([o'or~:i.~ ele terro..) Pag.~. ii9. lSQ, l$1, tS2. 183, 

11' 1, i.S5 , JSt:. 187. 1SS e 189. 
{Petição do5 esLtid:inte5de 1>rep1ra\or íos.) P o.gs. 

2'~3 e 294. . 
i l!:cl i!ici•l do Cor1·elo rio Par:i..) l'ags. :HL e 342. 

(F~~,S:l'!_fe ~rrn:)0 Paf:_s. 582, ~S:i, 584, 5S5, 5.SG. 
c.:1 1, ;;~$, clS9, :..O e ;,\lL 

(Yi11,·o. do eo1\lnel To.m:irindo. )" P:tg-. tl43. 
(Pe1:t or<l~m.) P:igB. ()S:J e 634. 
(C.wi·cío cio P ttró..) p,l_~s. GSG, 6$7, 6SS, ·r.so e 

1\~1) . 

(l'eh o~cfom.) P:irr. (i\)11. 

[E~tr:i.dns lle "Feuo N~~:tl :i. No~ t C:ru'l. e Cen~L-:i.l 
da P:ir:il1yli:t.) P:ig~. 6-li e 6-18. 

f 

~el.le9 de l\lencze!!I ; 

· (Resposta o.o Sr. Theotonio de ?.fag-alhli.~s.) P:l."!. 
209, 210, 21 ~. 212 e 213. _ Q 

'l'heotonio de 1':la;;11,lhãeg: 

[Declar~çtio. ).P.1gs. Htl, H7. :HS e U9. 

Tlmotheo dft Cost11.: 

(Pel:L ordem.) P a:; . ·i. 
(Orc~menlo do r:~t•i· io~-) PtJ.ir~- S, 'J e 10. 
(Pel:t or<lem.) Po:;. H. 
(1'runsforencit, uo ~o=:uidunt.c e do :ijud:mte 
· da forlalez<L ·de Santa C: n.z,) Pu~. '.19, 100, 

1\11, ~02" 103. 
(.\ct;i..) P!lgs. :!51, 3~, 3<•'l, 35-1e3.)5. 

[Forl'a:! (le terr:i.. ) P:i.g3. ;;o.:_\ 5i0, :ili. ~1:?, 513 
o M4. 

Torqul\~B l\loreira : 

(Guo.rcla :'i:acional e j11stHic:i.ção de 11mn. incH~ 
,,~<;:ir> o. re~rei\o elo me~mo assnmplo.) Pa~s. 
458, ~:JV. 4GiJ e 4;;1. 

To~tn: 

{llfarcn.s de fahrica.) Pn.g. GSG e GSli. 

T1•in<.lat~e :_ 

(C:oclig-" Pen"-L ) Po.gs . iiZ-;. í12$. G2D . . 1;30_ G:~l , 
!i3~, 1;3:J, (\:H, G:j:;, 6'lG. ü'37, C·;;$, .;:39e13-lú. 

.,,,~iCt.!ll~h10 1\lonteiro: 

(Explic~çà•J )1<:>soal.} P ag. 4l9. 

X:a,·>er <ln ~Hveir:.t ::-

(For~as ele ~"-rr:i.) Pago. 432, -133. 434, -ls:i e -!36. 

(Auolitão das lo~rín.~.) P:ig. 4.63. 
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M ATERIAS CONTIDAS NESTE·. VOLUME . . . . 

.r'-;:;encin official <le C'olnnis~~iio. (Projcc lo 1 Crc<lltoe s 
11. t11 D, de l iS\Ji.) I'ag5. 12.3, l'i2. 173 e 201. 

_ . . ·· ·. ])e :?1 12:88~31 1!1 snppl~m~"tar o. ,·a1·io.s ,·crhn.;üo 
A.Itero~'ªº de Ul"t . !.31 LLO n~~11no11 to. P.•11s. : lll"t, 2• dtL lei n. ·l:?O de 10 dezcm!.ro de H;U1I. 

:>:l, S~~ e OS~ . : (p,,·,j~cw n. '19, 1lc 18!:\7 . J Pa ;.ts. 484. 4$:i, 4Sô, 
i ·1S7. -1~S , 4 :~~1, -l'JO, 491, .j,~, 40:3, -i9+, -!% o 

.• ,'t..lu111nos do Cu1·sJ :S 11)el'io1· tbs F:a culrl:cdos j 406. 
cl~ Dir,,ilo. matl"iculudo< ante~ 110. lei n. 31.J. do . 
1S',lri . (l~i·ojec~os n~. -!G ele i~~tj a i2 B d~ 1S9:i.) 1 0~ 00:000$. s11p1>l"mentn.r :i \'e1·ba - llili ge ncio.~ 
p~b'. 4i.G. Polic1ae;; . [P1·ojecto u. ~tl, de i(;~7. J P:l.g!. 

:>27 e G28 • 
• <i.nonymnt.o Brazileiro . P~:;:~. $4. S:í, Sfi e .

1 
De ·!OG:l)OO), poro. pa~o.mento <lu oruenaclo do.~ 

:121. m:i.gis~:·:!.dos que. kw•·ndo sido :i.posent:i.do• 

1 

pot• 1focr1;to n. 2ilrxi. d t• 1S~l:í, obti,·unm sen-
l •.uxllio8 ;;. l~.~011rn . (Prn,iecto n. :;9 de 1507. ) ten,1\ in:•ndunrlv :i.nnulla" e> mesmr, rlecreto. 

l'n.q~. (i3 l, G3~. 6'3;l, 1'31. !335, Li:S!i. li37, 1õ;IB. li;3\), . !Projcc lo n . ;,:;, Ll~ iS\1';' , ) P:tgs. 5;!() e :"iS l. 
tiiO ~ ti-18. i Do l32 :SO\l,~\\~. •u1•plemento t· i rubric:i. n. 3~, 

I
' do :i.rt. 7• .l:c l" i n . ::li){), .i~ i$1)i1. (Project.r' 

Codi~o l' en~~ (S~b;lit11~i ~·?. ~·~Jlrt>j;~t.o ": l~''. 11 • :.;7, rte t:,~17. com emcnd:i..q tio ::>enauo . ) 
de l~OG.l P •• ~~ · -il) a ~:-< .• • • u.IJ. ;t,1, e ;J.,. .

1 
J':i.r;s. 1a1: e ia;. · 

~ •. 11;. 547, ;;1:;. ;:;rn, ,;o.1. 1•1:;. 1:1s . 1:rn. 1:to. u2 t, 
u:?~, G:?J, •i2·l. li~;;. •i;?i; , ü;!-;, <i2S, li.t'J e 1~lO . 1 Crime de moe<la faloo.. (P1·ojeclC1 11. i'3, ,Je 18'17, 

. · , .:- •• • •• • • .. . , , ., • . ... . , 1, decl:ir:m<lo-o tln com1.ctt!nci:. tio Jniz de ficci:_:~o 
Co1nu11"'":"' Gcrnl. (:"u .~0.1 •.1" _lo, :.' J.s . :~ •· P re•"nl:u11.Io o •·especti "º p~oceS$O.) P:i. .. s. ~•·k~. 

;~.1 drJ Heguncnlo.} Pa~s. lJ;~> :!. GcU: U1:! :l ~:!: -~q"' - • ::> • • Gv.1 :< cm; . - · · · ..... " ,;uu. 

Co1npanhi" r::,tr:"b. de FoiTo Ü•~ tc dé ~linM. Direit;• .. :Í. pci·ccp~:~o do meio ~1?~ e mont~ri? 
Cl"t·ojec11 n. ;;s rle 1$97. autori:;l!nifo 0 lio"~ ""º tlos .'?~h~~··e~de runtll>l•.:l e tl~ . e~~r-c1 lo: n:i_ fal~ 
a ,.,,,.~ 1·e uindi lic,,1• 0 conlr :l.~ Lo celehr:i.rlo :i.:; de 1 ele '1·"-· hlhus sol te;1as.e " '" ª •e hlbo, n;~ 
auril de 1~9J coiu a me~m:\, ) Pa.:. t:iO-t . 

1

. no1·cs de. i~ anuo~. as filhas CD.l'ad<>s en\ vida 
.. cio cont1·1b11rnLc e o.os ne tos e ne t:i.~ meno .. es de 

• . 1 . . _ - ·> ~ t:) ;i nnos, rcpre.~e11t:intes do dh·cit" de sua& 
Ç~nnp~ omisso 1.c dep.:t~do< . Pag~. '• -3u e iuiies ,·iuv:i.s jii. rallecid:u . (Proje=~o 11. 3$ do 
. ;;103.. • .. 1~07.) Pug. t~2 . 
Çonta~en1 tln pri ~iio p t·ev~ntlva q:rn o.officip,l 

ou tH·a~a de pr~t· li,·er ~~trddo :inte:; de >ar cnn. 
dcmn~do, no c:m1wimento cl:i. pen::.. (Pl'ojeclo 
n. 19 A d~ mor.) P::.;1e . tH:i () !llíl. 

ConttÍi;em eh iempo p11.r11. ~n't.itoG da ~po;i~n· 
t:idor10. a'l eng~nheiro )Íignel de Telve e Ar- ! 
gollr>. (P:11·ece1· n. 7(i tl• iSJi, com. voto em 
;;e1i:u·:ido.) Pogs, 3i8 e 370. · · 

Do fº. s0c1·t1Lo.río ~ ri110Qt;!o de 0L1dem, P~S'~• 
91. \l2, 93, !l-l. g:;, 111 ~ !12. . 

Do 10 di~tricto do· E&tad~ de S. 'P11.1tl o • . (?a-, 
re::tr n. SO de 1S97. reconhe<:endo · deputado . 
o Sr. An~nio .Moreira ela Silva.) Pll.g'!).15 . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 11:04 +Página 17 de 18 
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ºDo .6'o distrielo do EsÚdo de S· •. Pnulo:·(Pu.-
1·e"cer n. 8 t de t~97, reconhecendo deput;tdo· o 
~r~ Ci2c.~nato.Ce:;:u· da Slh:i J3r:i;;a.) Pags . 

.. .lo o 1il.i .. 

Ex~unes ''crific:i.dçs no Lyw1i .de- Ag:·onomio. 
e Ycterinnrí:. ·rle Pdoto.s. nri. Aco.demin . de· 
C'omme1•cio de Juiz do Fo~:i. e nos e~bh:>leci~ 
me1\tO~ cong-enet·e• do~ denrn.is E·~n<los. (Pl'O· 

.jcct.a n. -12 de 1:3Q7,) Pags. 3:;0 e :~:íL • 

Ext.inecão rr:i.< di,·idas co1Hr!!hiLlM po.l'a coiu 
o 'l'hesouro FNfornl por· qflicínes e pmçns do 
e'.'lercito ou dn M·mada r1ne 't1ccnmbir"ro em 
l!ôl'\~eqaenci:t. (]O fo1•irn@>n10~ re~el>LLlô:::> en1 côn1-
L:i.te. (Pr(•jecto n. :3r, dt· 1:>9,7.) Pag.·121. 

Força• de te1·,.~- (P1.,.,jectn 11. :}2 1le iS(i7.) 
Pai;s. ffü, Gu. 117. 17$, f'iT•. 1Sll. 1Sl. 182. 
183. iS4. 18~. J8G. 1::17. 188. 200. :201. 2<Jt. 2118. 
20-1 • .205. :?06. 201. :?J4. 21:3. 21G, :?Ji, ~!.-:, 2HJ, 
220., 2~ t. 222. 2:?:t 224.. 225. ~~6. ~:[;. 22~, 220 ~ 
2:30. 2;jL 2:3:?. :?33. 23-t. ~:~1. ::i:~·i. 23~. :n~~. ~-Ji), 
:293. 296. 2'Jr. 20Cl. :>oo. :;oi. :}12. :lo3. 304, 3ll:-i, 
30li. 307. 308. :30l'. 3~S. :l50, :lt>~. 31l'.l, :l6!, ~,;:-;, 
3li6. S(l1. 2ôS. :~;39. 3";0. :~7'1. 382. 3.5:~. :j~-l~ :1S;>. 
:lSG. 387. 3SS. :3St~, 34.Jü. 3~ l~ ;)t12. 3fJ;i~ 3Ç)L 395~ 
:396. 317. :~QS. :J~9 .• Jnn. -101, -l!L 4l2. ~IS, 4!-1. 
415, 4lcl: ,Ji7. 41S. -J.!G. -l2ú. -fü, .;22: -12l, J2.1; 
4:~~· 4~~- 4:;2, -12~. 4~~- ·i'~I~. 4~~- 4;l~. 4:)L ~4, 
4.,,), 4.,~,, ·1"'· ·Hr. 4-.~. -1'''" ·W1. 4h. ~G.r. :;iOl!. 
501, ;:;;.12. 5D3, :-.m, ;,o:;. 5üG: m'i, 5'1$; 5\J\ ;:;10: 
::"111~ 512 .. ::ii~t :>14, :)'.3L t,~z, :;·~3~ 5:~t :):35, .;j:~i:l, 
5.'37, 53S, 5:39. 'i4H. 5a, i;J2. <i41, êi-li, ;;cJ5, 'iW, 
582, TJ33~ 5~4-, 585~ r;S~j, 5~7, ;;3~~ :=:.S:t. tl!lO. 5~) l. 
~lJ2, ~~3. mq~ ;j~1l5, ~9~, 5~1~. ,~~S, ~~~'~ f:]i!, f:~.1: 
h')2, tiu8. G-!O. (LI, l>!Z, 64 ... o:)~. tí.;l, UJ~, <>'>3, 
65-1, 6G;j, ().:iG, US 3, ôõ·t ~ G~•7. + 

Garnntio ~os E•l~dc.s <lo cli!·eito •.lc cnnt~·:1hir 
empré:;Hmo~ det! tro on _ f;:ir!'!. do i1:lh. (Prí1jflc!.O 
n. -11 de Hi9i.) l'"G"· ~llO. 

J.ndic;:içõcM on l"é!-í]Ul"l"imeat-:i~ d~ lo·:vor ou 
d!-': cen.::11ra tl.f1S fli .. mn i!oÔ 11~1rlM·~~ ('.r.n.i:::titncion:h:io!L 
(Pnr~ce~· n~ '7fl dê 'l$~t7. opinando pm·forcn11 :=.!"r 
acceítos pd"- ~/es:i. ) Pa'-",~· Tl!. 712, i13, 71·1 
e 71:1. 

Snggerindo ~ o.h-itl'e _de i;er tl. Çornio.0fü> ll_a culp:> 
·:i:té a. prommcia. em prOce$WS - do crimes ll(;: 

· moeda falsa. P;.;g. UZ. · 

Pedin'l" a "-1.>~rLma de nrn credito supplérnent~i
d~ 50:000.$ ,; ruliríca ·-1~ do o.rt. 3° do or.,,a
mcnto a~ Ministerio das Relar\ies Exteriores. 
Pag. 209. -

Pcrii nclo a. concessão de nm credito c:.:traordina
, l"io <le :?MJ; ü(IOS (lestin~do ;). rein•tó.llaç[o do 
alltigo Hospital de_Mai:ínha. Pa.g. 209. 

Peüi ndn o nccessndo <'~·edito· pa.1pa. paga.m~nto 
eh 'l''anlia de ,<.; l.0''8. 10 ,2 como indcmni
~~çiio 11os prejuízos soíl'ridoR pelo ~apor in
;;lcz St:rn:mor"· P:i.g-s. 330 e a-10. 

T>e1linrlo a concc~::-.~lo (1~ um cr~J.i_to especial d('! 
;!~J;O!llJ$ pnL·a po.~o.n11•nto do r:irdcn~.do de 10 
llWf,:isLrno.loo, cuja :J.posenM.doria fui. annul
bd:i.. Pag. 4(19. 

Pedindo auLoriso.~ii • l "'º Poder Le;:"isfatfro po.ri 
alternr cnnv•nientemcn~c o padrifo rb .. ; :..po
lice~. P:tg. :-.iJc. 

PP.:lin !o a conr.c.,~iio de um crc<lito fü~plement:i~ 
na ímp•Jl'tanci:i. de 27-40:):~fii~20:3 ~.s diversas 
wrhas do Ol'cn111euto do~ e:l'.~rcicios de 1$0G e 
iS:J7 - Pa;; - G i. l. 

l'~rlind•> cr.· ·~conc"<~ii·» do cro.dito ~nppleml!nlo.r 
dt! 400:0CO; á. ruhríc~i - nl'.!nosicGcs e resti. 
~;~~'vcs - uo Miuist~rio da Faze,.da. Pag. 
\>~ô), 

Orçan1ent:ot;: 

D<> ·:1lini•l<•ric. rl:i F~zPn•l:i.. ( P1·ojcclo n. Oi! d o. 
l"'enção Je to<l~s :is contril;uiç<ic~ ~ .. 1 110.aei!\t~ l~()7.) f'o~s. r.GO a i'íSO. 

11ar1 os mu.teriaes qn~ fnrem im1)ut'bLlüs ao 1 . . 
Estado do Rio G"ran i e '11) Sal p:u.·a t;Jn;_;1.t•nct;~LU l k~np;:nnento 1los \'Cnc1rnentos dos offie13J~s rpl~ 
e ee~~l>eleciine11to de ilh,nin'1çà•> <:!ecldcn ela ,.,,,:e1·lH:1111 3. •1foctíd<hule tlo set·\"i\o do exercHú 
cido.de de .ia.,.uarã:J. (?roj~cto n. i:ll <lc !;3ff7.). e> ila. n.t·m:it.la. p~·~ r~~'\'Og'!l.<.~~Lo do~ dec1·etoi; ele 7-c 
P:ig. 5Z::S. ~ · ' · i:! de .,1,ril de 1S!l2. 11'1-.:j.~cto JL 20 A, de 

La.vou.-a de caré. (Commis~ão mixt::i. p~r:i 
1S\l7).) PDgS. S9, r:o, ~l, 119, 1~0 e 122. 

estudar os meios de b~ne.ficfo)-n. Vide di~- Pi·:•ç .. .,. c1ú hato.lhãrr de int".1nt~ria de m3.ri11ha, 
cut•rn Ildefonso Aldm.) Pngs. t.~9, r.,;2 e GO.J.. cio cur1w,cle r,(!ici::i.cs marln1teÍl'oo e do de m:.ri

! . nbeh'os n~iclonn.e~ i~l!nt:is <le conkibulr com 
l\len!!!>aeeDs: l um dia de 8nlclo rnens!l~ment" pa;:~ o Asylo ~e 

lnn1tdos. (P~oJecoto n*1 A, de 1801). Pa.g. 3~ • 
.Pedindo ad<:>p~ii:o d~ mecl iJ.ns fín:i.n~eirns que 

h.:i.bilitem o Gô\'erno ,, !' !?~mitklln, qua.nrlo Se 1 J?erd;"lu :1. Euplu·::i..•Írt Delfina e. Lacm·<fa •. YÍU""
nl:l.'1i_íeste epidemic:tmenie :l fe~ro ·:.n:ardla. o elo c;:-colloctor .l<Jôi<J Pnulo de L~"l<:~rda, elos pre-
.;-nsa.10. e1n .J;irga. e~co.la, ~o ~<>rQ pl'~Jlrl.r~do 1 n.üo;; ti~"i. ctii.·irJ~. e:n <1n~- tlen11 :1 lc:i.n~n.tlo pa.i:n. co1n 
pelr,_D1•, Felippe Pereira Caldas. Pag. 24. ! :~ Fur.enrl.:i. Pnhlic~ se11 falleci-10 llliLrirlo. (Pro-

Per!inclo credito~ supp!emen>:i.M~ nu imp~rtuuci:i.1 j•r.to n. 52 de iS)7 ,) Pag~. 52S e 5~). . 
de 274:S02~1i9 is diversa,; verba, <lo orça· [ . 
inent?, tio -~'llnist~rio d:i. Jus·ir;a Q Xei;;ocio~ J:~rf::d.lo ·uc .-residcucia. epi5copal no E:tado ;_do 
Jnlcr•ores. :Paz. :11.2. Ceam. (PraJeCIG n. 48 de i$97 .) PaF~' 4ol e 4'::12. 
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·· Pre~nchln1ento da.s cla.<;ses e:dstcntes na.'! Réorgnnl"'a\'"ho do qna<lN dos· oincio.cs fü; 
for. ç. a na.vai. (Projecto n .•.. 4:.7 üe iS97.) Pags. 4.rjQ • serúço ~anHarío do e. ~e .. rcH. º .. · {Proj.,clo .n. 3G <.J.c 

. e :Jfü, . · · · _ i~'J7.} P:i.gs. 121e12.2. _ · 

Pr~1l.;o~oâo elos offi.cia.~s do exercito. (Projeclo·, ne...,·o;:;a~ão de. ~t·t. 4<> ª.ªlei n. 42i.dc J.$.9~, 
n. 11 B; de 1897, dispondo sobre a rnesmtt.) l'ags. 1. que n~tous:i. ;>·~º' er~o P· arrendar :l.$ e,strML1s 
337 33S 339 · 4.l~ 4.J.9 450 4.51 452 ·fü3. 4i55e1 de ÇerM d.a ~Ili.LO. (E rn_1ecto 1; •. 23 de iSJ7. olfe-

·509: ' ' ~. ' ' ' .' · - 1·e<a~o pelo :Sr. '!'a~l:i. Ramos. com pat•ecer ":'?.";-
. ·t rru:10 da _Corum1$sao·clc _Orçamento.) Pags. ,,"6, 

Pron1oçã.o no ·posto immediatamente superior\ G';7 e G5$. . 
d~s ~fficiaes· da «_rmada nacional~ eujos}i~eito!<: n.evo;;nção ·d!) 11 • ·1 d.o art. 10 do. decrdo 
n<io loram a~tendídos.nas iiroi~oçoes ~e ' e -l~ d,; 11. 11i51 ele rn de j:meiro d~ ii'.ll4. n:i. parte qtle 
;i.1;ro$to de 1$\H. (ProJecto n. •J7 ele t;:;~7.) l ag. li m1t:1 ,, idade rnoxima tle 2;:; annos aos candi-
i;:'2. dates a cone.urso de p1·ilneira cut,randa de fo.-

7.C11da. (P1·ojecco i1. 4ü cfo 1897 .) P;ig. 200. 
n.elevaçã.o das dividas contrahid:i.s. calll o: . . 

'.l'hcsouro Feoer:ü pelo çoronef Pedl'o ~unes ;I Sc ... u.n~ aati-n1·ioloso. (Projecto n, :3 A, de 
B"-ptista Ferreit'll. Tamarindo, morto em Ca- 1897.) Pag. 5~4. 
nudos. lProjecto n. (iO ((e í&J7.) E'o.g-s. ü70 e 1 
Gil. , "·aga.I!> nas comrnissões. P~gs. 4S3, 582 e 604 

--· 
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·· 3.S' sESs.lo· E:.1.r" l ni'JuLno DE 181:ii ' · . .! !il'?,_ ·Marco~iu(r'll'Ioura, ... Ga!dino · Loreto, Pi
nlieno- Jumyr .. leronymo Momeiro. Torquato 
Moreira., .lqsé M:urt.inho~ He1•edia de Si, :Sa:
=•ier t!a Sil.veira, Os<:a.r .. Godoy, Irineu 'llfa
clwlo., A!ciudo Guanabara, Timot!Jeu tfa. Costa, 

. R.o me-io±dia. p:rofoô.e-se, á. chain~tila, iJ.- q1ial Augusto dê Vasconcello;:, nauJ Barroso, Fe-
•..,. respobdem o:r-sts. ArChuz' Rfo.S, Carlos· de lippe CM~·oN, Belis;•rio de Souza, Perr:ira ' 
· Novaes. ,\.lvar€s-RuõUio,,Silva Mariz, Silve- dos Santos, Fonseca. Porw!la: Erico coelho, 
->rio_ Nery, da'.rlos .NfarceUirio,· Albuq_uerque 1 Nilo Pec:i.nha, Alves de Brito, Silva CJ.~tro • 
. Sefo.)o, .-'\.ugu'st_o ':\fontell.egro: .Theotonio de El•aesto Brazilio, JuUo Sanrns. Da.rros Fr,u1co 
· Brito, Serzeaeno Cor.i:ê_iL, Matta Baetllar,-Luiy. Junior .. Paulioo 'de :-.>onzo. Junim·, QampoltJJ.&,• 
Domiogue~( Rodrigues· Fe1•rfariç!es; ' Guedelha .\Ia7rink, .Calogeras. Almeida-· Gomes. Men-· 

·.Moui"ilo/ .. E.IJ.uarrJo de "Berl'êdo, ·· Anbio -de des Pimentel, Cal'Valho 1Iour·v:o: :-.r.mtdro de 
'AIJreu, Eliàs· Marti-ns, Henririue Valladares, Bal'ros, U·)efonso: Alvim, Luii Detsi. Ante-ro 
Marcos )ie ANujo, 'Pedro Borges, 'l"homaz ·AC· Botelho, AlliedQ Pinto, Octa Yiano de Brlto, 
cioli, Bezi:lrril. Fontenelle·, 1Heronso Lima.. Eem~irn. Pires. Lamounie1· Go\lofredo. ,\u
Jb'U.o'Lopes~ l\f:l.Huli.o'.de .Ar::.ôr:i.de, Frederico gusto Clementino, T<'Hcs Je -':-.rene.zes. Theo
Bo,·gêii: Augusto Severo,· ·To.vares de 'LyJ.'a, tonio de :Mugalhã.es,Matt~ Mácl>.a•1o, No~uei.-. 
FJ.•&nclsco Gurger; José Peregrino,: Trindade, l"à. Ju~or; Arthur Torres,; Manoel Fulgen
Coel-ho~Lisbqa~ ADpolo,nio Zenaitles,, Errnido cio, Lindolp!Jo Caefano, Eduu:rdo Pimentel, · 
Cou•mho, ·.Jose Muria.J?-º· T.ei:i:el,r·.'.t ~e. Sú.., Af-1 Olegal'io Maciel~. R~dolpho_ P<ti::ti1o. L;im. a1·
fú1;1So' Co>ota,. Qoelllo Cm.ti::a, J oai,t V:ieir'.",,, Pe- ·tu:: e_. P<~du.a, Re?eiiue, úalcao CarvaHial, Cq,,
re1ra de Lyra,. Malaqui.as·Gonçalvas, Barbosa 1 sem1r1> il0; . Rocha, Domwg-ues •de C:J.$t,ro, 
Lima, 1fo.rtins Junior., ·CornGlio .da Funsec:i., Co>ta.'.Juoior: Ces<J.tio .,àe ' 'Freitas, Edmuw.lo
.Jullo àe Mello~ Moz·eiru. ·Alves,' Juvencle iié. 1h Fonseca., Fraucísco' G1rcerio .. A:·fltur. lüe"" 
Aguiar~ .Joii.c de .Siquêipt. Ang_elo Neto,' Ar- deric:lisen;. Rod.olQhO.}Iifanda, 'bvidio .Ab1;án
thur 'Pcl.xot'q_, . Rocl1:Í Cavhlc.1.nti,'·Euclldes tes, .:Urbano de , G.~mvêia.~ Hermenegildo do 
Malt:i.. Ara.uj1.r:Góes, Olyrnpio de Campos, Ro· ,Mora.es, Alves de .Casfa-0',. Lu1-z Adolplw, C<0.
rMgues Doria;7 Jay.níe. Villp.s·Boas,_,..Se;i.bra, l':l.Cdüfo, Mello Rego. Xavier ão Valle, Alcn
Castro Reberro.-~Iilton,' . .Frimcisco-Sodrê, !lfa-. c:i.r Gui!ll:i!-i.i95, .Brazilio do. Luz. Lam~nha 
noel ~etano, Eug~n).o .Toutjnho; Paula. Gui~ Li~s, La.mo i\Juller, Pau'la fütml•s, .Fraucis.::o 

· moriles, vergne de: 1~.!Jreu,;.Amphilopliio, João Totentino,, ,.f'~dro Fenc.im, .p1inro . . c-i.~;J.do, 
Da.nta.5 Fililo. Rodri4:U,~S pµui,'!.T~lentin~~dos t,Gúi!!<m,. llfai·tim; ,Cost;i.. Ma1·çal · Eséobar, 
S:i.ntos; Edual•do Rani.c)s/,, Pa.t'iuilios · '?.lon tenc- Po~s1don10. da . Cunha, ·. Fril.ncisco A1encastrv, 

C1m:i.1·:1: V. lt l • ~- -~~- ~-.. ~.-: . -~ "' . · -. . .J·, . . l :_.:-..:_ . 
• ~ t:. ~ ... <t:· 
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Ri,.ada;via Corrfa. Pinto d/t Roçlla, Ve~i)â- 'f ~ão pud~e ou\'ir · :~ 1eítur11 da acta, que 
sian? de . Alb~qucr_qtie.: Pf"' Crqspo, Guni!o,:i mui't~!; veze.:; não e·s~,J.e .u.coordo. com a. ciue 

. Cartier e Cass1<ino do ·Nasc1me1fto_· . · vem p,ubla:a.ch no D1a1~ do Con9r11~,,·o. 

Deixàm cfo comparecer co)li ~u~a partic( Nlio é nm~i..recla;1:~~ça~ q~te ~-~ubo fazer~ 
. pa'ia .. os Sr~. \Jl.'l de ~Ie!to·, T.o~.res Pol'tugal. s;~ ·~~e, SL e~:;5·~;·onn~.~ao, ~~ ·.trve~: . <.a,âo,. o .. Sr · 
.. Hérculano B•ndeh•'1:. \figuer· P1>rna.mlnico., ~ ie~J._clente ,era o pume1ro a mandar .repa-
'Gemini.nno Bra.7.il. N'ei~a, Aristides- tle Qn~i~ rnt-a. . · ~ 
'l'-OZ, Adalberto Guim:irães. ,,A;.:-o~tinllo Vida!; · ·· · ' : 
Bernar ics Dl:ts. "Ui•bano. Marcorú\es, .Joã.<J O Sr. Preo;.itlente-Nil. acta.constam: 
Luiz. Gcnçal~es Ramos; Fnú1cisco .Veiga. Al- os nomes· dos s~,s- .DepUtu.dôs qü'e sê a.µ~en:.. 
varo Botelho, Leonel "Filho. fi.ntonio Za.ca- ·'.'.ar~m· por oc;"tsiã.o- da. · veriticaÇ"ào da ~º: 
rias, ·Rodolpllo Abreu: .Oliveíra. Brag:i.. L11~as· .caçau. · 
de Barros, Alfredo Ellis, Victorino .~routeiro Ma.o. nas chnn:w.!la$ feitas.por occ11síão· das 
e Azevedo Sodc·e. ·.• . vôtaçõe~ nouú1l:1es; nào lia e~ta decJar:u:iio, 

pol.'qu·e seria. f,1cif o cot<.>j<) "ntre a.queUes qne 
E sem causil. os Srs. Urb:1no S:1ntos, F'rarr'. tomaram pane mi. votaçáo e aquelle:o que no 

ci.sco Si, I<'elisbel!o Fl'eire. To>L:i.. Leovigildo coip.eço da sessão tigur<tm como presentes. 
Filgueir~s. Leot1el Loreti. Deocleciano de· 
soma, Ponce. de Leon, C'upertino r!e Si- Em seguiu.a e a:nwovada. a acta da sessão 
queira, Luiz Flaquer. G11sti.-o tiudoy, Bueno antec\l(fente. 
de Andra.<la.;Adolpho Gordo. Femando Pres- « ». 1§1:·. Augusto Severo (pela 
tes, P<:ulíno Carlós e Leoncío Cor rêa. m·dem) _ Sr. presidente, no Diiiria ,10 1,; 011_ 

Abre-se a ses~fo. grúsode hojee~&i publie<idoumresumo,como 
É'·• liifa .e posta em àiscus~lio a. .actét. costuma :;atlir, das palavras, que proJer•i 

llontem, no expediente, completamente dí.ffo. 
- ·:::· · .. ·· reute do que eu di:;:>e. 
~:~~:', O Sr. Lauro ~l.~llcr- ·Sr. presí-:; Jã não me retiro a alguns tropeços na 
>·: dElnte, .l::íontem, quando \1

, Ex:. dechMu. em gramm:i.tica, mas · no assumpto principal U.o 
•·. :nma das veie<> que o fez. 11~e·oíi.o lrn.vf'a. nn· ·meu di~curso e principalmente no sueco, que 

··mero, t!ve occasW.o dê pedir a v.· Ex., no.. se referiu ao Ministro da Mm·iiilla, cuja. <.Lli
~ · fórma do Regimento, que se· fi~esse a clla.~ ministrac;:ão desast~aqa comecei. nomem .a 
.· madn., eo:V.'i.Ex:. me respc1nden, em tom que censurar. 

não· era propriàmente de reprehensão, mã's O sa: SEABÚ-V .. Ex. tem foito isto com 
ae a.dveneµcía, que era istq. o que ia fazer 

• ·V. E:c consiiieruu. cotno' cllamada, ·n. lei- tod~s os M1ntstros da.2'.:!arinha que nã~ lhe 
tura que.fazem os 'st>s. secretat'ios.deca<la ser·vem. (Haoutrao'a1iar:ese o S;·.1wes1deme 
.:um dos nomes dos Depu~a\lOs', IJa.1·a o fü;i r~clwi<a " aueiiç«o). . ..• 
destes votàr«m nomit1almente. ~ ·O Si::. Áu0usTo SEVERo-Qu~ndo me referia. 

·• De:tnte· dest;t deliberação ll.e V. Ex., que üe á desastrada allministraºii.u da Marinna pelo 
.. facto economi_zu.va., tempo, me dei por sa, palaciano\·actuaLl\icnístro... , 

tisfeito e não 'podia detxar de: n.;;sim rna1li- o SR. SEAD&\-I.;to não (; balã.Q'. (Apgi!tes, 
festa.r"me, •isto como V,. E~·- estava zehin•to 1)rotestos, soam os t ympanos e o Sr. riresi-
tempo de que a Camara· t..'tntq precis(L, mris o dente reclama alter!ç<io.) ·· 
·qtie eu sentia é q11-e não füssem lidu~ os nci·- · · 
mes dos Deputados que se·ausenta.i•:;.m. . O SR. Co:STA .Ju~10R (dirigi·11do-se ao .s,-.c 
:.·Em tono C<l>O. a '.\Ies:J, tinlm p!·ocedido dG Soaúr .. )- Em bem melhor que V. E:-,:. não 
maneb:a a utíEzar. melhor o .tempo dos nossos tivesse vindo a est" .. Gaill'1.l'"1.. (.tlpoimto;; ; 
traballl0$. . •. · · muiio be_ni.)·. . . 

Mas, o que notei hc~je na publieaç:ío d:i O SR. SEAaR.Ac.·:._ Nii:Ó. ~eja ·insolente~ (IIa 
acta. no D!arfo do_, Co11y.-eo·so (que .es;;a. cha- ouwo~: ~po.rtes,.~.pro:estos i:i:.h1mwntú e º'Sr. 
Diª'da. não, preva.léceu .. para o~ fins •e:>pecilí- v,·esid.e1itc. ,Sitspe,1de a ;;e,·sao.) 
cados :>no Regimento, 1stô é,.nií.o· t1Jram pu- suspende-sei sessão ás 12 horas e 35 ll}i-
bli,sa.dog os nollles dos Srs. liep_utados que s~ 0 utos. · · 
ausentaram durante• a yotaç;i.o, ..quaudo e · · · 
certo qt1e n.is l!.ontem ·uv:emos varias vpta- Reabre-se a. sessii:o iis ·1211oras · e -45 mi: 
ções, sondo as chamaâas que' então se fazlam nutos. · ' 
para esse Jlm consideradas cômo :para ~e ve- · · · ' , " ,,. · ·· 
rificar quacs os Deputados. que~se am:en- o' §1.·. P.i-.esidente- Continúa com 
taram. &e , .,. ·'·' " • 'à palavr-a o Sr~ A_ugll§tO Severo. _,, · 

Pergunto a V. Ex. si. na aêta.,• que acaba. . 
de ser' lida. fbram.consi'mados os;nurnes des- . O §r. Angusl;<> Severo-:--Sr. pre-
ses Deputádos. (Ha clive~'5os apcirtcs.) '' sidente, N. Ex:, e os _me:us illustres collega.g; 

. ~ .A. - . ·~ .. ;;.7 
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quer corre1ig"1on:>rio~. quer advers·~1'ios pl'o- 't_dl s~ss5.o. ~ão serei eu·; portanto, quein và' 
litico5 viram e 5abem. q tie n'ão sou c1111m.do 110 i.nccrrompcr o sentimento <le que devemos 
iocidente desngr;J.rJabilissi1no que dei.Crmiué!ü 1 e~tar possuld_qs_ pe!•~ morte d•" tão illustre : 
;i. st1sp~nsãu da sessii.o. 'PiidhLn<1 n~a.siiio que cot[ega·; e. assim. peço a V. Ex_ que me in--., 

·fossem. rectitica13os alguns rio:1tós .do mc'.i: 1 ~crev(I. pa.ra. Q expediente da arnan\iã. o.tim. · 
· _ài~curso. de acc.ordo com. <ts notas tachygra· de_ da:r: resposL:i: ao illu,,;tre. Del)utado pelo Rio ·,-_,. 

-phica~, e ~1 ve ncc.'l.,iiío de chamar ao acrnn.! Grande do Norte. · · · · · 
·Sr. Mini~tro du. Marinha .. p~laci:~no. o que· ~ · . . _. . . 
. pouco p:n·a o quo terei rle c11am,~l-r1 e:n ru-1 O ~.-, Cos-ta .•Junior-Si·. nresiw 
.tu"ros rii$CUrso.s. o. illU$1.t·~ Deput&!ci pelá <len_te, é realnientri cotltriscador que 110 mo
'Ba.ilia., illustre, eleitt;> e .sobrinho do Ministro rnento em que a. c,unar:l ·deve acbar-se coru · 
·disse : « bto 11ii.o é balii.o »; a.r. q11e cure- .:i. alma llnlutada so levantem neste rednto 
spondi: « que.ist-o não é tornbn.rlill10 de navio que~tões pesso3es que tmzem como co11se- · 
r~voltoso, mas a Rel're:S~ntac;ào Kacional"». quencia. o descreAito rla Republica e a per-
o SiL SEAB'R.,\-Peço a. 1xi.lavra IJara uma iurbar,,fio na march:~ do ;.roverno qnejo nobre 

explicaçií.o pessoal. Deputado pela Ball1a prewwle ~u::>teotar •. 
o Srt. cosn .. JUNIOR-Peço a pa!J.no. tam- Os S1',S, SE:Ama E NrLo Pr::ç,\""nA.dio apl1'-

bcm pai·~ uma explicação pe:;soal.. te~· 
·o SR. AuGusro SEVER.o-Esfamos sob a . O Sr~ •. gosrA Ju~oP.-Corn_preheadoquenã.o 

:pressão dolorosissima da. noticia. do dC\l.Spp1\rc- e <Jccasw,~ propria 1i:i,1·a. )~Stíficar a mi· 
cimento 110 nosso íllustre collega o Sr. 1" se- nho. po;;içao e o ªP"l'te que dei . ._. 
cret..1.rio e !'oi simplesmemte a.[Jroveitando o O :5r... SEA.BRA.-Injuricso, e bom dizer. . 
prek•xto de um simpl«s pedid~ de ~ectificaçiio o SR.COSTA .Tus1or~-.•. dado, coafesso, sem . 
da._ ~e~ q~? ~e l~"antou tao viole~t? tu-_ imen<;iio de offeud.;r ao nobre Deputado.Peço. :~; 
~ul,o , mas \. Ex. com:prehen~1e que lora.m como o nobre Deputltdo. a V. Ex. qu.e me .::·., 
t<w graves as paJav_ras que ouvi que, embora_ reserve a. pah1.vra. para amanhã. atim de>' 
certo que_ este n~o e o mo.meuto para re,-pon· i!a1·-lhe <t ex:plica<;<.1.o satisfacwria; decla:'ando ·3'. 
dei-a~. nao ~od1_a des1stu· ~a, palaVJ'D. sein desdejá"ao nobre Deputo.do que aio tomei à:: · 
referir-me ao .rnctd~te. Accetto com o nobre serio o epi•heto de insolente que me foi da.do 
Deputado a d1~cussu.o em qualquer terreno, por s. Ex · : 
b<tUío ou mar. eleir.-ão ou l'epnblict•, Govorno • · 
legal ou revolta. o que g;ira.nto a V. Ex e o SR. S1~.IBRA-Depois do aparte de v. Ex-: . 
que em todos os teereno~, desde que eomecei O SR. CosTA .JUXIO!!-N"ão tomei a. serio; 
a. minha vül& publica. nunca esteve do meu rep\t.o, )Jorq_ue o epitheto que me foi l~nçado 
lado o illusti-e Deputado pela Ba.hía ; S. Ex. pelo nobre Deputarlo não ine alca.nça. (A1>Dil!· 
estev(~ sr~mpre do la.do opposto. E' mais com- dos.) 
modo .b~ter o inimígo ele frente o por-isto o s:a. s~.mru-Como oão mealcauçã o que , 
acceLo o repto lonçado por S. Ex., bsti- V. Ex. <l1sse, nem ao eleitorado ·que me -;'. 
m:indo ao mesmo tempo, profundamente_. que elegeu. ,- . . '-~.'. ·_. 
tenha sido o honrado Deputarlo pefa Hahia 
que ton1ou necessaria .- suspcn~ii.o da sessiio, 
i;erviudo·Se 1le pltl';J.SOS ffiO violentas ·qllc 
lcvai·am o iusultv até :i.os propr10s correligio~ 
ll:tt'iO~. 

Termino renovando o pedido que fiz no 
começ_:o pa1'a. que se manrl.e púr de nccordo 
com as notas ta.chygra.phicas as J_)alavrtts que 
proferi, -p.r)rque as que fota rn publicadas no 
Diario do Congi·esso de hoje nã0 são verda
deiros, e principalmente o trecho em que me 
refei."fa á desastrada e mui infeliz adminis-
trDQão da 1'Ca~inh~~ ~ 

Tenho concluido. 

· O Sr. Pll"e!ili<lente-V. Ex. mande 
por e~cripto a sua reola.ma.ção. • 

O Sr. Seabra.-Sr. P1•esidente; Mie 
niio é dia dé ·a.iustar·se contas sobre este 
.assumpto; é um dia. de luto e parece-me que 
um. illust.re Deputado vae.:pedir a. suspensão 

o SR. COST,~ .TU:\IOR - Danrlo-me V. Ex. a. "': 
palavra, manifestar-mo-hei rnbre a triste st~ 
tua~ão em que wjo a Ca.mtwa, reliõri.ndo a :po--
~ ição que devo tonmr. justllic11rei plenameute 
que o meu aparte .não foi tlado com a inten
ção de anarchiza.r esw. jã. tão anarchizada 
corporn.ção. 

Tenho concluido. 

O Si•. Ovidio , _L\..brante,;:: (.peta 
ordem.)- Sr. rire~idente. venho fazer .a V~ .. 
Ex. iun;1 pergunt;i.. Entrei na occasiii.o em q@~ · 
se deu o incillente no recinto. As galerias es· 
tavo.m !'epletas e·quietas, e fo.r:i.rn no eint1nto 
evacuadas pela for\~1.. Perg11nto a. V. Ex. si 
este povo q_ue está asai~tinrlc às sessiie; da Cn.
mar:i. sem se- ma.nif~st.'lr póde sN· violent.U:-
rn en te-expellido das_ galerias. · . · 

O Sr... TDio'.Í'm:ci .D.\ COSTA..:_Apoiado l E' 
um a.lm';?O l .Nl\o · se evacuam: as galei-ías, ve-
xando-se .. inutilmelite <i -povo_~ ...:~ -e· _. 
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-·-···--··--°'--···-·---.. -·-------·------------·---------------
O'.-"".-~ " (}VIi)IO J~- nr:..tú~\ ·11 :i;:s - Todo:J e.~:t:;.,·._r:._ 1n, O ~;·t-=- . }P' 1.;-1:oi.t:!;§ :~ <::TI_e 1t11te - Comquanto a 

.1c:o, '·'' ''l mm;1vo p;;.·:·::i, sr:Hü(:•i'· ''.•t 1 :ic:.'a do expecli enrn seja depois de esgotada a 
ti,.: .~ _(7~-~ :1er.ias tbro.rn ov~icu:;Jdt~~;. ~ 01·.·.',.0a1 (~ . u dia, 3j Ivie~sa, tendo recebido ume~ 

no i·ecil1to só s20. ncontram DÉs- / eom;üu nicaçiio , julga nií.o offender os esty los 
soc'.3 \:>Xt:!'~whas <'.\ c ,'..lll'.'T<l.. - 1 dando del.la imrned.iatarnente conhecimento á 

i Gamara dcs Sr~. Deputados . 
. © f3r. 0"':··esi<Ll(i%T: t.®-Não dei orf~eml A communicaç:ão é a seguinte: 

r:.kurn~, p:i.1·a sere m e vacuei.das a~: galerias, 1 ·· · -
·11'.:: .- de,-0 -1 1·z,,·· ., 0 1· ··'·1-. , [J~·)u~··>do qu" s··e' a'o <~Exm. Sr. Prestdente da Camara-Com o 
1 (.."{, _! •' l. ,_.l_,L w lt.1 1.. .l b . \-, t t.G. '-' u . • V E f; li 
elliw ahe1·fas oui<.llú.u nr·iocipia a ses~ã<>, sus- m<l:10r pezar c~mmumcoa · •x. que a eeeu 
.. ,,- ~ - ' t" , :;,0L ·: 1., 1 - .~ , .1· ., . .,., (· ti·,,.0 'J''"'ª qt"' º" hOJG o n os$O coilega Gus tavo Collaço Fernandes 
tJ C <! ·' "' e:s •• .i.. ' " _,,_,_,, _, lu ) l ,., '" ~ 1 V . D t d l "II l - s d f 
~" ..... : .···. · •0 -,8 ,, ., 111· c 1··1t 1·11 ,.,_., .. 1 ( ·'- Jc• ···tos ) E•n eras, epu a o pe o, mran mo. au e e · ra-
v.:.-f~cC t.11:u_;. ! 0 C'll l l ! :J.c;..u . rJ..t "' v • 'llj + ·d d U b S 
to;:o o caBo, afür;uo que uão dei or-dem n.l-

1

.errn a e.- r ano antas .» 
gum;;, 1·elc.:.tivamente <is galerias . A Camar8, conhece a dor e o pezar que 

G e: 2. 'IT'~_c:;?:tJ.n.· !~o "1l.á:l Cu:;;a::;,, 1

1 

~~~~~_;'~~~~ª ~~~~n ~º re~~'e:~~1~~~~ª~a~fo~~Y: 
(pela or:iein)-Cw_~(,~O P1.•es1dente, venho re- (-Apoiados .) 
clan1ci,2 ela Comm1s~ao de Policm o cumpri-\ Esse digno collega que durante o 'tempo 
rneni;o e.los_ se.us dever~:> pam que o_ recinto da 1 que, entre nós, teve assento se reve.lo.u dis
CD.m:ro. sPp, c:imo üeve sel', mais vE·tual- tinccü:simo peln seu caracter e pela hombri
n:rc:;• te ;.;olki:;,tio. . . . ··. ·. ' d ade do seu espii-itu e lucidez de suas idéas e 

li~ (jo-.:_. : .~; iss;j,o ~e ~?oti1:.ir-i Ci:1.he G;:1to., f:.n1c~;ü,o , l q u10 a indu, liunte1n teve occasião de presidir á 
e s.o P1~e::::J .Je~1t.0 C .. ~i C:1tGu.r u., n& qu~·. li l; ad.t.~ r~e i t;0::;~.;ãu ::.~té ao 'ILn , foi urn co1npanheiro distín· 
;~:·emut'<J 1:a mesmr, Cümm., .. âssii.o, ipc uE:be e.xe!·- .,. ck por tocl.os o3 til ui os. (A.poicúlos r;er aú .) 
cec· 2. L:a:or ;;uto : td.a-·ie, sobrec w.io em oc..;amao /\. Mesc::., fazenuo füta comrnunicação, cum
como esta em que pessoas ex t.rnnh••·8 inva.dem . pre o seu de \7er e dae<i a palavra a qualquer 
o recinto e'. são, como disse um cidadã.o De_pu-1dos0rs . Deputados, que della quizer u sar. 
fado. qmcs1 semp1-'0, prenunc ! o~:; de perturo:1.-1· 
ções~ (Apoi '.1 dos.) O §n:· . &\í.ue~~eE.lína IMíou.rão (mo-

Ao c'.iegar a esta C:i.rna.ra., quando tive occn,- l v1:mento de attençüo)-Sr. iwesideute, V. Ex. 
:sião de d;;L·orita.r com revoito:ios no recmto. ! e a Gamara comprehendtm a grande emoção 
Li ve a co11vic1)1o_ de qlle urn~1 pertm·baçáo 1 com que me levam;~ rºgora. neste recinto, sur·
q llr, iq ner se hav rn. de d.'1r ; e na.o me eng&,ner. pr·ezo pell1. noticia C'.a morte de um · co ll.ega 
Muitos du:~ meus collega::; furam ta:;temunlrns [ Liisl.in1;ti;;simo. a cujo caractsr, lealdade e 
dtl que externei ct opini ã•) lie l;c;,ver qLrnL1m1' ~orviços, V. Ex. acaba de prestar llome-
cou ~a propara(Li. nagem. 

No uso, pois, das attribu ições que ma ca- Sr. :presidente, o distincto companhei1•0, 
b·3m corno Depn tado. ~·e '.:< !J.o rec! :oi,m'1r um me- cujo desappareciruento neste momento pran
lhor pol ici;u::.eEto pa.ra o l«ccioto e J)rincipal- t e,.,;nos (c, pofo1l.os), era um caracter distin
jnentê 1m.r% qu:'; se 11iio c;;nsinta mi invasão ccissimo ; S. _l!;x . , pm· v;:,rias vezi;is ; des
ci.o mesm0 por indi>· iduos estr·a. nhos e Cce a.l- t'mpenhou n o ! ~~ta.do do Maranhão, e com 
gvm ;nodo ;,uspeitc;.dos eorno cfoqued.e par·fülo. brio, o ma11r!ato l egisl::ttivo. (Apoiados .) 

Tenho conclui(~O. , No Coug1•es:;o <laquelle Estado, Sr . Presi-
dente, que ti ve a hom·a. de presidir, tive a 

<O> [~;;.~º L:!)L."0 ~1ü~~} e:~.:~11~--A Lv~e:s:;, te·n1 ,~:.e- lneu la.(i.u e::;sc inditoso collega, e ja1nais 
gui::.10 ("(, pr.:üica !nva. cili \· ~d. , ;-, qui o.~tabelec.ida, co~~112ci rn,pi11ito rnais rnetho(lico, mais lucido, 
tiil d.<1i' C'1l'L0o.<: a !Jetlitlo ,; 1.l us 81•s. Deputados. mai~ or:·1mro do que o desse collega, cuja 
A Mesti, entrnurnt.o, t e m feito por div8l·s1s rno1'te lamenta.mos. 
vezes 01Jserv;1ç:õe:3, no seu tido de não ser o rn- Mas, Sr . pre~idente, não foi sómenté no 
cinto invadido por pesso ~~s extranhas . Maranhão qu e elJ.e teve commissões impor-

De agora em deante, porém, ~. Me:Ja se _com- tantes, não fo i sómente lá que foram apre
promette com aCct:m~.ra <J, pt'Olrnnr termman- . ciados os seus dotes peregrinos; S. Ex., no 
te~ente o rngresso ne !)e 8:o;O&.:; extranhas no 1 reglmen passado, fo i secretario do illustre 
recrnto da Camin3.. Dr . Torreão dél. Costa na então província 

. 1'7- "~ .,.,,., •. , ... ,. <>-"' ·' $ ' .,,..-,, """"' " · ~10j~Estado d0Cea!'à,~osmembro~dadepu'. 
0 ~~,~ · _L, ·'1'.c; u:J.':"' ;u .[J> -:-""' \!.i ~- ~'. (1,da l;:l('.<10 CG!l.I'eDS() DOde111 dar testemunho da 

a;·d,mi) --S1· · /°:'10.~nte , u0::>,~1m o:c s~ rns~rc- m·Íterios;,·, · e r • o1t~2st ::i. administra ·ão do Dr. 
:1er 110 o::;-;eu.te!'. LC ''º :u;i ~rtli i1. Jo~1 ? illu,ci·es Torreão da Costi:\ auxiliada pelo ~r. Gustavo 
DopuJ.ud_o~~; cu t0,i_TiiJ ~~in , ~r- . ~,;to:::1uente, _lJey~) \.r era~ . ' 
lFlG 1..r . JLx. ino i.nt~crevn, pêl.i'.' ::\1 .o exuecl1ea te 
cJa SCJ:'ão cLi anrnn llfi, poi8 q lW tenho de u,pre- Voz;cs-Apoiauos. 
:·mntar um requerimento de informação wiJre O Sn.. GUEDELHA. Moun.Ão--0 Sr. Dr. Tor-
m:gocio:i ela. mal'inh'1. 1 reão da CosLa d is~e-me por varias vezes 
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9ue jamai:;. l1o?~~ra tido u.m ~uxili11r m~,j8: Qs -i~nho1•es que ~-PiWO•«m a w'op0sta quc\
couto. r_ia1s 1.e1n::ndC1 :io ~er·v;ço do c1ue o ! r:•m levant'.,tº·H!. ~E' ªl'l''·u i·r,da 11_?,. t'Yumi-
Sr. Gustavo Vên:>. Phila bc~2.) . ,,,ulr1di: de ;;oto,,. \ 

S1· .. 1msiden~e. I:fo quero tomar J;O!' rnais j :>;omelo. n:ir3. ~. Cornmi;;fio os Si>s. I.uiz 
telllpoa attençao d:i Ca~a. com <t mani t'eéita~ii.o i Doroin"'U(·s' .. ~uo-us·o ~ 'Y~ro e YergT'.•e de 
des~o sentimcoto, _ pois cte,io qye. tor1 os os !' A breuº ' "' ' do . 
Srs. De:putal\os que conliecm·a~n o Sr. Gus- · r::. • • · • , . . 
tavo Ve1·as, dão teste'!1unlm rl:i. integri•1u.t.le 

1

. \ <W a. impr1m1r os segmnfus . 
do seu cara.ctr,.:r. (1"lfuito bem.) · 

O S1·. Gu~ta.vo Ver,,s, Sr. ~ú·e;:idente, en1 , - . r,urnc-..:RR~ . 
um r•artidario; eseolhi;i. a aggre!niaç·ão que 1 
lhe parecia rn~i$ conveniente it prosper·ichrle N · 09 - l897 · · -
do Esta.•1o. m~lS uma Yez collocado, em um 1. . · · · . · 
companlleiro leal. (Nuito rie.n .) , lnr1cfe>'I'" r-l!'.lt•cj'>mc;.110 rn1 qi:e .º e;r,-$• :e,ie;11e-

Sr. ;:rl?Sidente. convencWo d"e que cs nobres j '?" n.-,;w''" J'rmtç<.<1.? 1'enssimo de PIZuZa 
Deputados part!l!mm cle;;s11 min~1a 1!or, üw, L~tte 1i.·r!c ~ 1 ·ri re1·e;·s,,6 ,10. qnidro ,effi:et:<:o 
e\ convencido· de q~e SS~ EEx. -e~ttio prüfUl1· i dr;. t~,~Jí-11..1dn i~ô i~astô de cç1)1!ffo":tc~-tet1t.e 
d;;rnente pena lindos. por vn· a mN°te nrstc 1 .. _ . .. . 
rnomeuto ccol\ie1· do <i:.t11nz~ utn dos lH•>~cs 1 _,\ Comm1;;sa.~: 1fo M~i·rnh:i. e tiuc~"ra, :i. qnetn 
Ui::<tinctD:> ·CO]i(;g"US, :mimo-me ;t 1J:'tiil° a ~01 ))l'l'Se:ite O l't•qu,•r1rnent,, ;

1
(1 i\X-~'' t~lle!:\e 

V. Ex. que comulte :·1 C:im;ii-J ~i ronsrmte rp:e "·='· <1.rtr.;,rJ•l.F1'"':h1i~cn l'<'J'Ís,irn<.•ckPanL:i. Leite, 
sej:i. la.nçil<lo um Yo\r) de p:·ofundo pezar no. PXO~erado_ :i. >~u pe1lií!o ~·•:· de<:reto •'e· :!(hle 
acta ilrn; no;<,os trahalhos •'e i1ojt;, e que. ~o nbr1~ de -J>-:8:?, n1: que ;:e·(· o. ~1;n· r"~·c;-siio :io . 
menos. sei:i nomeada uma ü 1rnmissão que. 1 q:iar.ro efr~ct1\"•í <la <.rtnt.<1:\ :~:'.•.~1nn;i.l r:n po~to • 
em nc•me 0 d;i. Co.mn.ra. 0,(·on•-;i"nl~e :ire a u!: j'!~ c:1p1t:"10-ten<·me, houm qi1e ~hc !~·i ccmcç- · 
tima mor:~rla estP no;;;;o.iuditoso 0011'°""ª· 'Jl'B- , md"' P•,Jo Goverpo 1.lo ::>ra;·cc_l~:il Florw.no Pe1_-
::;ta:ido-lbe urn:i lJOmc>u,~gcm . .. " ' ) :ww. _e~\ a.r.tcnçao ao~ se:·v1cos i ·re~;o/os '"' 

_ _ .Re)mDlica. e am:!;\ que ~e 1!H~ rr.amle co:ttM· 
~<'zE>-E que se levante :i. ses.~:10, r1ue é il~'m os (!~\"frlust>ffcitos.d<1.>'XHE{l•rma o ll'mp·• 

:i:nnxe. ! dwl·m·rilln tl;~ sua. exoncraç~o ·~te i"'t;t da~. -1 
O SR. GUEN:LUA. M!Juk'l.o-... e quct~ lc- \e ' ~ pare_cc;·_ que o_ requ~1·1men.'o' '! li'"i.~i~

.Yante a. rn,;sJo .. como dizem º". nob~.·L s Depu-j n.:1110 seJa rndffê1·1dn, ;is;o !laO lli'.'~ o.>s.·ôtir 
ta.do~. p:)rque e mais u:i:a bom1m~;."em pre- nenhum fmi1fame11tü 1,e Jlis •. ~ç:'. e oe r,qur-
statlôl. oo iliustJ·c m.1rto. ( .. lJiofruhi~ .. i . dade. 

Sr. l!!'esidente e S1·s. DepuLudo~.o Sr. Cu.s· 1· Sa.l:i. ,(;;._s Cornmis~.f~s, ~_.! t!ojunho ce.18!)7. 
t<tvo 'Verns merece V!das es.,as demoustn1ç:i:ies -Mello u r,c;o. p1·esi1!entc.-Narw'.i;,o ,ífoH1º«, 
cfo Jlezar; e e l>Or i::sn que, acl'r•dita.ndo que 1 'eluWl'' - Ji:rO)J!i;JJ) J\lo;iteiro .- AH!l<'~io cre
toda a Ca;na.1·t~. e1n :-;.ur.. unonimtdatlc~ ns::o~ 1ili;H~·ú10. 
eia-se ao pem:amento que ae~.110 rle ext"l"ll!ll', t 
reciueiro 1p1e fe insini na ac: ;tum rn:o <lc \H''" I ?':. 70-1807 
za.t·. riue se norueil• um<lC::irnnüo:"iío r:nc n1:rc- . 
sente a Catnar~,,_ no ·cot·tQ):.)_ t'unc-brc e rp.!6 ~<~ I Jr,rfe[etç ..,º re·)l~·:_;·!i;1e1~lo cm, rful'. Od~~-ci:J Fel"-. 
SU~J;K~nt"ln ;) .. se:'St\O. (-·tporndos.) 1·etiºti qorr?e$', 2~· S(T"J'"(Jt":; ;~o do i·1 

?'"•'.1/J.·ii1ni tD de 
S1·. riresidcn_te. e u_n1a. cou~a :)i,_1ién:i~(.1 ?i l (íftil lw.;-:"1 t d:~ .c..r'l,, ;;,p!tfl/,c~ r~:du .··e.·· ..:'•;t·o~i?o~:-ü:lo 

. n101~te; para. mn:1 ella e ~pcn:1.s a. t1·ri.n:s~or: ~ :a- lW j"JO ... to dt affcr·t:: 
ção do modo d<~ noSSi.!. exüten<:i01. eifo~m~·.lt< 1 
no momr·ntú me-mo em que se mol'I'e, Í)or1111e A Com1uis,CT•J 1'e :\iai'íDl"< e Guffro,, it qi:;1l 
então o e~1lirito. esta. scenteqw_ di~·~:"!.i.l. :rnJ. 1 foi· pi'f~<1nte a pct l<:-ffo ·de Ocr:J "\·\0 ~\.:r·:·~ü~ia. 
g-ura. libr:rtark:.i coruo estú. <~o. natur·ez~i. {.iif"'~:to; GtimPSr ~· ' St!r>g-üntei <lo 1" 1·[> gi~;,c·1~:0 rlt.:~ ~u·ti-
bcJt~~r . j H~ ~- !· i~ ;·'.e C~!m : =;t !'!h•J~ .'..) • ~ •. ~:.:;;·; 1,1_·~ i:3"' Ú~~ !Í1;~:Sff1 ;1 ·;: 

NPstas condrçlies. Sr. ;;rcsid0nte. queJ'endo • a1·m:1, ;ncenck'D•-'" ~~"s :·,;:<:''''·~. : t.<,:i::ns qu"" i.d~t -
rendm• :ptiblicl\ tributo de i:'J.udade de~sa /ª 1n1'sma 1n·aç:>. no ~l'ehív~1 d·) 1º re.1.•:lrnFn1ú e 
distincto colle1rn.; rog() a V. E:>:. gne .snb· que c(lnstam •'a ccrt.i.!i'io •1Iw :1.:-ompn.<)hou o 
mett:l. ú Ccin,;ideraç:io 1]1~ Camara o I>t dirlo ILUe se<.1 r1?:q1ic:1•imemo, e nwis :;tt~ntl< 111.!o t;;n;.~em 
ven1'.o de fa.zcr. (Jit!ito. bem, m r,r{to l;em •. ) la.s .. i.r.fo1•1naç-üe!> t::1 He11R.ri.iç5.C' 1il! .\i~:duntc-

Ger:ct·n.l, 1oem co1n0 :-co< «ro::t:Hm,dos •1'1 e. tB111 
<!b §l•. 1Pt•<.•sic~.ente...:;.O ~r. Gne- o r·rquel'c>nte lln U·· b1;tlltfü• d·~ inr:wL:T'i:1,

Llen!:1i >Ion11tio p.ropü~ cp:c .:~ J:-in• e na. ~cta., .c:1qna1·t.~li°!d(1 t1

1
ru ~-·,i·ttio ~:\~:~;.:r• ... , _Lo_\~1n, E(t: v1~. 1h~. 

um vot.o de tez;:r 1Jt-J~ üP-J1ilu, ,:o 1105SO rot-lre?~P 1 ~c~a1.·11, t'':~·ª•, U..ü ~ ê..' 1:..: ·.(·~1. : ;n ; . ·o.~ :"-·. : : ,.u 
lo~~ .. O S~·:" (~lJSt~~~"O ve:r~,~~ CJUO ~':', llt1t17.!'ie f de J:·:l'·b;t:t" fltl~!. ?"'.(","'.il.· :_UL'.i_•i:~·~·_l:\~ .~'- ~::~ ~t:·t~~1.Jt{~. 
11rr.a_Co1nn:~1 .s:-:ao Jit"1wl1 :l. c..co:ni:iauha~-o a ultima.

1 
S:al~ :_:l;.:![: Comn~~~~·~1::·s .. 0 J,~ J~~n~i,-, r;rJ ~~~~7. 

morad~ fJ que ~e .suspenda. a ~e~sao.. -Hedo t<cgo, pre:;1ilent~ • ....: Jc;·o;t~•rno );a;•-
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teiro, relator. - !Jiai-colino Moura. - A.ugotsto 
Clementina. 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 34- 1897 

Autoriza o Poder E xecutivo a conceder mn 
anno de licença corn o respectivo ordenado 
ao telegraphista chefe lfo Reparlição Geral 
dos Telegraphos Alfredo de Lima Albuquer
que 111ello, para tratar de sua saiide onde 
lhe convier. 

A' Commissão de Petições e Poderes foi 
presente o requerimento de Alfredo de Lima 
Albuquerque Mello, telegraphista chefe da 
Repartição Geral dos Telegraphos, pedindo 
um anuo de licença com os respectivos ven
cimentos, para tratar de sua saude. 

A Commissão, verificando pelo documento 
comprobatorio, a molestia de que soffre o pe
ticionario e attendendo aos bons serviços por 
elle prestados á Nação como militar e como 
funccionario civil. é de parecer que lhe seja 
concerlida a licença pedida com o respectivo 
ordenado, para o que apresenta o seguinte 
pro,jecto : .. 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto

rizado a conceder um anno de licença, com o 
respectivo ordenado, ao telegraphista chefe 
da Repartição Geral dos Telegraphos Alfredo 
de Lima Albuquerque Mello, para tratar de 
sua sande onde lhe convier, revogadas as dis-

. posições em contrario. 
Sala das Commissões, 30 de junho de 1897. 

-Paranhos 111ontenegro, presidente.-Heredia 
de Sa , relator.-Ermirio Coutinho. 

O §r. Presidente - Não havendo 
nal1a mais a tratar, designo para amanhã a 
seguinte ordem do dia: 

Eleição de 1° secretario : 
Votação das seguint2s materias: 

verno a abrir o credito especial de 21 :500$ 
para pagamento dos vencimentos, no exer
cicio vigente. dos empregados da extmcta 
Agencia Official ele Colonização, addid9s _ á 
Secretaria do Ministerio da Industria, V1açao 
e Obras Publicas, nos termos da actual lei do 
orçamento (nova discussão); 

Continuação da 2ª discussão do projecto 
n. 29, de 1897, fixando à despeza do Minis
terio dos Negocios das Relações Exteriores 
para o exercicio de 1898 (Orçamento do Ex
terior); 

3" discussão do projecto n. 176, de 1896, 
reformando o Codigo Penal; 

3" discussão do projecto n. 11, de 1897, 
dispondo sobre a promoção de officiaes do 
exercito. 

Levanta-se a sessão a l hora e 10 mi
nutos. 

39ª SESSÃO EM: 2 DE . JULHO DE 1897 

Presiclencia dos Srs. Arthw· Rios (Presidente), 
Carlos de Novaes (2° Secretario) e Arthur 
Rios (Presidente) . 

Ao meio-dia, o Sr. Presidente manda pro
ceder á chamada. Procedendo-se á chamada, 
diversos Srs. Deputados reclamam e pedem 
que se faça nova chamada, pelo que o Sr. 
Presidente manda proceder a nova_ chamarla, 
a que respornlem os Srs. Artlrnr Rios, Carlos 
rle Novaes, Alvares Rubião, Silva Mariz, 
Silverio Nery, Carlos Marcellino, Albuquer
riue Serejo, Amorim F.igueira, Theotonio de 
Britto, Serzedello Corrêa, Henrique Val
ladares, Marcos de Araujo, Pedro Borges, 
Thomaz Accioly, Bezerril Fontenelle, Ilde
fonso Lima, João Lopes, Marinho de An
drade, Frederico Borges, Augusto Severo, 
Tavares de Lyra, Francisco Gurgel, José 

1 

Peregrino, Coelho Lisboa, Appolonio Zenay
des, José Mariano, Aífonso Costa, Coelho 
Cintra, Barbosa Lima, João de Siqueira, An

Do projecto n. 20 A. de 1897, sobre a gelo Neto,Arthur Peixoto, Rocha Cavalcanti, 
emenda substitutiva, o:fferecida na 3• dis- Euclides Malta, Seab1a, Torquato Moreira, 
cussão do projecto u. 48 B, de 1896, autorí- José Murtinho, Xavier da Silveira, Oscar 
zando o Gn vern:1 a abrir o credito especial Godoy, lrineu Machado, Timotheo da Costa, 
de 111 :09li$500 para pagamento Jos venci- Augusto de Varnoncellos, Raul Barroso, Fe
mentos dos officiaes que reverteram à efrectí- lippe Cardoso, Nilo Peçanha, Alves de Brito, 
vidade do srrv iço do exercito e da armada Ernesto Brazilio, Campolina, Almeida Gomes, 
pela revogação dos c1 ecretos de 7 e 12 de .João Luiz, Monteiro ue Barros, Ildefonso Al
abril de 189Z (nova discussã,o); vim, Luiz Detsí, Antero Botelho, Alfredo 

Do projeeto n. 20 B, de 1897, sobre a Pinto, Octaviano de Brito, Ferreira Pires, 
emern1a offerecida na nova lliscussão do pro- Augusto Clementino,Theotonio de Magalhães, 
jecto n. 48 B, de 1896, autorizando o Go- Arthur Torres, Eduardo Pimentel, Galeão 
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Carvalhal, Casemiro da Rocha, Gustavo Go-1 Sr. presidente que o faça introduzir no r~
doy, Costa Junior, Francisco Glicerio, Ro· cin to , afim de prestar o compromisso reg1-
rlolpho Miranda, Ovidio Abrantes, Ai ve8 de mental. 
Ca-tro. Xavier d0 Valle, Alencar Guima-
rães, Brazilio da Luz, Lamenha Lins, Leoncio O §r. Presidente convida os Srs. 
Corrêa, Lauro Muller , Paula Ramos, Fran- 3° e 4º Secretarios a irem receber o mesmo 
cisco Tolentino, Pedro Ferreira, Plinio Ca- senhor que, sendo introduzido no reduto, 
sado. Marti1~s Costa, Guillon, Marçal Es- presta junto á Mesa o compromisso regi
cobar, Francisco Alencastro, Rivadavia Cor- mental. 
reia, Pinto da Rocha, Vespasiano de Albu-
querque, Py Crespo, Campos Cartier e Cas- ORDEM DO DIA 
si.ano do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta em discussão a acta. 

O S.rº Afronso Cost,a-Sr. :pre
sidente, são innumeras. repetidas, constantes 
e variadas as reclamações feitas contra a pu
blicação dos trabalhos desta Casa no Diario 
1clo Congresso. Todos os dias algum de nós se 
ievanta para protestar ou contra a inclusão 
de seu nome no numero de Deputados que 
votaram contra ou a favor de um projecto, 
quando justamente o seu voto tinha sido 
dado em sentido contrario do publicado. 

O Diario do · Congresso de hontem, noti
cianoo o que se passou na sessão de ante
hontem, inclue o meu nome entre os í1aquelles 
que se retiraram do recinto da Camara, no 
momento em que se ia fazer um:i. veriticação 
de votação, e, como não quero que a opinião 
publica lance sobre meu nome essa grande 
responsabilidade, que ha de pesar sobre os 
nomes daquelles que fogem daqui no mo
mento mais preciso, apresso-me em tazer 
uma rectificação. Quero que a opiniã.o pu· 
blica saiba que sempre estou aqui no meu 
posto e que estive presenteá alludida sessão. 

As::dm, trago a V. Ex. a minha reclamação 
e estou convencido de que V. Ex. a tomará 
na devida consideração. 

O SR. PRESIDENTE-V. Ex. mande á Mesa 
a sua reclamação por escripto. 

Vem á Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO 

Declaro que na sessão <la Gamara do dia 
30 da mez findo estava presente e respondi t\ 
chamada. · 

Sala das sessões, 2 de julho de 1897. -
Affonso Costa. 

Em seguida é approvada a acta da sessão 
antecedente. 

O §r. Gust;avo Godoy (pela or
·dern).-Estando na ante-sala o Sr. Dr . Fran
cisco Granadeiro Guimarães, Deputado pelo 
2° distr1cto do Estado de S. Paulo, pede ao 

O Sr. President;e -Não havendo 
ainda numero para se proceder á eleição do 
1° Secretario e votação das ma.terias indfoa
das na ordem do dia, passa-se á ma.teria em 
discussão. 

E' annunciacla a continuação da 2ª dis
cussão do projecto n. 29, de 1897, fixando a 
despeza do Ministerio das Relações Exte
riores para o exercício de 18.98 (Orçamento 
do Exterior). 

O Sr.Barbosa LinJ.a (pela ordem) 
-Antes que se dê principio á discussão dos 
projectos constantes da ordem do dia e conse
guintemente que se entre nessa parte dos 
nossos trabalhos, quero, pela ordem, com o 
direito que segundo essa formula me assiste, 
nos termos do Regimento fazer constar dos 
nossos Annaes uma reclamação que V. Ex. 
tomará na consideração que entender, afim 
de que ella produza os effeitos que espero 
nas sessões futuras. 

O art. 56 do Regimento diz: 
« Dada a hora de principiar a sessão, o pre

sidente, Secretario e Deputados occuparão 
os seus logares ; o presidente tocará a cam
painha, o 1° Secretario fará a chamada e o 
2° marcará na lista nominal os presentes, 
bem como os ausentes, que deverão ser 
inscriptos na acta». 

Esclarece mais o Regimento no art. 60 : 

«Si, por motivo dedemora, a sessão começar 
depois da hora regimental, durará o tempo 
neces~ario para completar a hora de e:ffecti vo 
trabalho.» 

Combinados . esses artigos e devidamente 
comparados com o precedente sanccionado 
expressamente por V. Ex., verifica-se que 
o pen.sarnento do organizador da nossa lei 
institucional, que rege os trabalhos internos 
desta Casa, outro não foi sinão o de que essa 
chamada se fizesse pausadamente, afim de que 
désse logar a que comparecesse ao menos a 
terça parte dos Deputadl'Js necessarios para 
que os nossos trabalhos proseguissem no 
sentido de terminàrem dentro dos quatro 
mezes constitucionaes. 
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Esta é a reclamação que quero que fique 
nos Jlnnaes, afim de justificar a energia com 
que reclamamos contra aquillo que nos pa
recia ser uma violação expressa do Regi
mento por parte de V. Ex. 

O Sr. PreêJidente - A Mesa p1•0-
cura sempre executar o Regimento. 

As praxes estabelecidas são que 15 minutos 
depois de meio-dia seja feita a chamada, para 
depois, havendo numero, ser aberta a sessão. 

A chamada não é feita pelo presidente e 
sim pelo 1 ° Secretario. 

Foi assim que se prncedeu hoje, como se 
tem procedido sempre. 

Os nobres Deputados re<;lamaram que não 
ouviram a chamada e que não podiam, por
tanto, responder. 

A Mesa attendeu á reclamação, fazendo 
novamente a chamada. · 0 

Continúa a discussão do art. 1° do projecto 
n. 29, de 1897 , fixando a despeza do Mirriste
rio das Relações Exteriores para o exorcicio 
de 1898 (orçamento do Exterior). 

O Sr. President.e- Estão inscri.,.. 
:ptos os Srs.Guedelha Mourão e Alcindo Gua
nabara , que, parece, não estarem presentes. 

de Sá, João Vieira, Malaquias Gonçalves, 
Cornelio da Fonseca, .lulio de Mello, Ju
vencio de Aguiar, Olympio de Campos, 
Felishello Freire, · Rodrigues D Jria , Castro 
Rebello, Tosta, Eugenio Tourinho, João Dan
tas Filho, Leovigi!do Filgueiras, Rodrigues 
Lima, Eduardo Ramos, Paranhos Monte
negro, Marcolino Moura, Galdino Loreto, Pi· 
nheiro, Junior, Jeronymo Monteiro, Heredia 
de Sá, Belisario de Souza,Pereira dos Santos, 
Leonel Loreti, Silva Castro, Calogeras, Men
des Pimentel, Cupertino de Siqueira, Telles 
ele Menezes, Nogueira Junior, Manoel Ful
gencio, Lindolpho Caetano, Olegario . Maciel, 
Rodolpho Paixão, Luiz Flacquer, Bueno de 
Andrada, Adolpho Gordo, Fernando Prestes, 
Cesario de Freitas, Edmundo da Fonseca, 
Paulino Carlos, Arthur Diederichsen, Urbano 
de Got:tveia, Hermenegildo de Moraes, Luiz 
A:lol pho e Caracciolo: 

O Sr. 'Fimotbe,o da.Costa con,
gratula-se corri a Camara por terem sido rlis• 
tribuidas as tabellas reiatívas ao Orçamento 
do Ministerio das Relações Exteriores, po
denrlo assim os cirladãos Deputados proceder 
ao estudo das differentes verbas co11signadas · 
para as despezas desse ministerio, na fórma 
da Constituição. · · 

Parece que · assirp. nií,o prevalecerá, como 
o SR. PRESIDENTE _ Tem v. Ex. a pa- parecia até certo momento, a supposição de 

lavra . que se devia acceitar o projecto das despezas 
para o · orçamento tal qual fôra elaborado 

o SR. TIMOTHElO DA COSTA-Pela ordem. 

Comparecem mais os Srs. P,..ugusto Mon- pelo governo, simplesmente com ligeiras mo
t enegro, Matta Bacellar, Gueuel!Ht JVIourão, dificações·da ·commissão de Orçamento; e sa:.. 
Pereira de Lyra, Martins Junior, Moreira criticados assim os principi.os verdadeiros do 
Alves , Jayme V'illas Boas, Francisco Soc1ré, regimeri,que·mandam que a Gamara dos 'Depu· 
Alcindo liuanabara, Erico Coelho, Barros tados, · pdi' iniciativa, que lhe é particul~r, 
Franco Junior, Paulino de Souza Junior, examine principalmente as déspezas da 'Re-
Ponce de Leon, Mayrink, Carvalho Mourão, publica. · · · 
Lamounier Godofredo, Matta Machado, Padua ·Nesse sentido expressando-se, e desejoso rle 
Rezende, Lamartiné e Mello Rego. satisfazei· a um compromis~o 'que "lhe impõe 

Dei m d 
0 

· · , t ' . a posição de Deputado da Republica, passa o 
xa e c mparecer com causa p~r ici- orador com os poucos conhecimentos que 

p~da os Srs. Vaz de Mello,_ Fonseca Po1tella., tem desta materia; a estudar as dlfferentes 
Ur_bano Marcondes, Lmz Dommgues, Ro· despezas consio-nadas ao Ministerio das Rela-
dn,gu~s Femandes,~ , E~uardo _ de Berredo, ções Exteriore~. · · · · · 
Toire~ Port~gal , Elmmo, Coutmho, He~- Deve declarará Camara que não concorda 
cl!lano Ban_d~ira, M; guel Pe!nambuco, ArauJo com 0 modo por que está feita a explanação 
~oes, Gemmi~no Braz1l, Neiva, M!lton, Ar1s- dessas verbas porqmi julga muitas dellas 
t1des de Queiroz, Manoel Caetano, Paula de"nece~sa ·as' · · · · 
Guim:irães, Vergue de Abreu, Amphilophio, " ' ~ rI · - , · . 
Adalberto Guimarães, Tolentino dos Santos, Entrando na demo.nstraçao dessa sua, ma 
Agostinho Vidal, Julio Santos , Deocleciano neira de vE'.r, bastar-l_~e-ha ~ecordar a Ca
de Souza, Bernardes Dias, Urbano Marconcles, mara siu~ foi um dcros ~1,,n~tar10s da. emencla 
Francisco Veiga, Alvaro Botelho, Leonel Fi· suppr1mmdo a Le,,~çao d,t _San~a Se .. 
lho, Antonio Zacharias, Rodolpho Abreu, Do- Trata-se ,.,cte uma o.espe~a l!_!Utl_l. (Apoiados_:) 
min(J'ues de castro Oliveira Braga Luca d A Legaçao na. Santa Se nao s1gn~fica smao 

. , " lf 'ti· . ,. ' ' s e um luxo descabido da representaçao do Go-
Bcuros1' A re~o E 1s, Victonno Monteiro e. verno do Brazil junto de uma autoridade que 
Azevec.o Sodre · nada tem d.e correlata com autoridade ·go

E sem causa os Sr. Anisio de Abreu , Elias vernarnental do Brazil, porquanto o seu illus
Martins, Francisco Sá, Trindade, Teixeira trado collega o Sr. Erico Coelho já mostrou 
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de maneira clara e positiva o que era a Santa 
Sé, quaes as suas funcções, ·e r1emornu-se 
muito pa.rticula1'mente em mostrar que, em 
face da Constituição Brazileira, a representa
ção do Brazilnão é cabida junto ao Summo 
Pontifice. 

O orador, signatal'io dessa emenda, pensa 
como o illustrado collega e vem affirin>n' da 
tribuna que esperava que desde que o Mi
nisterio das Relações Exteriores, como os de
mais departamentos da governamentação bra
zileira, esta solidario com os pr·incipios de 
economias, procl::trr\ados pelo cidadão Presi
dente da Republica, devia ser o primeiro a 
pedir a economia desse espalhafato inconsti: 
tucional da Legação no Vaticano. 

O orador discute longamente a inopportu
nidade de se manter esse luxo de u;na em
baixada junto a um poQ.er que não existe de 
facto no concerto das nações, que não faz 

. parte do congresso dos povos e só se mani
festa pela influencia espiritual que exerce 
sobre os adeptos de um culto e soldados de 
uma igreja. 

Si o Governo da Republica, pela Constitui
ção, respeita to.dos os credos religioso~ , sem 
amparar nem reconhecer offlcialmente ne
nhum, porque representar-se junto ao Papa? 

Um luxo insconstitucional, q nando anda o 
governo a catar vintens para as despezas 
inadiaveis e de que dependem o CJ'edito na-
cional, é'o que isto é ! · 

O orador discute igua lmente a posição po
litica de graúcle párte do ·clero no Brazil, 
pensando que ella ou é radicalmente adversa 
ás instituições, ou não as r econhece com a 
lealdade que se deve exigir dos bons cidv,dãos. 

O orador r 13fere-se ás vergonhas de que 
teve conhecimento, como director da. Repar
tição de Estatística, sobre o serviço elo re
gistro civil no interior do paiz. 

A tal ponto chegou a falta de cumprimento 
de deveres, que o orador teve de diri gir 
cerca de 800 reclamações ao governo, as 
quaes alias nunca tiveram solução. 

No pulpito, como nas acções, o clero btazi
leiro em grande pa.rte, é e tem sido um 
ini.ri:ligo 'da Republica, chegando até nos seus 
actos a pratiúar o concubinato, porque oUtra 
cousa não é o que se vê 'no lh terior do paiz 
com os casament.os, nos quaes o acto civil não 
é realizado, chegando os pad res a aconselhar 
que a importancia despendida no registro 
seja de preferencia emprngada em velas e 
em outras offerendas aos Santos. 

Nisto exercem tambem os padres a usura 
sobre os fiei s, cobrando em alguns lagares 
50$ por legua, no Esfado de Minas, por 
exemplo, para celebra.rern qualquer cerimo-
nia religiosa. · 

Passa o orador a tratar da Legação em 
S. Petersburgo, que é tambem uma inutili

camara v. rn 

dade; r epresenta apenas uma cortezia ao 
autocrata rmso. Cita a t ·ntativa de immi
gração russa no Paraná. 

Acredita que um Consulado Ger3 l em S.Pe
tersburgo, ou em Mo;;cow ou outros con
sulados rle l" ou 2" classe nas cidades mais 
Importantes da Russia satisfnrão completa
mente ás nossas necessidades ele relações 
commerciaes com aquelle paiz. 

Na Austria-Hungria a representação é do 
mesmo modo inutil attenta a semelhança dos 
argumentos. Não temos tratados, e o trigo é 
a unica mercadoria que dalli importamos em 
certa escala. /\. importação rlo trigo dP. Trieste 
justifica uma legação em Vienna ~ A mesmn. 
impugnação faz o orador á representação na 
Suissa. 

fMuda depois a importancia das Legações 
em Lisboa , Madri rl e Roma junto ao governo 
italiano. 

Reconhece a forte corrnnte immigratoria r1e 
Portugal e da Italia, mas o mesmo não se db. 
com a. Hespanha, que agora apenas começa. 
Julga a fusão destas legações com a séde em 
Roma ou Lisboa uma medida acceitavel e eco
nomica. 

Urria outra Legação inutil;, mórmente nesta 
tempo ele severos CÓi'tes nas despezas pu
blicas, é a da Belgica. Ha na Aii1erica tam
bem Legações inuteis, taes como a de VG
nezuela, Colombia e Equador. 

Analysando 11lgumas disposições mais do 
projecto do orçamento, propõe a r educção dG.:J 
verbas-Material a 8:000$-Ajuda de custo, e 
combate a d0 ti t. 5°. 

Relativamente ao tit. 7°, diz o orador 
que se trata de uma questão muito delicada, 
qual a relativa a despezas coin Commissões 
de Limites. ·· 

O illustre diplomata que administra a pask, 
das Relações Exteriores, em quem aliás rc-
conbece uma alta capacidade já revelada na 
solução da questão das Missões e da do SG., 

gundo protocollo italiano, pede, por inter
mer:lio da Commissão ue Orçamento, a exces
siva verba de 400:000$ para as Commissões 
daq11ella natureza. Neste ponto o cidadão 
Ministro está em desaccordo com a política 
de economia do cidadão Presidente da R3-
publica. 

Mha que 200:000$ bastavam, tanb mair; 
quanto já sé fizeram despezas com esta Com .. 
missã.o na acquisição do mater :a.1 necessario, 
instrumentos, barracas, etc. · 

Como brazileiro , deseja ver resolvidas, de ~ 
rimidas todas estf,\s questões de limites, mas 
não votarit sem criterio, sem estudo deb
Jha<lo uma verb;1 tão elevarla parP. uma Coi>> 
missão queja tem o seu materialcorn1n·adc, 
como ia disse. 

Rei'ére-se ai nela á mudança da S2cretari ; 
do Exterior, extranhando que se peça verb 

2 
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para esse serviço, ao mesmo tempo que se' O SR. PRESIDENTE - A emenda vae ser 
consigoa a quantia de 13:000$ para paga- enviada á Cornmissão de 01·çamento para dar 
menta do alugnel da casa em que ella está parecer. Entretanto a que se refere á sup
actualmente e quando a referlda mudança é pressão das verbas . relativas <1S legações da 
feifa para proprio nacional. (JJ:fitito bem; Russia, Austria-Hungria, Belgica e ~uissa 
muito bem.) a Mesa não a póde acceitar, pois que está no 

mesmo caso da que foi olferecida pefo Sr. 
O Sr. President.e-Acham-se sobre Erico Coelho, emeuda que não foi acceita. 

a Mesa as seguintes VozEs - Mas esta emenda já foi apoiada 

EMENDAS AO PROJECTO N. 29, DE 1897 

(Orçamento do Exterior) 

Accrescente-se onde convier: - Fica o Po
der Executivo autorizado a transferir· para a 
Secretaria das Relações Exteriores os ol:ticiaes 
e amanuenses da do Interior e Justiça, que 
forem necessarios aos trabalhos úaquella,sem 
prejuizo do serviço publico. 

Sala das sessões, 2 de julho de I 897. -
CQelho Cintra. 

Supprimam-se as verbas relativas áõ lega
ções: - da Russia, Austria-Hungria, Belgica 
e Suissa. 

Sala das sessões, 2 de julho de 1897 .
Timotheo da Costa. 

Reduza-se a verba do n . IV -- Ajudas de 
custo- a 50:000$ - ouro. 

Sala das sessões, 2 de julho de 1897. -
Coelho Cintra. -Timotheo da Costa. 

Supprima-se o n. V, com a respectiva verba 
de 60:000$000. 

Sala das sessões, 2 de julho de 1897 .
Coelho Cintra . -Timotheo da Costa. 

Supprima-se o n. VI, de 5u :000$000. 
Sala das sessões, 2 de julho de 1897 .

Coelho Cintra. -Timotheo da Costa. 

pela Gamara . 
o SR. PRESIDENTE - Attendam os nobres 

Deputados; o Sr. 1° Secretario que occupava 
a cadeira da presirlencia, acaba de informar
me que não submetteu a apoiamento esta 
emenda. 

VozEs- Foram todas apoiadas. 
o SR. PRESIDENTE - Attendam os nob1·es 

Deputados. O Sr. 1° Secretario que occupava 
a cadeira da presidencia, informa-me que 
procedeu a leitura da referida emenda, mas 
que não sujeitou-a a apoia.menta. 

VOZES-Não apoiado. 
o SR. p AULA RA M:OS-lsto não é serfo. 
O Sa. JoÃo DE SIQUEIRA- Como não foram 

apoiadas si o Sr. Secretario, que occupava a 
cadeira da presit1.encia, serviu-se até da 
phrase: - Os senhores que apoiam queiram 
se levantar ~ 

O Sr. Cario§ de Novaes ( 1° 
secretario) - Peço a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. 
Carlos de Novaes. 

O Sr. Cario§ de Novaes (pela 
o,.-dem)-Sr. presidente, os nobres Deputados 
não teem razão. Effectivamente foram apoia
das emendas apresentadas pelo Sr. Timotheo 
da Costa; no momento entretanto, que ia 
procederá leitura para sujeitar a apoiamento 
outras emendas, V. Ex . assumiu a cadeira 
da presidencia. 

O Sr. Presiden.t,e - Os senhores, VozEs-Não é verdade; foram todas apoia
que apoiam a primeira emenda queir·am se das. 
levantar. 

Foi apoiada. 
Os senhores que apoiam a segunda ernenila 

queiram se levantar. 
Foi apoiada. 
Os senhores que apoiam a terceira emenda 

queiram se levantar . 

o SR. CARLOS DE NOVAES- Perdoem-me os 
nobres Deputado;, ha emendeis que não foram 
ainda por mim sujeitas a apoiamento, por
que no momento. em que procedia a sua lei
tura, o Sr. Dr. Arthur Rios occupou a ca
deir'a da presiclencia. 

Foi apoiada .. Continua em discussão o pro- O §r. Pre§ii'1'llen.u.e-Acaba de che-
jecto com as emendas. gar á Mesa uma ontra emenda . 

Tem a palavra ... Vozms- Sim senhor; esta não foi apoiada. 
o SR. TrnOTI!EO DA COSTA - Perd.ão ainda o Sn. . PHESIDENTE - A Mesa ni'io póde dei

tem mais esta (mostrando.) \Assume a cadeira xal' de ag ua1·dar a decisã,o ela Gamara sobre 
ela presidencia o Sr. Arthui· Rios.) a emenda apresentada, conforme a informa-
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ção dada pelo Sr. 1° Secretario, que occupava 
a cadeira da presidencia. 

UM SR. DEPUTADO - Perdão ; ir,to é um 
facto publico. Si V. Ex. não homologar os 
actos do seu substituto, ou então de duas 
uma, ou V. Ex. não mais retira-se da pre
sidencia, ou então nós não apoiaremos, nem 
approvaremos cousa nenhuma, na ausencia 
de V. Ex. 

o SR . TIMOTHEO DA COSTA-Peço a palavra 
pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela 
ordem o Sr. Timotheo da Costa. 

O Sr. Thnot.h.eo da Co@ta 
!pela ordem)-Gidarlão presidente, procurei, 
no mal alinhavado discurso (não apoiados) que 
tive occasião de pronunciar, dar uma de
monstração á Camara dos cidadãos Deputados 
da Republica que precisava proceder em sen
tido opposto ao meu temperamento. 

Foi preciso modificar inteiramente os meus 
períodos, procurando arranjar phrarns, com 
as quaes· pudesse fa zer a cri.tica do Relatorio 
das Relações Exteriores, contrario, absoluta
mente, á Mensagem do Presidente da Repu
blica. 

Nestas condições, comprehendem os meuii 
collegas, que me causou estranheza quando, 
chamado o presidente de facto e de direito 
desta Camara- S. Ex. declarou que não 
podia acceitar as emendas rdativas á sup
pre~são de legações, porque, anteriormente, 
havia deixado de ser acceita uma outra 
emenda apresentada pelo Sr.Erico Coelho, 
que tratava de facto de caso identico, pois 
que tratava da suppresEão da Legação junto 
á Santa Sé. 

Ora, a minha emenda, que não se referia 
á Santa Sé, foi á Mesa, e esta não teve o me
nor escrupulo em acceital-a. 

Neste caso, portanto, embora muito calma
mente, devo dizer que o cidadão presidente 
exautora com o seu procedimento o seu sub
stituto legal. (Apoiados.) Assim não posso ac
ceitar como curial e digno de applauso o seu 
procedimento. 

O Sr. Presidente - A Mesa não 
tem o menor interesse em adulterar o que se 
passa no recinto. Não estava presente . Ao 
chegar, porém, á cadeira da presidencia vi 
que o nobre Deputado que occupara a tri
buna, ainda escrevia emendas que tinha · de 
enviar á Mesa. Suppuz que nenhuma outra 
ainda tinha sido apoiada, e comecei a leitura 
das emendas do Sr. Cintra que já se achavam 
na Mesa muito antes do orador terminar 
o seu. discurso, O Sr. 1° Secretario infor
mou-me então que essa emenda já havia sido 
apoiada, e eu cessei immediatamente a lei
tura dessa emenda, passando a ler as outras 
que me pareciam não estarem apoiadas. O 
Sr. 1° Secretario informou-me que havia 
emendas não. apoiadas. 

Ha, porém, sobre a Mesa emendas que vou 
sujeitar a apoiamento. 

Modifiquei muito de proposito, para que 
pudesse calla:r no espírito dos cidar1ãos De
putados o argumento de que nós estamos fa
zendo despezas inuteis com as Legações na 
Europa e rapidamente me referi a algum<'l s 
Legações da America. Acto continuo,mandeiá 
Mesa as emendas relativas á suppressão de 
legaç?es ,, ficando para ser redigida a que diz 
respeito a despeza com alugueis da casa, em 
que funcciona a Secretaria do Exterior, por
que está a mudar-se para uma casa que é 
um proprio nacional. Refiro-me ao palacio 
ltamaraty. Em seguida são successivamente apoiadas 

UM SR. DEPUTADO- A Commissão não se as seguintes 
lembrou disso. 

O SR. TrMOTHEO DA CoSTA- A Commissão 
não se lembrou disso: copiou e mandou para 
a Gamara dos cidadãos Deputados um traba
lho sem a menor preoccupação, isto é, estava 
ou está convencida de que os cidadãos Depu
fados devem homologar · tüdo quanto o Go
verno quer, ou o Ministro deseja. Reclamei 
neste sentido, e por isso appesentei a emenda 
relativa a alugueis da casa em que funcciona 
a Secretaria do Exterior, e devo dizer a 
V. Ex. - e vae nisso a explicação da demora 
-que tive de folhear a tabella explicativa 
porque tinha, por necessidade de argumento' 
passado por esse item . ' 

Ora, si bem me recordo, o cidadão Secre· 
tario que occupava a cadeira da presidencia, 
recebeu todas as emendas e sujeitou-as a 
apoiamento. 

EMENDAS AO PROJEOTO N. 29, DE 1897 

Reunam-se em uma só as Legações: de 
Portugal, Hespanha e Italia, para que tenha 
séde em Roma. . 
· Sala das sessões, 2 de julho de 1891.-Ti

motheo da Costa. 

. Supprirria~se a verba para aluguel de casa 
ela Secretaria de Estado. 

Sala das sessões , 2 de julho de 1897 .-Ti
motheo da Costa . 

Supprima-se a verba do n. VII-Commis
sões ele limites, 200:000$000. 

Sala das sessões, 2 de julho de 1897 .
Coelho Cintra.-Timotheo da Costa. 
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O §r. Presid.<el!lltte-A Carnara com-1 rlo fraco, disso dou mais uma prova. nesta 
prehende que, si eu est,ives'e na cadeira da occasião, vindo tomar a defesa, do nobre 
presidencia na occasião em que as emendas 2" Secretnrio, tão mal collocado por V. Ex. 
chegaram á Mesa, não submetter:a a apoia- (Apartes.) · 
menta a emenda relativa á suppressão de Vejo que as minhas palavras não foram 
legações, mas desde que o meu substituto a comwehendidas. 
submetteu, o acto está praticado sem que O· procedimento que o nobre presiílente 
haja. quebra de minha coberencia, sem retro- eil"ectivo ncaba de tomar em relação á emen
cesso do meu procedimento. (Apo1:ados.) da apresm1t::111a pelo nobre Deputado pela 

As ernencfas opoiadas vão á Commis.são de J Capital Federal o Sr. T1rnotheo da Costa, está 
Orçamento. em contradicção flagrante com a deliberação 

1 tomada )'elo mesmo presidente em relação á 
O §r. La1ll!F"O re2lili\Uen~ (pela ordem)· emenda aprnsentada pelo Sr. Erico Coelho. 

-V. Ex. acaba de decidir muito justamente Não ba sophismar; a reunião de tres lega
que a emenda apresentada na sua ausencia ções em uma só, tal é o principio contido ria 
não póde mais voltar a ser subrnettida a emenda do nobre Deputado pela Capital Ferle
apoiamento. A decisão de V. Ex., não pre-. ral, equivale á suppressão de duas Legações. 
ciso dizel-o, agradou a toda. a Ca.mara., por- Não é possivel que a intenção elo nobre 
que é conforme o Regimento. V. Ex. não pra- Deputado pela Capital Fede1'a.l, reunindo as 
ticou nisso a menor incoherrnci2,, disse-o e tres Legações em uma só, seja conservar o 
me apresso a confirmal-o, porque não foi mesmo pessoal que se acba estabelecido para 
V. Ex. quem teve este procedimento. Ma~, as tres. 
occorre uma circumstancia: não ha nesta V. Ex~, acceitando essa emenda revogou a 
Camara duas Mesas, nem dous presidentes. resolução que tinha tomado em relaçno à 
(.Apoiados.) E, por consequencia, urra emenda emenck. apresentada pelo Sr. Erico Coelho. 
supprimindo uma Legação foi acceita e Não disse que o nobre presidente, ac
apoiada, e parece-me que a não haver uma ceitaw1o essa ernenda,tinha attentado contra 
excepção para o nobre Deputado fluminense, o Regimento; não. Acho que agora é que elle 
V. Ex. deve submetter imrnerliatamente a 1 está de accordo com o Regimento. 
apoi~m~nto a emenda do Sr. Eríco Codho. ! .Proí~rind,o estas ligeiras palavras tive em 
(Apoia aos.) . li vista nao so propugnar pela emenda do Sr. 

As emendas são perfeitamente identicas, ~ Erico Coell10, como produzir 2, defesa officiosa 
V. Ex. acaba de o declarar e, por cr,nse- j elo nnbre 2" Secrefario, que julgo exautorado 
quencia, só por um teiró, só por uma exce- i por V. Ex. 
pçií.o que nada poderá justificar, é que ess::c ' 
emenrla não póde ser acceitn. 1 O §JJ.~. ''.Cr3H>\®ll21.MO do R1faJ1;;,cli-

E, como muito bem me lembro, si ha duas l nnen11.1Ül (pela orrlem)-Sr. presidente, não 
decisões, uma não acceitanrlo as emendas e! entro na aprecinçiío do facto de ter a Mesa 
outra acceitando-as, a decisã.o que deve pre- l duas opiniões difi'erentes-pensar V, Ex. de 
valecer é a posterior porque revoga a outr'1 . ~1 um modo e o nobre Secretario de outro. Nã.o 

Por consequencia., o que prevalece é que enxergue V. Ex. nas palavras que vou dizer 
essa emenda póde ser acceita. que eu queira r'e leve siquer desrespeitar o 

Mas, ainda que no espirita de V. Ex. essa, pr·incipio da autoridade, nem a V. Ex. ou ao 
doutrina nã.o prevalecesse, V. Ex. não podia Sr. 2° Secretario, que ha pouco occupou a 
deixar de acceitar a em<mda do Sr. Dcpu- presiclencüt. Ma.s, emquanto se clava o inci
tado fluminense e envial-a á Comrni~são sem dente, occorreu-me um meio ele conciliar 
mais decisão da Camara. trn'o, e vem a ser o seguinte, que exponhb a 

Nestas condições solicito de V. Ex. que, \ . Ex. e à consideração da Carnara. 
quando mais não seja, por principio de equi- Cc:mo V Ex. não póde r'eixar ele retirar-se 
r1ade, remetta immecliatarnente á Commis- algumas vezes dtt cadeira r1a presi<lencir,, e 
siío de Orçamento a einEnd.a do Sr. Erico tem1o ella. ele ser oceupacla pelo Sr. 2° Secre
Coelho. tario. or·cone-rne o seguinte: que quando o 

O @91!". Pa1rnlla R~<.mn:o§ (pela ordem) 
-Sl'. Presidente, a decisão que V. Ex. acaba 
ele tomar e o di~cuTso que acaba de p-c·of'erir 
o meu nobre companheiro de bancafb,, collo
carn a V. Ex. em uma vm:iç.ifo difficil e rm 
posição ainrh1. n:nis •'ifikil o Sr. '.'.º Secrc:1;ario 

Sr. 2° Secretario tenha de assumir a presí.
dencia, na ausencia. de V. Ex., nos haja de 
prevenir, porque enfüo me j)ermittirei o di
reito de renovar a emenda do nobre Deputado 
pelo Rio de Janeiro, e, nest.e caso, ella será 
:rnbrnettirla ei,tiJo a apoiarnento (risu), irá á 
Co:i;nrLsão G terá pare~or .. 

qtrn occupou a 1resick11ci~1 .. 
V. Ex.- sab0 que sou rnjsericordioso, ciue 1 ~ GR·. IPre§Jl~~e1rnê:e-A divergencia 

em occasiões difliceis sempre corro em defesa 1 que se manifesta em relação á interpretação 
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do art. 131 do Regimento é a Gamara a com
petente para. rel'olver . E' para a Cu.mara que 
appollo, agua.rdarn1o a sua rlecisão. 

O §Iln. A.Ilc:ilITT!rdlO G1Laan2lba11•21. 
(pelei ordem) - A' Mesa não foi apresentada 
uma emenda manrlando supprimir a LPgação 
(la Austria-Hungria? O Sr. 2° Secretario não 
acceítou essa emenda ? V. i~X. não acceitou ? 
Isso é uma àisposição de caracter perma
nente ; como é que V. Ex. quer consultar á 
Gamara para resolvel-a ? 

Em que situação vai V. Ex. collocar a 
Mesa, quando appellar para a Camara ~ 

o SR. PRESIDENTE - o :presidente achou 
essa deliberação tomada; não tem mais que ... 
(Apartes). 

0 SR. ALCINJ'>O GUANABARA - V. Ex. é O 
Presidente da Gamara e tem autoridade bas
tante pelo Regimento para deliberar um 
caso previsto. (Apartes.) Em parte algum à 
do mundo a Mesa é p8ssoal. 

Não é possivel que V. Ex. dê agora uma 
decisão sua e em seguida uma decisão da 
Mesa. Uma Mesa ,que assim procede é uma 
Mesa que não tem :torça, e por minha parte 
protesto energicamente contra semelhante 
pretenção de have1' uma Mesa de secretarios 
e uma Mesa de presidente. 

vergencia ora publica entre V. Ex. e o Sr. 
2" Secretwio da Camara ; tão pouco me diri
g·irei a V. Ex., que nos ultimos dias tem 
perdido o equfübrio de Pre-;idente da Ca
mnra dos Deput<td.os, para, se converter em 
corrilho triumphante do governo sobre a 
opposição parlamentar ; tão pouco não tenho 
o objecti vo d.e fallar ao cf'iterio parfü1ario da 
Mesa da Cam~ra dos Deputados, porque a 
questão presente é das mais graves, é das 
mais importantes, vísto como diz respeito á 
integridade e á inrlependencia do Poder Le
gislativo, fazendo os orçamentos. 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA-Muito bem; 
apoiado. 

O SR NILo PEçANHA-Não é uma questão 
porventura inciçlental entre o Presidente da 
Camara e seu Secre1.ario, entre o espirito ra
dical que editou a emenda rio nobre Depu
tado pelo Rio de Janeiro e porventura aquella 
que mais tarde impressionou o espírito do 
nobre Deputado pela Capital Federal,q ue apre
sentou urna emenda suppl'imindo a Legação 
da Austria-Hungria. O que está em causo, 
é a faculdade do Poder Legislativo de fazer 
ou não os orçamentos, de acceitar ounão as 
propostas do governo. 

Não estou fallando á Mesa da Camil.ra 
dos Deputados, porque eôsa está dentro dos 
seus gmncles caprichos; q nero fa llar aos meus 

O §r. João de §iqirneiira !pela homactos collegas, fóra do espirito de opposi
ordem) - V. Ex., Sr. presidente acaba de ção parlamentar, independeu te de quaesquer 
appellar para a Gamara sobre a decisão dada questões de confiança governamental; quero 
ás emendas que se acha.m sobre a Mesa. da Gamara dous segundos de attenção, para 
Mas, pergunto a V. Ex. : qual é a razão dizer-lhe que nós esfamos matanr1o uma das 
por que os ci.migos do governo e de V. Ex. prerogativas mais robustas e mais importan
fogem rias bancadas e acamara nfío funcci- te2 rlo Por1er Legislativo. 
ona, não vota~ E' porque o governo está Sou, senhores, daquelles que primeiro 
sob o regímen d'l terror, (Apartes.) · Lrouxeram á Gamara dos Deputados, neste 

E' o terror lá fóra, atacaw1o o principio da j regímen, as theorias do sr. Leon Say, quando 
auloridade em nome do qual V . Ex. ~e aC'ha entendia que não podiamas legislar dentro 
sentado nessa cadeira ; é o terror mandando dos orçamentos. 
espionar o Vice-Presidente da Republica ; é Ah! Sr. presidente, mas a questão é ou-
o tmTor la fóra, enchendo parte do Palacio tra. é oppo8ta. (Apoiados.) 
rl o Cattete com praças ele caval!al'ia (sussurro); 1 Nós por certo, quando votamos emendas, 
é o terror lá fora, mandando espionar offi- como a do nobre Deputado pelo Rio de Ja
ciaes do exercito ; é o te1Tor no recinto da neiro, supprimindo a Legação da Santa Sé, 
Carnara, retirarrdo-se os Deputados gover- como a do nobrn Deputado pela Capital Fe· 
nistas de suas cadeiras, para não votarem. rleral, supprimindo a Legação na Austria
(,ipartes.) V. Ex. acaba de adoptar uma. Hungria, nós por certo não temos attentado 
decisão em contrario á que já havia tomado contm a natureza do regímen represenLativo. 
o set1 Secretario. V. Ex. exautorou o seu E si a questão tomou esta gravidade, foi 
Secretario, e elle calado contmuando na ca- porque o nobre Deputado pelo Rio ele Janeiro 
deira que occupa ! levantou-a no terreno dos princípios. 

Assim, espero que V. Ex. me diga, quando Ta.nto ella não ínci1le nem infringe os prin-
é que seus amigos veem occupar as suas cipíos do governo presidencial, que o nobre 
cadeira>, para serem resolvidas as questões Sr . 2° Secretario, ou antes que o nobre 
que fazem parte dos trabalhos da C::cmara. Sr. Presi1.lente da Gamara, attendendo a uma 

medida de economia, acceitou meditfa iden-
0 §.11n. Níilio Peç:ni.nfüm (pela ordem) tic,,, á que propoz o nobre Deputado pelo Rio 

-Sr. presidente, não devo intervir na di- de Jaueiro, matando de vez o principio que 
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V. Ex. estabeleceu e que a Gamara sempre 
sustentou de modo cont,•ario. 

Sento-me, portanto, Sr. presidente, não 
appellando para V. Ex. que, ~endo, entre
tanto, como sempre reconheci, um espírito 
recto, agora, apaixonado, perdeu o equilí
brio nas grandes lutas que a esta hora di vi
dern o Parlamento e o governo; appello 
para. a Camara, independente de opposição ao 
governo: vamos fazer orçamentos; e, na hora 
em que nós, Poder Legislat ivo, não puder
mos decretar as despezas publicas, nessa hom 
isto é uma superfetação. (lclpoiados; muito 
bem.) 

O Sr. Presidente-Continúa a dis
cussão d o art . 1 ° d o proj ecto. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Guedelha 
Mourão. 

O SR. BARBOSÀ. LIMA - Eu tinha pedido a 
palavra pela ordem . 

o SR. PRESIDENTE-V. Ex:. insiste 1 
o SR . BARBOSA LIMA-Insisto. 
o SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela 

ordem o nobre Deputado. 

presidiu 03 nossos trabalhos, deliberação. se
gundo a qual foi submettida á nossa consi
dernção e devidamente apoiada a emenda do 
honrado Deputado pela Capital Federal, sup· 
prim indo e~sas legações, de que fallei, ou a 
doutrina com a qual V. Ex. continúa soli
da,rio e consequente 1 

Si prevalece a opinião do honrado Sr. Se
cretario, a Camara, pelos seus membros aqui 
presentes, acaba de protestar categorica
meute contra a opinião de V. Ex. Si preva
lece <J, opinião. de V. Ex., no proximo pro
nunciamento, por um voto em que tomará 
parte a maioria da Gamara, teremos de 
ver por terra ou o prestigio de V. Ex. ou o 
prestigio (1o seu digno companheiro de Com
missão de Policia. (Apoiados.) 

Si a maioria sancciona a opinião adoptada 
por V. Ex., o Sr . 1 º Secretario vê a sua 
conducta reprovada por essa mesma maioria. 
Si a maioria, pelo contrario, puzer-se ao lado 
do alvitre adoptado pelo Sr. Secretario, de 
accordo com o Regimento, ella se terá pro
nunciarlo contra V. Ex. 

Porém, mais do que isso, em qualquer das 
bypotheses, a maioria. virá assignalar que a 
Mesa tem quebrado a própria solidariedarle 

O §r. Barbosa Lilna (pela ordern) que deve reinar entre os seus membros, de
-Sr. presidente, entre a opinião de V. Ex. pois de quebrar a solidariedade que de ve 
e a do honrado Sr. Secretario, a respeito do reinar entre ella e a Gamara. 
assumpto que motivou a questão de ordem, Além disso, preciso que V. Ex. responda 
não sei qual é a que afinal prevaleceu. express~imente: está, ou não, apoiada pela 

V. Ex. , dando á Gamara uma explicação a Gamara a emenda do nobre Deputado pela 
respeito da maneira como soube guardar a Capital Fed eral, supprimindo a legação da 
sua coherencia, leu, accentuanrlo-a, a emenda Austria-Hungria e outras constantes dessa 
do meu honrado amigo, Deputado pela Ca- mesma emenda 1 E', ou não, certo que V. Ex. 
pital Federal, que cogita da fu~ão de diver- annunciou à Gamara que esta emenda estava 
sas legações em uma só. a qual haja de cen- apoiada, declarou ao mesmo tempo que ia, 
tralizar os serviços anteriormente distribui- nos t ermos do Regimento, remettel-a á Com
dos por tres outras, as quaes ficàm supprimi- missão respectiva, para dar parecer, máo 
das ; mas V. Ex. não leu outra das emendas grado manter a sua opinião em contrario 1 
apresentadas pelo meu honrado amigo, que Si assim é, como me parece certo, como a 
muito mais claramente resolve de modo defi- Cama,ra acaba de ouvir de V. Ex., não sei 
nitivo a questão da nossa competencia para, porque não ficaram implicitamente, 11e modo 
na rl iscussão dos orçamentos, apresentarmos .

1 

bem claro, acceitas as outras emendas que 
emendas suppressivas ou restrictivas elas des- consubstanciam as mesmas idéas, mas a re·· 
pezas publicas. Refiro-me, Sr. presidente, á speito das quaes a unica dift'erença, si existe, 
emenda em que o meu honrado amigo pro- é a que assignal'='i 1 
põe a suppressão da Legação da Austria-Hun- Mas, fazendo justiça ao bom-senso de V.Ex. 
gria , da legação rla Belgica, c, si não me en- no flesempenho tio alto posto que lhe foi con
gano, a suppressão de outias Legações. fiado pela maioria da Gamara, f;stou certo de 

Ora, esta emenda consagra clara e expres- que V. Ex. não estabelecerá uma differença 
sarnente a suppressão de serviços de qua co- capital entre emendas apresentadas por nós 
gita o orçamento em discussão, doutrina, outros, baseanrlo-se unicamente na diversi
contra a qual V. Ex. proteston havendo em dade de assignaturas que as subscrevem. 
dias idos acceitado o protesto da Gamara e o Penso que V. Ex. vae rernetter à Com
nosso appello da decisão de V. Ex . para a Ca- missão competente a emenda do meu illus
mara. trado amigo, tratando ela eliminação da lega-

Agora, pergunto a V. Ex. e preciso de sua ção junto da, Santa Sé, e, com o mesmo 
resposta para o esclarecimento do debate que direito de legitimidade, a emenda que trata 
se segue : que é o que prevalece 1 A delibe- ela suppressão da Legação junto do governo 
ração adaptada pelo Sr. Secretario, quando da Austria-Hungria. (Apoiados.) 
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~ § II". ]Frederico B org·e@ (pela 
ordem) occupa a tribuna para dirigir á 
Mesa dous peditlos. 

EBtranhou que o Sr. presi•lente, antes. de 
resolver a quesllão de ordem tão calorosa
mente travada, houvesse dado a palavra ao 
honrado Deputado pelo Maranhão, o Sr. Gu_e
delha Mourão. para contmuar a rl1scussao 
do orçamento do Exterior. 

E assim estranhando, faz á Mesa o seu 
primeiro pedido nos seguintes termos-que, 
antes de annunciar o proseguimento dessa 
discussão, resolva a questão de ordem, at· 
tendendo ou não ao pedi•lo feito pelo Depu
tado por Santa Catharina o Sr.LauroMuller, 
no sentido de saber da JH~sa, si, guardando a 
devida homogeneidade nas suas decisões,man
daria igualmente a emenda apresentada pelo 
nobre Deputado pelo Rio de Janeiro á Com
missão competente para emittir parecer. · 

O segundo p"edido é que, caso S. Ex. se 
recuse decidir esta questão de ordem levan
tada com tão bons fundamentos, torne, como 
é do Regimento, a annunciar a votação das 
materias que depedem de votação, tendo para 
esse tim de annunciar si ha ou não numero 
legal. 

s. Ex. annunciou a continuação da dis
cussão, o que é irregular. 

São estes os dous pedidos que pretendia 
fazer á Mesa. 

o SR. FREDERICO BORGES - Agora ha nu
mero. 

o SR. BARBOSA LIMA - A questão não está 
resolvida. 

o SR. PRESIDEN'I'E - A resposta dada ao 
nobre Deputado pelo Ceará abrange a ques
tão proposta por V. Ex. A Mesa, na diver
gencia de interpretação, aguarda a que a 
Gamara dér. 

O SR. BARBOSA LIMA - V. Ex. annunciou 
que ia remetter as emendas á Commissão 
respectiva. 

O SR. PRESIDENTE - As emendas apoiadas 
hoje vão a Commissão respectiva. 

o SR. BARBOSA LIMA E OUTROS - Per
feitamente. 

O Sr. Guedelha Mourão -
Sr. Presidente, é natural o meu acanha
mento depois de oradores abalisados e de 
tão longas discussões ele ordem. V. Ex. 
comprehende o receio que tenho de que as 
minnas considerações venham demasiado fa
tigar a attenção dos meus illustrados col
legas. (Não apoiados). 

Mas a consciencia me impõe o dever de 
fallar neste momento, quando todos são teste
munhas das accusações lançadas contra a 
doutrina e administração da Igreja Catholica 
Romana, de que sou indigno e obscuro 
ministro. (Não apoiados) 

O Sr. Pre@idente-0 nobre Depu· UM SR. DEPUTADO-Ministro muito digno. 
tado deve ter prestado attenção ao que a (Apoiados.) 
Mesa declarou. Foram apresentadas emendas 
que a Mesa recebeu; havendo divergencia na O SR. GUEDELHA MouRÃo-Antes de tratar 
interpretação do Regimento, disse eu, o poder do objecto proprio rleste debate, que vem a 
competente para responcler é a Gamara. "era suppressão da legação brazileira junto 

Quanto á 2ª parte, a Mesa não procede á á Santa Sé, julgo do meu dever fazer algu
votação das materlas encerradas, pm·que, mas observações das quaes a primeira é que 
feita a chamada, se verificou estarem pre si sou intolerante em materia doutrinaria e 
sentes 82 Srs. Deputados, numero este com nogmatica, sou tolerantíssimo quando se 
que foi aberta a sessão. A Mesa tratou de in- trata das pessoas. Sigo neste modo de pro
formar-se duquelles que tinham comparecido ceder o insigne doutor da Igreja, Santo Agos· 
depois, e o maior numero que compareceu tiuho, cuja vida escoou-se em meio de 
foi de 91. polemicas, ora contra os Manichêos, ora con-

Para evitar perda de tempo, uma vez que tra os Pelagianos, ora contra os Donatistas. 
estava na tribuna o Sr. Deputado Tirnotheo Foi elle que me ensinou a maximo :diUgite 
da Costa, nãCJ o quiz interromper para pro- homines, interficite errores... (perdõem o 
ceder ás votações. latim). 

Tal será o meu proceder nesta discussão, 
O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - E' ª prímefra .e, si por ventura,. a minha inexperiencia 

vez que V. Ex. decide deste modo. (Apoiados.) na tribuna parlamentar deixar escapar ex-
0 SR. PRESIDENTE - A primeira votação pressões incompatíveis com o decoro e mages

que devia ter lagar hoje é a eleição de 1° Se- tade deste recinto, desde já peço sejam ris-
c1•etario. ~adas dos Annaes do parlll.mento. 

Não havendo numero visivelmente, e não A 1;egonr1a observação, Sr. Presidente, é 
tenc1.o comparecido durante o decurso da ses- que quando se trata de religião, não se trata 
sCT,o numero sufficiente de Deputados, prose- sómente de um negocio rle padres, mas de 
guiu a discussão. Foi por i.sso que, termi- um negocio que interesrn profundamente a 
nada a questão de ordem, dei a palavra ao todos os crentes, a todos que teem uma con-
Sr. Deputado Guedelha Mourão. sciencia. 
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Não é sómente o padre que tem 00rigação que elle estivesse em ferros e prisão; elle es
de defender a liberdade da religião, mM tocbs teve em urna quinta ... (Trocam-se muitos 
aquelles que sentem a necessid1de de uma apart·es. ) . . 
crença em seus corações . Eis, Sr. Presidente, como entendem a h1s-

O SR. ERICO COELHO _ Mas não é a liber- tot'ia, attribuindo á religião actos que ella 
dade de religiào que está em discu;;-são. (Ha já.mais praticou, como eate, referente a. Galli

leu. ( Trocam·se muitos apartes.) 
outros apartes). A Igreja não é responsavel pelos excessos 

O SR. GmmELHA Mou11Ão-Quando se trata ·da inquisição, senhores .; foi um tribunal 
de religião, não se trata de um negocio que mais politico do que religioso. Em sua expres
pertença unicamente ao clero, mas ele um são genuína, inquis ição quer dizer inquerito 
negocio que interessa vivamente á wdos sobre a fé, mas não o tribunal em que se 
aque!les que julgam com r ;i zão que ella é conclemnava a certas penas temporaes. A in
uma materia im 1Jortante, do que tem nado quisição foi um tribunal mixto, em que na 
teste'.mmho o illnstre rleputado (referindo.se Hespanha e Portugal exerceram-se actos de 
ao Sr . Erico Coelho) pela frequencia com que crueldade, não contesto. 
tem subido á. tribuna para tratar de as- o SR. Emco COELHO-E os jesuítas no Bra-
sumptos religiosos. zil? 

o SR . ERICO COELHO - Para pugnar pela o SR. GUEDELHA MouRÃo-Eu chegarei lá 
liberdade religiosa. si os nobres Deputados não me desviarem 

O SR. GUEDELHA MOURÃO- A terceira ob- do objecto principal clest" debate. O tribunal 
:;ervaçã.o que tenho a fü.zer, Sr. Presidente, é de, inquisição era mixto e nunca foi presi
que, trat :rndo·:~e de ;tssumpto tão importante, j dido ou dirigido por jesuítas. 
cessem, de vez, todos os equivocas, e que Houve uma congregação religiosa que se 
a doutrina que nós cu.tholicos romanos encarregou de verificar si havia ou não den 
professamos, seja devidamente apreciada, se- lictos religiosos.(Apartes.) Uma vez arrastado 
gundo o que ensina, não este ou aquelle para este terreno,devo failar da idade media, 
membro da Lrreja, mas da que é consign'.l'cla porque foi naquelle tempo qiue a Igreja teve 
em sua parte official,exhibinclo·se autllentrnos preponderancia enorme. 
documento.::. . ! o SR. PAULINO DE SOUZA JUNIOR-AS causas 

E' as~im, Sr. P~'esídente .• que se tem falLado 1 mais nobres t eem sido sempre cobertas de 
constantemente da mfall1biltdade pont1fi<;W, sangue; a revoiução franceza, por exemplo. 
sem definil-a correctamente. 1 . . . 

E' preciso que fique clar:> 0 que entendemos . ~. SR . ~~rco Co~LHO~~' cai!-~ª ~o chr1st1a
por infallibilidade, por este m·1g1steno que ms.no,anoe:s ele tua.o. Chn~~?_tu.gm de_sangue 
não abrange universalmente todos os ob· a cruz. ad 1rogando a rehg1ao que nao é a 
jectos,mas que é restricto ao dogma e á mo1·al, 1 cathohca. (Rei outros apartes.) 
que não são inven tados pelo Papa ; dogma e O SR . GuEDE.LHA MouaÃo-Contesto o que 
moral como se deve encontr.<r nas Sagradas diz V. Ex . ; mas si for responder a todas as 
E~cl'i pturas e na tradição . objecções, niio poderei tratar do objecto que 

Não sã.o, portanto, todos os objectos que me trouxe á tribuna. (Ap,ytes .) Desde que se 
cahem debaixo da infalti bilidade pontificia, tr~.tou desse facto, permitfam-me VV. EExs. 
pois que as ques tões de as tronomia, medicina que termine a digressão. (Apartes.) 
e outras não lhe estão sujeitas. O tribunal da inquisição, na sua genuína 

o SR. ERrco CoEJ,Ho-Era só 0 que faltava. ~xpressão,quer ,dizerin.queritosobreclo,u~rina. 
(lfo outros apartes.) Segur!do o d1r~lt? publlc~ d~ idade media, a 

_ heresia, por chre1to constitmdo em todas as 
O SR. GUEDELHA Moua.~o - O. Papa:_, como nações. era considerada delicto e, como tal, 

supremo magistrado da te catholtca, nao CJI.!- punida p::lios t r ibunaes civis. Eis porque se 
clemnou GaU1Jeu. _ _ formou o tribunal da inquisição e o Poder 
o~ n~ ; '.'es "e nu La.rios o.stao enganados_, pao Temporal punia este delicto, e não só este 

l.la ~.emenç.a l ~'YTa •. :, '.>e1 0 Summo-Pontmce. como outros, punia-os segundo o direito 
Ga! nlea im SUJeito a pi:_oces;;o promovido P~- então em vigor. D'ahi scenas de crueldade a, 
rante u~~ co11gregaçao r·o1rnwa'..,~m::i.nao queulludemos nob~'esDeputados. (Apai:-tes.) 
ha um St> "ocumen~o auth~nt1co quv ,,,ttr!l:ma Pa:ca hon. .. a da Igrey1 e do Summo·Pont1fice, 
ao PaiJ:i. a ~ u&. conaemnaçao. inqnisid01·E;~ houve da Hespanha que foram 

O Si~. Eiuco COELHO - E', a Igrejtt nunca 1 exconimnngados pelos excessos que commet
.~.uand.ou quei1m1r ninguem. (Trocam-se mwitos ternm. 
outr<1;' apartes.) O SR . Eluco CoELHo-Ora, eu estou todo o 

O SR. GUEDELHA MoURÃo- lguaimente não dia. a pedir a excommunhão,e ella não vem . 
ó verdade' como pensam osnobres Deputados, Pelo contrario recebi até um breve que ex-
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plica a infallibilidade do Papa. Eil·o. (Mos- O SR.GUEDELHA MouRÃ?-~oi~ bem, graças 
trando. Ha outros muitos apartes.) ao folheto que S. Ex. d1~tr1bum entre ~eus 

_ amigos, dirime-se a questao pela affi~mat1va, 
O SR. GUEDELHA MoURAo- A palavra ex- isto é a santa Sé é uma entidade mterna· 

communhão, senhores, não mere.9e sin• lu- cionai. 
di?riada. E_lla i~porta na separaçao do g~e- Elle não o declara somente como idéa pro· 
m10 da. IgreJa, e e uma fa?uld~de que to:i;s pria, cita autoridades scientificas, que de
as sociedades possuem; ah1 esta o. meu. a1m,,,? fendem a personalidade internacional da 
0 sr. Henrique ValladaJ'es q?-e pode dizer ~1 Santa Sé. 
na maçonaria., onde S. Ex._ e u!na _da~ pri- y. Ex. me permittirá, e me permittirão 
meiras. ~uzes, _quand? :um irmao ~ao e cor- º' collega~ que me honram com a sua 
recto, s~ e .ou r:_ao el1mmado do quadro.:. E a attenção, a leitura de alguns trechos desses 
esta eltmrnaçao se chama excornmunhao. jurisconsultos abalizados, citados pelo Dr. 

o SR JOSÉ MARIANO-Agora mesmo,o P. R. Barradas. . 
F., na convenção, excomrnungou os bispos. E' por exemplo, Fiore, jurisconsulto ita· 

G M - V E me liano. 
O. SR. UEDELHA . ?URAO- : x. Sabe v. Ex. que a escola italiana em ma-

aux1l1a_. .um grUJ?O polit1co constitue ª sua teria de direito é muito respeitada. 
parte dirigente. S1 algum de seus membros 
repelle o programma do partido o directorio, «Toda a communhão religiosa, diz o illus
ou o chefe elimina-o do seu grernio : é a tre Fiore, considerada em si, é uma in
excommunhão política. . stítuição jurídica. publica e universal, no 

O intuito, entretanto, que tenho em vista sentido de que não é creação de direito terri
é abordar a questão da suppressão da legação torial mas estende sua act1vidade a todos os 
brazileira Junto á Santa Sé. . . . . logar~s e a todas as pessoas, que acceita1r;i 

Comprometti-mo a demonstrar a leg1t1m1- voluntariamente a mesma fé e obedecem a 
dade desta verba orçamentaria e da lei que a 1 autoridade de um chefe supremo. 
creou. . · Existindo a Igreja jure proprio, indepen-

Sr. Presidente, pa~a ~emonstrar a m_mha dente do direito territorial, com uma orbita 
these estabeleço esta md1spensavel premissa: de acção que abarca o universo, encan
a entidade que é conhecida sob o nome de trando-se' com outras personalidades, que 
Santa Sé possue, proventura, apersonahdade constituem a magna civitas, não póde deixar 
internacional ~ · de ser regida pelo direito internacional, su-

E' este o porito capit~l. premo regulador de todas as sociedades, que 
A Santa Se aposto!Ica,como entendem os co·existem na humanidade. 

J?Ublic~tas actuae~, pub!icistas c'.e alto saber, De facto, exercendo a Igreja sua acção em 
e ou nao personalidade mternac10nal ~ territorios pertencentes a Estados di:!ferentes 

o SR TrMoTHEO DA CosTA - Não é. e confundindo em uma só communhão popu· 
' , lações que habitam paizes diversos, é, nem 

O SR. ERICo COELHO - De de barato que podia deixar. de ser, uma pessoa de direito 
seja. internacional, visto como possue um or-

o SR. GPEDELHA MoURÃo-Ern materia de ganismo tangível e uma communidade de 
direito, VV. Exs. comprehendem que seria crentes congregados sob a autoridade de um 
temeridade de um obscuro representante do chefe unico. 
norte da Republica (não apoiados) vir aqui ex- E sómente ella reune estas condições; só
ternar conceitos proprios.Mas eu desejo escu: mente ella se ostenta no mundo sob a fórma 
dar-me na Iiçã,o dos mestres, no que esta de uma instituição admiravel na sua poderosv, 
acceito actualmente pelos grandes juriscon- organiza•;ão, consolidada por desenove se
sultos e o acaso me fez vir ás mãos um folheto culos de existencia, e apoiada na mais com
escripto e firmado pelo meu illustra•lo e pacta hierarchia, que jámais existiu.» 
nobre amigo,o Sr. Dr. Joaquim da Costa Bar- (Fiore, Della Condizione giuridica interna-
radas. zionale della Chieza e del Papa). 

VozEs - Digno magistrado, illustrado e 
de grande erudição. 

o SR. GUEDELHA MOURÃO-Todos aquelles 
que frequentam o fôro desta Capital sabe~ 
que é uma capacidade e ao mesmo tempo e 
um homem cl.e a.lta erudição, (Apoiados). 

o SR . PAULINO DE SouZA. JUNIOR - E' uma 
autoridade de primeira ordem pela sua com-
petencia. ·-

Gamara V. III 

Para Fiore, pondera o Dr. Barradas, são 
tres as pessoas internacionaes:-o Estado, o 
homem e a.Igreja Oatholica, e nesta triade se 
accorc!am todos os governos, até o da propría 
Italia, que esbulhou-a elo seu patrimonio se
cular, e o nosso que mantem junto della um 
agente diplomatico. 

Esta doutrina do erudito publicista italiano 
é com effeito propugnada pela maioria dos es, 

3 
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criptores do direito das gentes: - Despabnet 
(Cours de dr. pub. int. n. 154), Ducroc (Rev. 
de dr. pub. pag. 59), Biot (Des regles de 
Compet. pag. 130), Leroy-Beaulieu (Rev. des 
Deux Mondes 1882-1884), Bry (Précis de dr. 
int.), He:ffter (Dr. iht. de l'Europe § 41), 
lmbart Latour (Vi papauté, pag. 46), Mi
choud (Rev. gen. de dr. int. pub. pag. 219), 
Weiss (Dr. int. privé tom. 2 pag. 408), e 
Ferand·Giraud (Etats et Souverains tom. l 
cap. 4 pag. 227); é da mesma forma acceita 
e adaptada nos tribunaes da França, que vive 
com a Guria Rorriana sob o regímen concor
datario, que é quasi umti separação. 

«Negar á Santa Sé a per.;onalidade inter
nacional, diz o sabio profe>sor napolitano 
Corsi (La situazione attuale della Santa Sede 
nel diritto in ternazionale, vol. l ns. 22 e 23). 
é commetter ao mesmo tempo dous errus 
crassos, um de facto e outro de direito. 

o SR. GUEDELHA MOURÃO -A Constituição 
franceza diz que a religião catholica é a da 
maioria dos francezes ; e a nação franceza 
dá subsidio a quatro cultos, alli não ha reli
gião official. 

o Sn,. BARBOSA LIMA - A nossa é a da 
plena separação do poder temporal e es
piritual. 

o SR. GUEDELHA MOURÃO - En chegarei 
lá. 

Diz o aresto do tribunal rrancez. (Lê.) 
O tribunal de Montdidier, em sentença con

firmada pela Côrte de Cassação, de accordo 
com as conclusões do Procurarlor Geral da 
RepU:blicil.,o Cons. Melcot (Gazeta dos Tribu
naes, fev ereiro de 1883), por occasião de se 
pronunciar sobre a validade de um legado 
deixado it Santa Sé, e:x:poz esta doutrina nos 
considerandos seguintes: 

«De facto - em considerar a Igreja. Ca- « O Papa é o representante da Potencia 
tholica igual a qualquer outra confissão, Soberana, que tem no direito internacional o 
quando ella se expande no univel'so inteiro e nome de Santa Sé. » 
se concentra sob a autoriJade de nm chefe « Esta Potencia nem ê interminente nem 
unico; de direito-em suppor nécessar'io, para limitada à.vida de cada Papa·; perpetua-se 
a personalidade internacional, o requisito de por força de suas prpprias instituições electi
territorio, que é puramente accidental; pois, · h · h ·d 1 · 
assim como no direito civil ha as universitates vas, e e, ªmm tos aunos, rec.on em a pe a 
juris sem capital, assim ha no direito inter- França como um Estado estrangeiro.» 
nacional pessoas sem territorio. « Este reconhecimento!- symb?lisado por 

Os fieis catholicos constituem uma sacie- troca de representantes diplomat1cos, por a3-
dade propria (populits fidelium. ) , independent.e 1 sign.atura de c. onc. ordatas .. , q?. e s ... ã.o .. verda .. :iei
da qualidade de cidadã.os (populus civium) ; ros tratad?s, por ne~o.craç?es ammrla~as da 
e, por isso. que teem uma organização inter- Chan.cellarrn do exter10r, nao for .modificado 
nacional, os seus represe11tantes goza.m de de modo algum com os aco11tec1mentos de 
todos os direitos de pessoa internacional, 1870 · » 
pouc~ ímp.ortando que. lhes faltem 1~eios. de « Portanto, a Santa Sé, representada pelo 
coacçao fo~a. do .domm10. das con.sciencra:_s, Papa , tem como · Estàdo estrangeiro a tierso
porque o direito. rnterna~10nal racional nao nalidade jurídica e a capacidade pr.ecisa para 
se funda exclus1 vamente na força.» succec'er e acceitar legados de:cidadãos fran

Poderei citar outros autores, mas para não 
cançar a attenção dos meus nobres collegas, 
no meu discurso transcreverei a opinião 
desses grandes jurisconsultos. 

Accrescentarei ainda a decisão de um tri
bunal francez. Aqui já não é a opiniiio de 
um jurisconsulto, mas o aresto de um tri
bunal e tribunal de um:i. nação co .. ·o é a 
França, civilisada, e onde a noção do di
reito é cultivada. 

o SR. FREDERICO BORGES-Em que época~ 
O SR. GuEDEWA Mou11Ão - Moderna: é 

de 1893. 
o SR. FRANCISCO SoDRE-E que nã.o fosse 

moderna ~ A Igreja sempre existiu. 
O SR. Einco CoELno - A França não é 

autora de boas notas, não. 
o Sn,. PLINIO CASADO-Lá existe a religHio 

official. 

cezes. » 

O SR. ERrco COELHO - Então, não é como 
a Mesa da Gamara. 

O SR. (iuEDELHA MouRÃO....;..Jsso é questão 
que V. Ex. liquídará com a Mesa. ( Continúa 
a ler.) · 

o SR. BARROS FRANCO JuNroR.~Isso é per-
feitamente applicavel á Fi·ança. · 

O SR. GUEDELHA MouRÃà~E será ao Bra
zil. Ainda não cheguei a esse ponto, pois que 
é a · primeira vez que occupi:> a tribuna da 
Gamara em uma questão -tão irirportante. 
( Contin ~ia a lei-.) - . · 

Agora é o Dr. Barradas quem fülla. 
E' elle quem affi.rma que o territorio é 

questí'io de pouca importancia; mas si quizes
semos apreciai-a por éste Ia.do, porleriamos 
dizer que o Snmmo Pontífice possue um 
palacio chamado Vaticano, ·que é qua.si uma 
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cidade e o governo italiano respeita-lhe 
todas as immunidades. 

o ::lR. TIMOTHEO DA COSTA - Dá licença 
para um aparte 'I 

o SR. GUEDELHA MOURÃO-Pois não·. 
o SR. TIMOTH!l:O DA COSTA-OS tr::ta~istas 

que acaba de citar e _enumerar e os. Jur:iscon
sultos que leu, serao todos cathohcos, apos
tolicos e romanos~ 

O SR. GUEDERHA. Mot:RÃO - Nem todos; 
entre elles ha livres pensadores. V. Ex:. 
póde examinar isso, porque ~epois ceder-lhe
hei o folheto. (Trocam-se varias apartes .. ) 

Mais uma opinião, si VV. Exs. perm1ttem 
que prosiga. (Lê.) 

premo chefe da Igreja_ Catholica Romana, 
um ministro, uma legaçao i 

Sr. Presidente, fallando em uma assem
bléa politica, nenhum de seus membros des
conhece que cousas ha que o h?mem polit~co 
reputa o seu ideal, mas que mrcumstanmas 
de tempo, logar e pessoa, que a escola posi
tivista (e nisso estou de pleno accordo) chama 
circumstancias do meio, questões mesolo
gicas, impedem de realizal-o, adiando-o para 
outra occasião. 

E' preciso, por consegu:nte, indagar si ha 
conveniencia para a Nação brazileira em ter 
p~rante a Santa Sé um representante. · 

·A questão fica, nos mesmos termos em 
que collocou o meu honrado collega, cidadão 
Timotheo ela Costa, a da legação brazileira 
perante a grande potencia da Russia. 

«Seja, porém, qual for a COJ!.Clusão 9ue Elle reputou desnecessaria a noss. a 
possa derivar da perda do domimo terr~to- legação perante o autocrata russo, e ?r~10 
rial o facto é que todas as nações, catholicas que tambem collocou nas mesmas cond1ç?es 
ou ~ão continuam a considerar o Papa como a le

0
0'ação junto ao governo da Austr1a-

um sob~rano e a J00'reia Catholica um Estado, 
" d' t Hungria. . 

com quem contractam, como faziam an es, Eu disse . . Sr. Presidente, que se trata de 
e entreteem relações diplomaticas por meio uma questão de opportunismo, e homens po-
de representantes acreditados· . . líticos não pódem fugir a ella. 

« Gose, pois, ou não da personal!dade mter- Ninguem combateu mais ardentemente a 
nacional, a Jgreja é em toclo caso uma socie- Igreja catholica e o seu chefe, do que o fa· 
dade universal, perfeita na esp.hera de sua moso Gambetta. 
acção, clistincta da te~np~ral., !ndepen~~~te Foi elle quem pronunciou esta phrase ce• 
do direito territorial; mstitmçao de dneito lebre-Le clericalisme ! Voild l'ennemi. 
publico (cit . Hinschius-Handbuck! § 20), e O SR. Earco CoELHo-Oui,· c'est çà. com todos os attdbutos de soberama:-poder 
de legislar, de punir e de go·<'ernar. O SR. GUEDELHA MOURÃO - Pois bem, se' 

« Os seus membros formam, no gremio da 1 nhores, este famoso homem político, quando 
humanidade, uma só familia, sujeitaª? mes-1 foi governo no seu paiz, na França republi~ 
mo chefe ; são ao mesmo tempo subditos de cana, conservou a legação franceza. perante a 
dous governos separados e independen~e~, do Santa Sé. 
temporal nas questões terrenas, do espmtual O SR. IRINEu MACHADO-V. Ex. dà licença, 
nas materias da fé e de além tumulo. » para um aparte? 

Sr. Presidente, julgo ter demonstrado a O SR. GUEDELHA MOURÃO - V. Ex. é tão 
premissa, que julgm~i indispensa_yel pa~a amavel que consinto. 
a solução desta gravissima questao, nao O SR. lRINEU MACHADO-Em primeiro lo• 
com argumentos proprios, não com a ~inha gar, a situação da França é differente da 
autoridade que é nenhuma (não apoiados), nossa, porque a disposição constitucional 
mas com a;gumentos que são subministrados franceza é radicalmente diversa da nossa; em 
pelos mestrns da sciencia ~oderna, .c0 '?1 ar- segundo logar, a questão se reduz a este 
v-umentos que são adduz1dos por 1uriscon- ponto: saber si a continuação das relações

1 ~ultos distinctissimos, entre os quaes que o Governo brazileiro mantém com a 
consiuero o Dr. Joaquim da Costa Barradas. Santa Sé, importa ou não em violação do 

o SR. Earno COELHO - Eu encontro uma preceito constitucional, que não reconhece 
autoridade ainda maior, que é a do papa, credo de especie alguma. 
com cujas palavras vou responder ª V· Ex· O SR. GUEDELHA. MoURÃo-Quem respohde 

O SR. GUEDELHA MouRÃo - Está veri- ao aparte de V. Ex., que parece um pequeno 
:ficadaa personalidade internacional da Sant~ discurso (riso), são os Deputados da Consti· 
Sé como potencia soberana, podendo la tuinte; quem responde ao aparte de V. Ex. é 
mantú um representante como em qual- o governo do Marechal Deodoro da Fonseca; 
quer nação . quem responde a V. Ex . é o governo da· 

A questão deve ser. collocad!t l.'ogora ncs t_e quelle glorioso soldado de quem fizestes ha 
ponto de vlsta: convem ou nao que o Brazll pouco <J, apotheose, o Marechal Floriano Pei·· 
tenha llerante a Sé romana, perante o su- xoto; quem responde a V. Ex. são aquelles 
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mesmos que, em Congresso Constituinte, de
pois desdobrado em Gamara e Senado, e func
cionando em sessão ordinaria, não pediram 
a eliminação desta legação. 

Pois é crivei, !fünhores, que legisladores 
constituintes que lançaram no nosso pacto 
fundamental uma qnestão tão importante, não 
apagassem desde logo esta nodoa? (Muito 
bem.) 

Quem responde 3, V. Ex., repito, é o mi
nistro do govemo provisorio, o Sr. Quintino 
Bocayuva, que não é suspeito. 

O Sr. Quintino Bocayuva,quando ministro, 
pediu a. conservação da representação bra
zileira perante a Santa Sé. 

o SR. IRINEU MACHADO-E quem responde 
a V. Ex. é o texto constitucional. 

o SR.. GUEDELHA MOURÃO-E quem respon
de a V. Ex. são os interpretes authenticos 
deste texto, é a explicação authentica da
quelles que eram Deputados da Constituinte, 
daquelles que esmvam apossados do senti
mento da Nação naquelle tempo. 

Quem responde a V. Ex. é o Marechal 
Floriano Peixoto, a cuja orientação política, 
V. Ex. como todos que acceitamos a forma 
republicana, fazemos justiça. 

O Marechal Flül'iano Peixoto não acceítou 
a suppressão da legação brazileira perante a 
Santa Sé. 

Eis ahi. Nós devemos proceder como pro
cedem a França e outras nações cívilisadr.s. 

Com eífeito, nós sabemos que todos esses 
governos não são catholicos, delles ha aca
tholicos, protestantes. 

Pois entre esses mesmos alguns ha 
que julgam necessaria, indispensavel urna 
repre&entação perante a Santa Sé. 

E' assim que procede o governo allemão, 
me parece que ninguem duvida da cultura 
intellectual da Allernanha ; é assim que pro
cede a Russia ... 

UM SR. DEPUTADO-Por questões de inte
resse. 

O SR. GUEDELHA MouliÃo-Seja ou não por 
questões de interesses. E é justamente por 
questões de interesse que se conserva uma 
legação em paiz estrangeiro. ( Trocam,se 
muitos apartes,) 

Quando VV. EEx. terminarem,continuarei. 
Os nobres Deputados fallam em in

teresse e até em interesse político. Peço 
a attenção dos nobres Deputados para este 
ponto, pergunto: si nós eliminarmos-e digo 
nós tomando o Congresso-si nós eliminarmos 
a verba com que é mantida a legação brazí
leira junto á Santa Sé, qual será a significa
ção deste procedimento perante a nação bra
zileira ~ 

o SR. ERICO COELHO-Economica. Escudado, Sr. Presidente, nessas autori
dades, não na minha propria convicção, mas O SR. GUEDELHA MouRÃo-Qual será a 
es0udado no que üzeram estes homens impor- signiticação que terá este acto, já não digo 
tantas, esses homens que possuiram os senti- para os padres que podem ser tidos como 
mentas desta revolução que nos deu a Repu- interesseiros, mas para a população inteira 1 
blica, digo: não é contrario ao texto consti- (Apartes.) 
tucional a conserva,ção da representação bra- Seja como for, o legislador não vem crear 
zileira perante a santa Sé. factos, aeceita,os ; não os destroe, espera o 

tempo e a opportunidade. 
UM SR. DEPUTADO - Lá isto é. (Apartes.) 0 S B L M 

1
. - b 

- . R. ARBOSA lMA - as e imma os o -o SR. GUEDELHA MoURAO-:D1go a V. Ex., staculos. 
em resposta ao aparte com que acaba de . _ 
honrar-me, que é de bom conselho transigir. 1 O SR. GUEDELHA Mou~Ao-V. Ex. que 

Já disse a V. Ex. que homens houve de adopta urna escola, que ahas combato •.. 
grande intolerancia contra a Igreja e que O SR. BARBOSA LIMA-E é precisá.mente 
apezar disso, medindo a responsabilidade por pertencer a esta escola que collaborei 
deste acto, pediram a conservação dessa le- nesta Constituição p1ra não haver distincção 
gação. de credo. 

Todos os annos, na França, um grupo de o SR. GUEDELHA MoURÃo-V. Ex., que é 
Deputados apresenta emendas supprimindo a um espírito tão esclarecido e que muito 
legação perante a ~3anta Sé, e até hoje não respeito, me ha de permittir que lhe diga que 
houve um Governo,não houve um Presidente o legislador, qualquer que seja o seu ideal, 
de Republica na França, não houve um mi- não deve cevolucionar o seu paiz, praticando 
nistro, por mais i'adical que fosse, que não actos violentos, não querendo esperar as 
houvesse mantido essa disposição. (Apartes.) opportunidades. 

Pois ass~m, Sr .. President~~ col!lo a legaçã? Mas, dizia eu, e para isso é que pedi a 
franceza Junto a Sant~ .se po~e ~evar a attenção dos meus collea-as ..• 
França rnteresse:; pollticos JUStdlcados, " 
legaes e honestos, uma legação brazileira O SR. ~A~BOSA ~IMA. -E o estou ouvindo 
junto á Santa Sé não poderá tambem trazer- com 0 maior respBlto. 
nos interesses politicos, honestos, legaes, jus-j O SR. GUEDELHA MouRÃo- ... como será 
tificados ? (Pausa .) recebida a not.icia, que irá pelo telegrapho 
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como um raio até os mais remotos Estados .. 
da suppressão ela legação brazileira junto á 
Santa Sé ? (Pausa.) 

Será recebida como um acto de aggressão, 
será recebida como um acto de hostilidade ao 
elemento catholico. (Não apoiados.) 

E agor11, pergunto, Sr. Presidente, aos 
nobres deputados qne estão de accordo com 
a suppressão desta legação : o elemento ca
tholico merece ser hostilizado e perseguido ~ 

o SR. PLINIO CASADO-AO contrario, não 
ha perseguição, queremos toda a liberdade e 
tolerancia. 

o SR. GUEDELHA MOURÃO-Sr. Presidente, 
respondendo ao aparte com que acabo de ser 
honrado pelo meu distincto collega que aqui 
representa um dos mais importantes Estados 
do Brazil, qual o do Rio Grande do Sul, 
pergunto : porventura o elemento catholico 
é hostil ao Sr. Julio de Castilhos? 

o SR. PLINIO CASADO-Ao contrario, até o 
apoia. 

o SR. GUEDELHA MOURÃO-EU pergunta
rei aos nobres deputados pelo Ceará, aquelles 
que porventura não concordam com o meu 
modo de pensar, si no interior desse Estado 
ha divisões religiosas. Si estivesse aqui pre
sente o Sr. Bezerril, far-lhe-hia a mesma per
gunta. 

o SR. BEZERRIL FONTENELLE-Aqui estou, 
com muita attenção, ouvindo a V. Ex. 

o SR. GUEDELHA MOURÃO-Muito obrigado. 
Essas boas relações continuam mesmo ... 

o SR. HENRIQUE VALLADARES dá um 
aparte. 

o SR . GUEDELHA MOURÃO-A Igreja não 
tem responsabilidade alguma a respeito de 
Antonio Conselheiro e seus sequazes . Eu 
tenho tefitemunhos para convencer o espírito 
imparcial e recto de V. Ex. de que foi mal 
informado. 

o SR. ERICO COELHO dá um aparte. 
o SR. GUEDELHA MOURÃO-Antes da pro

clamação da Republica estava na Bahia um 
varão, que tem o testemunho de tres 
Estados importantes, Minas, Ceará e Bahia, 
a comprovarem a correcção do seu procedi
mento. Era o virtuoso Arcebispo D. Luiz 
Antonio dos Santos, q.ue, logo que teve infor
mação acerca do fanatico de Canudos, não 
só officiou aos seus vigarios em uma circular, 
hoje publicada, para que elles se oppuzessem 
por todos os meios á propaganda que elle 
r eputava contraria á religião e ao Estado, 
como officiou ao Presidente da Província. 
Mas que querem VV. EEx. ? não se ligou 
importancia a esse officio do Arcebispo. 

O Presidente de então, que aliás me honra 
com sua amisa<le, julgou que Antonio Conse-

lheiro era louco e mandou pedir um logar 
para um alienado chamado Antonio Conse
lheiro, no hospital da Mísericordia desta Ca
pital. 

o SR, ERICO COELHO-Esse governador não 
se quiz prestar de instrumento do clero con
tra'jos desgraçados fanaticos. Eu hei de ex
plicar isso. 
. o SR. GUEDELHA MOURÃO-Ainda mais: o 

actual Arcebispo da Bahia, que é um espírito 
cultivado, que teve seu berço no glorioso 
Estado do Ceará, enviou para lá um missio
nario, fez todos os esforços compativeis com 
a sua posição e influencia para que se 
acabasse alli com semelhante exploração. 
(Apartes.) 

Os apartes dos nobres Deputados me des
viam do fio das minhas demonstmções. 

Com e:tfeito, digo eu, não ha no paiz 
actualmente, que me conste, paixões poli
ticas que se insurjam e tenham . queixas 
justificadas contra o elemento cathollco. Eu 
poderia percorrer um por um os Estados, 
desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul, per
correr mesmo os Estados onde foram nova
mente creadas dioceses, para provar que 
contra o clero não ha queixas justificadas. 

Para exemplo disso, posso apresen~ar a 
diocese do Espírito Santo, onde ha um Joven 
bispo, que não póde ainda dar arrhas de sua 
administração, porque e de hontem; mas 
nesta Casa existem paulistas que talvez o co
nhecessem na cidade de Campinas, e podem 
dar testemunho de que ess :~, _hoje alto func
cionario da egreja, não crea, obstaculo ao des
envolvimento das instituições republicanas. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO-Apoiado. 
Ul\{ SR. DEPUTADO-Oxa!{;, que tod::;s tives

sem o seu zelo. 
o SR. GUEDELHA MOURÃO - Affirmo, que 

a egreja do Brazil, desde que fosse decre
tada a suppressão dessa legação, receberia 
um golpe profundo, sentir-se-hia magoada e 
teria razão, porque já tive occasião de affir
mar ao meu illustre collega, Deputado pelo 
Rio ele Janeiro, que ca lculo em, talvez, 
9.000.000 os catllolicos do Brazil. 

O SR. ERrco Com,uo- Ec1 reptei V. Ex. a 
mostrar a estatistica. 

O SR. GUEDELHA MouRÃO - Não tenho r, 
estatística geral de todo o Brazil, mas tomo 
por base a estatistica da. cidade do Rio ele 
Janeiro, do Districto Federal, que está de
baixo dos nossos olhos, estatística que n i'.lo foi 
feita por nenhum parocho. 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA - Foi feita por 
este seu criado. 

o SR. GUEDELHA MOURÃO - Foi fei ta por 
V. Ex., imaginem a autoridadr3! (Riso .) 
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o SR. TIMOTHEO DA COSTA-Fiz esta obser
vação para mostrar a V. Ex. quanto sou leal 
na argumentação. 

o SR. GUEDELHA MOURÃO- vv. E Ex. vão 
ouvir o que diz a estatística. 

Em 1872, segundo a estatística, a popu
lação, sob o ponto de vistf1 religioso, divi
de-se ... 

o SR . TIMOTHEO DA COSTA- Eu julguei que 
era a estatística de 1890. 

. o SR; GUEDELHA MOURÃO- A de 18\JO vem 
lirnis adiante. 

Diz a estatistica; 

Culto 

Em 1872 a população, sob o ponto de vista 
religioso, dividia-se em : 

Catholicos..... 273.044 ou 99,3 °/o 
Acatholicos.... 1. 928 ou 0,7 º/o 

Profunda modificação operou-se no inter
vallo de 18 annos, determinando a füscrimi
nação das diversas modalidatles do . theolo
gismo e dos grupos que delle se afastam . 

O inquerito censitario ampliava quanto 
possível a materia dessa analyse, permít
tindo que nella se contemplassem até as opi
niões philosophicas, caso para os sectarios, 
fossem equivalentes ás construcções syste
matizadas de culto, dogma e regímen. A este 
appello correspondeu um numero de espí
ritas, tão notoriamente diminuto, que não se 
lhes destinou rubrica especial, sendo que 
muitos se declaravam ao mesmo tempo ca
tholicos romanos, a cujo total foram por isso 
annexados. 

As duas classificações de 1872 ficaram as3im 
compostas, na população de facto: 

Catholicos...... 513.320 ou 98 º/ 0 

Acatholicos..... 9.33 ou 2 º/o 

Subdividindo-se estes nos seguintes grupos: 

Christãos 

Eis aqui a discriminação intelligente feita 
por um espírito cultivado ... 

o SR . TrnIOTHEO DA COSTA-Favor seu! 

o SR. GUEDELHA MOURÃO- ... um homem 
que não está adstricto a preoccupações re
ligiosas, que procura indagar a verdade 
como ella e . 

Si na Capital Federal encontramos esse 
numero de catholicos; qual não será a 
estatistica de outros Estados 1 

o SR. ERICO COELHO-E' assim que se faz 
estatistica 1 ! 

o· SR. GUEDlllLHA MOURÃO-Não t ive tempo 
para procurar a estatística geral, nem sei si 
existe completa, tinha urgencia de.apresentar 
estes documentos e por elles se póde deduzir a 
verdade do que affirmei. Neste sentido, bas
tará. interrogar aos nobres representantes dos 
diversos Estados. 

Pergunto ao nobre Deputado, o Sr. Be
zerril Fontenelle, que foi governador dv 
Ceará, e que conhece-o palmo a palmo, si 
porventura. a quasi totalidade dos habitantes 
do Ceará professa ou não a religião ca
tholica ~ 

o SR. BEZERRIL FONTENELLE-Eu não ga
ranto que elles sejam catholicos ; dizem que 
são! 

o SR . GUEDELHA MOURÃO - pergunto 
ao meu nobre amigo o Sr. José Peregrino, 
qual a população religiosa do seu Estado? 

o SR . JOSÉ PEREGRINO-Entre os doze mil 
eleitores que . me elegeram, não se encontra 
um só acatholíco. 

o SR . GUEDELHA MOURÃO-Eis o testemu-· 
nbo de um homem duplamente respeitavel 
pelo seu caracter e pela sua posição ! 

o SR. TJMOTHEO DA COSTA-EU penso mesmo 
que, si o illustre Deputado désse 14.000.000 
para 1.000.000, não errava! 

o SR. GUEDELHA MOURÃO (dirigindo-se ao 
Sr, Erico Coelho)-0 nobre Deputado tem ele 
responder ao illustrado collega, Sr. Dr. Timo
theo da Costa. 

Gregos orthodoxos ..............• 
UM SR. DEPUTADO-A quasi totalidade dos 

46 brazileiros é catholica ! (Apoiados .) 

Protestantes 

Evangelícos ........ ..... ..... . ;. 
Presbyterianos .......... : ...... . 
Outros que não especificaram seita. 
PositiYistas ........ . ........... . . 
Israelitas ... .. .... ...... . ...... . 
Mal10metanos ou ismaelitas .... . . 
Outros cultos ...... .... .... . .... . 
Sem culto algum .... .... ... ... , . 

692 
250 

5.972 
377 
202 
171 

1.306 
405 

o SR. GUEDELHA MOURÃO - Nestas condi-
ções, pergunto aos nobres Deputados ,;i a 
snppressão da legação da Santa Sé irá ou 
não echoar triste e dolorosamente no coração 
dos habitantes do Brazil ~ 

Porque não respeitar este nobilissimo senti
mento de fé~ 

o S1t . PLINIO CASADO dá um apéll'te. 

o SR. GUEDELHA MOURÃO-O illustre col
lega deve comprebender que os proprios 
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interesses dos catholicos podem nesta questão 
estar em jogo! (Nero apoiados e apoiados,) 

UM SR. DEPUTADO - O arrendamento das 
estradas de ferro tambem, diziam, ía echoar 
muito desagradavelmente ... 

o SR. GUEDELHA MOURÃO - Interrompo o 
aparte do nobre Deputado, para dizer-lhe 
que uma cousa é estrada de ferro e outra 
oousa é a consciencia ! 

Em materia temporal, aqui estarei ao 
lado dos nobres Deputados ; mas, não ha
verá ninguem que possa arrancar de meu co
r ação as convicções religiosas, fortalecidas 
pelos ensinamentos de meus paes e pelo es
tudo ; nenhuma forma de Governo, qualquer 
que ella seja, poderá se oppor a essas minhas 
convicções ! 

o SR. BARBOSA LIMA dá um aparte. 
o SR. GUEDELHA MOURÃO - A monarchia 

cahiu, desmoronou-se, mas o altar ficou de 
pé; a Igreja continuará a existir n·o BraZil. 

o SR. BARBOSA LIMA - Não ha da minh'll 
parte acto de hostilidade ; apenas trouxe este 
facto, para V. Ex. verificar o que significa 
estatística ! (Ela outros apartes.) 

o SR. PRESIDENTE-Attenção; peço aos no
bres Deputados que não interrompam o ora
dor, porque a hora está a terminar. 

o SR. GUEDELHA MOURÃO - V. Ex. per
mitte que eu continue na tribuna por mais 
um quarto de hora, afim de terminar as mi
nhas considerações ? 

VozEs- V. Ex. póde ficar com a palavra 
para continuar amanhã. 

O SR. ARTHUR TORRES - V. Ex. está dis
cutindo tão bem que deve ficar com a pala
vra, para continuar amanhã. (Apoiados.) 

religiosas, tão pouco que recebessem favores, 
mas nem por isso eliminou-as. 

Quiz o legislador constituinte clerogar o 
systema mais ou menos concordatario que 
existia entre o Brazil e a Santa Sé ; mas ao 
mesmo tempo declarou livre o exercício de 
todos os cultos. 

Portanto, não se póde dizer que a Consti
tuição é athea, que ella decretou o atheismo. 

U:H SR. DEPUTADO - Ninguem sustentou 
isto. 

o SR. GUEDELHA MOURÃO- A Constituição, 
dando liberdade a todas as crenças, prin
cipalmente as estabelecidas, reconheceu a 
existencia de Deus. 

o SR. BARBOSA LIMA-Peço a V. Ex. que 
leia o art. 72 § 7° da Constituição. 

0 SR. GUEDELHA MOURÃO (Lê.) 
A Constituição aboliu a interferencia do 

Governo na. vida religiosa, como succedia 
no tempo do imperio, por exemplo .: 

S. M. o Imperador apresentava os bis
pos, conegos e vigarios collados; mas hoje 
cessou tudo isso. A Constituição não quer 
esta interferencia, como não quer que o Es
tado conceda favores ás confissões reli
giosas. 

E a proposito de congruas, si estivesse nas 
minhas mãos, no tempo do imperio, as teria 
repellülo. E por causa dessas migalhas,a po
bre Igreja Catholica era uma especie de pro
longamento da >iecretaria do imperio ! (Apoi-
ados.) · 

Fallo com inteira liberdade sobre o as
sumpto e declaro não morrer de saudades 
por um regímen em que houve um ministro 
que ordenou, sob pena de responsabilidade 
criminal, a eleição de um Vigario capitular, 
estando vivo o Bispo. 

Estive debaixo da sancção penal; e 
O SR. PRESIDENTE-O nobre Deputado po- outros <ac~rd?t~s foT<lm in~elizmente pres~s. 

dia se i.nscrever para faUar pela segunda vez A Const1tu1çao nao :)_)r~h1be,pelo c_ontrar20, 
sobre a materia. E' isto que permitte 0 Re- garante os cultos; dah1 vieram as dispos1çoes 
gimento. 1 do Codigo Criminal sobre esta materia. 
!li , . _ O Codigo Criminal pune os que attentarem 

it f.O. ~R. GUEDELHA. MoURAo-Neste caso eu contra o exercício de qualquer culto, contra 
pedrna que . V. Ex. me _concedesse um pouco as pessoas dos ministros,julgando por ahi que 
de toleranc1a para termmar. a religião não é cousa inutil nem nociva. 

Si, _porventura, ~e desse a suppressão da Deixando de parte este incidente, per-
legaçao da Santa Se, este fact~ seria d~loro- gunto: onde está a prohibição para ter o 
same.nte re5eb1do pel'.1 p_opulaçao ca~hohca do Governo perante a Santa Sé, não como uma 
Brazll, e_ ~ao temos ~1re1to como legisladores, confissão religiosa, mas como personalidade, 
com? pol!t1co~ d~ deixar de attender a um internacional. .. 
sentimento tao JUsto. . - . 

Todos os povos respeitaram as cr n as . Um SR. DEPUTADO-Isso e que nao e. 
eç' os G M - e - · a nossa Constituição as respeitou tambem. R_. UEDE'.LHA OURAO-. omo , nao. e 

Ouvi ha pouco avançar-se que a Com1ti- pess?a mternac10n'.1l,_o papa, s1 elle e a_ssun 
tuição era athea. Por minha pa.rte, declaro considerado pelo d1.reito das gentes e. amda 
que nunca acceitei semelhante modo de possue um territor10 que se chama Vaticano 1 
pensar, porque o legislador constituinte O SR. Errrco CoELH0-0 papa tem uma cha
não quiz entrar na economia das confissões cara em Roma e mais nada. Governa na área 
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da sua chacara como eu governo na que tiver 
aqui. 

o SR. GUEDELHA MoURÃO-;-Eu conheço per
feitamente o Vaticano. V. Ex. permitta 
que reate o fio de meus argumentos. 

O papa é nma pessoa internacional ... 
o SR. Etuco COELHO-Não é . 
o SR. GUEDELHA MoURÃo-E' pessoa inter

nacional, embora tenha poder espiritual, 
mas poder espiritual sob muitos aspectos 
ligado a interesses de ordem temporal. 

A religião catholica e instituição publica, 
não se póde negar. Ella está em toda a parte 
e para que ella desappareça é necessario arra
zarem-se os templos, as capellas que te
mos nesta cidarle e em todo o munrlo. 

A religião catholica possue um culto pu
blico, organizado, perfeito, visível. 

o SR. ERICO COELHO-V. Ex. não sabe o 
que é religião. 

VOZES-,-Oh ! Oh ! 

o SR. ERICO COELHO-O orador é sacerdote 
e"está cüscutindo com homens intelligentes 
que não são ignorantes. Peço que defina o 
que é religião. 

o SR. GUEDELHA MOURÃO-Religião em ge
ral é todo acto que nos une a Deus.(Apartes.) 

Im9,ginem os collegas que nesta cida'le 
preciso transitar em uma rua qualquer, en" 
contrando pessoas tão grosseiras, que, vendo 
este meu habito, queiram insultar,rne. Sou 
forçado a recorrer á autoridade, e pergunto: 
presta-me a autoridade o seu concurso ou 
não presta.~ 

lncontesta velmen te presta. 
Ha uma sedição, um começo de revolução 

em loga.r o remoto, povo agi t'l·Se, e sendo 
o sacerdote homem de influencia, pefle, 
lhe que obedeça á autoridade constituída , 
conseguindo a submissão. 

Presta ou não o ministro da religião 
relevante serviço 1 

Si entre o simples sacerdote e a autoridade 
subalterna do Estado pode dar-se o caso de 
mutuo e opportuno auxilio, com maioria de 
razão entre o Papa e o chefe da nação brazi
leira. A autoridade espiritual e temporal, 
embora distinctas, girando em espheras ctif
ferentes, podem reciprocamente prestar ser
viços. 

o SR . 'PRESIDENTE - Previno ao illustre 
Deputado que a hora está esgotada. 

o SR. GUEDELHA MüUB.ÃO - Visto que 
V. Ex. é autoridade que desejo prestigiar, 
não tenho remeclio senão seJ?.tar-me, pro
pondo-me a desenvolver esta o:·dem de ar" 
gumentos amanhã. 

Fica o, cfücmisiio adiada pela hora . 

o §:r. E:rico Coe:nho-Desejo saber 
si V. Ex. restabelece o precedente de c.onti
nuar o orador com palavra no dia segumte. 

O §r. P:resident.e-0 ofü;1or fic::i 
inscripto para amanhã. Fará outro discurso, 
mas não continúa com a palavra. 

Vae se lêr o expediente. 

O §r. 2 °§ecretarilo (servindo de 1°) 
procede á leitura do seguinte · 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Mioisterio da Justiça e Negocios In

teriores, de 30 do mez findo, enviando a se
guinte Mensagem 

Srs . Membros do Congresso Nacional -
Em sessão de 3 do corrente mez, resolveu.ª 
Academia Nacional de Medicina, por unam
midade de votos, solicitar do Governo ~e
deral, a adopção de providencias que perrnit
tam quando se manifeste epidemicamente a 
febr~ <'.lmrella o ensaio, em larga escala, do 
sôro preparado pelo Dr. Felippe Pereira 
Cald[lS. . 

O voto da acarlemia , tranmittido em officio 
do seu presidente ao Min~sterio da _:Justiça _e 
Neo·ocios Interiores, motivou a. acçao da D1-
rectoria Geral de Saude Publica no sentido de 
examinar as razões da solicitação alludida e 
trazel-as ao conhecimento do Governo, para 
deliberação ulterior. , 

Das investigações a que se procedeu I>ºªe 
a autoridade sanitaria, conforme a expos1çao 
junta, concluir, de modo irrefr-agavel que a 
applicação do sôro antiamar!ll!co em casos 
[[ravi>simos de febre amarella., nos quaes a 
therapeutica usual se revel ~ra imp.otente, ha" 
via promovido o restabelecimento dos enfer:
rnos,c•im sorpreza confessada elos ~edic_os in
cumbidos de testemunhar as expenenc1as que 
tiveram logar no Hospital de S. Sebastião, no 
mez de maio proximo passado. 

Em taes condições e faltando ao Governo 
recursos orçamentarias para as tlespezas que 
se devam fazer com o preparo da q uao tidade 
rlo sôro necessario afim de ser empregado em 
extensa e decisiva experimentação, rogo-vos 
que habiliteis o referido ministerio a realizar 
o justo desejo da Academia Nacional <;Ie !'1e
dicina pelo modo que em vossa sabedona JUl· 
gardes mais acertado . 

Capital Federal, 26 de junho de 1891.
Pruclente J. ele Moraes Bari·os, Presidente da 
Republica.-A's Commissões de Instrucção e 
Sautle Publica e de Orçamento. 

- Do Ministerio rla Guerra, de !28 do 
mez findo, enviando os papeis em que 
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D. Thereza de Oliveira Tamarindo, viuva do Permitta-me V. Ex., Sr. Presidente, que, 
coronel Pedro Nunes Baptista Ferreira Ta- antes de tudo,demonstre que o illustre Depu
marindo, morto a 4 de março deste anno, no fado · pelo Rio Grande do Norte não tinha 
combate de Canudos, no Estado da Bahia, pe- razão na censura qne fez á redacção de de
dinrlo relevação das dividas que o seu finado bates desta Camara, porquanto, tendo sido, 
marido contrahiu com os corres publicas.- por felicidade, o discurso de S. Ex. hoje publi-
A' Commissão da Fazenda . 1 cado na integra , vou mostrar que,comparado 

. . . o que se chamou resumo com o discurso em 
Requerimentos. sua integra, só ha uma differença: é que no 
Do alferes Carl03 de Carvalho Cotta, pe- fim do resumo não tem um m11.ito bem que se 

<lindo licença para matrircular-se na Escola .encontra no fim do discurso! 
Militar desta Capital. independente dos e d º V i 
exames vagos de portuguez, francez, geogr ,1- O SR. AUGUSTO SEVERO- orno 1z . Ex .. 
phia e arithmetica.- A' Commis~ão de Mari- O SR. SEABRA-Que a differença entre o 
nha e Guerra. discurso e o resumo está ~ó no muilo btm que 

De José Estanisláo d~i Fonseca Lopes, pedindo 
agarnento de vencimentos, que se julga com 

direito.- A' Commissão de Orçamento. 
Da Sociedade Cooperativa Nacional, pedindo 

abatimento de 20 º/o uos impostos sobre ge
neros e artigos por ella importados.- A' 
mesma Commissão. 

O Sr. Seabra - Sr. Presidente, 
é conhecido, pela Camara, o motivo que me 
traz a esta tribuna, que desejo ver inviola
vel e altiva, como inviolavel e altiva é a 
soberania do Estado que represento nesta 
Casa, soberania que hoje mesmo cobre-se 
ele galas para commemora.r um rios factos 
mais brilhantes da Historia Brazileira. Con
sinta a Gamara que a minha primeira pala
vra seja. uma saudação á g·loriosa terra de 
tantos heróes, á Bahia. O motivo conhecido 
por que subo a esta tribuna, é demonstrar 
que o incidente desagradavel que hontem 
passou-se no recinto, sendo V. Ex. obrigado 
a suspendee a sessão, não foi provocado pelo 
lrnmilde orador que dirige a palavra á Ga
mara dos Deputados. 

Predso restabelecer a verdade dos factos ; 
e, si porventura neste trabalho della me 
atl'astar urna linha, peço aos meus illustres 
collegas que me advirtam. 

O illustre Deputado pelo Rio Granrle do 
Norte, cujo nome peço licenc;a para declinar, 
o Sr. Augusto Severo, pediu a palavra 
depois da leitura da acta, afim de reclamar 
contra o que elle chamou resumo feito do 
rnu discurso pela redacção de debates ; e 
nesta occasião, allegou S. Ex. que do seu dis
curso haviam sido supprimidas . palavtas e 
censuras que havia feito ao illustre Sr. Minis
tro da Ma.rinha. 

Nesta occasião, em presença da vehemencia 
do ataque ao nobre ministro, tive opportuni
dade de dar a S. Ex. dous apartes ; o pri
meiro foi, que S. Ex. talvez combatesse o 
ministro por elle não o servir, e o segundo, 
que, seja rlesde já dito, não foi o que provocou 
propriamente a perturb:.1ção na sessão a que 
IDCl refiro, foi que-isto não era balao. 

Gamam V. IH 

se encontra no fim do discurso .integral. 
o SR. AUGUSTO SEVERO-O resumo é o 

mesmo discurso ? Isto é difficil; é contra a 
mathematica. 

O SR. SEABRA-Pois V. Ex. não chamou re
sumo ao que a redacção de debates publicou~ 
V. Ex. reclamou dizendo que a r edacção de 
debates fôra infiel. .. 

o SR. AUGUSTO SEVERO-Apoiado. 
O SR. SEABRA- ... porque tinha suppri

mido a accusação que V. Ex. havia feito ao 
Sr. Ministro da Marinha. Eis aqui o discurso 
que V. Ex. proferiu hontem, de censura á 
redacção elos debates. Para poder argumen
tar e ser bem claro, preciso ler o modo 
porque V. Ex. terminou a reclamação: 
« Termino renovando o pedido que fiz no 
começo para que se mandem pôr, de accordo 
com as notas tachygraphicas, as palavras 
que proferi, porque as que foram publica
das no « Diario do Congresso» de hoje nero 
são verdadeiras, pi·incipal'tnente no trecho em 
que me refiro á desastra.da e mui infelü ad
ministração ela Marinha. Tenho concluído. 

o SR. AUGUTO SEVERO-E' a verdade. 
o SR. SEABRA-:Pois bem; VOU mostrar inil

Iudi velmente que o tal resumo est{L ipsis 
verbis ele accorc1o com as notas ou com o 
discurso publicarlo na integra. E' apenas um 
trabalho de exca vação nos Annaes. Eis aqui 
o que V. Ex . cl1arriou resumo feito iiela 
redacção de debates da Camara. Consinta a 
Camara que o leia. Trata-se da minha. defesa 
e tenho de dar a demonstração cabal do que 
avancei. 

O SR. RlVADAVIA CORRÊA dá um aparte. 
o SR. SEABRA-Peço a V - Ex. que me 

deixe ao menos a liberdade ela orientação 
quanto ao que tenho a dizer. V. Ex. não ha 
de dar as premissas par<1 a minha conclusão, 
si assim fôra ; a conclusão seria forçosamente 
contraria a mim. (Lê.) 

Agora é o periodo relativo ao Ministro da 
Marinha. (Lê.) 
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O SR. AuGUS'l'O SEVERo- Este é o resumo~ i Palha , devo dizer á Camara que este rlis-
0 SR. SEABRA-Ah! V. Ex. está se admi- \ tincto oflicial, como, quanr1? apres~n~ou esse 

rando ~ Eis aqui! (Pausa.) r equerimento, era secretar10 do Mnnstro da 
• - . ~ . , 1 Marinha, por escrupulo de consciencia e para 

O SR. AuGU::,TO SEVERn-Nao sei de cor ... que não se suppozesse que queria se soc-
o SR . SEABRA-Já S. Ex. se admira! Vou correr do seu c.1rgo, esse official pediv oa 

ver agora o seu discurso, publicado na inte- orador , fazendo igual pedido ao Sr. Lauro 
gra e revisto por S. Ex . Muller para que fo sse demorado o parecer. 

O honrado ministro que dirige a pasta da 
DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 30 DE Marinha, que entrou tão coberto de espe-

JUNHO DE 1897 ranças, que ia fazer uma política republi
cana, começou, logo depois elo eeu primeiro 
acto,a enveredar por um caminho escabroso.e 
hoje nó.; não sabemos qual a traj ectoria que 
S. Ex. tem a seguir . S . Ex. muito longe de 
seguir a politica honrada do seu antecessor o 
Sr. almirante Eliziario Barbosa, que a pezar 
de muito accusado no parlamento, teve re
petidas provas de confiança por parte do 
Congresso, já por votações unanimes, já em 
r epresentações genuin:imente republicanas, 
como a do Rio Grande do Sul, o actual Sr . 
Ministr o da Marinha. longe de continuar a 
obra in !.! ente qual a confraternização da ma
rinha, que se achava profundamente flividida, 
S. Ex. tem cavado mais profundamente 
essa divisão . 

Quiz a Providencia Sr. Presir1ente e Srs . 
Deputados que este discurso fosse publicado 
hoje. 

Foi uma destas fatalidades que descem de 
além ! 
os~. L;\-URO MULLER- Isto só provará que 

o defeito e das notas tachygraphicas. 
O SR. SEABRA- Como das notas tachygra

phicas '? ! Está no discurso tudo quanto está 
no resumo. 

Como o defeito pórle ser da,s notas tachy
graphicas ~!Haveria defeito si houvesse diffe
r ença ou disparidade entre as duas peças . 

o SR. FRANCISCO TOLENTINO- Mas a ques-
tão não é esta. O Si· . Belisario de Souza- Não apoiado. 
· O SR. SEABRA-Perdão; a questão é esta O Sr. Au.r;usto Sev~ro -Te.m cavado. mais 
tambem ; vamos devagar; devagar se vae ao j fundo essa d1 vergenc1:i:, e ~te, Sr. Pres1de~t~, 
lon .~·e . Peço a Deus que me mantenha na tri- ·adaptado i)raxes que Jamais foram aclrmtti
buna com a calma necessaria, afim de demon- f das pelo seu antecessor, pois que S. Ex., re
stra r que tenho bastante pacie:1cia para não !ativamente. á compra r1o material bellico, 
me levantar nem repellir, como aliás poderia prefere o peior, caro, ao bom, barato. » 
fazel -o, as aggressões insoli t as que, porven
tura, possam ser dirigidas contra a minha 
humilde pessoa. 

Agora, passarei a fazer o confronto do que 
S: Ex . disse no resumo com o que está no 
discurso •. na parte relativa, principalmente, 
ao Sr. M1111stro da Marinha. (Lê alternada
mente os trechos do discurso e do resumo. ) 

RESUMO 

o SR. AUGUSTO SEVERO- Por hoje cinjo-me 
a fazer um pedido á Mesa para interceder 
junto á Comm issão para que seja anresen
ta?o o r equerimento que ha quatro· annos 
foi apresentado pelo Sr . capitão de fragata 
Garcez Palha,rep:ulando a mari nba mercante. 

Pretendo tambem apresentar um projecto 
corriginda um ponto da lei do montepio . 

E' assim que os filh os menores de otficiaes 
ele terra e mar não percebem cousa nenhuma 
por morte de seus chefes. · 

O projecto é o seguinte : (l ê). 
A proposito do ped.ido que fi z relativa

mente ao parecer sobre o requer Jmento apre
sen taclo pelo Sr . cap(t;J,o de fragata Ga1·cez 

DISCURSO NA INTEGRA 

O SR . AUGUSTO SEVERO - Sr. Presiclente , 
não me cabe hoje a vez ele apresentar o 
primeiro requerimento de infor·mações ao 
Governo da Republica, o que certo se dará 
nestes poucos dias ; e longe de ser de 
opposição, será elle de au xilio ao Governo do 
Sr . Dr . Prudente de Moraes ; será de auxilio 
porque pretende levar ao conhecimento de 
S. Ex . factos que se passam nas Secretarias 
de Estado, cousas que por certo S. Ex. não 
conhece, porque si as conhecesse não consen
tiria que fossem praticadas, de tal modo são 
feia.s . 

Aguarelo-me, pois, para essa occasião, por 
que não está longe o momento de prestar ao 
honrado Sr . Pl'esidente da Republica esse 
importante serviço. · 

Por hoje cinjo-me a fazer um pedido a 
V. Ex. ,e é que interceda junto á Commissão, 
para que seja apresentg,do o parecer sobre o 
requerimento que, ha tres annos,tez ao Con
gresso Nacional o illustrado Sr. capitão de 
fragata Garcez Palha, regulando a marinha 
mercante; 
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Pretendo tambe.m, Sr. Presidente, apre- Acabo, porém, de demonstrar, inconcussa, 
sentar um projecto corrigindo um ponto da material e positivamente, que é o resumo 
lei do montepio. absolutamente igual ao discurso que foi re· 

E' assim que os netos menores, cujas mães visto por S. Ex. e que está publicado no
já sejam mortas, não percebem cousa ne· _Diario do Congresso de hoje. 
nhuma do montepio e meio soldo dos seus Logo-conclusão logica, inevitavel e neces-
avós, por morte destes. saria-a que veiu a reclamação de S. Ex., 

O projecto é o seguinte: (lê). si não ha divergencia entre o que se chama 
A _proposito do pedido que fiz a v. Ex., resumo do discurso e o discurso que foi hoje 

relativamente ao parecer sobre 0 requeri- publicado na integra e que foi revisto por 
mento apresentado pelo illustre Sr. capitão S. Ex.? A que veiu, a censura de S. Ex. á 
de fraga ta Garcez Palha. elevo dizer a v. Ex. redacção elos debates, affirmando que se havia 
e á Gamara que este distincto officíal, como engulido ou excluido as accusações que 
logo depois que apresentou 0 seu reque- S. Ex. fizera ao Ministro da Marinha, como 
rimento foi rncretario do Ministro da Ma- chamal-o «palaciano», como chamal-o «ine· 
rinha, por escrupulo, muito respeitavel, de pto»,corno chamal-o homem que cava fundo a 
consciencia, pediu-me, fazendo igual pedirlo desorganização da Marinha Brazileira? A que 
ao meu nobre collega Sr. Lauro Müller, para veiu a reclamação de S. Ex. si, como a Ga
que fosse demorado o parecer. mara acaba de ver, estão, ipsis verbis, as duas 

Sr. Presidente, o· honrado ministro que peças-resumo e discurso~! 
dirige a pasta da marinha, que entrou tão S. Ex. ha de concordar commigo, á vista 
coberto de esperança, que fez crer que ia fazer rlestes documentos, inconcUS80S, palpa veis, 
uma politica republicana, começou logo visíveis, materiaes, que não tinha absoluta
depois do seu primeiro acto a enveredar por mente razão quando fez a reclamação ou 
um caminho escabroso,e hoje nós não sabemos censura, ou então que a fez com out.ros in
qual a trajectoria que s. Ex. tem a seguir tuitos que não me quero dar ao trabalho de 
e nem talvez S. Ex. o sail>a. descobrir. 

S. Ex., muito longe de seguir a política Talvez, Sr. Presidente, que, pelo facto de 
conciliadora e honrada do seu antecessor, 0 não ter eu vindo á sessão no dia em que 
Sr. almirante Eliziario Barbo~a, que apezar S. Ex. accusou o Sr. Ministro da Marinha, 
de muito accusado no parlamento... S. Ex. no dia seguínte,para que eu, que sou 

O Sr . . Belisarío de Souza- Não por mim, amigo e parente do nobre Ministro, ouvisse 
que sempre 0 apoiei, com v. Ex. esstt accusação, veiu lançar mão desse meio, 

isto é, reclamar sem razão nem motivos 
O Sr. Augusto Severo - ... teve repetidas contra a redacção de debates ! 

provas de sua confiança por parte do Gon- Entretanto, não quero attribuir ás: Ex. 
gresso, já por votações quasi unanimes, já taes intuitos, apezar de poder facilmente e, 
no apoio de representações genuinamente talvez, logicamente,chegar a essa conclusão. 
republicanas, como a do Rio Grande do Sul ; Agora, Sr. Presidente, demonstrada essa 
o actual Sr. Ministro da Marinha, longe de proposição de que s. Ex. não tinha ra
continuar a obra bellissima da confraterniza- zão na reclamação que fez. ou que a fez 
ção da marinha, que se achava profunda- com intuito que não pretendo e nem quero 
mente dividida, S. Ex. tem cavado mais pro- prescrutar, eu direi a s. Ex. e á Gamara 
fundamente essa divisão. que os apartes que tive a honra de diri-

a Sr. Belisario de Souza -Não apoiado. gir-lhe, de modo algum o podiam offender. 
O S1·. Augusto Seaero - Tem cavado mais Eu sei as relações que S. Ex. entretinha 

fundo essa di vergencia, e até, Sr. Presidente, com o illustre almirante Eliziario Barbosa; 
adaptado praxes que jámais foram admittidas não ignoro as finezas que S.Ex. deve áquelle 
pelo .seu benemerito antecessor, pois que illustre almirante, e foi por isso que affirmei 
S. Ex. , relativamente á compra de material a S.Ex. que combatia o ministro actual, que 
bellíco, tem preferido o peior e mais caro ao havia acatado o ministro passado porque este 
melhor e mais barato, como opportunamente o havia servido. Ninguem ignora que S. Ex. 
hei de provar. mandara até fabricar uma machina no Ar-

Tenho concluído. (Muito bem.)» · senal de Marinha, por ordem do almirante 
Eliziario Barbosa, qmmdo me parece mais na-

Eis aqui, Sr. Presidente, feita a com- tural que semelhante machina fosse feita em 
paração entre o discurso do illustre Deputado algum estaleiro particular. 
e o resumo feito pela redacção de debates, 
resumo em que, conformes. Ex. a.ffirmou, a UM SR. DEPUTADO-Como está V. Ex. en-
redacção de debates havia alterado as suas ganado ! 
proposições, com relação ao Sr. Ministro da O SR. AUGUSTO SEVERO - Vamos ouvir. 
Marinhà; Aguardo-me para responder; 
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O SR. SEABRA-Estou mostrando a razão 
do meu aparte. V. Ex. tinha motivos para 
sustentar o ex-ministro, porque este o 
havia sempre attendido. Assim sendo, qual 
a o:tfensa resultante de meu aparte? Tambem 
não podia julgar-se o:tfendido o nobre Depu
tado por eu fallar em balão, porque ninguem 
ignora que s. Ex. foi autor de um balão
machina que começou a ser trabalhada e 
na qual gastaram-se centenas de contos. 

Quem ignora que o balão não subiu. e que 
o dinheiro gasto foi em pura perda ? Creio 
que ninguem contestará o desastre de seme
lhante invento ! Eis porque, tratando de-
desastrada-a administração da Marinha, eu 
lembrei-me que mais desastrado havia sido o 
prqjecto do tal balão. Que póde haver de 
offensivo nesta allusão ? E' ou não elle ver
dadeiro e rl e hontem ? 

Si eu tivesse attribuido ao illustre Depu
tado um facto injurioso, então sim; mas não, 
referi-me a um projecto de S. Ex.! 

Agora, Sr. Presidente, si não ha offensa 
nos apartes que acabo de relata1', pergunto: 
Como começou a tempestade? Que motivou 
a suspensão da sessão ? 

Peço permissão á C<imara para relatar o 
facto como elle se me afigura. Dei estes a partes 
ao illustre D"lputarlo pelo Rio Grande do 
Norte, quando atacava desabridamente o 
digno Sr. Ministro rla Marinha, a quem 
chamou de-inepto- palaciano-desorgani
zador da marinha, etc.- com assentimento 
de alguns collegas, quando S. Ex. mesmo, 
e estes mesmos collegas, até hontem applau
diam a esse mesmo ministro e reputavam-o 
um denodado patriota. 

Eis aqui o defeito e o mal, Sr. Presidente ! 
applaudimos até o momento em que nos 
convém; até este momento a pessoa applau
dida é muito honesta, muito patriotica; etc. ; 
mas de nm momento para outro, tudo como 
que se transforma r apidamente , quem era 
patriota, bom republicano torna·se máo re
publicano e peior cidadão ! ! ! 

V. Ex. Sr. Presidente, vê o que está 
acontecendo com a legação que mantemos 
junto á Santa Sé ; até hontem era muito 
justa e natural, muito constitucional; hoje é 
inconveniente, desastrosa, ruinosa para nos
sas finanças e inconstitucional. 

o SR. BARBOSA LIMA-Não apoiado; os que 
a combatem hoje, sempre a combateram. 

O SR. SEABRA - Pois bem ; modifico a 
phrase, dizendo que aquelle8 que, talvez, 
sustentaram a legação junto á Santa Sé, hoje 
não a queiram mai~. Mas, Sr. Presidente, 
volto ao assumpto ; quando dei aquelle aparte 
ao illustre Deputado pelo Rio Grande do 
Norte, o nobre Deputado por S. Paulo, cujo 
nome peço licença para declinar, o Sr. gene-

ral Glicerio, tão calmo, tão cordato, tão cor
tez, tão gentil, tão cavalheiro, que costuma 
sentar-se na primeira bancada e, como chefe, 
na primeira cadeira, sahiu do seu Jogar e 
collocou-se em frente á bancada quinta, em 
cuja sexta cadeira eu me achava ; e S. Ex., 
cercado de amigos seus, não teve outra ex
pressão que não fosse - « o sen!Jor é um inso
lente». Entretanto. o nobre Deputado pelo 
Rio Grande do Norte, a quem en aparteava, 
contentou-se em dar-me a seguinte resposta: 
«Não é questão de balão, mas taro bem não é 
de Aquidaban ! » 

o SR. AUGUSTO SEVERO - Não dei resposta 
alguma, porque, a pedido do Presidente da 
Camara; aguardava-me para responder em 
tempo opportuno. 

o. SR. TIMOTHEO DA COSTA - E . é mm to 
honroso V. Ex. dizer que o general Glicerio 
estava cercado cl.os seus amigos, porque os 
tem muitos. 

O SR. SEABRA - Certamente. VV. EEx. 
estão de uma suscept ibilidade a toda prova ! 
Pois então já é o:ffensa dizer-se que o general 
Glicerio anda cercado de amigos? ! 

o SR. BEZERRIL FONTENELLE-Anda ce1·cado 
de amigos que não andam atrás de empregos! 

O SR. SEABRA - E quaes aquelles que vão 
atrás de empregos 1 

o SR. BEZERRIL FONTENELLE-Não sei. 
O SR. SEABRA - Si não sabe, a que vem o 

a;iarte ~ Creio que V. Ex. não se refere á 
minha pessoa, quando alinde a empregos, 
porque, si se referisse, eu teria que respon
der-lhe cabal e categoricamente. 

Sr. Prasidente, o Sr . general Glicerio, cer
cado de seus amigos, levantou-se do seu lagar 
e collocou-se na ponta daquella bancada 
(apontando) de onde me dirigiu o seguinte 
aparte: «Isso é uma insolencia». 

Ora, comprehende a Camara, que essa ex
pressão não é a mais cabivel para ser assa
cada a um Deputado, mórmente quando este 
não infringiu o Regimento. 

Nestas condições, tive necessidade de re
pellir com a energia que me dá a soberania 
do Estado qne represento, energia que, espero 
em Deus, não me faltará jamais para inter
pretar os sentimentos do grande e altivo Es
tado que me distinguiu e honrou com seus 
suffragios. 

UM SR. DEPUTADO - Tão soberano quanto 
os outros ! 

O SR. SEABRA - Não contesto e nem estou 
contestando a soberania dos demais Estados 
da União. E quando procurava responder 
sobranceira e energ·icamente ao Deputado Sr. 
Glicerio, permitta-me·o illustre Deputado -por 
S. Paulo, o Sr. Costa Junior, que me refira 
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a S; Ex.-quando procurava responder ao 
sr. Glicerio e aos que me !!-tacavam, tarnbem 
s. Ex. o Sr. Costa Jumor, accrescentou_: 
Eis a razão pela qual o nobre Deputudo nao 
devia ter vindo ao Congresso ! 

OSR. CosTA JUNIOR-Nunca dei um ap1~te 
mais patríotico e com intençfo menos hostil ! 

o SR. SEABRA-Na opinião do nob.re Depu
tado, já se vê. E' realmente muito pouco 
hostil o aparte do nobre Deputado . por 
s. ·Paulo, e principalmente de uma gentileza 
inexcedível! . 

Sr. Presidente, não preciso do consenti
mento de qualquer dos Srs. Deputados para 
sentar-me nestas cadeiras, porque tenho o 
consentimento do eleitorado que me. elegeu.; 
·e, neste logar, me hei de conservar, mtra::is1-
gente, altivo e energico, emquanto o eleito
rado me não retirae a sw1 vontade e o seu 
su1fragio. _ 

Quem me ha de julgar ba de s~r . a Na~1w, 
e o iuiz de meu procedimento aqui e o eleito
rar1 o. 

Sr. Presidente, o que significa esse aparte? 
Devo narrará. Camara, para que esta bem 

comprebenda de qu~m partiu a aggressão, as 
relações que existiam entre mim e o Sr,. 
Costa Junior, Deputado por S. Paulo. S1, 
porventura, na narração dos factos que v:ou 
fazer me affastar da verda'.le, S. Ex. tera a 
boncl~de de rectificar. 

o SR. CosTA JUNIOR-Não em aparte. 

O SR SEABRA-Membro do Congresso Con· 
stituinte e das sessões, que se lhe seguiram, 
houve, então, entre mim e o Sr. Co~ta Ju
nior differentes attrictos e encontros desa.gra
da veis ; devo dizer mesmo que as nossas 
relações eram muito pouco sympath1ca;; 
quando nos separámos. Passaram-se tres 
annos, ao fim dos quaes fui eleito para esta 
legislatura. . 

Ante-hontem, que foi o primeiro dia em 
que vi S. Ex. na Gamara, S. Ex. estava re
costado á hombreira daquella porta, e eu, 
entrando, gentilmente dirigi-me as .. Ex. e 
cumprimentei·o. Eu ti~ha, Sr. Presid~nte, 
esquecido aquelles resentimentos, para. so me 
lembrar que o illustre Deputado por S.Pau~o 
era meu companheiro de Camara e um ci· 
da.dão que vinha para as lutas parlamentares, 
trabalhar para o bem da Republica ~ não 
tinha, assim julguei, incompatibilidades pes
soaes p'l.ra com S. Ex. 

Portanto, me admirei do modo brusco por 
que me foi dado aquelle aparte, quando nem 
ao menos se podia allegar .motiv? de des.
afi'eição pessoal,desde que eu tmha sido o pri
meiro a estender a mão a S. Ex. ! Portanto, 
o que significava o mo~o icor~ecto ~menos 
cortez por que S. Ex. disse : eis aqui porque 

o senhor nüo podia vir ao Congresso ! E' um 
perturbador ela ordem ! 

o SR. COSTA JUNIOR-Perturbador, eu não 
disse! 

O SR. SEABRA-Mas é o que vejo nesta pu
plicação (abrindo o Diario do Congresso.) 

O SR. CosTA JUNIOR- Anteponho ao. que 
está escripto a minha palavra. Hei de expli
plicar-me de modo tão categorico que V. Ex. 
ba de comprehender que não houve inten
ção de minha parte em offendel-o ! 

o SR. SEABRA-Não estou attribuindo a 
V. Ex. semelhante intenção,tanto mais quanto 
V. Ex. hontem,na explicação pessoal que deu, 
disse que não tinha o intuito _de me. o~ender ; 
e eu, á vista dessa declaraçao, retirei 1010 a 
expressão de que havia usado para com 
V. Ex., porque esse era o meu dever de 
cavalheiro. 

Agora, quanto a V. Ex. ter dito que eu 
pretendo sustentar o Governo, devo ponderar 
que sustentar o Governo não é privilegio de 
ninguem. _ . 

E' possível que eu nao tenha a capacidade 
nem a energia e illustração de V.Ex., mas,na 
medida de minhas fracas forças, procurarei 
defender um governo que reputo patriotico. 

Vou arrasta.ndo a minha pedra para esse 
edificio que o Sr. Presidente. da ~epublica está 
construindo para a consolldaçao da Repu
blica. E parece que o facto de sustentar o 
Gove1•no não é motivo para que o nobre 
Deputa.d~ se magôe tanto,a ponto de affirmar 
que eu pretendo sustentar o Governo ! · 

Desde que se abriu o Congresso tenho pro
curaria cumprir o meu dever, defenr.lendo a 
honrada e pa triotica administração do Sr. Pre
sidente da Republica. 

E,permitta o nobré Depu~ado por S. Paulo 
que lhe faça uma interrogaçao: s1 porventura 
eu estivesse retirado, como V. Ex., durante 
dous mezes, e depois desse tempo, por um 
aparte, eu provocasse aquella tempestade, 
como igual ainda se não deu ne~te Con_gresso,_o 
que diria V. Ex. ? V. Ex. tena razao de di
zer-antes não tivesse vindo ao Congresso ! 

O SR. CosTA JUNIOR dá um aparte. 
O SR. SEABRA - Mas, Sr. Presidente, vejo 

que S. Ex. affirma que não tinha inten~ão 
de me offeocler ; e eu, que não tinha 
intenção de o offender tambem, e só por 
desforço, na occasião, empreguei a palavra 
que aqui se ouviu.retirei immediatamente a 
expressão, em vista da declaração de S. Ex. 

O SR. CosTA JUNIOR - Ainda não retirei 
nada; ainda nada expliquei. 

O SR. SEABRA-V. Ex. disse que não tinha 
intenção de me offender, e eu tambem 115,o 
tenho a intenção de o offender. 
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o SR . . AuGusTo SEVERO - «Insolente» é 1 Mas, Sr. Presitleate, as sympathias não se 
uma palavra que offende sempre ! impõem ; não posso exigir a consideração 

e attenção dos illustres Deputados que me 
aggridem, tambem nem tenho necessidade 
disso; só preciso de uma sympathia, ae uma 
consideração, que é a do eleitorado; só tenho 
uma aspiração, que reputo um dever inde
clinavel: a de proceder conforme os dictames 
de meu patriotismo, a de inspirar-me nos im
pulsos de minha propria conscienca, para bem 
servirá Republica e á Patria. (Muito bem.) 

O SR. SEABRA-Vá com vista, a censura, ao 
Sr. general Glicerio, que foi quem primeiro 
empregou a expressão referindo-se á minha 
pessoa. 

o SR. COSTA JUNIOR-E foi o epitheto mais 
benigno que V. Ex. podia ouvir naquelle in-
feliz confiict0 ! · 

O SR. SEABRA-Quero registrar o apart.e 
do nolJre Deputado, porque no orgão de um 
partido politico, a Republica, diz-se hoje que 
eu tinha provocado a tempestade no Con
gresso! 

o SR. LAURO MULLI!JR-Isso só se deu de
pois de V. Ex. ter provocado. 

O SR. SEABRA-Como depois ele ter provo
cado, si, como já demonstrei, ex-abundantfo , 
os apartes que dirigi ao Sr. Deputado pelo 
Rio Grande do Norte eram inteiramente in
offensivos ? ! Mas, Sr. Presidente, si a 
palavra « insolente » foi o menor epitheto 
que se me lançou, pergunto agora : quem 
levantou a tempestade? Quaes foram as 
offensas que c.Urigi ao nobre Deputado? ! 

o SR. COSTA J JNIOR dá um aparte. 
o SR. PRESIDENTE-Peço ao nobre Depu

tado que resuma a sua explicação, porque a 
hora está a findar. 

o SR; SEABRA-Vou terminar. 
Olit1~0 registro que quero fazer é que o il· 

lustre Deputado por 8. Paulo afliirma não 
ter eu dirigido a nenhum dos Srs. Deputados 
epitheto algum, quando o menoi· que 5e me 
bnçoU:, foi o de «insolente». E fui eu quem 
provocou o conflicto ? ! 

Sr. Presidente, a minha explicação está 
dada. Tenho ouvido dizer que nós precisamos 
votar os orçamentos e trabalhar. 

Isso é que parece ser a maior necessidade 
do Congresso ! 

o SR. TilVIOTimo DA. COSTA-A maioria não 
pensa assim. 

O S1L SEABRA-A minha explicação está 
dada. Eu, no direito de defasa, tenl10 sim
plesmente exposto á Gamara dos Depu
tados os factos. Não tenho intenção de 
acirrar odios, desenvolver ventos e levantar 
tempestades; ao contrario, desejo que a Ga
mara se convença de que só venho á tribuna, 
quando provocado por algum Deputado e 
para repellir uma ou outra aggressão. 
' Senhorns, talvez que a minha posição não 
seja muito sympathica aos illustres Depu
tadós ela opposii;ão e dahi essa guerra desen
frei ad~, er::sas aggressões pessoas de todos os 
dias. 

O §r. Costa Junior observa que 
vae causar a todos os seus collegas verda
deira decepção. 

Não vem fazer discurso e muito menos 
perturbar esta corporação, já por si tão infe
lizmente perturbada; não vem tambem dar 
explicações ao illustre collega que desceu da 
tri lmna, tendo alli gentilmente fei to refe
rencias ao orador, mas tirar de sobre os seus 
hombros uma responsubilidade que a ím
prensa, com grave injustiça, lhe atirou. 

Deve dizer aos seus nobres collegas que 
houve realmente um confiicto deploravel 
hootem nesta sessão, para o qual, porém, 
de modo algum concorreu. E a melhor expli
cação, a melhor defesa que póde fazer do seu 
proceclimento, é narrar, em poucas palavras, 
o facto,tal qual se cleu . 

Pediu a palavra o seu illustre collega e 
amigo, o Sr . Maranhão; e, no uso pleno do 
seu direito, fez reclamações sobre a reclacção 
da acta. 

O Sr. Dr. Seabra interrompen·o, atirou-lhe 
uma chufa e entre outras-isto não é ballío. 

O Sr. Maranhão, com toda a energia re· 
plicou que elle não se acha vu. mais a bordo do 
Aquidaban. Novo insulto sobreveiu, a oppo
sição se revoltou, e diversos Srs. Deputados, 
ao redor da cacleira do nobre Deputado pela 
Rthia, lhe atiraram os mais atrozes epithetos . 

Injustamente, inconvenientemente, anti
parlamentarmente, o orador ouviu contra o 
nobre Deputado os epithetos:-bandido, inso
lente, jagunço, e um outro que o pudor 
manda cala1', que não se póde pronunci<~r 
deante de uma corporação tão respeitavel. 

E' preciso retroceder. . 
Quando começou o confücto, quando, sem 

um motivo plausível , o nobre Deputado pela 
Bahia atirou um epitheto injurioso ao seu 
illustre collega, disse o orador ao seu visinho: 
-o !Jr. Seabra não devia ter tomado assento 
nesta Gamara. Disse isto particularmente, 
manifestando o seu modo ele sentir, que, e 
ninguem duvidará, era até patriotico. 

_o Sr~ Dr. Seabra, por uma infelicidade que 
nao se expli.ca, tem se collocado sempre 
deante das más causas. 

O Sr. Dr. Seabra foi um grande sustentador 
do golpe de Estado ; foi o homem que cobria, 
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naquelle tempo, nas sessões em que o orador Legisladores da Republi~a, ~o momento ?ri
tambem fazia parte, a todos os seus collegas, tico por que passa a nac10nalida.de Braz~leira, 
de insultos e baldões; e desde este tempo no momento em que a Repubilca precisa do 
S. Ex., o que aliás deplora, tem contra si a concurso de todos os brazlieiros,perdeu de todo 
antipathia de seus collegas. a calma, tornou-se uma corporação anarchica, 

Mais tarde, todos devem se Jern brar ainda o que em verdade entristece a todos os bons 
das tempestuosas sessões, quasi sempre per- republicanos ; e então o orador não pôde 
turbadas por s. Ex., quando... 0.ominar o ímpeto que continha na alma, e 

o SR. SEABRA-Muito obrigafo. disse que S. Ex. não devia ter tomado 
assento nesta Camara. Mas. repete, não disse 

O SR. CosTA JUNIOR- ... fezaquellaguerra isto por hostilidade pessoal ao nobre Depu
desabrida, injusta e cruel ao grande, ~,o im· tado, mas por amor á Republica, porque, 
mortal Floriano Peixoto. deante dos acontecimentos. estando, como 

Está citando a historia para deri1onstrar a estã.o, os animas irritados, é preciso pruden-
base, a intenção que ditou o seu procedi- eia e calma. · 
mento. 

Mais tarde, ainda a in(elLcidade de s. Ex., O SR. SEABRA-Devo agradecer as. genti-
pelo seu temperamento. levou·o a tornar-se lezas . que V. Ex. está me dirigindo ... 
personna grata do infe!iz almirante Custodio O Sr: .. CosTA JUNIOR-Sem intenção; é· deci· 
de Mello. didamente um innocente; si está offendemlo 

O Sr. Dr. Seabra foi o homem que a bordo ao nobre Deputado, o faz inconscientémente; 
do Aquidaban tomou a gravissima respon;;;a'- está tratando dos factos pelos quaes é S. Ex~ 
bilidade tle assignar o infeliz manifesto, em. responsavel. 
nome do Congresso; ele que fazia parte. O SR. SEABRA-Na sua opinião. 

O Sr. Dr. Seabra, como signata.rio dciquelle o SR. COi>TA Jumoa-Leu hoje em u1n d.os 
manifesto, como perturbador de sessões nn- jornaes ·desta capit,al, a grande injustiça qtte 
teriores, é um dos grandes responsaveis por se lhB faz, dizendo que, ao ter s. Ex., o 
essa ignobil e cruel revolta, cujos efieitos nobre Deputado pela Bahia,chamado o orador 
todos conhecem. de insolente, o orador tentou aggreclíl-o. 

Nesta cidade, onde o orador viu tantos Isto não é verdade. Ao epitheto de inso-
cidadãos brazileiros mutilados, tantas se-. lente, 0 orarlor não levantou o insulto nem 
nhoras de luto pela morte de seus filhos, se alterou (apoiados), e deve dizer porque não 
tantos amigos até hoje enlutados pela perda 0 fez. 
de valiosos cidadãos ; nesta cidade S. Ex. não ouviu de todos os seus co)legas epifüetos 
póde ter sympathias, porque é incontesvel- verdadeiramente crueis, dirigidos ao nobre 
mente um dos .grandes responsaveis pelo Deputado e não vius. Ex. repellir de um 
sangue que aqui se derramou, e pelas modo cJrrespondente aos insultos que ·l'e
grandes desgraç1s que sobrevieram il; Repu- cebia; por isso, chamando ao orador de inso,
blica Brazileira por aq uelle · acto· de loucura, lente, essa offensa poderia lhe causar M; 
que dEisejava.. por bonr"' do Brazil, ver ris- .mas com certeza não lhe provocaria incl.i-
cado da sua historia. gnação. _ 

Bem ; nestas condições, tendo S. Ex. contra Insensivelmente está se alongando; mas, 
si a animosidade desta; população... . pretendendo não voltar á tr[buna, proinette 

O SR. SEA.BRA-Isto é o que V. Ex. está manifestar em poucas palavras a sua posiÇ'ão 
dizendo. nesta Ca.sa. 

OS1~. CosTA JuNJ01~-Não pretendo offender Vae fazer uma confissão, talvez inconve-
a s. Ex. · niente, daquellas que os homens . pol\ticos 

n~o sabem razer, mas que o orador deseja 
O SR. SEABRA-Está. offendendo grave- fazer~. 

mente. A Camara está dividida em dous grupos: 
O SR. Cos'TA JUNIOR-Mais gravemente o coração elo orador está com os senhores da 

o:lf.endeu S, Ex. ao seu collega pelo Rio opposição; a sua cii.beça; porém, está, . co1n a 
Grande do Norte. · maioria. Reconhece que ha distinct9s repu· 

Não tem intenção de offender a S. Ex., rec blicanos de cada lado, mas vê que a rriaioi'ia 
pete; clâ esta opinião; porque incontestavel- .dos grandes republicanos está. daquelle fado~ 
mente tem patriotismo. . . (1lfostrando o grupci. do Sr. Glicerio; q.poi~dos; 

Desejava ver nesta Camara todos cum- muito bern.) · 
prindo o seu dever, com calma e com certa Republicano, não póde se aparta.rela oppo-
delicadeza entre collegas. . sição sem se·r com ,o coração sangrando; mas 

Mas, como dizia, 'provocado e conflicto· tambempede licença á opposição para dizer• 
pelos insultos graves que mui.tos ouviram, a lhe que, a seu ver; ella não foi babil nos :tll• 
sessão tornou-se tumultuosa, a Camara dos timos aconteciment.os. 
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Entende que a opposição republicana, nobre, não tral-o-hia pa,ra este recin to. Julgo, porém, 
altiva e valente, quB se compõe de gr·andes de meu dever de Deputado e de republicano 
defensores da Republica, de homens capazes não deixar de dar immediata resposta ás 
de por ella fazer todos os sacr ifícios, deve muito innocentes palavras com que a mim 
fazer mais um-calar os resentimentos, si re· ·se referiu o Sr. Deputado pelo 1° districto 
sentimentos tem, e collaborar para a marcha da Bahia, cnjo nome peço a V. Ex. licença 
regular do paiz. para declarar, o Dr. Seabm. 

o SR. Iarnmu MACHADO- E' infelizmente a S. Ex., com uma calma admiravel pre-
consequencia da reacção que 0 Sr. Presidente tendeu retirar de su;i, pessoa a responsabi
da Republica abriu contra os amigos do Ma- lidade, não só do desagradavel incidente de 
rechal Floriano Peixoto, (Apoiados. ) hontem, que toda lhe cabe, como dos apartes 

com que me interrompeu, apar tes cujo ve-
0 SR. CosTA JUNIOR- O aparte do nobre neno não foi sufficientemente escondido. 

Deputado o obriga a fazer uma só conside- O curare de suas settas foi conhecido, e, in
ração: não façam SS. EEx. respoosa.vel o Sr. felizmente para S. Ex., o alvo estava ga
Dr . Prudente de Moraes de uma situar;ão rantido com o contra-veneno · poderosissimo 
cuja r esponsabilidade não lhe cabe. de sua vida publica. que é daquellas que 

o SR.CASSIANO DONASCIMENTo-Ea«Varia» podem ser examinarias a qualquer luz. 
do Jornai do Commercio~ Em cada uma das palavras com que S. Ex. 

a mim se referia jogara uma malevola insi-
0 SR. COSTA JuNIOR-SS, EEx. se esque- nuação; não posso eu, portanto, demorar 

cem de que tão purorepublicano,tãopatriota para amanhã a resposta á. parte do seu dis· 
como SS. EEx. é o Dr . Prudente de Moraes, curso em que S. Ex. directamente referiu-se 
chefe supremo da Republica,de quem ella tem á minha pessoa. 
serviços perfeitamente iguaes aos do gram1.e Deixarei para então a apresentação do re
chefe, aos do eminente republicano. aos de querimento que determinou,como sabe V. Ex,, 
um dos homens a quem a Republica mais a minha inscripção na hora do expediente . 
eleve-o Sr. general Glicerio, (Apoiados,) Hoje defender-me-hei das acusações que me 

Estas lutas entre dous republicanos de tão fez o sobrinho pretendendo defender o tio; 
grande valor, entre dous nomes respeita.veis, este :ficará para amanhã, quando, a respeito 
nada teem dé conveniente. de sua administração desastrada, terei de 

O momento é de p,i,z, de reflexão. Perm it- apresentar um requerimento. 
tam que lembre a SS, E Ex. que pelos erros Devo dizer a V. Ex., Sr. presidente, e aos 
de brazlleiros desnaturados , pelas des- illustrarlos collegas que teem a generosidade 
graças que sobre esta Patria foram atiradas, de me estar ouvindo em tão adeantada hora, 
pelos crimes dos ambiciosos, a Republica que não estranho a attitude que sobre os ne
chegou quasi ás bordas do abysmo. gocios da marinha, ou melhor, que sobre a 

O estado financeiro é pessimo e reclama pessoa do Sr. contra-almirante Alves Barbosa 
união, ainda que com todos os sacrific ios . E' assume nesta Camara o illustre Deputado ba
preciso suffocar adias, esquecer resentimentos hiano, 
pessoaes e lembrarem-se todos que á. testa do s. Ex. é o seu eleito; foi o Sr. Ministro da 
Governo da Republica está um nome insus- Marinha quem pediu a sua eleição ao chefe 
peito e puro. do Estado; foi ainda para ser agradavel ao 

Unam-se todos e deixem rle lado as maclü- Sr. Ministro quo os chefes da politica ba
nações de camarilha ; tenham coragem de hiana deixaram passar a onda sem protesto, 
fazer responsaveis os que são verdo.deira- mas tambem, diga-se a verdade, sem enthu
mente responsaveis por esta triste situação, siasmos. 
mas em todo caso respeitem o g·rande cidadão Esta historia não é nova nem mesmo neste 
que está tt frente da Nação -o Sr. Dr. Pru- recinto, onde mais por miudo já foi contada 
dente de Moraes . por um illustre Senador bahíano, em sessão 

O momento é afflictivo ; pede, portanto, da convenção do Partido Republicano Federal, 
paz e harmonia aos illustres collegas. (!Jfuito ao qual então S. Ex. ainda pertencia. 
bem ; apoiados.) Não quero propositalmente me demorar 

O Sr. A.ugust.o § evero-Sr. pre
sidente, vê V. Ex.que a hora vae adeantada, 
e eu peço desculpa aos meus honrados col
legas de ter de occupar a sua precim;a, 
attenção, já quasi noite, com assumpto todo 
pessoal. 

Não fosse a ligação que esse mesmo as
sumpto tem com a minha vida publica, e eu 

hoje sobre assumptos da pasta da Marinha, 
cuja administração o respectivo ministro se
para em campos que divide por vallo pro
fundíssimo ; e nem preciso clisto ou tra prova 
que nito esta : S. Ex. olegeu advogado da 
Marinha, dos interesses da armada nacional, 
o· Deputado que esteve a bordo do Aquidaban , 
assistindo e instigando o esphacelamento desta 
mesma heroica e desventuracla Marinha, cujos 



SESSÃO EM 2 DE JULHO DE 1897 33 

ntereas es pensa hoje o seu tio que elle póde 
comprehender e defonr1er. (Muito bem.) 

Realmente-ninguem mais competente para 
esta defesa. 

Entro agora na parte que me diz directa
rnente respeito. 

O nobre Deputado querendo explicar o 
apart~ com que hontem me interrompeu, 
(um dos apartes, porque elles fot·a.m muitos) 
declarando com a sua costumada innocencia 
« que eu não defendia o seu tio porque elle 
não · me servia» - quanta innocencia ! me 
vem hoje contar, a titulo de grande novi
dade, o caso de uma machina que eu tenho 
em construcção no Arsenal de Marinha, por 
ordem do ex-ministro o Sr. almirante Eli· 
ziario Barbosa, e cujos trabalhos o actual mi· 
rnstro mandou suspender, com certeza. para 
contrariar a administração de seu digno an
tecessor, administração que não póde temer o 
confronto com a actual, ainda mesmo por 
aquelles que a combateram. 

O nobre Deputado continuando com toda 
sua innocencia, com a qual nos familiariza· 
mos desde a INNOCENTISSIMA MOÇÃO, .diz que 
estranha que da execução de uma mucbina 
de minha invençã:> se houvesse incumbido o 
Arsenal de Marinha, quando devia ser en· 
tregue á industria particular. 

O seu tio, que certamente foi o seu . infor
mante, parece que nem o regulamento do 
arsenal conhece, pois só €SSa ignorancia au
toriza a errada informação. 

Fique o nobre Deputado sabendo, e póde 
levar este conhecimento ao illustre ministro, 
que no proprio regulamento do Arsenal de 
Marinha ha disposições relitti vas a obras de 
particulares, e foi porque sabia disto que o 
honrado antecessor de S. Ex., por aviso que 
não foi reservado, determinou que no ar· 
senal, ele accordo com o regulamento do 
mesmo, fos~e executada uma machina de 
minha invenção cujos planos eu apresentaria. 

Etl'ect ivamente comecei a trabalhar em 
minha machina, e só quando nas officinas 
houve ordem para que cessassem to:las as 
obras para só se cuidarem das do Tamandaré, 
que será certamente concluido antes de ter o 
o navio o viveiro de mechilhões que já é o 
seu casco, completamente inutilizado, só 
então foi que deixei de frequentar as re
ferirlas officinas, deixando entretanto a 
minha mnchina, que é um turbo-motor com 
expansões, quasi concluida. 

Cabe-me aqui referir-me não só á boa von
tade que sempre encoutrei no corpo operaria 
do arsenal, como fazer a justiça de declarar 
que a sua competencia não deixa nada a de· 
sejar ainda mesmo nos mais complicados tra
balhos de cada uma ele suas especialidades, e 
faço-o, agradecem1o-lhe o muito que me au· 
xiliou. 

Cawani V. JH 

A não ser que o nobre Deputado julgasse• 
como parecer querer insinuar em suas inno
centes meias palavras, que o trabalho da con
strucção da machina havia sido um favor do 
honrado ex-ministro a mim feito, favor que 
no espírito de S. Ex. justificava o meu apoio 
á sua administração, não sei o que resta do 
caso que julgou podei• explorar. 

Abi :fica contada a historia; a perfida insi· 
nuação deixei ficar no chão onde cahiu. 

Perante os meus honrados collegas, diz-me 
a minha consciencia e confirma-o sua ami
sade, que só é despensacta aos homens de 
bem, perante os meus honrados collegas, eu 
bem sei que não tenh') de ine defender de 
accuzações daquelle preço (apoiados) e todos 
sabem-sou incapaz de pedir paga ele serviço 
que não prestei. 

Ninguem ignora que esta Gamara onde tra
balhamos fazendo as leis da Republica não 
escapou ás balas da revolta; pois bem, eu 
e.ra incapaz de, estando na revolta, pedir que 
se me pagasse o trabalho de legislador feito 
nesta Gamara. (Muito bem.) 

Não me demoro . nesta historia das balas, 
do Gongresso,do subsidio, porque não desço a 
fazer referencias pessoaes neste assumpto. 

Resta-nos o balão. 
Comprehendo, Sr. presidente, que o balão 

até hoje ainda não tenha saido da cabeça do 
nobre Deputado, onde sua memoria rn 
guarda pelo medo que então,no tempo da re
volta, lhe mettia. 

Quantas noites mal dormidas ~ Quem sabe 
mesmo si o simples aspecto de um pobre e 
innocente planeta que mais brilhasse ou de 
alguma estrella de primeira grandesa não 
determinou que muito testamento íbsse en
garrafado e posto ao mar~ 

Pois se diziam cousas medonhas do balão e 
S. Ex. não sabia, como não sabe,o que isto é. 

A sua sciencia toda não dá para conhecer 
estas cousas simples da natureza; a sua logica 
tão fallada não desceu ainda a estas ninha· . 
rias; paira lá em cima, mais baixo em todo o 
o caso do que balão, aconselhanrlo a concor
dia, a paz, a confraternizaçtro, a elliminaçc7o 
de alguns cidadifos, a revoluçc7o e outras 
cousas que só se ligam na chimica de sua lo· 
gica. 

Grethe dizia da natureza: 

Elle laisse chaque (ou la ci·itiqiier, passe1· 
siir elle, stupiclement, mille fois, sans rien 
vofr. 

E' assim, Sr. presidente, o eterno desa~tre 
elos que, armado3 de uns tantos conhecimen· 
tos que não lhes podem servir de lente par:>. 
a observação da natureza,invartem c1os,1ssom
brados os campos da pbysica, da cllimi.ca, e da 
mecanica. 
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Melhor ficariam nas praias desertas de_ sua f Era ª.primeira vez no muodo ~odo qu~ ~e 
lorrica. conseguia em um aerostado a 1ust::tpos1çao 

Neste assumpto de balão a que dedico toda dos ~eutl'os de trac.ção e resistencia-estava 
a minha fraquíssima intellectualidade (não vencida a geande chfficuldade. 
apoiados), desrle .os meus 16 anuo~, quan~o Faltava que a experiencia déRse a confir
assentei de conquistar para o Br3;zll o dom1- mação da pratica, e esta ti ve·a eu completa , 
~io dos ares, reivmdicando para nos o .direito nos poucos minutos em que o BARTHOLOl\iEU 
tirmado pela descoberta do granrle sab10 Bar- DE GusMÃO este ve nos ares, antes do grande 
tholomeu de Gusmão, não posso discutir com desastre de sua bal'Ca que havia, por força 
S ;·Ex. das circumstancias, sido feita de madeira, 

Si subiu, si não subiu, si o resultado <la quando deveria sel·o de a.lluminium e aço. 
grande experiencia que foi feita no Brazil, foi Infelizmente, Sr. presidente, tenho esta 
feliz ou desastroso, S. Ex. não sabe, como historia escripta pelo sol, e todos sabem que 
pretende. o grande pintor nunca mentiu em suas pho-

Da experiencia, que deu o melhor resul- tographias; tenho centenas dellas represen
tado para os que entendem, lavrou-se neta tando o trabalho de cada dia,e tenho tambem, 
que não foi publicada ainda. Sr. Presidente,as que representam o grande 

Sr. presidente, as centenas de contos gas: aerostato já completamente cheio, no ar, 
tos corn uma experiencia desta natureza, uma prompto para a conquista. 
ou duas centenas, experien·cia feita no Brazil, O desastre foi grande e a sua lembrança 
onde faltava desde o aciclo sulturico proprio eu guardo-a para mim, até que por fim eu 
(a 75°) até o alluminium para a constrncção possn. reparal-o. Não pense o nobre Deputado 
de uma barca, o que valem si se sabe que na que descanço-não. Junto de novo elementos 
França, com as experiencias ele Meudon, se e hei de vencer. 
gastaram milhões, e foi na França, onde ha Não é estranha a esta luta essa machina 
parques especiaes para construcção de aeros- que S. Ex. pensou ser um bello achado para 
ta tos, nada menos de cinco! me accmar. S. Ex. como que presen tiu que 

S. Ex. deve ficar sabendo que nenhuma ella tinha relações com o monstro que lhe 
das rlespezas feitas com o balão, não só na não deixara rlormir. 
Europa, onde não attingiu a 22:000$, como no E como vê agora s. Ex., Sr. presidente, 
Brazil, foi feita por meu intermedio. tudo que havia no bojo elos innocentes apar-

Eu tinha o material que pedia, e neste tes do nobre Deputado pela Bahia desfez-se. 
particular nenhum obstaculo me foi creado. Desfez-se como se desfará tudo quanto de 

Quando eu conclui o plano de meu dirigi- innocente (deixe S. Ex. passar a palavra, já 
vel, a conselho de nota veis profe,;sores pro- que ella póde hoje ter sentidos que se collo· 
curei o chefe de Estado, que era então o Ma- cam bem nas extremas de um mesmo tlia
rechal Floriano e S. Ex., depois de conhecer o metro), se pretender jogar contea. a minha 
assumpto, exposto P·Jl' mim em conferencia vida de homem e de político. 
de ministros.pediu-me de voltar novamente á E' curta, é certo, mas é transparente; nem 
sua presença, e então me fez elle mesmo di- um corpo opaco para gmlrdal·a. Póde ser 
versas questões sobre o meu plano, a que examinada com o recurso exclusivo do orgão 
r espondi de tal modo que o Marechal, com o visual-nem lentes e nem radiographos. Ao 
seu espírito de estadbta que não sabe tratar contrttrio de outras,que, si não fosse a grande 
sinão com grande respeito as grande.> cousas descober ta de Rcentgen, continuariam igno
de sciencia, me disse simplesmente: «0 seu radas na parte que guardam com mai::; cuiciado 
aerostato é realmente o mais bonito de que -na sua innocencia. (Riso). Graças, porem, 
tenho noticia,e o Brazil não pócle desprezal-o. aos raios X ellas virão á luz; e a quem foi e é 
O que diz a respeito o Dr. Pereira Reis~» revoltoso não se permittirá que diga que é 

Eu já tinha. a opinião do grande mestre, legalista, a íJUem passou a vida a rasgar a 
honra da sciencia e rfa minha Patria, e dei-a Constituição, não se consentirá que diga que 
ao Marechal, dobrando elle de rnthusiasmo age dentro da Constituição; a quem esteve ao 
pelo meu invento . lado dos almirantes Mello e Saldanha, não 

Prometti por escripto a opinião do illustre consentiremos que diga que esteve ao larlo 
sabio Di·. Pereira Reis, que o Marechal me do Marechal defendendo a lei e o principio da 
havia pedido para haver· em seu poder um autoridade (muito bem). Cumpram com cora
docurnento que justificasse a obra que ia em- gem o seu destino, obedeçam á sua natureza 
prehender, não precisando outro de mais porque -on obêit a ses lois même en lei11· re
valar que e~se parecer elo illustre mestre. sistunt; on l'aide, alars même qu'on la con-

E assim, começou-se o trabalho do balão tmrie-dizia tambem Grethe na sua sabedoria 
que tão mal dormidas noites fez passar a profundíssima, na sciencia que advinhou e 
tanta gente. que só tem sido confirmada. 
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· Vou cor.u:JUlr Sr~ ·.presld~:ite1~ n5.o aovo .PO'!' -· (:) !l.~c. ... r>rc~!'W'..~cntc- r~stanr!o a:le~:~! .. 
1nais t emp.) · ca.:u;at' ::i. attcnção ·de: m~u~ uo- ti:.1<1 ;~!ler;' . <lc:~: ;\:i ·J p;lr~ i1iuu.11!ü\, - a :>e· 
bres col1\'g:1..> (nâ.o apoiad:;.~, c:.~tr; :nos o oirnindo ~ui:;te o»dern. tb di~t : · : 
cmn 11z.ui:o J 1 ;·a::er~) · Ele.!ç~o t~c ~ ·· secrct::.rjo ; . o 1il.:i.ís CJUe tónho a. dizer é sob:'C .Ir, ·:tilmi- . _ . . .. 
nistmr,,:ío" da )faririlm .. e como teill!o ;1~ apre- V ot~ç:~o _das .;~g-uintcs :;1atc;·1~s: _ 
senta.1~ amauhi'i. um r~ue;-iment.::> a r~'Speito, Do µrojwto n.· :!.O A: ele 1897, S(>bre a 
me :1gu.ard9 J;lli.l."<l ent:LQ, ce~to de que e t:1.refü , emell<.b s llhstita.th·a., G!I';.!recid:i. .. n~, 3" ,fü;. 
que oito. se·ti r::. d~ um:i. •,:e:.:. . . . 1·cu;;;;;io r1o projecio n. :J'l B. de JSP•~. :rntori~ 
· P1:.$sc1ar a. ac.D 11mLSLr.açu.o actµ,:i.! 1lu._ ~!:a.ri- z:ln<!o· o Go'l<~:·ao ~ 3.\>ri1· o cre·füv tispi'!:ial de 
n1L<ide:aor:;.n~o a cx~m1.n1~ Ctth .. 'P~~-r.i. que 

1
111 :(Jfi;j;:i5'.JO p:\l'~\ p·~::;<Ha~mto <to;; venci:ncn-. 

se cncontl'n. e loc_f;uts~1m~i ~'.l.re~"; e\ltuu· no w;: tlo5 omciaes q~;e re''!.) t·!~ra.n: ;i. l!ff1>ctl~i
est.u.d? de se\\;tir r.c«iso i·~lator10, mio o e 1~en.os. I daô_e ,,o .s<:;·vir."i •.lo 0x••1·. ·it0 e 11':. a:-:n<l.•l::. pe!;i. 
p1·inc1 palroc:_ute q~~ ~1fo se dep:•ra. co:n :.i.. sua. i•evogaçií,o dos 1le::r1?tos l iC 7 e l :! <b a <>ril de 
'Preoccupaçao cu!m1nante: ·quc o cliet~ tlo 189~ (no>a rfü:cu~sã.oi ; · . 
corpo de engen hen·~;:; m1 \'O.<'S. ca:go 'JU.a pe:·~ \ D:) prc>ir:ct(1 n . 20 13. d1" l 8'Jí. :;r,lmi a. 
tence ao a.ctual mtn15tr(). che~ue UQ m;:i.is ;),Lw eme?J<l:i. off<::·e<:id.t na no •:<1. •.!iscui:;s:lo :lo 1>rCl· 
posto do gene1'<1la.:o da <t'l'tc:td."t. ie~to u. 4S H.r!e 1S9ü. autorizir::Jo 1J nov<il'no 
T~nh~ conchüdo . (Mt~{~o (>em, >ThHi!o bcnr &\' ~ abrir o c :·"'11t11 e:;pec!:i.[ rle 2; :GOO:'.; fia.ta. 

01·aáor e abraçaclo 2)or todos os colLegas 11re.seri- pag:J.mc1:1to 1loc; ~en<.:imentos. no exerc1cio vi-
tes .) ~l!nte . C.o~ e:nprega1lo$ <L\ ext iucta Agenc1:i. 

Vae a. lm:pl'imir o segtiinte O!ílcia! de Colonisac;ão, a'.1c1idns ú. Secretaria. 
t1.o l\finistc1·io <la Imlustri,t. Viaçw e Obras 

.rROJEcro Publicas, 1~0 ; termos da. actn:i.l leL •lo or~n.-

l 
•nento (nova. cüscu~iio} ; 

N C)- ~ _ 1B9- Continmi.ção du. 2' dis·Jms1í.o oo prr:iecto 
• • _, • ' n . ~'<l. d~ 1397, tl'x:mdo ·a r1e;p:'!z:i do . 1\lm i~· 

Declm·a. ise•ttiis de contril.mfrem com um clia ter ioC\ og.!. Rel~ões l~~teriores para e:i:ercic;o 
de soldo, me,2salmeute, para o .bylo de b~- dc<:>:,o·'.} ,.. 1 • : , _ · 1 
~a lido$. as ·;;·(!ças elo lJa,tnl/v'il> iJc i;1(<ir-.!ar 1a -• d1scuss.~o 1.0 . p 1 OJecto n. li6. l.e 1896, 
d~ marinlw~ elo corpo elo: ofliciaes 11wr·i 11/iai- rllf'O:'n:ando _o Cú'.~igo ~_cmi l ; 

1 
,· 

ros e do de marif/);eiros ric<<"Í!Jllacs. . 3• d1$CUSSaO elo prOJcct~ 1: -, 11. t:•: 18~1. 
d1spondt) S<Jbl\.: a p1-omoçc:o ft(; · officraes c1o 
excecitll : A Commis~ão d2 ?-fa\•inua. e Goe-rr:i., a que 

foipt>e;,ente o pi:oj,•cto n. '2.7, <ie~te anoo.ísetl · 
tando da coiitri~uiçiio do soldo. par,~ o Asyto 
de Inval idos, as p1·aç:fü tlo batalhiio 110 int .. 11-
taria de mllrin ha. rio corpo ,\e o!iiciac~ rna
rin!lei ros e <lo de mc..rinheiros n::lci ·•n a.es, 
aclla.n.!lo ser e;,W. mooUa Õ.•! j 11;;t.iça.. pois fJlle 
de t.>l conklhuiç.:lo se acll;i m dí~pcns~uhs as 
pracas do exefcito, e de p:i.recer q_uA seja. o 
mesmo adopúulo. 

Sah das commissõcs , Z de j ulho <le IS97 .
l.fcZlo Rc!JO, ilL'tlSidente.-1tt-'gt1sro CCe1;1emin.o, 
rela tor.-.ill. ilioraes .- Jeron.ymo Monteiro. 

N. ;t'l - 1897 

Di.><)uss:ic unic~ 110 projecto u. 34. 1'.e IS'Ji, 
r.ut-:iriiar.do o p,,d,~r· Executivo a. con~úei· 
um '1nno ;~e licença, C:)IU n respectivo 0;1fo
Ut1i1o. ao t.o!egr<l !}ll!~t:i. c:h••fc tlil RC?a-L'~içU.o 
G.t~r;ü dos Tc!t\.~raplFJ~ All't't"!o tl!l Liina Al
buquerqne :..r~ t lo. pt>~ •-.. tratar t\e sua saur\c 
onde lhe c-0nvier. 

Lev:i.n ta·sc a se~ãQ ús 5 horas e 30 mi· 
nu tos. 

O Congi:esso Nacional decref.3.: \ 40• s-ess!\.o ElI 3 ne JUL1tv oE lS9í 
Artigo unico. F ica.m desde ji isentas .de . . ·. . . 

co:ltrlbuire:o C(!m um dia. de sot.10. leito ínen· P,·esdencl:i dos Sts. A;·:h t4í" füos (zucs,de;itc) 
i:almente, p<1-1-a. o A.sylo ele In\"a(frlos, as pr:t- a ~rl?s d'e No-cacs (:?' sw·ec.,1·io} 
<:<IS do uatalti:\o de ii:tfanta.t•ia (te m<W(nhu, do 
corpo de o!:iic!a.es ma,r inbeiros r; do oe mn1•í
ubeiros nacionaes ; l'C'«ogadas a.s di~iJOSJçõcs 
em contr:i.rio. ·· 

S~l?. ó.~s Scosões, l;?. tk junbo de líl:)í . 
Alallguerqv.e Sercjo .-Sili:erío l·icJ·y. - Carlos 
JJia1·colino. - .4.mcri m Pig1eei1·a. 

Ao meio dia. prcc(de-re á cham:i.Ja, \Í. qu;::.l 
i-es pontle:n o~ Sr~. Ar1,hm· Rio$. Ctrlo$ de No· 
.-ae~, Alvares Rubiii.o, Silva ~fariz. Sil\·p1·io 
Net-y. Albuquer,1t:~ Sert>j<'.>, Car!us ~farccllino. 
Amorirtl .Figueira, Augusto Montenegro, 
Th.eotouio ~-e Britt\J, St>nedello Corrê<\., Matta 
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Bacellar , Hodrigues Fernandes, Guedelh:•, 
Mourão, Henrique Va.!ladans, :.\fo.rcos rie 
Arnujo, Pedro Borge:i, Thumaz Accioli, Be
zerril Fontenelle, Ildefonso Lima, Marinho ele 
Andrade, Frederico Borges, Augusto Severo, 
Tavares de Lyra, Francisco Gurgel, José Pe
regrino, Coelho Lisboa, José Mariano, Affonso 
Costa, Coelho Cintra, Julio de Mello, Jo<io de 
Siqueira, Artlrnr Peixoto, Rocha Cavalcanti, 
Araujo Góes, Seabra, Francisco Sodré, Vergue 
de Abreu,Roddgues Lirna., Marcolino Moura, 
Pinheiro Junior, ,Jeronymo Monteiro, Tor
quato Moreira, José Murtinho, Xavier da 
Silveira, Oscar Godoy, Irineu Machado, Al
cindo Guanabara, Timotheo da Costa, Au
gusto de Vasconcellos, Haul Barro3o, Felippe 
Cardoso, Erico Coelho, Nilo Peçanha, Alves 
de Brito, Paulino de Souza Junior, Almeida 
Gomes, Calogeras, .João Luiz, Monteiro de 
Barros, Ildefonso Alvim, Luiz Detsí, Antero 
Botelho, Ferreira Pires, Lamounie1' God.ofredo 
Augusto Clementino, Theotonio de Magalhães, 
Matta Machado, Nogueira Junior , Manoel 
Fulgencio, Eduardo Pimentel, Olegario Ma
ciel, Rodolpho Paixão, Par1ua Rezende,Galei'to 
Carvalhal, Casemiro da Rocha, Gustavo Go
doy, Costa Jnnior, Adolplu Gordo, Francisco 
Glicerio, Arthur Diederichsen, Ror!olpho Mi
randa, Ovidio Abrantes,Hermenegildo de Mo
raes, Alves de Castro, Luiz Adolpho, Alencar 
Guimarães, Brazilio da Luz, Lamenha Lins, 
Paula Ramos, Francisco Tolentino, Pedro 
Ferreira, Plínio Casado, Martins Costa, Guil
lon, Marçal Escobar, Rivadavia Conêa, Ves
pasiano de Albuquerque, Py Crespo, Campos 
Cartier e Cassiano do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta em discussão a acta. 

O §r. Elf"ico Coel1Jh10 - Sr. pre
sidente, pedi a palavra para fazer, a pro
posito da acta, rectificação ao resumo dos 
debates da sessão de hontem, sem fazer carga 
a quem quer que seja pelas infidelidades. 

Espero que V. Ex. me attenderá, como 
costuma, fazendo os accrescimos e alterações 
que vou ditar, pagina por pa,gina , columna 
por columna do Diario do Coagresso, de hoje, 
afim ele constar dos .Annaes ela Gamara . 

A' pagina642. columna l", depois do aparte 
com que o meu prezado companheiro de 
bancada, o Sr. Paulino de Souza Junior in
terveio no discurso do digno represent8"nte 
do Mar anhão, se devem ler algumas palavras 
minhas que não constam do resumo dos de
bates. 

« As causas mais nobres teem sido sempre 
cober tas de sangue, a revolução fri1nceza por 
exemplo. » 

0 SR. PAULINO DE SOUZA JUNIOR - Não foi 
bem isto, mas foi mais ou menos. 

o SR. ERICO COELHO - Nessa occasião, Sr. 
presidente, tambem dei um apàrte, n<io tanto 
em contradicção ao meu amigo, mas ao il
lustre representante do ~faranhão, ~saber: 

« A primeira causa santa tinta rle sangue 
foi com o de Jesus, o Deus do amor e dos 
perdões.» 

E na verdade, Sr;L Deputados, o Christo 
foi crucificado por ter pregado doutrina con
traria á religião de Cesar. O christianismo é 
a negação absoluta de religião de Estado. » 

Depois ueste tópico tenho a rectificar o se
guinte na pag. 643, 2" columna do Diario do 
Congresso: 

«A egreja (dizia o Sr. Deputado pelo Ma
ranhão) não tem responsabilidade alguma a 
r 'Speito de Antonio Conselheiro e seus se
quaz s. 

O orador tem testemu·•has para convencer 
o r:ospirito imparcial e recto de S. Ex. de que 
foi nial informado. » 

Então dei urn aparte, que não consta do 
resumo dos debates. Mas, Sr. presidente, 
não tornarei tempo á Gamara, a pro
posito da diseussão da acta, guardando-me 
para fazel-o com certo desenvolvimento em 
occasião opportuna. 

Outra reclarnaç<io que tenho a fazer en
tende com a pag. 644, columna 2ª. Disse eu 
que o Papa tem apenas uma chacara em 
lloma, mas não poder temporal, governa 
pois a sua casa corno eu governaria una 
chacara, si a tivesse. 

Na mesma columna dessa pagina, tenho a 
fazer umo ultima rectificação , 

Não pedi a S. Ex. Revma., digno repre
sentant,e do Maranhão, que me definisse o 
que é religião ; apenas affirmei ern aparte, 
fazendo absoluta justiça a S. Ex. Revma. 
n<io só corno argumentador, mas tarnbem 
como sacerrlote catholico romano, que 
S. Ex. ignorava o que era religião, aliás sem 
offensa ao digno representante do Maranhão, 
corno opportunamente repetirei. 

o SR. PRESIDENTE - V. Ex. mande por 
escripto as suas rectificações. 

O Sn. Emco COELHO - Peço a V. Ex. 
que me exima desse trai.alho, uma vez que 
vae ser publicado tudo que Rcabo de dizer, S. Ex. reverendissirna desculpava os crimes 

som nome dr1 Iuq arnição, qua,ndo o meu com
JlM1heiro de banc&da, cujo nome é uma tra· 
dicção homosa e gloriosa no Estado elo Rio 
de Janeiro, disse: 

o SR. PRESIDENTE - E' o Regimento que 
assim determina. 

o SR. ERICO COELHO - Me contento com 
a declaração verbal que fiz . 
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SESSÃO EM 3 DE .JOLHO DE lS"J7 
-:::. 

Q SJ.~ .. _JOsé Pe.a.•egri·!•o ..:..:... ·s1: •. i ·?Ú1lliü1to~ e;.1:út. á.q\U re,•on1lc':C1c10 ljÓt' "\:-.. ~·zx. 
i;iresidente. V. Ex. e a Cnmara, J!Odêm •.ia~ 1 rine a~ e!i1 ·.~n1!;ts,t,mt·_1 ;:s i· .. Jl:;.ci-i;:.1' ;~ 1·é·:li:~1:'T.!) 
teste1nunho de tj_Ue~ do~ actuaes men1!;1·0~ de lê.,.:~t'-:.Õe~: \10 ~~\':..; ~~ nlli!"!.;·~•}ill0 ~fric.Cl.ill~ ti~-~í~ 
da mesma. Camu.ra, t<J.lvez sej.1. eu 1;m do:;. q_ ue ~npprimiarn 'l n:üro t.~·o;a,,r)c:s, Jl,,vl<"w .;i'.lo 
costumam tomar man9s vezes- o terr:rh1 à e!licti7:1m~:1:e .;1)c,i;uh". q~J.:!Liél 'j)t,,~i·fü~ o~; 
Ca.ni:11·a. dosDepufarJos para tr-azm' üO c:mill-;-. t!•âlJalllo~ .Jest.i C;;m:n•:.;.o ::9:.H';<''º :;r._2' Se
cirnento· da Mesa -reclamações sohre o histo_= ctet:~1:.io e .de!J" i~ r<:!>~Ç:~ti1bs. tccl~s.elh;; .. iJ. 
rico tios traba,ihos de cada dia. o~; rnn qual- 'I Comrni:;::ào de Crç:·,m'.:!1t-J.. - · .: - ~ . 
q_uer ou_tro sentir!~; e, ~~ provs. ilc que a:;sim E' - ~01i1:·~ -i:St(; ·,c_::,,P.do ponb que ver9a a . 
e, está em que é a priineir<l. ..-e~ que.t:n.t:o ·~ rnic?ha._ <~ü.Y!da; é ô'.>G1·~ o d~s~ino qno 1la. '1.Cta 
honra de tuma.r a_ palavra para d11':g;r• a.1 se ver·rft'.'"' ll(tl'er Y. E.x. c.:1u0 e que eu eu-. 
Mesa.· ·1·ecla1nações cum re4~,ilo . ao hbtorico' t~nília rnfo t <~ :· ll;wl•lo; 
da acta. - V. Ex. apenas tinli~k r~conlt ~:: ei~o o apoia~ 

A reclacnaç~o, que vou füzer, reforc-se a rn~nto e clcixar·a pa1«~ ''e;1oi~ d<> 1i<:0isJ.l' ;\i. 

parte d;i. a~ta relativa ;i. qnestao 1!.e ordem Curimra. o tle$tino. ·~ue de\·i<>. ci~.r t•S emend&s. 
suscitar1a na Camara. a propo~ito do apohi· ~Ias. ve,ío quo assim !ião :l.;~onteceu' . 
mento ou. nãn apoiameut01 de algÜma:; emen- V. Ex. s;i~<; 11ue a~ c;ntndas apre~enku'1> 
rias o1fercciúas pelo illustre ropres~ntante d(J em 2• dbcu&:Jo, a IJU<llqnc:i:· prQ;~cto de lei, 
Dist1•icto F.ed.eral, que füllon em primoii•o ou 1;aO llC)stas conjuner:ünf:n~o an di$'''.1~siio 
lagar sobre o Orçamento do Exterlvc. na 1 .:;orr; o rnes!!!U pwji::ct(I i:U ; ,1·cl;;'J a CiUt dia> 
Se2~ão ele hont.em, a.pniamento ~Ul) s•" del'3., se rciercm, ou ':;lo. ~;:1 vinu.·~e do fü:_:!i
quando pr:esirlia a ses,âo o honrado S1·.2• S;~- mcnw, D. Co1rnni."''º qtrn cem :;. seu car" o 
cretnrio e que V. Ex_ puzer:::. em du·;i<ln., dal' u pa'.·c:,:d' ,o!-.rc: 0 '"'s~1m~.1w a q~1e se 
por equivoco. quando reassumiu a dil'cei;;U.o l'efer·e o pi·ojecto, ou v~0 ~;.ir,d•;, à. Cmnmi.~,i'.o, 
d.03 trabalhos. · em virtude Ue r.·~qu~~·im2::~ :) d-:; ~1.lt;u:n S1·. 

Pa1•ece11-me, Sr. I>fe:>idento, da quest:io :1e D~pt:t;;,do_ -
ordem levantada houteID, que V. Ex_ i·eco-1 i'i:to l:ouve r·~q:w;•irn" nto, .n,:st.2 _s;::it:,'.o; 
nhecendo, como effecti vamente. aconiccêra., 1 ~)(;!"'I~into. o· dc~t.:~o q ~.:L~ \.~. Ex. :.~:.:~: i. :~s. CE1::n· 
que essas emendas refere1Hcs ó, ~uorn-e~.::5u do.~; fui cn1 Yi:1u1lle t:o L~(·;.:~;:::..:a(::1to. 
de legiL~Lies, on reducr:ã.o de desp~·za.5: th:ha~n .Q arti~·o. j·iuc c ... L.:!-bc 1.ce..:. u q~.:~~ •.!.C~b·Ji 

~~~~n~~e~it~17~~~~e o '\io~~~~~ i~·::~ 2Sn~~:~~~~ ~i~;r~t'.'.;~~~c~;i~~~:'~,;~,;~~ .. ~~~~~f '~.~:'i~i~ºn. (l~;~ -
ta rio, tinlia.·as, entretanto. deixu.do sobre a. e esi<•bêlece a ~c;.:·u:r:te :·egta: 
Mesa, sem •lar-lhes destino, afim de que ti- , ... "·'·"·e··~--~,. , ,,, .1 .. , .. "º-'i · c>•l·t ~,,-"·:,0 \'" .... lo""â d:l.·i·- -"' ·· .,-r.r. ·• · : ,._~ ........ "-~•..i .... ~n.> ~-~•· ''"'l ........... ~ " 1' ...... ' ..... _ ·:."! . 
e:s~e ~ r a. _ver; :s?-O q~ue . e~ta~a ·~ilc~r.a ··" d(i Pl'-Jicct;..) d:-; ~.i:--::- s~. <.~l.i:"r:;·c-:~:.:;id :.i~s~ ~~~ t:::~.:~ : 1 .. 

Gamara, relil.tl a a pr1mc11'<L <:mcnda, sup- d·.,· ... :, ,,0 ,. '("''·~" · .• ., •. li"•'' !i:~º, ; , ,, \1, S"
l>l'e~siY" das verbas p~ra a l~"~ ,:;o · w iJ. ~,,·;d~_;-·<:~ d·•.--·-., ··0 ! .. ~ ··_ .... ,. __ ., ... -: ~·
Santa Sé. :o~·C'""· J Ull. •

1 

pet:.> i.·· ~!~ c:·ei.;:"'_-~~J .. ~~ : ... ;_':! :!1.J ;.::.p':i~;·~tt::? _P•.'r _C i ~ : .. ::v 
A minha convic~mo er~ e::ta que acabo de Llé:::u 1.:•dt.s. ~<:· r· :i.o ~os::i..- ·C"! d i,cu~~·.•o "ºmo 

expôr-que V. Ex., re<:'c;n~ecendo que. cffo. arí.rgc, ·~ •;ae s•~ ~· .. re;·em'>. 
ctivamente tinham sido.ante~ de reassumir a Esli' é a rc:.:rx. 
direcção dos traballws. apoiadas as eme11ilu.~ :.1'"~· 11a. i::uu<:l'm -:-m::Eda~. que dcnm fr. 
do Sr. Timotll~o. tinha-as deixado sobi'e a ct1!1fo1'HH! ucwrmin;L o R<'.rimc!ito. a. 1.:o:n
Mesa, iiarn dar-1lte8 de~tino, dt:pob q-.c . .- mis.·i::.v::. cuj11 t<ll';;O c.~r~1 :1 ;,.;.lkri<:. ;Je que;;~ 
Camar-n. houve~se da.do a sua deci~ão, com ttat••; e, segundo wo p::.re~e. v ;~n1~0 t•egu
relat;.ão ~t emenrla. •lo hotll'ado Deputado· pdo lai.lor dc~te as,;ump'.o e o 11,!u km u H. l:tS 
Rio de Janeiro, cujo nomB }Jeço licença pLl.ra e\Le•erruina o ~c·gl<il1te: 
declinar, o Sr. Erico Co<::ll10. . 1· ~1 ~"to n~ <in . ,1n 0 ll.' '' " .1 1·-cu-:<:;o .1~ 

V . ' l - d • 1 « -- - - (;(. ~ " ,, " > --"- . ~ 
êJO. porem, pe a na.rraç•ao essa par.e t ,\S 1 qu·ltc•uer Tlr···'º ··'o a.· e.,1c-,,•··- ~ll ., .. ii"O · a•1· 

trabalhos de hontem, que eu e~t:!.vo. equi\º0- 1 d1· 1~1- ,.\ e ~~'. ::·J'(·'u" .'., ~ .. ,;: 11 .'.1·;:~·:,;: - .'.'. -"~"~ r;11 d e V E .(-1' • • ' i 1 . .' ... o .. ~ l..:;w·> l (..·~, . .... l ,l ' · -"~ ... ~~ } .. 1.:.-'1L"-·U;·. ' 

ca O, flU . X- e.U.CCtlV<J,ffienLC f GU r .. eStl:lO r•'·zi'lll· ~ ;.c.,it~ ,- 1-1.·;,.. ..,·1,, , ,,. ) l•.,.,0-~('" . da . d . - . . 11 1 l U • • 1 l ~ ... t.; . ._1. 1~ .1 l •. ,_( .. ~ J.,.I ~ .i- ·-U ~u .~ , ... 
as em<m s a.pom a~. na.o Sll aque a qHe i'C- a l!"J.tt·u'-•s .• 0 ' ie' ., l;, e.; ,, .,t··· . .-, 0 S' 'J'• 1)1·e'''O 
duzi~ a u.ma só as L~""ª ···~~ do J'o~-- IIe ·. ' •· · ~- -~ ' ""." '" ·' ·.-·.~- ~ '· :- " ~ '-"b ~u~ :\. L.LJ.~· • ~ n:t"•ecer •1ti 1·c~T' r.l! l. 1 1.-i.l C~>!~!llil.S.kaC:'>>. 
}lanha. e Porcugat,. com sede na pl'1me1ra -·' ' ' "' · 
cidade, como áqueUa q11e se I'efore :i, sup- Eis. ct1nfü1•1ne pen~o. a e"-c"pt;<lA). 
press:.ío das Legações da l{u:;sia, Allemanlw,, Escal'iio as erno;;ó!.S quo ô iwinwlo n:pI'e-
Auscría·E:ungria e Suissa. sentante âo !Jisr. r ido Fe1icr;d 3pr~sarJtou c1)U-

Entretanto, tira-me dessa. persuasão, em tl'mplada.s nesta 1'isp:>~i1:i'<o, na. 11:1'1!. se~upd~ 
que esta.va, a parte da ;i.ot.a dos tr<lba.lltos do me p:tre<:e. V. gx. h;~sl!A1-s 0·' · p"-l'J- d:,, ,-.lt1·:s 
honteui, referente a. e~tie inc1tlonte; diz ·<.t. 1 o ,;e~:il:v, qn~ clciu ': . . . 
ac:~a, no fim da. narr<wiío dés>es tl'alJalllos i' PeiisJ :~ue :1J.,, , i'''r-q:~c e~~" ,J.:' ';,;" ~'° R~;;'.· 
(De.) monto no.o ~e l'!!iere :\.; eme!!tl.<}.:ó que SC:.]J· 
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ll~i.mem ou dÚninuem as ~eSpems, ~as ás desta. Caro.tira <i. fütéÇão. llienoi eom~ta óe · 
~mancas que cream JJU aug:nentam desoezas. allegar ulll. facto Q.ue na rea.lida.dé não 
ou· âs eri1endas que reduzem. ou · sllppr imeril e:X istiu. . . . . · 
al·ti,,.os da receita. . · · · · · .• ·. · · Represe111arite elo }lr iMipio · da. autoridade, · 
A~ emendas,:'.'.. que ·me referi , biio entram deYe o sr. presiil.ente procllrar. · semp1·e· con-

.. em nenb:um~ de~sas cu.te~ot-ia.s; \ogo, . estão c1uh~t::i.r .. : irnpor se ~1 . . confia.nç.-a de· seu:; amigos 
inóh.útl;>.s n:i._.re~i-:1. i>.s~a~\eci<llt ~:pdb .art. l~~- e de.seus a.Jver•arios , p<>la. i•e!:tidii.o tle seu · 

. D;i. leitnra.deste a-rtl<".O e r;:fo nlC [)reveio ·:l. procedimento, de que·o·.or•ado:• ê o . primeiro 
per~u~"iio de que ~h:ez e1 : ,~t . .?j~ . hbora.n.:o ~d:i r• tes temunho. · · . · · 
em cqufn><:o. w:ivez h:tj:l :ll~um . ;utigo :tddi- Pe.n·~nudo assini . rnn.ravillla.·SC . tlc ter l irlo 

_·. t lvo nc· · Reg.fmento. do. qü;it eu nãÓ r.enh:t o lJiMio elo Cqng1·es$0, r.ando conta. dos 
conl\echn.:r..t\) ; · ~!:l •ín111:e . do q:ial to:l:.1s ~ ·asmrnprns q11e 11onir.:m se discutil·am nesta 
qt::teS<] l'ier emendas retcr<:ntes ao orçsmenrn, C~tm:.1.ra, pondo o li:l'Ci'iden te c:11 verdadeira. 
ou el11?S ~e reilr<!m a a.up uen'o ou diminui- tot·tura. .-. ·. ·. 
çi1o, ou à suppl'CS!':i:il ou ct·ea<·~o de r'e•pews, o· orador •em . . 1){wtunto, em defe~:i. do Sr. 
t O<.ias. em ge:·:d , devem ir (1 ·· Crimrni;;~o !'es- P.-c:::ic.cilte <la. C:i.ma:·:i e· cm;sul'a. não dirá. 

· p~cth·a •':i ~•'s <lc 81!.t'C•Jn sub1í:ettidas ;L •~is· :.1.cro111r:nte. mas e-0m toiia a. jU.Stiça, à vis1.a. 
cu~ilo com o pro_;cct0. . do :.lw conceito « da consi11el'ação que lhe 

Em falta de 1füpo>i<;10 M>te seu tido, :l~l'e- m\ONce. o iwoce.dimento q\le teve •\ ~edacção 
C.i~c que . deYc ·1weval<':cel' a re~'l-a. e;;ta.bele· t~_os del:a.tcs po.ndo a. oechn-açã.o de S. E:t. 
cid:i. no a1·t .. 122; isto é. ns ~mend,1s devem em 1hgr:i.nte contraâ.icção com a verdade que 
ser posta~ coo.iunctame.nte em di;;eu>-;:fic com apropr ia act:i. J•elata. (Apoiados. ) 
o projecto a que foram apresentadas. E' nma questão de ttlgaris mos e com o.lga-

Eis, Sr. :wesifleutc. as t',.uylàas c;ue as.. rismos 11fto se brinca. 
s-'\.ttam o mi:>i.:. ~si11rito e que tal•e.z. wnham A~redí ta. me~mo que. na m:i.nolm,, da. em-
1.ido \l. sua cri::em Po :>ussur1·0. que se veri- u:i.hna<;io d•i nomes dos Srs. Deputados. os 
faon por OCC<Ásiüo de Y. Ex . decidir sobre o (1gentes des.>e ~ervico ni'>o pl'Ocedem com 
as:;u :npto. · :1quer:i. corTee<ão, com aquella lmoilír>aile 

As disposiç:üc;s do Regímento~ que con11eçü. com que de"iam procedei· e que ero. de es
sob!'C e~te as$umptC>. são ns que acabo Lle pera1· ita pra.ticfl. que se tern.ínu·oduzido nesta 
ler; n:Io ~oulwc;o out~.l.S. · . . Cam•i~n · füi.s i·epeticla:; manobras dos sen ho1·es 

;,o tr·rm.in:i.r, de>o vedir :i. V • . Ex. e á. ret\ran.tes . . · 
Cam:ira de.•culJ.>as e que :icre<litem que o meu · D1>se o tm?sidente, em 1·esposta ao reque
int::ito.ci apenas c.:;darecer-me soLre :1. 11uc~- l'ímcnto q\ie lhe foi dh·igiclo ·pelo illustre 
tiio e euc:lmiulw.1' este pooto ,\) 11o>so debate, Dr,ptHa<lo pelo. Ceiwá. pa1·~ que fo~se :sub
dc mo :o •1 r1ue ni10 se reui.rclem us re~oluçõcs metticla à. vcta.r;:1o a quest:io 11 ue se debati<l. e 
do Poder Legi~!:..~~\·o. (Itfüitú IMn). I :;obl'e que: ~e iinha appellarlo pa1·:.1· a. Ca.m:n':l. 

. riue (:fr.>la.vras te:x:tuacs public1l.<1:1s no D·ia1·io 
O ~ .... U"'1°e!;;;.E<lentc -Os prece11ent€s do Coa(P·esso): · . . . 

c'l a Camara. e ils 1füpo.-;ições rE"gi111en t.1 ~s estti.· A Jfesa. nrio 1n-occdc '.t 1:01aç17o das ma:ei·ias 
tUePl iJ S\'St&ma r.1e. :l:l .;!iSCUSSÜO dos Cm;a- cncc;·~·arla.~. po;·911C, f~IW a c'/nonad(l, SC t:8· 
mento.~ , ii p:·opol';:iio qt:e n:s en:eridus fot•em riflc:vti e-<lai·cm ] IN·smtc.: .s2 :Srs. 1Jf!J_JUU1.dos, 
~euclo apre...;ent;:tl;is. ~rem immr-<lí:.t;uncute ;rnmcro es<c co'.··i gi!e (oi al'>uta ?' :es.<ao. 
snbmf!tr.iti;:.s ,~ ;\P' •ii;.ment.'· () .... nvia1l:ls á re- O o:·adol· amrma que o 111·inc1p10 <'.esta. :i.ctu. 
~ur-ciivu. Comm1~siio. afim de ~Obl'e ellas poe em dtwi1!a a.Ui '' ho1J:.•ada. palavra do 
em ir.til:' o :oeu p:1rt'CeI'. · P1·esiJeni;e, como mo~ti·ar.í. . . 

E' isto o auc in\·::;riavc!mente ~e t.em 1m1- Acc:rescenra o Presiden te :A, Mesa ti·u.tou de 
tie<tdo na cà:ntlro. info;-omm·-~e da'Jv.elles que tixham compa1·e

r;ido 11.epois, e o maior nume1·0 gv.e comparecev. 
·Tem a p::ila.'l'l'a o Sr . Coelho Cintra. 

O Sr. Coelho Cintra-Vem ~edi1· 
que a. ll!esa ·ma.ude pür a uarmtiva dos fa.ctos 
occotridos n<L $ESSúo de hontem <l~ a.e~oi'<le 
com a. ;·erd:i.de. ou :rnt.e;; que o S\'. }><'O· 
shl;~ntc se d i:rn~. m~~:11b\" l'l!PF·imir · lhs 
.il.nHt!CS ~.$ · f):lÍCI V1·;~~ f!UC 'J)i"Of"CfiO~ . 11t:Si':1. 

· mJ.>f;il~n. í.J::~:;si'iu. <.)n1 :.:.·,.1.- : r;~c µO µed~co·. :qu~ fe~ 
C\ i:iustre Dr-puta.t..!:; r~e!o Ct·:1 r·~, o Sr. Dr. 
Frederico Bor'i!E·s. · 

_ ·: · .Faz esl~ r;elitl t.( po~;:r~t: nr..o '3esi..~.i, nem Uc 
·., .. leve, que se o.tt1·ibua >:>.o hOlll.'adO Presidente 

-<. 

foi de 91. -
A. :verversidade ira :i.'eda~ção da. acta, p u

blicada. no Dicr.r ia Offi.çiai. chega ao ponto de 
1ta1· os nomes de 109 Deputados, que j ;'t est.•· 
\!:\\n no l'ecinto. · . 

Isto nü.o pónc, CO:'!St ;1.r·llos Armr:es, porque a. 
p:J.l<ll'l'i IJO 1>l'~Sit'.enre c1cve esta:· i\CÍ11J~ de 
qü:tlqtwt> ~uspci r:i . e niJ.o ;~ j usto, nem. J lg:iç 
do~ A•inc.:1:s d,1 C1unar-" oue ite!lcs conste i$to, 
em !'ace tfa declamç5o ier·mir:antc <los nomes 
c:e todos o.s Si':'-. Dcptrt:u1os qne r fo.spoud.e11i m · 
ii cb<l~:ut1a, nüo em numcz·v 11e 82, . c:omo o 
p1-esil'.ente af:lrmou, mais ~m numero de 68. 
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Accresce !JUe tomou as;:ien:to naqueUa. oc.: 
:ias!ão o Sr. Granadeiro Guimn.rães. contando 
com este Sr. Depufaclo ê com mais um pe

.· d;i.cinho que aíilda. ·perversamente r~ redacção 
, àa a.cta. inseriu, ve-·se quil _eH.i foi crudefü, 

_ . sJma.par.i co·m a pessoa do p1•esidente_ 
· :Mo:s adeante rlh: a acia : c:ompan:cem ma;is 

os S1·s. ;hir;uõtà lo:l.onteneg?·o itc., dando um 
tofal r.B 109 Dcputa.r1 os. ·· 

Houve., pois, oumero mais que sufficiente 
para se proceder ;í. votaç(j.o.e que .si ·este facto 
não é real é que o incumbido da lista da 
empo.lmncão nã.o engoliu Deputados· em nu
mero sufilcioute para dei:s:ar a Cà.mrra em 
minoria. 

o orar1or vem pedir CJ. ue {!, vistn: de~te Jll'o, 
fundo d.e~accordo, desfo. opposição systema· 
r,ic;i aue esti füzendo ti redacç;ão ·dos deoa.tes 
e da âcia â .hor:ra.r!a p.qssoa do presideo.~e. se 
digne S. Ex. ma.n•lflr coI'rigir isto, porque. o 
alto conceito que tributa :i. S. Ex., as consi-. 
derações de estima. e a.miza.de, que sempre 
lhe tributou.fazem com que venha à tribuna. 
em sua deteza, não podendo pc:rmittir, nem 
de leve. a suspeita de que o seu honrado 
amigo, collocado nessa cadc:iro., represen~ 
tando, como tlisse, o 1Jl'incipio da. autoridade. 
des\.a a consentir Que se proceda a essa es
camoteação tão m:i.l feita que põe a Mesa em 
evidente e flagrante contratlicc;ão com o. ver
dade dos factos. 

E' o pedido que faz, isto é, que se mande, 
ou suppt·irniv o que o presidente disse na 
sessão r1e. llontem ou então que se ord~ne 
que se faça. rriaior empalm~ção ele nomes de 
il!ush'es amigos, a.fim de. que nilo figurem 
como preseirtes 109 Deputac1os. nu.mel'o sufü
ciente para vota~ões. (Apoiados.) 

a Mesa. ô.eclarou <i. Camara e aquillo· que..,a 
acta declara. 

Mas a.·explicaçiio é.esta: na. ultima. hora da·· 
sessiiocGmp:i.re~erarn Deputados ii ue até então 
não tinham estado iireseutcs. (~ipóiadas.) 

O Sr. 4.:u.gusto lUontenesx-o · 
-Peço a palavra. · · 

O SR. P1ú:srnE.NTE'-Tem a. palavra. o 
Sr. Deplltado. Augusto Montenegro. · 

o Srt;-Jo,t; M . .\.P..XA.1'0-Peraão, eu ji havia 
perlído a pab.vra. · : · 
, O $11. PaESl.DENTE-V. Ex. desculpe. mas 
nfio me lembx-o de que V. Ex. a houvesse 
pedi_do. . 

O Sr .. ·Jost ·MAnHNo-Cedo a· palavra ao 
Sr. bepntado Augnsto Montenegro; por en· . 
telJ(ler que não 'devo iinpe&ir a palavra. ao 
leo.cfo· da. maioria. 

O. 8:.,•. _ftL ugu.,. t.o ~lon~enegro 
(pira uma explicaçüq pessoal)-Sr. presidente, 
venho d3.r o meu testemunho pessoal ao que 
V. Ex. rl~la.rou _ 

Eifectivamente, ao entrar neste recinto, 
,1isse ao encat·regarlo de tomar os nomes dos 
Sr;; .. Deputados que eu não fazia numero. 

Uu SR.. DEPTJTADo-Registre-se. 
o Sn.. AUGUSTO MONTE.'iEGUO-Não ê a pri

meira -vez ci.ue me l'etlrõ do recinto, porque 
acilo ser isso um direito incontesta.vel a todos 
os Srs. Deputados. 

O SR. COELHO LISBOA-Perante o eleitorado. 
O Sr... BEzERtl.It Fol\"TBl\ilLLE-Nós, da op

posição, nã., nos animamos a tazer retira.das. 
Sr. presidente. nesLe momento só fa.llo por 

mim. Si sou icad~r. sou de mim mesmo, 
O 81·. Presiden.t.e-A resposta. ciue unica e exclu$i\•amente. 

a Mesa deu bor-tcm exprimiu a verdade. A 
Mesa I'egulou-se ]?Cios nomes tomaiios na O SR.- Jost !>.faRIAl'o-E" modestia de V.Ex. 
chama<l.a. fei.ta. pelo Sl'. 2.> Secretario, servi.ndo O SR- CosT,\. .Ju~IOR di um aparte. 
actualmente de l•. · o SR. Aui:;m;To MONTENEGRO-Só depois da 

Responderam .a. chama.da no recinto 82 declaraç;ã.o de v. Ex., em resposta ao nobre 
Srs. Deputados. Foi isso o que a Mesa an· Deputado pelo Cear<i, foi que consenti que o 
nuncion. · meu ntJme fosse admittido na. lista dos que 
· Qnanclo o nolJre Deputado pelo Ceurú, per· compareceram depois, certo de qua,caso V.!:!:x. 

guntou si niio havia numero e o porque não manda.sse fazer uma chama.da; me.retiraria. 
se procedia. ã eleição, <1. Mesa respondeu Q.U•; da. mesma lorma. Isto serve para attestar a 
o numlrodos Deputados que ha.v.iam compa- v. Ex. e á Gamara que não ha inverdade 
parecido era de 91. A Mesa não faltou :i alguma 1:ª clecla.?·açã.o que V. Ex. fez hontem . · 
vcrdnde. e que hoJe comta. da a.cta. Faço esta decla-

ô nobre Deputado sabe que, á porporç-.ão ração por mim exclusivamente. Não é a pri· 
que entram uns- DeputadoiJ, s:i,bem · outros meira vez que exc~ço o direito de retirar-me. 
(a1ioiadOs), e muitas vezes. na uUima ho1•a, · · d · a· 
comparecem muitos Depmao.os que at~ então O SR- COEL~o L1sBoA-V. Ex. po er\ .1~e! 
não tinham estado pi·esentes. (Apoiados.) qua.es os motivos 

2
que tem para ausen ar s 

F9i o que deu logi>.1• a divergencia. A al'!ta nüo _sem fazer numero - . _ 
:iode menc:iona.r, minuto a minuto, os nomes . O SR. AUGUSTO MoNTENE•mo-0 n~bre De
dos D1:1putados rwe ·viio entrando, e por isso pulado pela. Parahyba. .ba de perm1tt1r que 
pru:ece llaver discorda.ocia .eatre aquillo que não lhe respond;i. · ~ · 
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o SR .• COELHO LlSBOA-Niío eei ;JOrq ue.rl .~sde 
que ~stá d::indo " explica.~oão. Entrefanto, a 

.n!inllil, pergunt:i. fica- nos An.i«cs. (!Ta oH'lrn~ 
aparies.) • 

· O Src Aur.usro Mo:\:nxEG(~o -1\-ii.o estou 
nesta. tribuna. pa.rà·sujei~nr-me '.\.um intcrro
ga.torio. digo o que quero e o riúe entcnrlo 

- devei'.' àize1•. . . _ · 
.Digo isto:parn, mostrar <}UC niio J;a inver-' 

_darle na. 11eclnraç-ão. .. . 

O §1·. ~vo,..e 3.larfa::Uo - Longe 
de me confessa!' mag0<l<lo com V. Ex. .• Sr. 
presidente. pc>la. ~reteriNo que ~em querer 
me fez, a.o_ contrario. a;;rr·adeço. porque. ia 
fa.:z:e-r uma t·e"1n.ma.Giio sr.hre a aci:.a. e a.µ;o-:·n. 
V. Ex. me permittirá que tome parte no' in-
cidente fov-n.ntatlo. · 

V._ Ex. e a Camar~ • .:. que mr, v1rnm quasi 
que isol:édo na oppos1~;LO que esm.va fazcm•!o, 
quasi sósinho. se Jembra1·i:to q11e sempro fiz 
muita. questão nesta C<tmara pela d1a1mid.1 
de Deputados. Usfa dos pr·esentes. e emtirn 
-por todas cst11.s pequena~ 1or·mali1':u1es q ne en 
entendia que reYestiam da vrec!sa solem
nidade 'os actos do Parl;tmento. 

O Sn.. Fi:EoERICO BonGES füL um r•p:u·te. 
O SR •. iosÉ MARL\XO- Ex.ult ei r!" alegri<1. 

quo.ndo vi tirm::ido um ,105 princípios pelos 
quaes com galhardia igual :l. i:nproticuiuade, 
me batia então. Sei o Rrg-imt'nto. mas 
n[o sei os ~rtigos. (Riso.) !,;"to lemhra-mi: 
um juiz de paz que sa.bia a lei eleítrmtl e os 
artigo:::. 1na.<> que er:1. cegn. Pti,::1n1. 1w regu
lamento ekítor::i.l de pernas -p:i.1 a o ar~ citav;1 
o artigo. FUe sahin. de cór. t;ei o esl'íríro 
e o conjuncto do ftl?,(!'imento. uão ~ei os al'· 
t~gos. Eu não ia reclctma.1· sobre a lista dos 
presente8, mas a i!efesa, :1.llás •ie maior Ya!or 
por ser 1ntlivi<lua.l. que fez o illusko J·e.i'l'e· 
seii tau te do Pari~ ... 

für SR. DEPUTA.DO dà um a.parte. 
O SR.. JoiõE ~L\.RUNO-••. tem mais Yalor 

em razão do cargc. de V. Ex. 
O SR. AÚGUSTO MoNUXEGRO - Não tenho 

cargo algum a e~ercer. 
o SR. FRANC18CO GLICERIO - Tem o de 

iea.der. · 

O SR. AUGU5TO ::vroxTEXEGrto-V. Ex. não 
me_pó<l.o dar esta. consagt·ação. 

o SR. FR.~Ncrsco.GLrcEtuo- Y. Ex. 6 meu 
discípulo quel'ido. (!Cüo e aro.nes.) 

O Sa, Jo~.E l\lA.m,;:-;o - A defesa. dizia eu. 
Sr. presi•lente. feita. pelo nobre Deputado. 

·. tanto_ mais valiosa quando fallou intliv-idual· 
mente e não em razão de ofücio ..• 

.o Sl~. AUGUSTO MCXTEXEGP.O- Que officio ? 
O SR. Jos:E ilú.RIAXO-De leac/er.,, 

O SR. AuGus·ro )ío;:-,"T1~NEGP.o-Eu não sou 
lecider·. · 

O SR. Jo'>E :MARIANO-..• c11amau·'a minha 
~ttLenção e . vejo. · que lla rnzüo nesta recla.: 
maçi'io. · · · · 
· A líst1c não está direita. emból'a não e;;teja 

inexactn. Desde qu'! não.houve numero pa.m 
a Ctlffi<tr~ füz;l·1· a voi:wão, e que tlepoi-s ehe
:.r:-iram our.ros Deputados-par .. tomar parte no 
fim rl:c sessão,1xn·ece que a acta deveria inen
cionar os Deputadas presentes no acto de 
nl:Jrí1·-,.e a oess;Jo e o.,; quo chcgara!u.·depois d:.i. 
abertura rla. mesma: {A pai·!es.} .. 
E~wu ve~ulo a acr.a no Diúio dn Congresso; 

'-"<'ÍO q ne está twloeu~loba.·1o e n>sirn. o menos 
(tUe Snc.cede e n:io h~ve:r estimulo pn.t':t nós. 

O SR. AuocsTo JfO;\TE~IWP.O~Mas tem ahí 
r•ut1•11. !ist:.i. do;; que co!llp:lreceram depois. 
Y. Ex • .repare. 

O S1: .• Jo~E: ~L\RL1.~o-Born, o dito -por não 
dif.o. Kesf0 ponto esti salvo o pre~tigío da 
M«sa. e s:ibe V. Ex: . que eu era incapaz de 
im•ent:ir tudP isto só -para confes;;ar r1ue ti
nha crl'a.do contrn V. Ex. J!as agora não er· 
rarei na outra recbmaç-ão. porque estudei 
ant~s. 

Xüo é, Sr .. ~·r~~iden1e. que eu~:ueira reme
mo1·ar o in1;i\1en~ r!e bcmtl~m. tànto mais LlO
luri!so quanto tive de ee1~e:r:wseiltimentodo 
oppl'imi11o que -protP.~ta contrn a oppressão,. 
e t.:mto m:iis qu:wto vi. com o maior se!iti
mento".o meu 1iart.icul:'l.r nraigo.<i quem voto a 
rn:tis· cor•lial sympatllia. envol'l"itlo no inci· 
dente ohri;::-ando·me a i1ma reclarnaÇ!io contr:i. 
o SNl proeetli1m·nto; rnas. si o. impren::-a dia.rhi 
-e~ta bi~bí1hot-.;i1'a (/Ue apanha turloque Eediz 
e aiud:1 m:iis o que não se diz-não se lwu
v-el'se oecup:i.1lo do incidente, não me impor
taria. qne o. t.:.cta deixasse (\e mencionar. 

O facr.o, por&m,é 1iue não vE>jo !Uencionado 
o inciuente que levou V. Ex.~\ manrlal' fa.:zer 
a cll~tmada do novo, porque a primeira es
tava errada. 

E'tou aqui Únl a act:i do Diario do Con
g;·e-<so.poi:que a outra não se onve bem. ór<t,O 
modo pot·que estava senc!o feita. a chamada 
Jespertou protestos e V.E::c ,quet·endo a. prin
cipio su:;:tent~i.r um capricho que não e.sta em 
seus 11ahitos. que não está ~m o:n:t educação 
política e que não está no respeito que V .Ex. 
vota e deve ,·ofu.1· ao Regimento. re:;peito pelo 
'l uai se ho. de impor à nossa. consider·aciío, 
como as delihel'uçúes d.e V. Ex. ao nosso 
re:-peito l.'. Ex. pareceu querer resistir- a 
reclamnçii.o. mas afinal cedeu.mandando pro
ceder a nova clia.ma<la. 

E' preciso que conste isto da. acfa. para 
holll':i 11 e V. Ex. e deft:rza no~s:i ; para a 
honra. ,fo V. Ei.: .. para qne o p:üz r;aibll. que 
armado desta fücu!da.de de dit·igü· a Camara, 
della usa. dentro do Regimento; e pal.'a nós, 
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·· pa.ra. ~que se saiba ·q·ue csfa.mos vígil~ntes na l "ériftqueI-qlie -o rúeu noine não fli:;m·a. _en;,re 
()bservu('ão «lo _Re?imento ; e que JJão '.iZemus 1 ·os !:li · ~ • . ~ept'.tlldus qne r·es~onderam il:cua.
uma reclama<;ao · rn fundada.. qtte niio t1ve:i:os roada.; u:~o figum eutre o.; . Srs.·· Deputados 
o pro:posito :.de petturbar. :i.penas defende~, que chegara.m d~pois e n:fo -figur:i. entre os 
com ardor e enei•g:a., oquillo qµe · é do n.<is-.n t o,ue dei:c.i.ram d1'1 ~r;imF.'1'1;.ce:z, c~m. c'3.\lll',\ k\"M· 
rfo·eito, qu:J.l o d1l tlscaliz;;.r o modo rle · :;.brir ! ucip:td:.t. ôt: sem ella. . 
a sessã.o." e de . imp~~fü· qu~ um;;. ])(l.reQ<i •1•t YoZR{ .:_·cissar am-lhe ô mandato-• 

. uma. gt:e•e de OCCl).St;i.o üb~ta.s~em ~~ ·abcrm~. . 
0 

• · .• , . , _ • ·.. · ·p 
0 
. . ·°\' "Ex 

u os trabalhos. . SR. - ,.~.ou;, E1GU1;mA - P,ç a. ·· . -
qtie me .maur!e .coatenfpla;: d~ novo na lista. 
ui•> Sr~.· Depu;aJ.us, e envio a ::\fe:;a. a dec1a.-
1:nr;ã.o d<i q uc c,;t ivo presente, 

··O sn:NlLO Pii:ÇANUA. fü~ u:n P.p2:rf<ic 
. O sa. JosÉ l\!A1uA:\o-,.O meu illuEtre· ·col-

legà· ch:nua-me ·a atten<;ão. -pa1'a.. a nov:• cua-
, rnadri.. !lfas -eu qU!H'o que se ;nttller\Ii- o §s·. :Pt·~!!i".Sdente. - A declara,\.ão 
que O fücto, que $e <lign. O motivo porque serii public<ti]â !~O !Jico-io do Coii(lresso. . 
reel<ime1 ·. · Reclari1eipor~µc. ncham:idae:;t:;i.m · Drw!"né de V. Ex· •. consw. da. acta. quea. 
sendo t,•itt~ pi•eciJlit.'lila:n'!OIR; •!.e morlo· que os Cti:nara. tem t!e vow.t· :· A omi8São toi. .do 
Dt,puta.do~ não yo<lia.u1 aitostai' a . su:~ Çt!'C· D•«~fo <Lo Ct-"!J"l'c~~o. 

· sença. n:i. .Ca.ma.ra.. \ 0 ·· J -· s · Sempre os 
i.\·lns quirndo mesmo V . Ex. achll qt;e a I ·· ~ n~·r:· 1 ~ -~ 0 D!:: ;qt;BtRA - . -

mínhn recta.rnaçiio n(w t em ru:-: da:nento. e:i tipo.,, . ap!lo~ · . 
i;i bem que me dê :pt:>r feliz por t?. .- errailu O St: . . A:11or:rn F;GU.e:uu - Devo d11:er :i. 
a.inda de:st:i vez. \ouY'ii o e,;c1·upulo <le V. Ex. V. 2:-::. quo não !eio a aota da. Me~a. ; leio o 
elo ter foito l'edigir a act'1. fielmente . (lfo. que o:stü. no Düo-io do Cor1!ire$.~O. 
c.paNcs.) 

Dizem os meus colleg:;.~ que eu estou pro
te{!cuào a V. Ex. Não lia tal. 

Tenho o meu modo d~ für.er oppo~i ç,fto. 
son franco atimdoi·: não obédecn <t 011t:•,'l. dis· 
ciplina sinãoá do nieu p<>xtido, qu(~C$tÚ !onge. 
Gil, os outr<r.!. que se \\qu\d<',-ll\ com o ~bu au· 
tigo chete. contfü cuj:{ obe<liend?, V. F.:x. e 
seus am igcs se rebell uram. Faço opr •o>i c;ào por 
min!Ja conta . e sinto-me füliz .tJeste im;tit;1t<1 
por ver e,;se.tr·o\·o do g~nte fo1·te e valente. 
que veiu· auxiliai: a minha tai·e~a . lf~iso . } 

O §1•. Alchu:~ú Guanab~a·a r' ir. 
que o que o. a.cm rJ:i. ~es,;ão J e lrouteat ll1e 
attribue, corno tendo sido pr9fe:·ido po1• si, · 
quan11o se suscitou a ctucstiio de úr•ft;m. é um 
ehorrilho de disps.rMl:1li, contra. o qual veia 
prote~br. 

() riue ,\)sse foi. q11e o Sr. -presidente · 11:i.vi;•. 
;i.cceito a emeod:i. rnauda.ndo supprirui1· a lo· 
ga<;iít:> tla Austria-Hufl;:ria, que e o . mesmo 
cru;o apresentado pelo seu 11onra.clo :.tmígo o 
Sr. Erico Coelho, lll&Hdanr1o supprimil· a 
·•·m·b;t du legação dtt Santa ::ie . 

O Sr. pl'esidente ;i.llegou riue t iuba .siuo 
acceita. u emenda da Aust1~iu-Hungr1a pelo 
Sr, l" Scc.retar·io, e o ora.1lor fe;r, ver que r.ão 
havia cliffercnça e-rrr,rc S. Ex. e o Sl'. l " Se· 
cr •. t~rio,. nes ta c~1defra, vis to corno a. c.'.l.dc i1·~1 
da. presitlenci:i. ó impes.oal. 

Entre o qul) di::se Mutem e 'O q_ue es::á r10 
resumo. a ditrer~n<:a é <lc; ma.is de p;tlrilo. 1~ 
como . nest e pa lmo ln diver.;;os dispa rates, 
fa.7. a recla.maç-:io. contenta.ndo-se a.penas com 
esta declaração verbal. · 

o Sr. A.mo1-ini· F.ig·nc 'r~ -
S1•. presid:i11te, lendo .. ·O . Di<wio do Cong;·esso 

C~ui:tra V. IH 

O S•· . B~l:rbos;). Lima - Sr. pre· 
shh:nw, tão r n.pidaiueute qti:i.nto o_ momt:rito 
e::-:ige. farei apen:.is u rna. ·ob:;e1'Vª~'ªº e es~ 
di;; respeito 1• t::n ;ioutü que, mept\rcce>, nao 
deve i•<J SS.'.1.!' ,~.csperceloido : ;i.té 'ln<le ti. l\1e:a. 
ie.m o üi1·~i to de 5c,1· l1a!:tant e myope p;u'll. nu.o 
.::et• Deputad,;s que e:-tiio no redtctO, a.fi.rm~ 
dus . qu.;.e~ senfarn-~o t'i ;,fosa.· ;rar:t <:&rever 
c1wr.a~ :ilis seus eleitores e ,1ep,1is ~1~ ltrtl.m na · 
li,t;i dos ::i.useutcs sem ca.m:i. pa.l' t tcrp:J.rl;\ . 

Pii1·<>.cc que~ ~xiFtencia. li" umr1. li"'ª <lfL 
J}l•l·t;:. mi.o que1• üízcr 11ull "-e.i:l .UUm fo1·11..iah
da.•le i11util uu 1,ntii:.1 arlritf:lrla. p!\'.:•a CJUtl 
ca•!rt. um t.los sr~. Dcputa<l<K que a.q 1li d~nt-ro 
tonhn. ~e a cha.do p<.1s,:~t tk•pais ris r~u· u ~1.m 
n••mc. o e;.ta omi~s:to na. lista u1t port.u vnl.htL 
;,-1cnos do ;1ue :i prcS\:U(,'a. re:d , tt>.Stt•munhi\cla. 
i101· to1,it a C<\l!l<ll'a.,t\1i.:;:11"..;; me:1mvs ~\'~. lk\1u.-
t11J(ll\. . . 

t.crc•l ito quo os lllens h1•:mvlo,; collcg;.1.il 
cr>ncoi·du.rão não sei· uma. norma. consi>nt;tne:i. 
com o :.ilto .-lecoro que e.leve pre,;idil• · nos 
no.s<o.s i.tab>1lho.s, e.5ta contr-.l11ic1;iio íla.grantc, 
ent-re :i. -presença. de var ios D~putad~ teste
munhada pela.· Camc.t'<t aqui no rccmt.o e :i. 
(!c..:l:i.i·aç:i.o no tlia :;egutn~ de que SS. EEx: . · 
r:t!•;iram sem cau,,, pnrticiparfa .. 

Este é o ponto o.ue quero ac~eutuar e~ 
rp1::peiw do qual \". Ex . torna1·:t '.1S provr
denc\as que tlü:t:ircm a. sua s:~bed.orrn. e o se11 
ielo. . . . . 

Em segu!du .e :i.pµrovall:.1. n a.cta da sessão 
iui.lece_dento: · 

OllDE~! DO Dü 0 

. E' annuur:iad..i a •3leiçii.o de l" Sec1·ctario. 
,. G 
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- Comparecem mais. os Srs. E,1uardo-:de Re1·-1 pro~edeu a outi"a chamada. para -çarfficar ac-
rêào, Anisio de Ahreu, Eli:l.s Ma1·tins, João cr·estimo de comp;i.1·ecimento; mas; a.-commu
Lopes, Appolonio Zenaydes; Teixeira de Só., nicação·que te:t1 éque, pela füta. eh porta, 
Ba.rbosaLimü.,~'.l:a.rti.ns Junior, M01·eiru.-Alvcs_, estã.o· :pi·e;;entcs Ui.i Srs. Deputado$. 
Ja:rme Vll!as Boas, -Ca.st1'o, ·H.e1)ello, Ma.nílel vozEs-:II"~ numero; yamos votar.! 
Caetano; Eugenio Tourinho. Tolentillo dos 
So.ntos:· Eduardo -Ramos, Hered.ia. de Sâ, o s.-. Francisco ·G1ice1·io- (vela 

: Ba.1•ros Franco Juni<ir, Ctl.mpoltna, Alfr>ed.o oi:dem)~·sr. pi•esidente, requeiro a V. Ex . 
.. . Pinto, Octa>ia.no ele- Brito, Dom}ng:ues de que· se diaue.consaltar a Caniar(l. si-consente 

c_astro. C:1ra_cctolo, ~ Mello ReFº· _xa.·vier do nu. in \·eL"siio da ordem rJo .dia, pt·ócedeniio-se 
valle, Leouo10 Correa. e Fmnc1soo Alenca.stro, _ antes da elei~.ão de secret:n•io, ti. solnçiio da-
. Deixam de comoarece1': com c:iusa .. particí- qÚella. preliminar . que ficou dependente de 

"!)ada, os Srs. Vaz 'de Mello. Fonseca Portelln., votaç-do nominal rla.- Camara. A.s~i.m, podera 
Tor1·es Po1•tn•tal, Herculr.no Bandeir<1, Mi- V. Ex. fücllmentci verificar si"ha ou não nu- . 
guel Pernamh~co, Euclides Malta., Geriiini:.mo mero paraprocefler-se ieleição de Sec1·etario. 
Br;,i,zil, Neiva, Arbtb1es d~ Queiroz. Paula (ilpoiw!os.) 
Guima.rties, Amphilo'plüo, Adalberto Guima- Comparece 0 sr. Luiz Domin,,.ues 
rães. Agostinho Vida!, Deocleciano de Sour.a.. . _ "' ' . 
Bernardes Dia$_, '(Jl'ba~~ Marcondes,G-onçal•es Pr?cE':.dend?-~e ~ Y~t~ç<10 do re~ue:1mento 
Ramos, Francisco \· ~1ga.. Alvaro Botelho, do Sc. F ra.nc1sco .,-l~e110. reconhece-so terem 
Leúnel Filho, Antonio Zacharias. Rodolpho vot:.do 81 e contra :..4 Srs.Deputados. 
Abreu, Oliveira Braga, LucM •.le Barros. Al-
frec'.o Ellis, Possidonio da. Cunha, Victorino O !Sr.l?resíde~l-te-Não ha numero. 
Monteiro, Pinto da Rocha e Azevedo So,1re; Vou mandar proceder a chamada.. 
e sem cau~a.. os Srs. Ftanci~co S•, Trin· 
dade, Ermirio Coutinho, João Vieira, Peri"11'a 
de Lyra, i\lalaqutas Gon•;alves, Cornelio "da 
Fonseca, .Iuveocio de Aguiar. Oly-.. iiio de 
Campos, Felisbello Freire, Rodrigues Doria., 
Milton, To;ta. João Dantas Filho, Leove<1;i1do 
Filgueiras, Pv.ranbos Montenegro, GaldLio 
L01•eto, Belisario de Souza. Pereira do.3 Santos, 
Leonel Loreti, Silva Casti>o, EI'Oesto Bt•a.úlio, 
Julio Santo~. Po11ce de Leon. Carvalho ~Iou
rão .. Mendes Pimentel,-Cupe1;tino ele Siqueiw .• 
Telles de ~Ienezes, Anltm· Torres, Lindolpl.to 
Caeta.no, Lamartine, Luiz Flaquer, Bueno de 
Andrada. Fernando Prestes, Gr;inadeiro Gui
marães, Edmundo da Fonseca, Pauli nu Ca.rJo;; 
e Urbano de Gouvêa. 

O Sr. N"ilo Pcçanha (pela onle;;i) 
- Sr. presidente, desejaria que V. Ex. 
de~larasse i Gamara, de accordo ~om o 
conhecirnento que a :\lesa tem, si ha. nLlu..tero 
na Ca.mara para procedel'-se a eleição de 
I• Secretario. 

o SR. CA~SIA.:."\O DO NASCDIE/\TO-A listada 
porta accusa. a presença de 120 Srs. Deputados.' 

Procerlenrlo-se â chamada. >e?·ifica-se te
r~m-se ausent.a.do os Srs. Ro•lrigues b'e1·nan
des, Anisio de AO.reu, Elhi.s Ma.1·tlns. Marco~ 
de A1'<1Ujo, Teixeira ue Sá, Jul_io ào )Iello, 
Seabrn, Manoel Caetano, Eugenia Tourinho, 
Vergne rle Abreu. Rodrigues Lima, 'l'olentino 
r'os S11.ntos,Edoa;•Jo ll.'\mn~. Marcolino Mour:i. 
.Jerrmyni.o Mo11tciro, l-I~1·e,lio. de S.i .• La.meu-· 
níer Godül'reLfo, Manoel Fulgendo· e Luir. 
A<lolpho. 

O !!ih-. Prc~idente- Responderam â. 
cl1amci.da. JO~ Sr$. Deputados. Vou man•la.1• 
proce1ler a nova votação do re:qucrlmento do 
Sr. Fran•;!seo Glicerio. 

P1·ocellt:n'10·s~ ;.-\. novt\ ''otaçilD tlOTeqne1·i-
111cnto do Sl'. Frauds~o Glicerio, 1·econliece-se 
tere111 Yotatlo a favol· S:.! e contta 23 Srs. 
Depuw.do5. 

O §r. Il"rei;.iiden.te- Nfo ha nu
ine1•0. Vou ma.n,lu.1· p-:-ocerlc1• a nova votação, 
porque ac11bam ó.e emrar ma.is ulgun~ Srs. 
DepUtt<riOS. 

Compare::em ainda os Srs. Urbano Santo3, 
Augelo N"eto e MaJTínk. o sn.. Nr·o PEÇANIIA-E' preciso a declara

ção de V.Ex. dM.nte do facto material, :para 
qu.e se -posia. ma.is uma vez. constatar a reti- O :êi:;.·. Coen10 f'i:o.tr:-"Jt (pe1a. ordem) 
rada. dos amigos do ;;overno em a.~sumpto -Sr. pr·esidente, é realmente difficil apurar._ . 
quo incide co1n a cons~ituiçilo da Caro.Cita. uma questií.o dP mais uú1 ou u1onos um, 
(Hui'to bem.) , de:i.nte de tantos Srs. Deputados, quando 

· . -1 a.comece que algum se retiram durante a 
O Sr. Presklen:tr-- A-Jfesa deel:i- vot:,çil.o, 

rou ao ab1•ir a ses~üo q11e e><tc•v11.m presentes ,-. ?c1,:o, poi:ta.nto, a V. Ex., como meio de 
100 Srs. Deputi.dos, colllo verificou pela. c:ha-/ h<Li:moniz<~l' e tirar v. P ·~o1·a r~al dessa ;o

. me.ela feib. pelo Sr. :-ec~etarfo. Depois nii.o. fação, que proceda. a. uma votaçao nominal, 
~ ' ' . 
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servindcf.para isso a chamada aue.. tem de 
ser feita, visto jã. ter V. Ex. declarado.· nüo 
ha.ve1· numero. 

O SR. PRESIDE~TE- A yerificaç,<io . dti. vo
tação é feita p~lo mesmo methodo, :Por que 

. ê foi ta a. 'l'ot,ai;-ão '. 
Procedendt)-se a novaivotaçíi.O do requeri

mento do Sr-. Frand~co Glicerio, é elte appro
vado :por ~2 con tl-<L 24 votos. 

.. . ... -- .. 

.. o s11.~. Cass.!:an.o do. ~3.!>'Cl
mento (1Íela ordem) - SL., p1·esidente, vae 
se decidir no momento o direito que assiste 
á Cll.rnaro. de sobel':i.naL·wnte í11te1·fcril• -na. 
votaçi.i.o dos orcamcntos. Requei.ro 1JDl'tanfo ... 

0 SR. PAULIXO DE SOUZA JUNIOR-Não é 
isso que e>tá e :n discussão, 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - E' sim, 
senhor. 

Requeh•o, portanto, a V. Ex:., para evít:i.1• 
mesmo er1•os de. contagem da parte da. Mesa, 
que a votação a r·espeito seja nominal, isto 
é, que se vote si o re~imento de~ e ser inter
pretado no sentido de serem ou n5.o acceitas 
as emendas, ciue cons:i.grem suppressã.o <le 
tlespeza, ou si deve ser interpretado em sen
tido ditrerente. 

Consulta'la, a Gamara concede que a vo
tação soja nominal. 

O Sr. José l\Iariauo (.Pela ~~de~) 
·-sr. presidente,_ vê V. Ex. que.eu tinha 
ra,zã\). Perril.itta·Iile que_ venlfa. em auxilio da. 
Mesa. V. Ex. deve :i:pr~entar a tbc~e -siª· 
Camara. deve ott pôde ~ceit~r emendas,sup.;:. · 
pt•essi vas a. vei·b:i.s orç.i.menfarias .. ·· . 

VozEs-Esta é·que·é a questão. 
O SR. P:> :Sirir;xTE--:-F)rmado o precedente, 

esta estnbcledd:i. a regra. ·' 
Vae-se proceder ti. chama~a~ 
O Stt. Lurz DETSI - Peço a ·pahwra. pela 

ordem. 
O SR. PRES1DENTE-Tem a palav1·a· o nobre 

Derrn t!J.do .-

O Sr. L.;uiiz Deu;.i. (pela orde1;i) -
Sr. preokleme~ cle-~jo saber· si a presente vo
taç~o vae !irrn.:ir doutrina :;obre Q.CCeitaçii.o 
,1e erne11<.las st1ppres~ivas a verbas orçamen
tarias, ou si simplesmente sobre a emenda 
que vae ~81' vota da. 

O Sr. Presidente- A acceitação 
ou não acceitação da. emenda vae firmar a 
interpretação do paragrapllo unico do a.r~ 
tigo t31. . 

Os senhores que entenderem que a emenila 
deve ser acc•eita e submett1dcL a apoiamente, 
dirão- sim; e 05 s~ub.ores que entenderem 
de modo co·utrat>iO dirão - nao. 

O Sr ... Jo~ê :c\t:ariano (p~la ordem) O Si·. ~.Iatta 2\-:Incha<.lo -Peço a 
-Per;o a V~ Ex. que, com a imparcialidarle palavra riela ordem. -
cc:m que V. Ex. costum~ pI"occder, diga que o SR.. Pr:.ESJDE:S:TE-Tem a palavra. o nobi·e 
mto se vo.e V?t~r o mu1~0 :d11 er;ienda. qu_e 

1 

Dcout a.do. 
manei:\ supprimir ::t Legaça,o Junto a Santa Se; -
que o que se vae vota:~ a prerogativa que .:1 o !Sr. N>fatt;a Machado (Jlefo. 01·

Camara tem de su:ppr1m1rdespezas, qu_e ~;J.1S clem)-Sr •. presidente, pediria a V. Ex., 
t:mle .est<L_Camara que votou :i. prer?gativa, par·a escfarecirnento meu e para poder votar 
podem vor.a.t· contra a emend'"· \11pomdo$.) conscienciosamente, que V. Ex. lesse os ter

O Sr. Presidente - Os senhores 
que entem\em que o paragrapho unico do 
a.rt. 131 do Regimento niio e obsta.culo pa.ra 
que s~ja. recebida pefa. Mesa a emenda do 
Sr. Erico Coelho, vot:i.rão-sim; aq\telles que 
entenderem que o parag_rapho unico do 
art. 131 ê obstaculo, <lirito-ncTo. 

mos da emenda do nobre· Deputado o Si'. 
Erico Coelbo. 

Vozr:;s-Não se trata do valor da emenda. 
O SR.· PRESrnE!'\""TE (lendo) - Suppdmam-se 

todas ;J.S verbas relativas ã. Legi.ção junto·ã. 
Santa· Sê. 

o SR. MATT.\. MAC!iADo-Estou satisfeito. 
Procedendo-se â votação nominal respon-

0 Sr. Barros F1.·:anco .Ju.- dem. ~im., os Srs. Silverio Nery, Co.rlos Mar
niíor (pela ordem)-Sr. p1·e>ideníe, peço a. celllno, Albitquerque Se1·~jo, Amorim Fi
V. Ex. que faça ler nova.mente :i. emen•la, ll:ueit·a. carlos de 'NovJ.es, Theotonio ·de 
para qu~ a C:i.ma1•a dech!.a com perfeito co- Brito. · Serz~clello COrrécL, Matta. Bacellar, 
nhet;íiw,nto ele causa. Hem•!que Va!lad:1res. Pedro Borge;:, Thomaz 
VozEs~Não é emen'h. :\Cr.:ioli •. Bezerril Fontenelle, Ildefonso Li~a, 

. . . · · -1 Jc.ão Lopes. !lfarinllo de Andrade, i•reder1co 
· O SR .. To~E .:.i.\.Il.uxo-Peço a. -palo.<.'ro. pela Bor;;es. AÚg:usto SeYei;o. T:1·1ar~s ele Lyra.,_ 

ordem. . 1 Francisco Gmgel. Jose Peregrmo. Coelho 
O SR.. PRESIDE:S:TE..;...Tem a pa.lavra o nobi:e Lisboa. Apullonio Zen:i:ydes,. Jo~é Mari_ano, 

Deputado. . A:!Ionso Co~ta, Coelho Cmtra. Barliosa ·Luna, 
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1f:l.rtius_ lun!or. Moreira ,\l\·es, João r!e -Si- -~i o ;.;,)ve~:10 nstes fres <lias foi abandonado 
·queira, A!Jgelo Neto. Arthur Perxoto, Roch:i. \kit• seus ami{.los, ou-o que e mais grave, i;i, 
Ql.valcanti. Jayrne Yífüs Boa5. Torqmüo Mo- po1· iate1·;n .. dio rle V. E:.: .. eile estã. disposto 
:reira., Josci 1lurtiuliü, X:i.vter de. Sllvoil'a, nr,;.;t.q. hO!'n. de angusti« po.ra ·a Patria, a fo1.er 
Oscar Gocloy, Idneu ~faclla•lo, Alofurl o (;u.l· obr•t d11. ol)strucçU,o parlamentar . (Apoi<láo>; 
nabarQ., .T!motb.eo d::i.C-0sta, ·,1.ugusto de V:ts- ;11ui:<' belll. ) · . . 

·coocdlos.l\aul B<irr~o, Felip~Cardo;o.Briw Kií..:. ;;abiu.. ·si'. _Pre~idente. como con_te1· 
Coelho, !\ilo Pei;-.anJ1;1, AlYes (1tl13rito, funô;; o ID<'U pr·op!·io entliu~iasmo ante a votacão 
Fnnco Ju:iior, Camp:::l ir1a,Colol!el'as. Almeida 1.h Camai-:i. :.i;;ora. que reive.n:lícou a. p re1·0-
Gomes, Jo5o Luiz. :\lon.teiro cl<> R u·ro;, ·Lai;; g:ttiv'a m;iis·robusta e acau tdou a integri 
Det;;i ,Antero Bo teiho.Altrecio PiO:t.o,Octa viu.110 .~ rid;i.de u1ornl elo Parlamento.disputada pelo 
de Brito, Augu:;to Cle1nentino_. Theotonio ·ele poder. constiiuido . (.1/uicos apoiados. <iwito 
?lf:i.g:t!lliies, :\fatta ~.lar!h:1do, :Eduai·do Pi- fiem.; !>'ocam se i·._:i1e:iclos apai·1es. O Sr. pre 
mentel, Olcgar·io. Maúiel, · Ho·!Ol'[>llo Paixiio, sid«J?tc ~··xlaina allenç•7o.) 
Padu;i Re;r.ende; Galeâ.ú Ca.rv;il11al, Ca.;.cmiro Não foi. S1•. -presi<lente, uma. excursão_ 
da Rocha. FranciSt:o GEc..:ric. R•)dolpho Mi· pel<i.;; t'l'gives do ;.:overoo de gabinete o Q\le, 
1·anda. Ovidio Ab1":l.11Íe$, Aiv.:s de i:ustro. oon-emura. a Camat•~ acabi.:. de consagrar em 
Mello lteg1), X:nier •1o Valie, Alencar Gui~ Í;olemüe vot.i.ção nominr.t: ali:i.s o principio 
marãe~ , Bra.z.ili" da J_uz. Lamenha. Lin~. ~-üib::. a.''O;:>ta•1o de victori:i. em victo1•ia, quer 
Leoncio Co1•1'êa, Lauro )!lUler, Paula Ritmos; pelos paizes domi naao.s pelo rel;hnen parl:'~ 
Fr·ancísco To_lentfuo, Pedl'() FerrE:irn, Plrnio ment;w, •.1uer pPlo (lorntHados pdo l'('gimea 
C:tsad o, J\·fa.1·t1n:s Costn., Guillun, Ma.rç::i.l Es· presiúenciu.t. e nilo ém preciso in vocar,com o 
cobar, FrancisCD Alencastro, Riv11da.zi11. Cor· hor.item.o testcm\mho da. Ca.ma.r.:. fr;i.nceza. O 
:rêa., Yespi'.lSia.no de Alliuq;1erque, Py Crespo, que se a.cni-.a ue 'J}.c~U.l'. Sr. im:siclente, n;i.o ê 
Campos Cart.ier e Cassiano do í\ascimento umn ,·ictoi·ia. parl:mi~iit:u·ist:i.. Tive occasiã.o 
(89)_ de dizt:r ao. illustre leo.dcr da ma.ioria, em o 

Respondem 11110, os s:·s. Luiz Domingll e>, nnno -pa~~a.do, o SI'. f;•' nera.i ~l!cei·io , quando 
Gue!lellrn. Mourão, Edur.rdo d.; B<,rrudo, si[\·:•· S. Ex:. di~put<>v:i. na Cam:\.w :i. c•111sagrai;:.ão 
Mariz. Pinlieü-o Junior. P:1uliuo d e -Sou1;t 1Jo ;;cu Pl:iuo ele ·~c,•nomias, tive occ;1sião de 
Jun lo1:, llilP.fonso Alvim', Rl':>dra Pil'i:S, L:\- dizei· :i. ·::;. Ex .. naquel!e tcmp(1 em que en 
mounie?· Goourredo. ,\h·cs 1-~ub1iio. Gu.•t.·n·o er<t opposi<:<1o :i. S. E.\'. . • l]UC S. Ex. não 
Gv·loy, Costa · JtrniOr, Adolpho Gol·do e Ar- p;: ... -l ia. pleitoo.r c:su• gra.ndc · reforma.. que 
tlmr Dicdel'ichseu (l,!). s . Ex. te1•ia. tle fazer um:\ campanha. qne 

rlnl"i:t a nor:l de imrnorre·1om·a :1 tun:i. le.gísla-
0 :i:\r. !?'t·c,..êdcnte tl~dn,~·a í]Ue YO· trn ;J. int?ira. (ap-wles) porque nã.u ~e poderb 

tai·am n IO.Yor da emcnrln. 8\1 Srs, ueputa.à0$.1 :LIJl'lr ! 1t1;;10 s~ibni q~e "· Coust1tuinle tmhu. 
e contr :i. 14, não lla\' tc-nd,;i :portn.u to. numero. d~ulo aos Est<tdo~ e •t Un1ao. . 

' · ;\fa$, St'. ·presíd<;Dte, levanto-me auto-
0 ~.-. Nilo J>cç:1~hn. - Sr. vrc- ri:r..a•1o pelos m?.mllros da opposiç;.i.o parla

sidente, nos ligeit·os debate.<\ qw~ temos tido rnentar. para 1"1ze1· est;1 pergunta. a V. Ex., 
nestes ultimC\s cinco 'iia...;, p rouu ncia.dn e l!omo repi-esentante que ó da coofia!1_ça do 
deflnitim a scisiio~na,; fl1ei1'as ''" P:ir1.i1fo 1te- )!'o~·cruo. neste ramo do Coogl'es:;o, eJa qlle 
pubUcano a a. d1vbãt• <! ni n: o P,1ifamento <• n.t1~ a~om não \l;i. um Dep1tr.ado q ue :.ts~uma a 
o gove1'llo, V. Ex. tem re1J:m1do que ueuhum respou~abilh\a1!0 . t--l·1-oíacfos ; ,,mito be-ii. 
do:; no:;,;os illustres cc1llegas p:Lrtid<1rios •.l:J. Apart~.) · 
situa~Ito tem gue1·ido assumir a resoonli3.- . !J~:;ejo a I'•'spo.sü (1.e V. Ex., porque es
bilidade da àirec.~ã.o '[Ue o governo te1Í1. pelo ta.mos 11trav~ndo u m período d0:> mais 
menos entre seu:; am1gos,dos trabalhos d<i. ca- gr:wes, e cad:~ hora. d;\ representação que se 
mara. . (,lpoüt«o.< .) paS$a é um documento par.i. a llbtoria, para. 

Desejo, :pnis, ;;a.ber de V . E::s:. que rc- legitinutt· a posiç,:i.o dl1S que antendem ~ão 
pl'esenta. n0$ta cadeira. j<~ nii.(J que1·o •lizei· po<l~ . .- ~er e~c:urrll.Ç~'<dos no ca.mpo colli't1tu
o prestigio d::.:. autori<l:i.ue, mas a cun.fia.n~'ª ciona l, -p;H:r a\'enturas que a R<-ptthlic~i. con
do :poder constituido, quero subr;1· de v. Ex. c:\e:naou e esmagou . E' precis•) que a Nação 

' · quu.1 é a. situaç:1o que se desigua vara nus saiba de quem é a. . responsa.bilid~de ·nesta 
outros em fücc da. Nnçf.io, de agora por Jior a. de incer teza. V. Ex. dir:i. a. Cama.ra, 
deante. com <)tt :>em sub~erfugios. nas linhas ou nas 

o sn.. Si;m.z!WELLo dà um ap:;1.t· entretinhas_ <1~ Regimento. po~co importa. ; 
· e. -.. m3.~ u~m 1le. d1:1.er a Ca.mar&. s1 a causa. do 

O SR. Nri.o Pi>çA:\'Jn - Desejo fazer tJni:i. :wvern0 fol aban,Jona.da. · pelos seus amigo:, · 
pergun~ u. V._ Kx . • .: _nã.u vejo nesw re~i1l~o lõu si est<:$ a::>iii<> dbposi:o• :i. mais p~rigo~ e 
--quem_ S;:Jª ru_a.1~ a~tor1z:i.do iia.ra. i·espondet t• tri:;tc obstrucr;.ão parlamentar. (1ll!eilrJ bt:m ; 
opposwu.o e a .Naçao ; quero 8'1.Uel' de Y; Ex. ml-440 lic -r..) 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 21/05/2015 11:09- Pâgina 11 de 27 

SESSÃO 1ú.1 13 DE ioLHO DE IS97 45 

O §:r. Presiden.te - · Nã.o fugi ao ·~.frio que s11u de V . . E:c . . neste"'·momento 
cumprimento ·i:1os meus de"°ares. E:>tuu nl'St~ me Iimita.ri:i. a dizer a V~ Ex. que r,cceíta..<:<e 
posto·gue a Ca.m:i.m-nie con1lou, e onde pra- es;;e itbandóaa__rfo~ seus :i.rnig~1s como ttmll- 1-e
curo exercer com lea/<Jade,e interprcta.ndo o prodncção tlaque!le·con~el!wqueo principe ela 
Regimento. . . ( T-.·oc!J'rii·se '!liolentos a:i;a1·ce~, · Din[!.fil:l.l'C",\ otr~receu 6; infeliz heroin•i ·do . 
. ~oam os tynipanos ;. o Si·. presfrknlc 'l'cctama irrande poeta inglez·. p1i.dto bem. ; 1;wi!o bem; 
atteriçrTo.} · 1·iso.) . -. · · · 

A vot:i.ç'1ío qne ae<tb;\. de t,er log:i.1', nominal 
como foi, 1lar.:i it qliem de direito a. rcspons:i.
bitídu.de de não haver numero na C:tmara.. . 

O Sr. Lauro '1Iuller (pefo 01·d1Jm) 
- Sl'. presidente~ pa1·ecc-me que é llojrl 
o dia ilestinado a.os:amigo_s •!o ;::overno que 

· quc1'cms1llvar a sua respons:1bilida1le. · 
·,\inda 11a poueo o nOS$O i!lu.$trado co!lega 

pelo Pa:r:i. assim o fez e agoi·a ac:i.ba de ia.;:er 
tacnbern V. Ex. · 

O nobre Depur;.'<lo,resa!vando a sua n.ttit11de 
em uma quest\o que estava em. causa. e 
V. E..'t . re;;pondenrlo o,,i iHuscrado De[>litado 
:pelo Rio de Jn.nei1·0, que 11er.:;unfava si os 
amigos do governo tinlmm l'esol>ic1o n,bi:in1lo 
nar-o.ou ~í. esta.vam fazendo politic.'1. pcrigo;:i 
de obstrucção par!:i.rneut..tr. V. Ex. respon· 
deu de modo que em :;)'nthe~c se poderia. 
tl•adnzir·as:sim: .4'charno. ningnP.m me rcs:p•m· 
de. otllo e não vejo nin;mem:i- . (Riso$) 

M<\S. Sr . presidente, não ê a. quosião pes
soal do V. · Ex. qne està. em ca.u5a; o que 
e..~\ cm causa. é a. situo.çã.o ua 1na.iori:i.. é a 
situ:ição de Y. E:t. cC>mo P1·esidente da. C:i
mar11. 

O §=.·. Pi·~!;;!denw - i\ão 11:i.vendo 
numero leg:1l p:wa !>l'O<:eder·se á elei~.:lo <le l" 
Secrefa.tio, passa-3e.O. ma.Leria ern dis~:ussüo. 

Continu.açüo dn. 'Z;·• diseussão ao -pro.jecto 
n .. 29. rle l::.'97, fixando a despeza do ;\Iinis
terio das Relações E::cte;•iores, para a. exer
Cicio de 189-S. 

E' lida.;(].p:-il.-.t:\3. e e:n"i.adt'- ·i Commissão de · 
Orçameiito a. seguinte 

~E;X0.1. AO rAOJ <!C'l'O N. 29, DE )897 .. 

Accrescente-sc onde convier: 
:\1{. Fica. o Poder Executivo autorizado 

a,;eve:• a. t ,'\betlü dos eroolu.mentcs consula· 
re;:. pod~n(l\l estabelecer a cobrança de taxas 
fa·uacs aos pcrcebi1lus pelos p::üze; em que 
run~ciC1mwem os consulados br11zileit·os e n:i.s 
repa.rtiçve~ co11gencres. 

SvlA das sessões, 3 de julbo de 1897 .-
Coellto Ci,ttra . · 

O SR . I)AULA. R.ntos - Da. e~-maioria. O S_r. G~cdcH:i.a ~.t:ourã?' -
('l'1·ocaia-<e a1,1irtes ) Sr. PrPs11lente. si pOl" um lad'l me considero 

.. ' · · . • infeliz na discussão qne encetei l'ehitiv1t-
O :SR. LAtiP;O MVLT:ER - O que estâ_ e!ll men te a coasm•v-.i.ç;i:o da le)!";:~~\v bra.zi!eiro 

causa, Sr .. jJJ'()51c'.ente, e _tam~m ~ prest1g10 junto a sa.uta. Sê, !lOt' ter de occupar . a 
da a.u~orz<la{le que s:i.hm Vl~tvrioso coru ~ attençü.o do p1J.i:> lr.mento , C:ceriois de di~uss<;e;; 
rcelei<;:<to de V: Ex.; o que e$t.~ ªIr! causa e ag-ita.das, a minh(l. iufüllciuade Lo[ targamence 
o facto _dos a1mgo~ de g()w~rr.o re~1rar~m-se compcnsad;i. pela. bondada de V. Ex. e indul
do rectntô, naturalmente _com o 1ncuiro ~a '··cncin. dos meus collc"as. 
obst.ruc?ão P'~rlamenta.•, de1::.:1;.udo sem aporo "' 0 sn ~fORE r·- ·\r~-.. ~ _ v "'- - ão pre-
a :i.utorida.de de Y. Ex. . • ~: · • 1 ··~ • , '"" • "'-"-• n 

E, pergunto-, Sr. presidente. 1iest;i si- eis~ de rnrlulgencm. 
tuação, o fa.cto dos amigos ue V. Ex. o SR. GUElll':LUA. ~form1o - Antes de 
aba.ndonar"m o recinto nilo en;-qhre . uma. ra.tar e. fio d:.i.s de1n<mst1·a.~00l>. ·que ti.~·c a. 
exa.uU>raç.;.i.o ~o p;:ine;ipio rl i.i. autorh.hi.de, a hunra de ;;ub~ner.tcl' ao alto cr ltm•ío ela. C;\· 
essa. 3.Ut.oridade que· -V. Ex. repres!:lni:i. nessa m:n-a, p2rmitta.-me Y. Ex .. S1•. Pre:>idente. 
ca.deira..? (.'1poi<tdos.) que venha. d.esempenha.i'-me de um compro-

V. Ex. neste desm·to dos seus_ amigos n1il1 misso q:ie; tomei coin o illll>tre Deput<Ltlo pelo 
~ente enfraquecido o 1•restigio de seu cargo ~ Rio 1le Jlneiro, quani!o fez refercuci~ a 

Sr. prc!;id~nte, e;1 me limito a. estas per- Conu<los, e que ou .. re;;pondi que(\ IgreJ<i .. se 
guntas, porqu1:1 ellas dei.xltm · implícita1nenl.e ac!1a.v:i. inteira.rnellte desl:gadiJ, daquelle re
clara. como jã. ilisse b rilhantemente o nobre clucto de fa.nac~ioos l>Ol' clla condemnado. 
Députado pelo Rio de J:J.neiro, a. i·esponsa.bili- Ma.s. tal ê aeon~ide1•ação que· me merece o 
dade·dos amigos de V. Ex., ·que estiio .pr eju- m ustre Deputado, quo, antes de qualquer 
dicando a marcha dos nosso~ trabalhos . ontr:i. observacíio. ''enho hO.ie submetter ao 

Si eu ti. vesse, Sr. presidente, u.ut.oridade e;:clarec!do c1'íte~.io de S. E:t. doeumentos 
para clar um oouselho a V. Ex .• si eu não quo. felizmente, Jª estiwam em meu poder. 
tive:;se falta de autoridade pessoal ( 1tão Quando mesmo um ou. out!'<.> membro da 

· <tpoia.@;·}. e fa.lta de autol.'ida.dç, oomo adver- Igreja. Catholiil<i-, direi. até, qua.udo mesmo . 
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_ um arcebispo ~e ti...-osse des,-1,-,,ln rlo caminho1 pr:-s~ntaçíio <1c :tlg1m5 R0vds. P.1rochos desta -
do clever. ;:i.ssocíe.ndo-~e a int1iv1dio~ que uii.o Al'C~:idioce>e. <:;ue o ir~divitluo -le nome Anto
obedecem a. nina ·dout1·ina cerra :i qne ne- nio Yicente Ni''lldC$ ?.!t,ttel. collhecido nas po
nhum homem serio. -nenhum homem ele bl'iO !)Ulàçôes pelo nome rlc .\.nfonio C<1USCJ heiz•o, 
pó<:le sustentar, quan1JO mesmo es,a. infelici- item pregM\O i'OlltrinM; subve1·sin1.~- fü7.endo 
dane se desse. nem podsso seria respon:SaYel um ~r•tnde mal á Rdiglão e ao Est:vlo. 11is-
a Igreja que é universal. trahmdo º. poyo ele suas· occupações. e a.rras · · 
· O SR. Etuco COELHO - Cónfess;1 que o a.r- ta.ndo-_o ll:P?S ~i_. pr·ocurando.convcncer rleque 

cebispo interveitl ~ é ? ~~sp~rLtO·Nmo.9, :nsurg:.wno'.se co~~ra as 

O SR. G"EDELTTA ~focitXo-VO"l• mo:>tl>:tl' a auL.Oriclaue;; const1tu1da>:, :Ls quas nao obe
.., dece e mand:t dc~ohedecer, apres~o-mc em dar 

V. Ex. que a. intervcnçfio elo :i.ree!.iispo foi de tur1o isto :scienci:i. a v. Exa pa1·a que se 
toda benefica,. foi t •'l<la em fü:rn1· da ordem, <ligue 11'! 'Pl'O\ideneiar rh forma. que me.lhor 
toda em favor do Est.1.do. e é mais uma prova. enten•for. Reite1·0 a V. Exa. os meus orotcst'Js 
dos i;erviços que a fg1·eja. esponta.neamente de ali.a estima. e conside::ac;ão .-lll:n~ e Exrn . 
presta '10 :&tado e á. sociedade bra.silei1·a.. Sr. CO'llselheiro .fofo Capi;;tra.no Ba.ndeira de 

· o Sa. Eruco Co=o- .S:' e!'ta o ponto de Mello. M. D. ?residente d:'I. Provinchi.. (A~i-
pa.rtida da minha. nccusa.ção. gnado) L ufa, Arcebispo da Ba.llia.. 

o SR. . GUEDELHA MouRÃO- Antes de ser 
proclamada a. Republic.t j ã. existia C:i.nudos. 
V. Ex. vae ouvir o oliieio que o ontã0 arce
bispo da Bahia.. D. Luiz Antonio rlús Santos. 
a cuja memoria. hontem me referi e os meus 
~onceitos foram suffragados n[!'l _só pela il
lustre deputação mineira. onde t;õte saudoso 
eccleslastico te.-e a sua p!'imeíra ed.ucaç5.o, 
como pelos Deputados 'lo Ceará, onde eile 
exerceu . seu alto ministe.rio e, finalmente, 
pela Bahia.. 

O a.rcebi,;po recebeu denuuc;a de que este 
homem estava. fünüi:;'ldo ; fünati~mo a. um 
tempo nocivll á religiã.0 catholíca e ao Es
tado. Este egreglo arcebispo.com :i re$pons.i.
bi.lidade do sen nome e do rell c::.rgo. diri
giu-se ao })residente ela. provi.ncia cl:l.ndo urna 
r!enunci:L rormaL · 

o SR. ERICO COELHO- E' o ponto de partida 
des33. guerr-.i. religioso.. 

0 SR. GUEDELHA MOCRlO - Si lJOU"l"e 
guerra religiosa., n5.o seremos nós o3 respoa
sa.veis. - . 

·O SR. ERlco CoEt110-Foram. e são rc.s11on· 
saveis porque 'iniciaram-na. 

O Srr. Gu1rnt:LIIA Mocn.lo- Pl'otesto ccm
tra. esta affirrn<ição do nobre Deputad·6 pelo 
Estado do Rio de Janeiro. 

o SR- ERICO COELHO - Peço a palavra 
pa.ra uma. es:plicação :pessoal, . 

O Sr. GuEDELIL\. Mour..Ão- T:i.I documento 
deve impressionar a Ca.mam-

Os sacerdotes que rodeaYam o redueto 
de c:i-nudos dirigiram-~e. ao :nceLispo de
nunciando o fact.o. O offic10 do arcebispo kaz 
a da.ta de .11 de Junho d.: l8S7. 

Eis os documentos a que me reter i: 

Pal.acio A1·cltieésco1lC.t d.a EaTtia 11. tle 
jun!to ele 1887. - Illm. e Exm.' sr. -
Chegando ao meu conhecimento, pelv. re-

Palaeio da Presi!lcncia da P 1·oi;i;1cia 
da Be1hüi, e,;i 15 rle jzmho de 1887. 
1-• Secç<To, n. 1.14~. Rcscrvaclo. -Accusan1lo 
o recebimento do oflicio de y_ Ex. R'\"ma ., 
de 11 do corrente. tenho a honra de na.ssa~ 
ás mãos. de V. Ex. H.vma.. o oflicio;iunto . 
Po.r ~opia, que nes~ da.ta. dirijo ao Exm. Sr. 
?>'[1mstro do Imper10, a respeito do individuo 
de nome Antonio Vlcente J:\Iendes Maciel. co
nh~cido vulg:irmente por Antonio Conse
lheiro. -pri.ra quem solicito entrada no «Hospi
cio rte Alimarlos», da Côrte. como at:i.ca<lo de 
monomania. religios.·1. Apeno.$ for satisfeita a 
minlm, solicit:J.(,ão, expedirei com t odas as 
~a.ut~ll<ts as con \·_cniente_s 01•\Jens par:i. que _o 
inft•.Iiz monom;i.maco :;e_i;1. conduzido a.te esta." 
capitil~ .~ siga. Jaqui p:i.m :i. Cô1•te, afim 1le ser 
rccvllnd(; ao Hospício. RenoYo a V. Ex. 
R\'iD<\. a. segm•an~.;1. de minha. alt:1. estima e 
d :stincta consideração. ·Deu.:; Gu:lrcle a V. 
Exm. e Rvm. Sr. Arcebi:;po ''e:;t.• :\rchi
àiocese_ ( ASStgnado)-looo Capí$lraM JJan
dcira de lold lo. 

Pala.cio d:l. Pre;idonci(l. da. Provincia d:i 
B;ihia; em 15 de junho de 1887, !• sec<-.ào. 
X. 119. 
.mm: e Exm. Sl'. - Conforme V. Ex.. se 

dignara de ver no oriicio. junto por copia., do· 
Re~m. Sr - arcebi$pO desta diocese, o indi
viduo de nome Antonio Vicente Mendes Zlfa
ciel. conhecido vulg:i.rmente pelo nome dei 
Anton!o C~D;Selheiro, estit,. ha algum tempo, 
~ob o ~ormmo de r;iono~~mta religiosa, que o 
1mpeJ,e a. pregar ttoutrrnas subver;;iva.s entre 
as populações que percorre, fazendo com isto 
g1·an~e ma.~ ó. religião e ao .E->tado, a ponto 
ae d1stral11r a muit os de suas occupaç(les. 
arrast:i.mlo-os após si e pregando-lhes :i. ctes
'!becfümcia. is ;.i.utoridades. c..-onsiituilias, o que 
e. uma cons!ante ameaça :i. ordem e t ra.nqui
lldarle publicas, nos sertões desta província,· 
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in(efüm·ente ainda. muito incultos. N€sta. · O r:lioistro diJ impel'ió respondeu que não 
eruergencía.. .iá. depois dP. teré n sido esgo- ha vi:i. loga.r. Pt\l'O. não fatigar a. cama.ra., 
tauos pelo ·Revm·. Sr . a.r:celJispo os meios da dei:.::o de ler e~ses omc1os, mas perJirei licença. 
predica c<mtra a~ idé~s subversivas d3quelle a V. Ex. :oara mandal-os inserir no meu 
individuo. venho rog;i.r o. _V. Ex. que- se dii;curso. - · · . 
digrie de obter do· Exm . Sr .provedor da s~.nta Mas Ô que fmportti · é ·ouvir a c.hcular do _ 

-casa. elo Míserfcordia. dess;\ Côt·te r. admis;ü:o íílusti~1do arcebi~po a seus pa1•ocbcs, depois 
ao infeliz monom3.niricú no Hospicio cie Alie- eine o ministro do imperio, jfl tenr1o recebirlo 
nado:;. . ccncul'l'ên<lo n~.ni V. Ex. pa.ra que rlenuncia :sobre Antonio Conselheiro. n~o 
ce~se q e:.t~do de perturliaçüo moral e U!.a· jul;::-rou conveniente tomai· providencia al· . 
teria! em qae se il.ch~. gr<•.nct.e p:irte do povo gum<t. 
do in.t~r1or desta. ,.ro rircia.. Instando na. O S!'!.. Eluco CollLIIO-Naturalmente; o im
minha rog-a.ti\·? .. cspe;•o que V. Iõ:x . atten- perio ·era muito mais tolerante. em rna.ter·üi. 
deu•\o ao que hei _exposto, dignm·-se·ha safü-. t'eligiosa; e: não soti. suspcito·quaildo fa llo 
fazel·:i. com a bre~·!r.ade qul:! o caso u1·ge. tlu !mperio, mas honr a seja fe it;\ a Pedl'O u. 

Deus guarde a V. Ex.- !!1111. e Exrn. Sr. O Sr:.. GuEDELUA )Ioun:\o-V. Ex:. per-
Consellieh·o Bn.t·:i.o de i.fa:noré, Ministl·o e doará. que não responda immediatamentc 
Se<!i·etarío de &tado dos Ncgor·los do !m~erío. ao seu aparte. porque isto .interromperia o 
- Jocío Ca.pistrcmo Bandeira de Mellc. · 

1 

fio das consi.deraçõesque ia. fazendo e rnedes-
viaria do proposito que tenho õe provar que 

2• directorlo.-N. 2.808.-Ministerio dos o. Igrl'_ja _Catho:ica. não teID: responsabilidade 
Ne"ocios do Imperio 6 de julho de l:)S/. de esp_ec1e alguma no fana.~l~mo_de Ca.nulos. 

" ' Tenua a bondade de ouvn• u c1rcu18.J.' que o 
mm. e Exm. Sr. - Declaro a. V. Ex .• em arcebi!ipo diri~u a seus pa.rochos ern 16 de 

i•efereocia a seu offieio de 15 de ,junho ultimo. fe•ereiro de lSS2 : 
que, conforme me communicou em 1la.ta d~ 
l deste mez a. Provedoria 110. Santa Casn rln 
Misericorcli:>.; não ba presentemente no Hos
picio Pedro lI log<>r disponível para o a.he· 
.nw!b Antonio Vicente Mendes Maciel. pMe· 
cendo <i. mesm:i. pr11vedoria que elle m:•!s fa.. 
ci!mente poderá ser recolhido M Asylo'de 
Alienados, ahl ex!stente. 

Circular-Bahia. 16 de fevereiro de l8S2-
Rvd. Sr.-Cbeganno M nosso conl1ecirnento 
qne, pelas freguezias do centro de~te arce
bispado. anda um individ ue; denominado A.n
tMio Conselheiro, pregando ao povo, que se 
remie para. ounl·o, douu·inas supersticiosãs 
e uma.· moral excessivament':l rigid:•, com o 

Deus ~u:.i.rde a V. Ex.- Bariío ae .Mamon!. QUe está pertm•bando as couscienciti.s e cn-
- Si·. pre$ident;e da _provincia da .l:lo.llia. frM1uecendo níl:o pouco a. autoridade fios pa

t•ochos destes ln.gnres, ordenamos n V. Ruia.. 
que não ~onsinta em sua lreguezia semelhante 

. O arcebispo, dirigindo-se, em ofilcio, no r1.b~1~e>, fazendo s<\bet• aos paroc!Jianos que 
pre~iclente d:>. proYind :>, tinh:i. ou ni""> cum- lhes prohibimos absolut:i.mente de se re
prido o Sl' ll dever? Tmt1a -ou n:lo apa;:!:1J.IO a. unirem para OU'l"i r tal prermção; "Ç"jsto como 
respommbilitl;ule sua e elo clero, em relação competindo 1l(I. ig•<>:ia. ca.tllolica sómente aos 
a.o mmln ele proc1~ler d~i>ses f:rn:itieos de C;t· ministro:> da religião a missã.o santa (le •lou
nudo~? E. s i pon·rnt.tn•:\, 11:1.•; i:i. :intcs a.lg-um trinar o:> povos. um secular, qu~m quer que 
s:1.r('~1lntr~ 1Jn;w:1ii·a·10 que J;)sSC" cul?l!•lice 1le <?lle ;;<>.ia, a.in<!a quo.ndo muito instruido e 
,\ntunio Ctiuselheir(\, 1~epo!s deste fücrn e <la virtuoso, niio ! em :i.utori<lade para exercei-as. 
circular, que vou lêr. uo me:>rno arúebisµo, Entretanto, sir\"o. isto para excitar c.tcfa vez 
orden:i.ni10 :i. seus pm·ochos IJUC empregnem mais o zelo de V. Rma. no exercício do mi-
03 meios e a in!luencia. de oue forem (l(l.pazes oistcrio da pregação, afim 11e que os sens 
:para instruir o povo, tem" porYentu."3. qual· parcchianos suficientemente instruídos •. não 
quer responsabilidade~ se deixem l<?var por todo o vento de doutr ina. 

Appello -paro. a imp~.rci:J.l idalle e re- Outro~i'll, si apezar chs advertencias de 
ctidão dejuizo dos meus nobres cclleg-as. V. Rmo.., continuar o individuo em questão 
N5.o peco que venham füY"orece1· o. 2elii;ião, :l. praticar os mesmos abmos. boja V. Rma. 
mas simplesmente que façam um ;:cto ds de immedi(!tamente communica.r-nos, dim de 
justiça; erijam-se em jui.zes e digam si o. nos entendermos com o Exm. Sr: Dr. Chefe 
Igreja. pelo seu mai:> alto funccionario, diri- de Policia, no sen tido de tomar-se contra. o 
·gindo ao Go•erno um officio de~..a. ordem, tem mesmo as provi~.encia.s que se julga.rem ne-
q u:i.lqucr responsabtlida.cte nesse movimento ~ ce~o.rias. · 

A resposta do presió.ente foi dirigir-se o.o 

1 

Dcus. ~uar_a.0 a V~ Rma.. -Rv~. Sr. vig'.'rio 
então ministro do irnperio, aftm de obter um d~ PtU'!fica~:ao dos Compos.-Lm~, ~rcebispo 
loga.r na. t..Iisericordia para essE\ louco. da. B~l.ua. 
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o SR. Emco COELHO - Porque não? F,11 
tambem sou padre e não tenho coroa . 

o SR. GUEDELHA MOURÃO (continúa a lêr.) 
o SR. ERICO COELHO-Estit se levantando o 

v éo sobre esta cousa de Canudos. 
O SR. GUEDELHA MouRÃo-Agora V. Ex., 

si é justo,(lir-me-ha, depois da leitura desses 
documentos que or.i ficarão registrados nos 
Annaes do parlamento, si a Igreja, repre
sentada pelo arcebispo da Bahia, D. Luiz An
tonio dos Santos, tem a minima cumplici
dade com Antonio- Conselheiro. Este é o 
unico ponto que desejo esclarecer e de que 
acabo c1e desempenhar-me com estes do
cumentos. 

o SR. ERICO COELHO-Mas onde me ouviu 
V. Ex. dizer que a Igreja Catholica é cum
plice de Antonio Conselheiro? O que eu disse 
é que ella promoveu essa guerra que se está 
fazendo na Bahia. 

o SR. GUEDELHA. MOURÃO- o que eu 
affirmo é que t odos os homens de bem, todos 
os homens politicos, digo ainda todos os mo
narchistas sinceros e criter iosos não podem 
ter cumplicidade com Antúllio Conselheiro. 
O que affirmo é, que o finad0 D. Luiz Anto
nio elos Santos não procurou amparar este 
fanatico, da mesma sorte qw~ o seu :,ubsti
tuto D. Jeronymo Thomé da Silva, quo, sem 
duvida, tem aqui quem o conheça, igual
mente repellio toda e qualquer compartici
pação com Antonio Conselheiro e ordenou 
que fosse um missionario procurar de~armar 
aquella gente e leval-a a bom caminho. 

O SR. Emco COELHO- E levantar a planta 
do aec1mpamento. 

o SR . GUEDELHA. MOURÃO-Esse missiona
rio apresentou o seu relatorio ao arcebispo, o 
qual foi entregue ao governador do Estado 
e posteriormente publicado nos grandes ,ior
naes desta cidade,sendo do meu conhecimento 
o Jornal do Commercio e O Paiz, com muitos 
louvores,porque ne>se r elatorio aquelle mis
sionario descreve exactamente a situação e foi 
então que se viu o perigo que corria a ordem 
publica si porventura não se empregassem 
meios severos para reprimir os fanaticos . Foi 
um serviço relevantíssimo que a Igreja pres
tou ao Estado, enviando esse missionarío 
com risco da p1·opria vida . 

Como os nobro::s Deputados conhecem esse 
documento pela leitura do Jornal do Com
m ercio e do O Paiz deixo de ler o trecho 
que havia marcado. 

o SR. ERICO COELHO-Mas o missionario le
vantou urna pbnta do acampamento para 
fazer a campanha. 

o SR. GUEDELHA. MOURÃO-Para fazer a 
campanha com Anto'.lio Conselheiro ~ 

O SR. Eruco COELHO- Contra, é por isso 
que eu digo que a Igreja provocou essa 
guerra religiosa . E' isto que Estou a dizer 
desde hontem. 

o SR . GUEDELHA MOURÃO-A proposição é 
tão vaga que se pócle dedúzir que a Igreja 
tenha cumplicidade com Antonio Conselheiro . 

O SR. Emco CoELHo-A plant:"t que está ser
vindo ao exercito brazileiro foi levantada 
por um monge. 

o SR . GUEDELHA. MOURÃO-Não me é pOS· 
si vel acompanhw neste discurso todas as 
co nsiderações do illustrado Deputado pelo 
Rio de Janei ro ; mas r ecordo-me que S. Ex. 
com certa vehemencia exhortou os sacer
dotes brazileiros a imitarem o exemplo de 
Diogo Antonio Feijó, a quem S. Ex. fez 
grande elogio, elogio, merecido, que a historia 
conservou , elogio de um eminente polí
tico, r!e um homem de grande energia, de 
um homem que succumbiu combatendo 
pelos seus principias . Mn,s sob outro as
pecto, como sacer·dote,aqueUe illustr e varão, 
então Deputado por S . Paulo, desviou-se da 
orthodoxia catholica em alguns pontos. A 
Igreja catholica, não a igreja deste ou da
quel!e Estado, dest:i, ou Lbquelt~t nação, 
puis é universal. 

O SR. ERICJ CoELHO-:-Então não é inter
nacional , como disse hontem. 

o SR . GUEDELHA l'vIOURÃo- Hontem fa.llei 
da Santa Sé. Para convencer os nobres Depu
tados qual é exactarnente o camct r da igreja 
catholica basta dar a definição dos autores 
mais abalisarJos: é uma sociedade espalhada 
por todo o universo, tendo a mesma fé , o 
mesmo creclo,participando dos mesmos sacra
mentos, sujeita aos legitimes pastores, princi
palmente ao Papa. 

Por t11nto, toda aquelh•, aggremiação, s~ja 
ella qual for, que se separar rfa obediencia 
espiritual do Pap:i., já. não se póde considerar 
catholica. -

E' assim que a antiga igreja grega se tor
nou schisrnatica, porque não acceitou a obe
dienr.ia espiritual do Summo Pontífice; é as
sim que a igr·eja m oscovita não se póde con
siderar catholica porque não acceitou a auto
ri11ade do Summo Pontifice . 

Ora, desde que ha sacerdotes, estrangeiros 
ou brazileiros que não se queiram sujeitar ás 
ordens espirituaes do Papa, esses definiti
vamente soparam-se da igr eja. catholica. 

Mas , Sr. Pl'esidente, o grande padre Diocro 
Antonio Feijó , an tes de sua morte, deixou" e 
[oi publicado no Pharol P aiilistano e na R e
v 1'.sta do Institu to Il is torico e Geographico 
Bra zileiro, uma declaração sobre os seus 
sentimentos religiosos. 
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.. i::ara honra do 1~o~e _,de~~ . &'lC?. l\:?~~ il:-1 O ~R_. _Guc:osL~\. Moui>.Ão- v. Ex. me 
rnh..::c e .qne t:i.nto_, s~rv iço., so'1l>e P~·:••«r a.' p:>rm1tt1m r1ue nao rl)s~o:l''a. nem :.d1ir- _ 
pa.t1·1a cO!ll pe_r ;g•:r ttJ.l vez da propl'fa vi.Ia.. i man·lo. 11"m eon!.cs1.a:vlo, 'iw ·seu s.p~rb, p.:ir
_tra;;o_ ne.~tv i:i::·J~ento ·:~ta :sua. <!eclaraçi1.o, que que, ao menos no !i=>t:1;Jo (}Ue·reprcse1.1t0 e do 
o nub1htii pe. t.ri..c a rgreJa. q·:e tenho ~onhe:c1ment.i, ·os sa>:erd<:M3 silo · 

O Sn. E:~:c • C· :>Er.110-Foi u:i. hora da mo••te? oa.cionaes. . · · 
. O SR. OvEDE:t.!L~ MouR.ii.o-Foi ante:;. Aqui O Sa. ERICO CoEt.110-Nã.o anoi:vió. 

esti escripb E! é :mt!1entiea.. V. Ex. si 'JUi:t.E:!', o Si· Gu""o· ~LII' ' ·1o - • E · t · r'·le p r• t· oz rp. l'' R ,. - "' ,, " vnAo- ::t1se. e 
p o.. rOCU u. 0 • . w ro. ,ii; IS.ano OU (l .?• v~rd~-1e nm~ lll.1º"'°"0 · ·cl' . ' • "l" J · • 

1 
·' r .. -, , n· .

1 
- t · . ~ . , u .. .,.. =ª 1 1g1o~a .. ti.e u ios 

111s a , .. o 1.iio.i-ii.o ' " <>nc-0. que es •\ rna1s de s F!'3.'.l - co ~ A .. -. do'· 
P~rt;o pa.l':i. YCl'iiic;:." s'· \ r l o "' - . . eis ae ,,,,1~, S.'ll!er v.:s 
~ • ' ' e ea que ::liut•mo: estP-s qu.~ pr<:St.'1.i:am <lu1'ante a guerra do 
_ « 'l'entlo eu esWí.Pt? alg-um!l. cousn. sobre Pa,raguay os mais l'Cle_v~ntes serviç'C'>, e~ 

rl1ITerentes ponto:; 1le disciplina. ccclesiasfüa., pr_·~:i. d<J_que arnrr:io e,t.t, que nem \~!Uso 
h:i.venr.o tambem pronunciado ali;ttns .il.is· j! ~~~c-_al, q:1() fez; ,es:~ -~lor.os~ C'.!'Ul,Pa.11,;~ se 
cur,os nn. Ca.ma.r:• dos Deputauo5, ~oure '"''t;~5): _de rnnd~r 1Jr~1~0~ a e:;~e, ~1ssw11::.r1os. 
o mesrno objccto, a!ud<l. (lüa tudo i$tO !ize;;;:e uX!~te e:ffectivo.~en~·" no E~t:i;lo que rc
persu~dido que zelava da mesma. igreja P'.esen~?·es~a..~s~o~~ªJ.~.º ~~ p:im·es q'!,e se_ ~e
C<'.1.tllohc:i. 1:e que ~ou filho e . mini~tr.i, e c:ite U.!c~m a cul-.11,, t ih.':''•,.ª c .tech . s~ lLh, 1n
attent.wa a bem d:\ salva"ãi' do.· tle;s . c".'m- ~110.,. p:1ra o que J.i fundaram . nuc1eo;; 

• ' • J ~ ' ' . , unport;i. t.» 
tudo, consmodo-me que algumas p.-ssoas nii.o , , 0 ~· • • -1 . 
só estranhavam es minh'l> opimõ~s. como . ~re o que e.os..; o~ra i::er1,oria, a.o cn
alg;::m:;.s express0es p)UCO deeoros:i.s a me;: na "ez de l?rovoca.. c.umes. por p:i.!te do 
i"reja e ao seu chcte não querendo eu em 1 clero n.a<:1~na.I, o que _a.:.e agora. nu.o suc
if;,àa. separar-me· da igr"j :i catb.oliC.i, e ;ii:idu. cetlea, e ,11g:~a 1le encom10;;. 
meno~ cs:m.ndalis:i.r a pc350:t al"uma, por 

1

.. O Sa. Eluco C•lELH'.l - Isto mesmo Y. Ex • . 
esta c1ccfa1:ação revogo e me des<li~o de tudo conte.;tou qu:i.udo.eu orava, isto é, que nã.o 
q_uanto p~1desse directa. ou ind.irectamente lia via nenhum pa•lre italiano vigal·io encom
offender a disciplina. eccle:;iastica que a mendado. Pois bem, depois da contest.'\ciio 
masma igreja. julgou uever !;er conser'va.c!a, ou de V. E..t., tui procura.do p~r um caval!ielr.o 
a. pes-;oa alguma. que niio conheço e que deu-rne a seguinte 

E,;ta. minha. decl:i.r~ito é espontane:i, filha. nota.: · 
unicalflente do r~ceio ú~ haver orrado, a.pezar . •. . . . 
das minhas boas rntenç..'CS·e é ta.n t-0 mais d!'s· _ e_ Na cidade da. V 1ctor1a existe um pa.dre 
interess:i.da.,qne h:i. pouco 'a.cabei de declara\• lt•.1lla.no cha.mado Annuuciato, como vi~rio; 
ao governo de S. M. Imperial. que cu nunc:i. em S;mt."t. Ph ilumena., no Pí:iuhy, existe um 
o.cceiteianomeação do Bispo de Mtwlôl.tmo, outro, chamauo Lauro.» 
nem a ca.rt:i. de :~pre:entaçiio que então se 
me quiz· eatrogar. Deu;: queim q!lc se algum 
escandillo hei da.1lu por co.it:>:i. de to.e~ t.l.i~
cursos e esc\•iplCIS, cc~se elle com cstu. miolll 
ingenua. 1\ec:braçii.o. 

s. P.iulo, 10 de j ulho de 1838. - Dio90 
.Antonio Fcij.j , » 

o SR. PEDR0°BOR.G Ei!-E' ingenua. d~ m3.iS. 

o Sa. GUEDELHA. MOUR1o-Mas, V - Ex. não 
po~~ combater a illustra.ção do padre Diog-o 
FelJO. 

Sl'. Presid<:ritc, ninguem m:i.is do que i?U 
.zela o t itu lo.de br:tzileiro; ninguem n:ui.is do 
que cu d~lieJi.l. ver os sacerdote.> brazileíro3 
bem collocados;e como alguns Lios Sr::;. O.rpu
tnJ.os a.O.lrr::;m'.1m.quese pt•ocun1 eliminar o 
elemento na.cio!l:•J,decl:wo que ao meno.;,·peia 
m inha parte, <:om o meu conselho e com a 
minllo. t'racn. c~operação, isso nunes. se ba de 
d;i.r. 

O Sa. HE:'{LUQTJE VALL..\.DARES-Mas V. Ex. 
não póde contestar que esta.mos ímport<inr1o. a 
raló do clero italiano. 

Cama.r~ V. J (f 

S:1o dous padres italianos que estão ~ testa. 
•l.e p:ircclii'.\s do \Jisp:tdo a que pertence 
v. hx. 

O ~r... _ GuE1>Et.rc.\ ~Iomtfo-São dous pa
dres 1t3.lw.nos. e1Iect1..-amente. Mas. ainda 
assim, a. m_inha proposiç~ fica. de pé; en trc
t.1.ut:), acce1to a correc.;:ao, porque, 110 pen
samento que enlã.o externei, tinha em mente 
dizer que as pa.rocbia.s llo Estivlo qne r11p:-e- _ 
sento n5.o cstaçam de preferencia occupadas 
por outro3sacerJotes que não fossem nacio
naes. Eu rauava.como Deputado elo Estado 
que represento . 

E' possivel que o actual bispo rlo 1Ia1•i.mhão 
ten ha nomoa•lo mais àous ou quatrc e;,tran
ge1ros,mas posso assegurar a V. Ex. que 
nes5a.5 nomeaç:ões niio foram preteriàos os pa.
llt·es nacio:ia9s, porque ha mUitas fre.,crirezia.s 
vagas. 

O Sn.. M':lrtElR.:\ AL>'E>-E os padre:; bra.
zUeir.:is escasseiam, graças a Deus. 

o SR.. Gue;omi:.rrA ~IouaXo - Sej>J. por este 
QU aqnelle motivo; C! c~rt.J e. <tUO :nuitM 

7 
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. o Su. GU::~DELHA Mour:lo - Y .. Ex. corr.-, oht'."' d•• Pio V. acons~lhando :\$ nnções catilo 
p!'ehenc1e a r.,srionsabilidade da minhit p:ih~ L:c~:; •; u':l ~e a1•mas;c:n . · 
vra ne'lt\~ mom .. nw. Eu fo.l!o no p1.11·l:1mc••to l·'oi~ b~m ; a:-;or:1. nrsta epoç:1, um horoern. 
naciou:ü ; .l·S meus rliscUl·-o.; tlca.rii.o nos .-\a- t~o emine>ntc, como Len.o X!II, é que llavla. 
nrws; ser~0 li1ios pelos 1~i~·:lS bra:t.i leiro~ e de e~quec~r este dever? ~ . . 
!al .. ~:i i•IR'~1cm os far:~· c":itiecer ª.() ch~fo d3. o Sr,:. GuEvr.Lrn ~loudo-E' rnbido, Sr • 

. Jg:~.lª. : Pl11s .b~.m :, ~hi est'.1_ :.: '.!uutr1n,: q',1.1' ~:1 ·I:i•(•sictente; ·iue :\ opiniã•J gcra.lapontã Leão 
. exponno. Eltc~ q~e. me v~1. naiu co1 ... ra .• 1ze.. Xlll como um ,,~-ande liomem. · . . 

(.'1.Jla?'ILJS.) . . "' . _ 

OS S e V E 
1 o·s1{ . .-Ei-:1co C0Eu10-~a.o engros~t\dores. 

R. ERZEIJELT.0 Ott-aEA - • .,. . 'como • - l 
S:\ceructe, :.em UlllO. vida que é um exemplo. O S1·:. Gn;ü;-:Ltr,\ ~•vu>:,~o- Porta.nto, pe.o 

. la.do i)e:;.<;oal a hrre;:i. e:>t<~ perfeitamente rc-
0 SJ{. 0t::BD~L1.t,\ M"URÃo- fa .ãi;se qu .. ~ µresc1itatla.; me.;;: qu: ~nilo niio tivesse na. su:i. 

Sr. Il: Lmo D1·caa.t~ Ro,lr1;sue;; ae Ca~\·:Llho ri1e~í•lcnci•L um vu]tf) tiio notnvel, · nõ.o im
cxprtlrn umo P~·!'t:~r1~_111'.b : 1cada. em t:m ,iorn:tl 1 po1·t:iv:i. isto, nma. ~·ez que ello 0xr,1·ces;;e con
de S. P<t:.;!o. que ::e tn!1tulnv:i. O D:rc,rc. ._ 1·0- ,·enicnrn u .ti~na.mcnte a sua. misúo e sua. 
com:uear1ando o.oJS pa.roch1,s o que ncalm (\e :i.11tor!il;v1c. ( .-lpuiiidos.) 
ài:wr. O., . r· r E' V r" · • Si ha al,,uem que ainda n[•• comnr.:honil!l. ,,z:. ·.wco ... oEwo: - ~ para . ,,,x. ver 
bem e,:s<;;. ~foutrinn, compete ás o.u~Ol'i•l • i l":> (:onio u~ t.:, mpus mudam e as papa:; cvm ell!l3. 
superic-res tomar providencias, p :tm que O S r>. 1;1;1mm.11 \ MGurLi.o: - PO$SO 11mr
se U!Ji!o?·mi;:P, o p r occdimeato uos p;>.rocl;os. mar;~\'. Ex. que nii o ê !l.Soim. 

O . 'I . . . • - . • ·: .; . (J turno p - ~~:ui», <:m docu1mmto putlico e 
Sr .. " Otd.:a~.A ,\.., i;:.;-Eu J.\ :1.5,,s lt a. um ·1er·11 t • .. ft111ccion:i.rios d:i. k l'eJ"1 que oro-

c0•a1•1'nto e1·1 01•e as fr. 11· ' tº"oe" .. qtte o l''td"C i • 
1 

1. ··~ • º · • · .... 'u. . • '.- · .' ~.,e' ...... . ~ ,'..~ '. _ tle:tv:1111, v !'11op:t Je \·antou a s u:i. voz e q_uet-
fez aos nort ú~ Juram J?"egar colltr:i. o e:-. , .,ou-:;:! n·rar""'Ullente do P"CC"di.m.-.nto llo 
mcnto civil. · >UiLão . . .. · "" • • -

o Sit . Hi::x1t1«uE VAtt. .. \D.1.n.r.~-Eu já nu ,· i iJ St~ . E!!lCO Cormro : _ Fi~ou i$lO na. sa~ 
º· p_:vlre Moltnt1 prega1· cont!-a o ct\samcnto cbri~tia.. não i·e""'irou no mundo. 
c1v11. (Apm·1es.) ' ~,, _ . · 

~.. , • . . . _ • .. , 1 0.':J:. G L'EDEY.H.-1 Moun.\o·: -Resp~rou no 
~ ;,<, •• Gur.01-.r.n.1. '11Iourno-S1: Pre~1d ... 1?te. inundo ; ve\u pulJI!::r•rlu; o Pnpa enviou utu 

o illmt1•!l.Uo TCp:•csen~aate do Rio ue .T:1.11e1ro, ddc!!ado ~eu p~rantc o rnltüo p '.lra mitigar 
DO Cll.!Ol' C•1ln que defendeu :<.SUO. cmend:t.~3'· OS rrÚil ,'S c:J.US3.·:ioS :'l.OS ch!'Í5\ão~. 
receu mais c!c uma v.·z referir-se dP.$,·:i.ot ::i..JO · ..., , . L 

sam~n~a n.o ci1eíC da Igrej<i car.holic,1 .".post!J- O SR • .e.RI CO .coeLTrn 1fa um a.par.e. 
lica Rom:>.:io.. o S1t . GUEDELII:I. :i.,rouR10: - P<:ÇO a V. 

Existe actG::i.trned~ na Itrrt>Ja C:l tliolica , em 1 Ex . que não m2 interl'omptJ.. . 
Roma , u m hrimcm tào nota ire i, qne na En-\ V. E~. tle;e , abcr <JUL! o Papa pe .. uu ao 
rop:i., sem ex .. ·epç.ão, :ião só dentro tias fr,~n- imper·n.do-r d:t Alicmauha que rosoe em au· 
telr"s c&.tholic"1~ . cornofóra, e merec1dameutl' xilio dos c:1•\stüo$. 
con3ide1·ado, Isto c .. ·nst.i de jorr.aea i ta.!í\\nos. 

Hom_e21s notab!lissimo~. ciue não :t•lopt:\m 0 Sr. Eiuco CoEtiIO - Pe•ln a (]Ucrn·não 
~ :olt:V"º-Ca.l;ho!Zc·~ Aii::Hto!rca R01w1no, fazem quci·i:t ir. porque esc~tva mui to z:~ngado pelo 
ele Lcu.u X1H o m:i..s a.to conceito. rac tn d:l Gre~in. ts1· suspendt<lo o pnga.tnento 

O SR .. Etuco COELlIO-Eu nio 1:,\0 . ·ln ~ua. di,· id3. exterun, e a ."ll!emanh.- !'1'Sl!Ue 
l"a.llou - se :1tjui, como p .il':l. desti•ii il• 0 con- ~t·ande numero de t itulas grego;:, como Sua 

ceito ql!e de,·emo~ tet• du chefe d.t lgt•13ja . que Santitladc possue titu los dn. Turquia.. 
Leão xm nã9 dís$e uma pabvfü, calou-~e o S:: . Güc-:or:r.rr.1. :\!our~ .\o - Hom'e esta 
vergonhosamente, quando se tra.tou cl;i. :1Ccus3.\::i.o. que V. E~. for ,1ulou e foi imme
guerl'a d o:; tnrcos contm os c:·lüstãos. . 1tiatameute ri;s.tiond.i•la, como estou re5pon-

O SR. E :t1C•) CoEr.no- Nilo intei:~·ciu com a rlernlo :~V· Ex:. 
sua gr.i.u<Je a utori<.lade moral. O Pn.p:i. cumpriu o seu devel', nã.o }!Ô le 

fazer m:.i.is. 
O Sr.. GUEDMB. MOUi{Ã.O - Sr. Presirlentc, 0 Sii. Eruco c .-.ELuo- Pedem :1o impe:i•ador 

é! não <~e ag1Jra, m:.is tl&.sàe '.?~ tempos me- ún AHeme.nl1a. que ri:'fo queria ir eru au:cilio 
dlevae~ que :i. Igr.ej~. se _oppoe francamente i.1 G ecia . mu ito pe lo cvatrario. 
ao tu;cv e á sua. c1 v1ll7.açao. . li· , r - _ 

Ninguem ignora que as cruzadas unscero..m O SR. G-vw:::u1A Mot:R,\.O- Os nobres Depu· 
das mão:;''º l"out1ficado; nin!(uem lgo<)ra.q11e l t.ado~ compr~hen..lem . que~ in\la.v:ra do Pa.p:i. 
a batalh:i. de Lepan to, que subti•ah iu a. ci vilí- Lle~ía ser brovc e simples. dena. usar ~e 
zaç;.io christü. aos hoi:1•ores do. Turquia, roi cel·ta. delicaclezn, p;ira nao tol'nar muda. .r11a.1s 
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trisf.~g · :i.s condiçi)~s rios c11ris:ã.os qno 
ac! :;1..1n n:t T\H'iPJ.'r:l. 

~(' 1 o S1!. Gur:~F.Uí.\ ;1.!ou1tÃ1J-AS outl'aS Nli-

1 

:;iõ,::--. q1.J0 r~:-: tã'' e_ -_:t[ll)eleá' ns no n·:i:<so F'ir. são 
iusi: rii'.icamc·s T.•:lo nume!'li de :"'epto;;; rwm 

O Sr:.~Emco : oE:LllO- l-'oi~ nl'lo. · · r1osrne111 rn11 cer1t1'ü de go\·et·no. que n•' (11-

. o SR. Tl~H:,TiiZU n:i... Co:-rr.\-- Pt is~o octc(1 i-· I i·,..·i~-.:, d::~ g~ni.e~ :;cja iido com.o:-:pe~~oa intc.r-
t~.·r=., . · 1 nacional. - · ( t l · z- · ) 11111 i·~ 

1· ~1 ;~, -, ~q n1 . n_-1_"'·• tcrnco Wl1 <01·0 ,.,-
.. O Sc:.. Etuco Co:c~nv-:- E' ;;. ~rn!i·:i.vd: sumo :~o (J.'W hoaH•m li. 

I') :"ll.. Gi.;r.;JEi .. :1.1 ~IOL'l(:\0-?l"ías_. sr. p;·e~i- o's1~. ;l ll;l:EIIU ALn:s-Xii.·J estou disposto 
donto. :.clio·rne fati:;:ulo ·e r:àü quer0 t oma.r :.i. pa;;a1· imposto pa1·a f.1z~l' cort~zia a urna 
ma!s tempo,; Cam •t\t com respos•.::;.s =• bI!- !'Clí;;iii.o cp1~ niio tenho. (!fo cm:•os l t11l<r·te.-.) 

fas que~tües e incidentes, que ·sur;1;em n~~tr· o Srt. Gl'EDEL:L~ Nl<:.c,-n:\.o - Niío ê es~e o 
cl.eh<J.le: de>ejo terminar u orüent ''º ~Ol~~-H.e- P''llLO ce viot;i, cm que se rlHe collo~Ol' o ho
:·aç~es ,·:ne_t·omem t.iv" '.1 honr~ de mi_c:11~r. mom ti.e Estado, o llom~m pvlitic~·. qu:1.lqtt<1r 

s1·. PresHlentt!. afilnmn com"' auton vtle que seja a .sua 1,pinííl.n ~!"!I rel.•ç5.~'. ii. l~t":ja. 
'11:. j1i.ri~consul1n;. com a opinião ;ie homens u certo e que o .;:,chol1ç1sm;;.prespJm <l. for-
1:e i~b~r,qut· ~. •-.-r~t.idade -Sanra S2-ern. con- Jll:.:ção da:-; no:·;:;as nacionalidilriCs. A no~sa 
si11<>1•ada (mlo indl1gucmos >i bem ou rn::il), P:i.!ri:t íla:>cr·u, cre~ccu. r:1pulcnt•m-$e roo sopro 
entidade intern:<cional. . . . desta religiiio. Ell:t eH:í. entrarilrnth nos 

Port,1nto este ó o dü·eito vigente. As,im nossos costumes. E (lesde que csta:ncs 
(• c·ntenderam º'' noutos; a<;sim ~· entendemm n~s>a.s c;irrdi.;õ~s, repitu : 1) homem p1.1!ii;!co. 
as pqtcmcia;s cat;wlicas; .'.l.<Sim o enternlc:·am 0 eõta ~ista 11ev<l bem :ivaliar o~ e!feito~ de 
ate :~s n:«;ões, ~uja I'eligião do:ninantr, 11''º l: uma suppressilo c~e~ta ortlcm, q1:c fere os 
u cath. l ica, a.p. :stolil!a. romana. .>r·ntimentc~ ca"!tof1cos que existem em todo 

!t Pru~sl:i, na su~ H1Uiori:tt e prctcstante; . 
e. entretanto Üfü1 envia•~ú 1101'::>.nte ~ P:l)J:\. pa.Otz ·,,.P... '.MonE1RA ALVES-E' jfo:.ira de rhe-
sem dnví1b. por motivos pol~t i·~os, i·~pl'()- - ~ 
rnntantes; a Ru.-sla e whio;m,,ttca, e ultlit"(- torica dize:·-se que o fü•nil é e:1:ine:ite
mente ron.stituiu um mio.btro pleniroton- mente cafoolíco. Não ha paiz mais in•1i1fo-

rente do que o Brazil, cm materia de reli-ciario junto ao _Vati~no. . . _ 
Nestas condiÇ(•es. digo eu, soo e> :ponto de giao · 

vista politico, q:ie é a.x~i!o geralmente pelos O SR. E:rco CoEt.uo- 8' profundamente 
juri~consultos. pelits nn.ço~s cu.1.ta~ :-~ ,nr,a. espirita. 
Sé-indepcndenr.~ tio concett>:- rchgtoso,e con- o SR. Gurni;:r,n.~ :-.rotm.lo-0 1:obreueput.ado 
sitlerada urna e:itidati.e inte!'naciomi.J. por Pernambuco, que me interrompe com 

A outra prem;ssa. que estabeleci, é a con- seu :;p;i.rte. permitto. que eu nlio >à !J.C~te 
...-cn!encio. de termos jntito â Sant.\ Sé um mo1nento in,fogar. nem s. Ex. tem o <l1reiro 
rep1·esent:rnte, l' f'D.re. dernonstral·a l:i~sta ª"- de indagar.o ~~ta.do de consci&ncla cl't1.r1uelks 
pellar pam ç J)l ocoüinicnto cio~ in;l.l~ cor- que ~e •iizc::u~·catlloliccs. 
rect ·s reoublt•:~-.nos. 

Dei;!le <]ile fc.:;:!:~Supprirnida. n._1 .. g:lç:!.o juuto o si~. Ei~JCV C1IEJ.UO - Eí.i.lÜO não 3.!"gl!· 
ô. Sautlt :S<~. tuü ... Eu1·01Yt ve:~ i t~. .iieste uc.:.o meu te cou• o inuuer.·o {los que se tiiz~-u1 ca-til~> 
uni r:Jn1ni1nr ... ntr! r.io:!l ti vo c1Jm a rgrrjn. Ro- licos. 
man~ •. ve\·ia ne~L~ ,1.cto uma t~pecie d~ injust:t o S::;.. Gt:r:l>EL''.~ :1loi:P.Ã.o - Ilernmo~ ''"· 
aggrriss5.o. ceitar o quti elles dizem. e o S1·. (fopumdo 

Logo é de alta convenienciu.p?l i tica .cc?ser- Timctheo rta Costa. que e inrn$peito, de· 
var-~El um repre;senwnte n<J>'~0J1•.nt·1 u ::>ama clnrou isto mr,smo. 
Se. E' <'erdade que o el1"mento catholico 

Naçôes que, po:· moth-o de religião e é fiement•J de que não se faz muita bulh,\, 
outros motivos, ·~stavam sep~n·adas do Papa. qur, 3 gita pouco ; n:m.s, sejo. corno for, oh_?
agor;:i., cntend,,ram de nlta conwnicncia mc-m JJO!itico, que tem a ~ompr~hen~ao 
po~itica m:cnter representantes l)Crante a 1los interes~es gcr~es ela Naçao, n:LO pode 
i'iant1. Sé. (flii di,-i:.··~n. 1ipr1r1r.<.) prçscindi:• da. estatística, nr_m '.}e>~ ~u.iur-êe 

V\', EEx. e:.,·jn t,llv;,z le1·adu,; pela prco<'· nnic~.mr:utc pol' :m•t apreciaç'ª'"' md1 r11lu::.I, 
cu11a.!~:10 do. E~iH ,~;~.:.:.·; :le c:.lltf.s, Q tLe ~. uos~a ~o1 que 1~m urn C3iSQ llado o individuo qne Sf! 
r.nns:itui(,ão CGJ!""i'f''<l.: e ;iqui ~C di$;;c; qu~ Si Jiz caf.lwiico nilo O é. 
nós de7em ns tGt' r;,pre~ent<inte pe:'<·u1te Santr.. Pct·mitt.a.rn os mem musi.r~.> •:ollegas que 
Sú. 1fo\·eria.mos 1e!-o t:i.mbcm per•inte ilS resuma M meus :wgurnentos.Prirnciramenr.e, 
cutr:is religiuc~. a~·< Ro1nana, pelo consenso gt;ra.l dlls nações, 

o Sic Erm;;o Cor:;r,f!<J- l•\;ço !JUC~tii.o de. Sir- trilmnnes e estndi::tas,é peôSOa. ioternaciop;1l. 
blima Porta. 1 o si~. Pr.!X!O C.\Sf.DO- E' "'?i;:;:dcmtlo. ... 
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O SR. Gm:osr.rL\ Moun.Xo- Em segm:.uo ! àeruonstração. O crente )'.l(i"e""ign0rar o fun
lo~M'. h~ ~on,·enienciu. altamente tol;tica. <l:•mr,i1to rl:i. religíiio '"· e!.l~ret·:.mc,mínlst!.'al-a 
li~to. o Bruz1!, wm0 _p(l.ra outru.s 1mço.:~. de como s. Ex. em vrrtude ua fo •. 
con~·~1·vai• um reprosentante ju11to à Santa Promclti 11'!-t' n:nci· explicn,çi:i,o (\ p1•oposito 
Sê. . •1.i. gu<:rra civil que ;e ar1úC;U em Canudos e 
·O S1t. Etuco CoEt.no-Desejava que v. Ex. q11e n~sta h~ra. Ms ~sti1 c~stu!~º sacriffoios 
dernonstras~e isso. de tcd;i _n 01 tlem. \ou dé~obr10a.r-me deste 

O. Sa. Gcso<:c.H.'>. 1'.founXo- Ao termin<ir o 
meu dhcurso, peço .aa8 lllustrcs collegfl~,qne 
tã.o :tctt va.rnentc fozem nest 1. Camara pro
pagr.nda contra :i. Jgl'(•jo. Ca.tlwlica e seus 
mini>tros (nero ~poiarlo.<) , que deixem a 
lgl"eja em paz; temos n:t hot•;i. presente t[l,n
t:i.s occurrt\ncías que JlOCUl em sobi-es::ilto a 
co~~~c\~nci~>. nn.cion::í e a ti·anquilli 1.ade lJú-
lli~ ! . 

Homens pruclent0s. hQrni>n~ JlOlitil'Os, nf\o 
vamo> Jo.n,;ar no meio do iucelldhi riue ra,-i·a. 
h:i:Tls tlo petroleo. 

Por Deu~! :i.b:i.ndonemo~ esh questão; est>\
inos em mome1)t•) muito serio; os hori~ontcs 
du. p .. tria n'lo si:io cur •le rusa. 

Bvitc:no.:> de, por meio r1c medi LI.as votadas 
imp1•ndc·ntcmente, 9gitar :l consc\cnci0. elos 
catholievs. El'j«m eHes Yenc~dos peb. :prop:l
gi'.inda. 

E' estl! a minha. opinião, Sr. Pt~ideo.tê e 
estou ~erto <leque os homens inteiramente 
tlespr(;venidos, de religião opp:ista ou sem 
religifío, n;Io des~onltecerão que nó~.neste 
m.01ne!lto, faz;.moS oura. pn.triotka, ueixa1HlO 
em p ,z o etemonl;o catuolico. 

Tenho concluido. 

compromisso. 
Gabo-me de ter come~ado (1. descortinar 

nesta Casa esta quesul.o de Canudos, cujos 
véos o illustre Deputa.· lo pelo Mura.nhão acaba. 
\!e rasga.r na. tr·ibuoil.de pai' cm par. Nuo diso:;e 
qu" o clero brnzill:\iro em gernl e cm pnrti
c:ul:tr o e.la. diocese lia fü1hb. -ora cum11licc de 
,\r..tonio c~,JJselheiro; o que Jiss:; foi que o 
Ckt·o Cn.tk1Uco Romauo tii:.ha semeo.Jo o 
germen desta guen·a ·por n:otivo i•elig-iaso. 
.\\>;icllo r,a.1•r. o digno Pre~\<ieut~ ü~stu. 
C:amara, que cou!1ece melltor lJlW ninguc~m os 
a.ccntecín1entos a proposito til:\ Antonio Con
selbeil>.J ; o nisto ni'io >'<te de minha. parte ne· 
nlmm subente(ldido capaz d.e mole~tnr S. Ex. 

o Sr: . PLJ:->lO c.~SAW-E' natural, elle é 
d:i .Bahia e deve conhec~!' melhor que nós 
out1·os. 
. O SR. Ewco Coi,-:rno - De S. Ex. mesmo 
colhi algu.mas in.fo1•maçõe~. q_u.e vou e~pot· (, 
Cama.ra. 

Antonio i\fo.ciel. Antonio Gonmlhei1•0, ou 
que m\:lhor nome tenha, lia muitos f\.Jl· 
nos que vlve, não dll'eí homízlarlo, porque 
si lwje elle é urn bandido, cm outra época. 
não o fúi, nos sertões da. Baka., füzendo sua 

(Jfüi:o 1mH, muito bem. O or.::clo;• iJ m11i:o propll.gan·h evaugelic:.>. 
cu;;1pi·imentaclD.) Estcuilia a mão ~L caridade paro levMtar 

comitorios, I»ll'a construil' !grejcl~, e ilii.o sei 
O §r. i:-:rico Coelho (re<rn. u,;ro; eJ;· 1;i [Jt'(!Occupin•a-sc e<.11n e~cohi:; m11s fu.7.fo. o 

J>lic~'ç''º pe<>oo.l)-\I:l.i>i p01• üBfec•encit\ :\O be,.·, a ~eu a.:can~é,cere~\.du ele ::;:ranúe numero 
ílluctrc 01·ador que acaba rle seat<ir-se 11.o qw: <le pübres <lit,l:ios, i;.rc:m v;i. n,;;,1a . mtüs uatl:1 
11~l•• g;•a;-idnde tlits cxpLc:u;ues que fonho a :nenos (~o que o dcsp1·endinrnmo !.los bens 
u:i.1· iJ. Cll.rnara. rn'Jo à tribuna em vez (t€: mMerlil.eS. o trab01lho cin commrnn. a distri
lall.-tr dtt buntada. P1'omefü i:ojc, <Jllan<l0 <°lis· buki.lo i~u;.tl <;_os prorlucto~ da "terr<t, no 
cu.t:a a actci, que de~envolve1·i<i. o a.parte que rcgimct1 dl> t~a!m.I lto, o euie,·o das a!ma.s 
hontem deí ao digno representam., do 2-fa· j)(l.r::t Deu•, o reconhecimento de um só que 
l·a1d1ão. o.r.1arte quo cau''''' ccrt:i. extranl!ezn. esü no ceu. o sí:ntimento de confr:i.tcr· 
tJ1t1·e al;;11ns S1•s. Deput,:ul:ls. Dbsb. em v:s•.n il.hlacie ele velhos H rno~:0s, ;:mlltHes ;:; \\o· 
<lo que ~•c<i.bav;~ de oul-'iI' .ilo orn.du!', que mrn~, ;vlulto3 e ]11fantes; e:n :mmma. o soei:J.
S. Ex. Revm. não ;;abüt o que e~ ~oligiiio. !ismo c.:\1rist.:10; 
Fí7. <'bsoluw. justlç:t ao a rgumenta.dor que, sí o SR. Ai;cusm SEVERO- o da Ba.hh prega 
sabia. definit- a n1:itel'ia, 11:10 oquiz lazer n:i.- a promiscnichtdc_sexua!. 
quelle momento, evi t<ttHlo as tliHlcnldadC:<J da 
ccintcíl<la. em cp.te a su t pJ!:1,·r.t es!;na tr.'1· O Sa. ER1co Com.no -0 !_!ivt'illO!ÜSruo quer 
vacht com a minll:t. Fiz ainda just;i;:.;, .:tbso- V. Ex. · ciizei\ mas is~o nao esta. J.'.ll'ova.do. 
lntn. a.o S<:!U cnrttcteJ? sacerclot:<L, poi•qn& o 1 D~ixernos, porell1:_.'1e p:irte ::i. que5tiu d:i. poly
m~ iot· ":l<:JiEio que_ ~e pócle fü.ze.~· a. _um mitüstro 1 g~.m:,, ll01'q\1C na<J qn•!;~ rt:;tJ.o!lt;1r ai; eras 
d'.1. 1:ellg1<tO e 1ll1:c1• (l\l·J cre s1n1ple~mente, j h:bl1e:'~ e evoca.·:· r.h'all~·~ . ,~a.c.t: e .J:1c()!J e 
embora n5.o entenda. a religh1:11 nu~ proJ'l'.s.S.'1. tolh :1 se!'iC\ 1lü g:\.J':tnh•'c'i; .~u:; p .. vc-:i.1~,ru <t 
.\ ll! ~um cotttdo de iul11hiçiio elo :•itciocinio. 1 tel'r.L iléiso. ) 

Quando em mmt 1uestào c:ua.lq,ue1· ~e c!iei!'i 1 O ckro da füihüt 1C\":")_ ~<·t•:pN clum,::;; ~Cl 
;lo co1wcncimeuto pelo raciocinio, a. condusáo prose!yt~Bmo qll'? Antomo Cou~ellteu·o fü.~w. 
dl)ixr. •'.e ser ru:i.terht de ró, ponim,objecto de entre o5 sol't"lH'Jos; a verdad;; e 1ista. 
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. Q cl~1·0 fa ~:>.!lia .?ilo tolar:i.?, <JÚC ,\:;~o-; '.ir-mou no p;i:do fc•1er al · P.sta i ndfi>Ct~·~en~ia 
1110 1 o~sJ!i-m•o u,·c-~c t :1;nr.em st-•L nu- ·, ~r.m0 ;rar~n r. 1 a ::nprE'ma. de tor.a',-as r)(H 1Í'l$S(>CS 
lUCrO.~;! g-1•up1:i. d~~ liu1ati cú~; !iOr f;U f,1·:1, tl jsci-· 

1 
rel1g ioS :l.~ . G que O CICL\) ~.1ràz l lé-h:n . ins::; t i 11do 

Jl1.1lo~ que o 5f'g:u!1tm como ;10 :q ro;t)~O do! nl'I.;; .su a~ .,!c:urncía s eontr·:i. o fün:\tlco de 
socia.li :::ni:) chi·ist:io. Canwlús. consi:·g11 it1 iq1nio do .go\·e~~n;htor ela 

COlU<!Çot: ca tito a int rigar AtHOn'o Con,e- Buhí:t al1;n r!e m:milar rni:isiona1·1•>S q u1~ trou
Jheiro co::i o P l'e$i\IC'uW 110 Estll<'lú d:L n:1hi;1. xer:im occulto na m::ng~. Jo l::fbito •J r:l<ippa 
clur:i.utc o lmp~l'io, f .. :•mal<mrlo cknu 11da~ t>~t.rate;.:ic(\ .!e C•mud us, qur. f»t , .:1r~ 1·<:(•ítlo <\·J 
succe:~iv~ .. e lcvantan·l o t od;;. a s:>!'te c~e Viet'-Pr1•si1'.cntr; •';i. l'l;;pu!Jli~'.;l . qu:Lu,Jo em 
aleh·e~. . · r fü·ctiril.la11e. p ·11-a. q nc p ·r es'e rotei;·o p11-

0 clC!'ü r::im:i.no na Ra!t;a • m11lav:J. com An- · iC.';<<?111 ;1s ir<•p:i,; an 1namlo do tet·· ic:J <..-0!'0· 

tonio Co1:sellteiro, diopU\;1ndv-lhc p:·os~lib:;. 
1 

m·I ~Iol'\·it'. 1 Ces:u· h ' w.r Ant·mio C<insdh<'i1·0 
o <: e T \I. ,. - y E 1 · ! 1.) su:t,; hl•l'il:i;; de fan:LtLCOS. 

. · .r •. · i;~~~ .Iu : u~·! :Ao-_, · ·,.· "·.:?;e '· <l ,.\s;im l')ll '; º" m iuiou,n ·ios fM:'.m :·1•p:,ll ic1os 
hcen~a:;,1\· . .:.X.COllittr:es,-~0."l' .. U,UIZ AlttO- p~ to ·!ief• ,10 . :.l"Un· .. n, [" tli+1 <'U. Jhlt i·t n"o do\:_ "-" ll "'t"•• ~ê'°h, ' lf':a raz t1e p~ n ' , ctc••t \..• I t, 0. ~.I ' e ÇI ::,, .._ ,.,. ~. ( ' ~ L 

,,1. . . ... ~ .... ' · " ~ · ' 11 -·' ~·· • ' " 5'11 ~ ª 1.• ar.rou c:m cn.mpn. qn:1n1lo rn :i.is nã•) fü>se 
1 •. u.11a11n. p·1ra 1hw uma rn1i; f,1çüo no d o:ro C'l.,1toral 

O Sr:. . E1: 1co Co::1uo-::ilo ir.e refiro ao J e5''ª E~tado. 
ar(·t-bi:::gJ . l:!;:n qne pe:;s·:o.s 1!0 <:!ero, :ni;;sio- Rc~11 1r.ou 1lt1hi one fün'ltic,)S :n·ma•\,)s re
na:.,üs r,u ~ 10r~~n1 r·!1,·:a.r!os ao tn1e1·ülr p:H a ;~g- i t·~un b1• lorai.> ~;;, lr!it·~ rn~n tc: p ~u· dutt.~ ou 
c;;ltcch l :~ r..!' c~~e ~r·upo J~ sc- :· tanf~j0$~ pril f! ·~a.- '"l'<·s ,·czc:s a..; cxpecl içõc."! n1ttntlr ... l.Ut pelo go
rnm a ;;rt':.riiçilo do C .. ns«lll(·i!·o .\ :t tr•11iP. verno tia R•1 ltia, fact-'8 e:sc~ q <1f: ula1·r:1ar:un 
denunch\ em denu!lcia . pe!o <l ' ?Cl o al'.-c~ 1 ispo tod•' e J.lait.. sa:;cit.·muc-s.! a opini:i.o u-3 que 
r ecia11<c.u a intct' '"llllliio da .. u t1.wi·fa-te ci1·il. ; •:xí~ti :i. na Bt\~d~~ u m centro cln re .;is~encia, 
o b1·0..;o hrtc do poder 1;-: mi.or.ll, ~ fi m ué 

1 
nilo t '• nto á rcli~i:::o como á OJ:1sti~ui,:;üci de 

àis.per:o:.al' (: ;~!\ agg!'C:!ib.(,·fi.<J tle fl'in 1•. tiC·):--~ l ;!.j ÕC fe\•crc:ro. 
que <li:d<tm infestar os tlo:ainios d:~ J~r· j:\ U.u ! Si os i:obre.s Dnpnt:>.·.lo·; le!•em e~$·~S 1·efa.lo
l{oma. !'ios r.l. •l l'Nd,·, fie irão p1s :i:os dM e~:pi·~ssues 

l\o tempo do lm p ·1·i0, '}win<lo !?ilvi:i reli- amor~s;;.s que ' 'llc prodigalizn. ~1 !{~ p:ilJ : i c:i. , 
gi:i.o no Esta i'.(!, "sse pr .1:::erli :1:cnL\ sel'ia jns,i- :mnando ao eff :ito ; 1•0b, a \)i'e((~xt0 do <le
fi~1xel. A l.!!r·<"ja rfo Ruma Cl'.1. :-.. unic<i c; 1<c :·e!lf.!c;· a. ;,rdem puLlit<~ e as iust!tu io:•ies 1·cpt:
po·1ia :•cc!:luh r por csb.s jH·ov-i ' endo.s e 11izer: "licar.a:, :\ ln tt:1:ç:'lo do dero l•)i m1we1• :l 

Ha u ir. ran:iü c.> no scrti'in ll~. &~!ia ; •!n sou gu1!rTa 1·eligl: s:1, que l:oj" cl:t>go11 :i. P•):ltO eh 
relig!:io do E;tado e C<)Osfguin teme:ite tenho eo nfla ;;m •;ã•>. qu1' todos l:ostin:a rno, , g ucn•• 
o tlireito <ic peJ.il' o apoio dos poleres iwp •- civil po!' mo ti n> 1~1J re!i::fíào q uc c.;W..:u::tc.n1lo 
riaeE, o.rim elo <lissolv<'re;:.'c a.i u.nt::;.: r1c 11io i!li- ao Rrazi!, a!~m <le sornmaH1& tl ir::1ctr·o. o ~a.-
cito como co:i fis~iio 1·eUg-io;;a . crilici·> do gcn<•ros::. s:~ngue do :•xt- 1·cib . 

:'.l«s o g"üY•·r no impei-i :ü, l.Jo:'l ~;, s·.::i. fl:i t:1 Arrna·h a g u"r:·a. cl•'íl na íl•t:1ia. (' S ill<)-
ª'' flna:lo Pe:!ro LL nome r11 1e sempre p: o- n:u·r.~liiõi:ts •)m~at'(:ari1m-~e n;• en1r11·,;zn :lo An
nun cio c<Jrn :ic;:.t:i.;nent"J u1:vii!n ú ~ su:t.; vit- t1J:1io Ct•11st·li1ei1·0, a cujas hord :c~ s' r.:i1ho.m 
tur.lcs pri ·:~,das e :llg- tm J !n\~·J:; 1i,o s.· u c.•.l':t- .i un t.n.Jo grupos de LandiC.u,; de Lc:;ç:ci~s e 
cLer p .1l i tico-o guverno !mpc: ial nrw con- 'JULros k•i;u.res dess~ E5t:Ldu, e p,n·a C:t11uuo~ 
se:ntlu ' i li~ a prerexi:o rJc eu~ i nar a cani lha co11ve1•gi:•;i m tl;•srle en 1~io :is visL.u:, :i:: c,;pc· 
c:i.tl.Jolic;J., li>~~;;rn pc1· t11 1·bal' o Conselheiro rnnç:i.s e o; auxi:o3 d(JS resburadores do 
Anwn !o nr; s·~u tent,uH1;n de soci~li-mo cl!l"i,;- th1·ouo, qu!l cons piraY:tm ne•ta C~pit.!, nos 
tãn, e não pr:i;;<'~uiu o proccti imento que o E5i.:ufos rle ~linas e S. Paulo ... 
arceltis :;o tia I.!ahi c: i-eclamar·:i. tio pl'esitle:11te d<\ 
enr.ão p1i.n-í11c;i a _ 

O imp:;1·io era tol~rr,n tri em matcr·in. :·c~i
gio~n.; df:jixn,·a .Anton:o Con~e l!ll)iN e,·an;:re
lizo r cunt:·a. n vonta·1e eh ig1·.,,ja de Rolll :.t . 

Entrei,au1:ç,, wrn <L Ri publica e ch.1clara por 
um acto do Go"'erno Prnv isol'io <Jl!O es ta vn 
sepal':i.u11 a Ig reja rio Estado . Depois de re
u n iüos os representantes 1lo pOYO cm assem
blétt cons ti tuin te, firmou-se o principio de 
que :i. Re:c>uhHca é e$tranha a to~l:ls as con
fissões rcligiMas,nilo tendo ligac;:.ào ele all ianç<i. 
ou dcpendencia. isto e, ele or fe111 moral ou 
ma.teri11.l co:n culto ou igreja alguma. 

Pois beru , depois que n•• Republ!ca ~- I :;rcja 
de Roma separou-se do Bi-azil; depois que se 

°C)L'.. , ·oz- De '.:llina;;, 11ão. 

O Sr. . Er~1c.:i Cueuro- ... e como t\~ ;•.mhi
,:ücs 1lüs 1w~11a. 1·c hi.o.,ta~1 quc1n ~;~he ~ a:; aspir a· 
1:õ=s tio clero que :i.intb sonh:L com :t. n s· 
iaur:w'lo da I,çre.i:i. no Bt•azil, tudo concorreu 
fKl.l'a aniwar o Antonio-Conselheiro a a1·mar
so c.~ntra a RepulJlica. { .-1 poit.das .) 

DaLlas es:;as cxp !ico.~1>es , pe~o a V. Ex., 
Sr. pre~i. tente, qne se digne de inscren:r-me 
pe!r1. se~uucla vez na discuss·io do orc;~mento 
rias Helac; ric.s Exteriores, atira de 1 espon•'er 
a S. Ex. Revma. que impugnou a eu1enda. 
sup11reS$lvu. da, le;;a~'ii.'J j unt0 a Santo. Se. 

Ficn. a discus~ão adiada. :pela hora . 
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O §r. 2° §ecre"tario (servindo 
de 1°) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIE.NTE 

Officios: 
Do Ministerio da Guerra, de 25 do mez 

findo, envianao o requerimento em que o 
tenente do 1° regimento de cavallaria Fran
cisco Xavier do Carmo Junior, al!egando ter 
o curso de infantaria -e cavallaria pelo re
gulamento de 1881, pede permissão para 
matricular-se em uma das Escolas Militares 
da Republica, afim de equiparar aquelle curso 
ao do actual regulamento. - A' Commissão 
de Marinba e Guerra. 

Da Gamara dos Deputados do Estado do 
Pará. de 15 do mez findo, enviando uma in
diMção em que solicita desta Camàra a crea
ção no orçamento federal de uma verba para 
subvencionar uma linha de navegação a 
vapor, que, tendo sua séde na capital da
qu01le Estado, ligue : quelle porto aos de 
Cayenna, Paramaribo e George-Town, etc.
A' Cofl!missão de Orçamento. 

Requerimento de Rogerio Ferreira na Silva, 
praticante do Correio da Parahyba, pedindo 
um anno de licença para tratamento de sua 
sande. - A' Commissão de Petições e Po
deres. 

O Sr. Presidente - Tem a pà
lavra o Sr. Barbosa Lima. 

O Sr. Barbol!laLima-Vaeadean
tada a hora e não abusará da attenção dos 
seus collegas. PrPci7a mandará Mesa um 
requerimento de informações a serein solli
citadas do Ministro da Fazenda, por inter
medio da Me,a da Gamara, para o fim de 
demonstrar que não tez uma allegação le
viana, quando por occasião do discurso pro
ferido ne;ta Gamara. rereriu-se a irregulari
dades havida~ no serviço aduaneiro, no Es~ 
tado da Bahia, e· á Jrnqueza com que o Sr. 
Ministro da Fazenda deixava-se levar por 
ped.idos oriundos da politicagem local, não 
punindo drvidamente funccionarios preva
ricadores e antes, contribuindo para despre
stigiar a autoridade do homado e energico 
inspector em commissão. que alli se acha, o 
Sr. Antonio L. Macabyb::i,. 

Um jornal da, tarde, parece que, devida
meute autor izado ou :re '. o governo ou pelo 
honrado Presidente da Gamara, o Sr. Depu
ta<1o Arthur Rios, declarou que rn'.ia não 
ter funriarnento o que ~e havia dito n'L Ga
mara. a respci to do emprega_do declarado pre
va;·icador. . . 

«SaLemos que não tem fundamento o que 
!Sé disrn na: Caml.l;ra a re~peito de um em:• 

pregado declarado prevaricador, transferido 
blandiciosamen{e para o sul e conservado na 
Lelegacia Fiscal da Bahia. · 

Si bem entendemos a a.Ilusão (e conviria 
que as censuras fossem claras) é ao chefe de 
secção Clyto Pereira, transferido da Bahia 
para Porto Alegre e conservado na Delegacia 
Fiscal da Bahia por exigenci(), do serviço,» 

E continúa por ahi alóra, prestanc1o um 
serviço ao governo e ao honrado Presiflente 
da Gamara, . de ambos os quaes tanto preciza 
esta empreza_ 

Ora. per sumrna capita, passou neste as
sumpto porque não tinha interesse de ma
goar um empregado envolvido em accusações 
muito graves, e apenas apontou o facto cha
mando a attenção do honrado Sr. Ministro da 
Fazenda, a cujos honestos intuitos faz inteira 
justiça. 

Essa contestação, porém, vem collocar o 
orador na obrigação ele dizer que é mesmo o 
emprega'lo-Clyto Valterino Pereira~:rans
ferido da Alfandega de Pernambuco para a 
da Bahia, quando cbef'e de secção naquella 
alfanrlega, chefe incumbido. da revisão de des
pachos e de mercadorias, tarefa na qual de
monstrou tudo, menos honestidade. 

Na Alfandega da Bahia. culo serviço nota
bilizou-se pelo muito que deu de prejuízo á 
arreca.r!ação das rendas, alli escandalosa
mente defraudadas, o Sr. Clylo Valterino 
continuou a ser o mesmo que bavia sido na 
,,Ifandega de Pernambuco, mas muito e 
muito protegi<1o dos poli~igueiros locaes . 
. Aconte e, porém, que em boa hora foi en

viado para aquella repartição um distinctis
s·mo funccionario, incapaz de pactuar com 
qualquer sombra de prevaricação e, para mal 
e.os peccados do Sr.Clyto, uma das primeiras 
providencias que solicitou do Ministro da Fa
zenda foi punição para esrn empregado, que 
era um dos principaes corypheos da defrau
dação das renc1as publicas. 

O Sr. chefe da 1 ª rncção foi immediata
mente transferido (bonra seja ao Dr, Bernar
dino r'e Campos ! ) para Porto Alegre. 

Mas aqui chegando, encontrou.se com esta 
pleiade que consti tue a bancada bahia na nesta 
Camara, altamente poderosa junto ao Sr.Mi
nistro da Fazenda, e o Sr. Deputado Arthur ' 
Rios, que dá a sati;;fação de parecer que pre
side aos trabalhos desta Carnara, teve meios 
e modos de conseguir que o Sr. Ministro da 
Fazenda fizesse volta para a Bahia aquelle. 
mesmo empregado, que, por castigo das ~uas 
falta~, tinha sido dalli rétil'ado poucos dias 
an tes; de modo que tlesprestigiou visivel
mente o inspector da · Alf'andega, que, ma.is 
que nunca, precizava de ser· apoiado pelo 
Poder Publico, para arcar de frente com os 
EScandalos que alli se davam e continuam a 
dar-sei Voltou esse empregado :i;iafa DeleP.;aci~ 
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F isea\.1y1mo n.ddi<!o,a. pretcxtóde falt:1 r~e em-1 o :§r. Au~nsvo S e'l.•e ro l'ef1'l'c-~c 
-preg;;,do~ . Não é isw exn.cto ; e nm d;,sses \o.o indr.en te Lle iiontem. t'e~talxlec~nd.o a 
muitl1S suphi;;m,\s e~fü<'rnp:1 <los com que a ·I vi:r·!sue sc·brc e ·rtos ponto!'. e p:i.s.•<J. :;._ oc· 
p:ilifü~;;,;;em procum amparn.r SlWS l'reten- t•up~r-H~ da «<lmi:1i~traçilo <lo Sr. :Ministt·o 
_c;;ões .c'.:)3,:lbída$, tão pre_jurlicí:1c.< ,\, mar~ha rio! d:i. .Mri.r!nha. Prmsn qu.e S. Ex. c.ie carn 
ser\'1<,10 1~u\.1tco. N<i ,\ll<ltl•1€·!!:\ •! a Hi.li1a. de temp:i a. ~SÜ\ pane .tcm· mauguNulo um rf.
que !'óde lun·er necei;sid<L-l o ildu t•:.-rceiros e ~í ;r1• n'<.le Crl'o)::; Jc tnt natureza.. que dit·-.>e- . 

• ·quartciS e;criptu : ar~os p:~ra o trabalho ele bia sel' o l\lí1li:>t•o o Sr. barãi) do Lad:uio . 
b~nc.'I , e nunc:l de dieres de t<?ni;:1o, que alli Ni1.(• rt>~pf:'it:i. pn.len tcs, nem ortlcnanc;-.as. nem 
.estão tl'oranilo perna~ e no fi m do tnc z r eco- re~·ufamentos, c:,,1ot.tn 10 quo) sej:i s:i.crificado. 
bem os sens veut:iu;E:nto~ . sem outro .i.1'<.ll :.lho o pts::on.I que i1ü,1 concc•r. 111. c0m S. Ex. 
sinií:o por fln·:i. contiuuarc-m :l. :;g.~:t[lr n.•1uel- ü nraclor ci L<t Yilrios fac tos occ-~1·rido;; na. 
!e~ <kspacho3 com que conseg-uein o.t1quirir O.•\minbu·a~üo uo nobN Min:st.ro. nometlcla.
prcdios nos tempos em r1ue os ,·encimPntos 11~eme :i. comprri. de dois V;•p:)rc:; ·~esta. praç:i. 
dos f:in~cinnnrio~. m:i.I po.1em da.1· parn. o su::- -o I:1âp" e o Jc•1ipccrr , feita em pcs.~;mas 
tcnt,1 Jc vida or1iinarin e nuuca p:im acq:1isi- comlições. e em sc·gu h~11 . ;·:n·n demonstrar 
~ii.1 do immoveis. Ql!e "ª )farlllha e;;L;-. w~optatl o o sy:;t{'m:t. no 

Or.• . p:i.1•a 1!cmonstr31· i :•rcflltan:lmrnte que a;·;·ocl1,1; c<1nira os otfJd:ws d:i. ,'l.rma1la. rel;.i.1u 
o Sr. M!ni , tro da Fazenda. em que f:rc aos cs m1Jthos que deter!'llinamm :i. t!;,rni-,flo 110 
rnus hon~sws in~u!tCls de cncrgico :idiu!ni~- hnm·,tdo cn pitfü• de m:it· e gu:!l't'a. HollriA"o 
trador. está · muito [1;nge d 1 t.~refü que~~ .To~é 1ta. Roc ha. do corn mamlo \ \'1 <:ouraç:~do 
impoi, o om <.101• requer á :O!e3a que lhe 111aur!() Ri .. c/11tel•1. 
có;ti;1. dcs>es rf-lntorlos que promttte ler :\. Alem dt>Stcs füctos, outros ha.. e m:>.i$ im
C:1 mara , esperandc qnc a. C<unara. npproYc 1 portantes, que p~·ov ;lm á c\·i1l~11cia c~tar o 
este :;eu requerimento. m:i.s 1!ecl<lr:rnd .. d<l.:tle Sr. ~l inistro d:i .Ma.rinhr: atten tan•lo cúntr.1. 
j t qm siella. nüo o a:;>provar, isto e. sia ma· osrepublica·nos. e para <1ue a v1::·da·1e se fa~:i. 
ioria ou parte da. maiuria entcndff que CSL(l r:um ,,s infvrm~çl>e:> c:u~ .i 11 lg '~ incl i$pcm1ne1s, 
requorim0nto nG.o deYe ser appr.:n·auo. tem aprEsenta. r.o>te s1mtillo um requcrimc:ito, c;
dado implicitam· nte rn;::lo iis suas asse\'era- pci•ando vel-o approY:l.·i<L 
~s, p

1
or isto que_b~sc~. porel;t:i. türm.aoccul- Yem iJ. Mesn, e lid•'· apoiado e sem fol!afo 

tu a uemon~tra~-a.o 1rrelutavel daqmllo qtll! ence?·r:~do, ficando il..Jiudo. a \'Oitl\:i-:>. 0 ~-
affirmou .E s 1 como espe?a.. 1m1 bem da hones· guiulc · 
tidadl' <la administ!'a.~·'lC', es;;,,1s informa<;õ~s 
lhe •iercm a mãn. ;i. C:.Hnat':~ fica.ri convcn
cidn de nentrnma effic11cia. do conjtmc:to ne 
inet\i<l<l.S ~ue. o Sr. ).linistro diz que tem pro
curarlo adaptar; inns •'e que se tem 1lC5\"ifü1C1 
pai· Mtml. <la pú\itic:'·)!<:m ll1c:tl e c;pecia.1 -
men le ~ pol it ic:.igem d:~ ll:i.hi:L . 

Conduin<lo,u or,idur pro:nl!Le mrstrarq11e o 
num('rO tios Clli'tl \'n.lí e1·imo~ (: muito makr 
<lo 'Jllil a11u11lle quo Ji;..'eir;1me:ii o ;1iiut3c. 

O ~eu rt~qn erimcnU> ~·:o ~.'ee; uint•,, ; 
Vem ú Mf.'.õ:t. é lido. :ip:i:i:lo1> s~·rn deld:, en

ccri·:: .. 1Jo, ficando ~"-!kttl ~·. a \'O L~)l·rto , o rc;:;uin~(~ 

I:El.)t:El:Dl~:'\TO 

<' Rc\i tlCil\> ;;uc~ se rnlicit<> do Preúlea te tia 
Rcput11ic:i .. poi.' hiicnr.P,!lo d~~ · ~\! c ~:t <lu C~t.w 
ma.y;:. <lcs D0pula,~lo~, •·ú i,,; rlo;; offlcio~. re· 
l~.torh1~ , rc.,c1•1•a.Jos ou n'flú, dirigidos ao ~11-
nistro cb, Fa:~enda. r c l(t.l i n;.pector e' d:i.s AI· 
fâ.ntle;..i:a~ da B:Ll1j;~, J\. La t:u1· 'a. ~ía.e"'.bYhu~ c.io 
Cear'il, ,\lanwJ AI 1·c.~ ,;,. Si l 1·:i : ·~e Po1:t.o Ale· 
gro. Luiz Vo$., iO Rr-i;rino : 1.:c ~aÍl t o;.; 1, dc P.'.1.r·~· 
na.gui:, <• toin (l.~ s:m d:~1; emprc:.ia.•!0$ 11<: Fa.
zemi:t. TurnJto Gn\·;·1'.1, ~~[n (\Hr1cnls~;io nas ai .. 
(S!!fl< •;:::~ .do 11".~ iô. :•c•:!ü:' t· .!'n.:ahytii. e A. 
Sa.tt.tnlllH 1 na de. Bd~rn. 

S:.1.l•• das S<:s:õcs, :J tlc ,)ulbv do 189i. - ncw. 
bosa L i11w.>> 

He·1uciro que, pol• ink~ L'il"; c•J ío da :.Ics:.i., s1~j1 m 
p(l(lltlas a.o Oove:·no «s scguin lC\$ in lü ·nwçüc': 

ai qual o p: ci;-c pot• qu,:i fc•r::m ccmp1'.~tl<'s 
os vap• •! e~ l11tipú (• l :opei:a: 

l) qtw propost:is f,r:\m !"E i tti.~ ao G:1,·emQ 
pnra a v~ 1 1th~ 1

1C um n::L ·:io·t~ ffi·.~ ina i·:..ra l'l! .... 
;.;í1ro de plt:;t ót':~ . a5~ün como ::ts ~ontliçJ<. · s <fos 
tn;~:;mas pl'4 'P ·s: n.~; 

e) coph• do omem n. 2, t! f! 12 r{C\ .i'lllciro ;!e 
l~Hi, o.l í!"' t!ido j)l'lo Qu:nlt!l-(;eoc:·al da Ar· 
ruad::. an Sr. capitii.o de mal' e ;;u·'tTa R0t.hi:;o 
Jo3c tl:i. R•icha; 

d) côpi:t •'o e.meio d,~ cornm::.ntl:J.n!e do cn
co11r;'.~a 1 lo Jfü1c!1t<elo, pcdinflo r.o Gr.1verno a. . 
liqu;dnção rio inciMntc r1ur. llio cs.taY;1. cu~· 
t:rndo a. pécha. c:)lumnima de tliffu.11,:iLl ir; 

e) 'ó;iia. <lo rcq ur.:rimen(o 11::> mc~mro cr.m
ma:1dan te do !Nacln•<!fo. yedir:tl•) a pulilic:içii.,> 
ofilaia! da in/ol'moção qi.:e ,.rcstiir::, Yisto i•i 
e;;t ;u · o cas<1 n.r <lominio pttl.11 ;co; 

() cóph do omcio n. ::w. de :::2 •!r. maio Lle 
l_~t;7.cin CJU:: o r:-i:r it:'i.o th m~r l' gu:•t']';; pc
cnu :icc-1:r:; ~ PtH·a. r~·_p:-c·s '. · ri 'bj. t \·:·.111L ··::t os S t ·.~ . 
htluistr.1 (Üt I\iar!1: 1la e 1~jw : <i r! lC- .. c 1HJr;i.l l'.U. 
armu.üa, r\ssim <:orno a r eopost:i. do Qu:1lel·Gc · 
m:1·al, n. :10;?, tlt• 24 d(: maio do mesmu_un~v. 
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e a _re111;:" úr;-commnndantc do Riachue!o sob\ col\oca(os n~. vang-urtl'd.a <l;v111:ll~s que m~.ls 
n. 3~::J. e.e 26 \ic m;v.o. se nat.>m pelas verdadeí!';<S idea> !c;mb!íca· 

S:; la <la$ sessijçi;, :3 d1~ julho ~.e 18\Ji .-it!- ~a.nus. -
g1mo s c~·crõ. · Cm facto •. porem. nini'(), o trnz á tribuna. 

a qi:~ .i:tlg;~ llQCe:OS<lT ;,,- •\tt ccl'to rel~\·o,·p1:h 
O §r .. §e.r~cde'Ho Cor~·ê iwport·•n··ia, qua trn1 no momento pl\:Senic. 

Antes de entrar no :•~~urnpto que propria- A C<tm;i.l'(), :;a\ie-qn~ o )_)aiz e~tà. atr·a.ves· 
mcnrn o trnuxe á trib;m:•,, aproveit:1 u op.por· s;i._ndô urna situaçno cm. que se estiio dis- · 
tunihlle riam. foz~r uma de:fa!'aÇâL', que r.1-.imimindo p~,:íçües. em Q.t<O :i.Cjuêlla co.lhe
,ín!gn. dcYel' de con~cienc:a. cm l'dai,:.lo ao <.lrn.l mom.teu0;;1. <'e que faUon. em um lJel
tti,1·ursó ct,_, sel1 illustrndv ~migo, Deputru:.o lissí1?:0 tli:<curso 1~e ~'l'tltHlcs Jlo1·elt>s i!e ima· 
peln. E>taJo d•> :~n1azom1~. o Sr. Amm·im Fi- gina~·ão, o i\Ju;t:•c l~ada do Go;·crno que
guei:'n.. com g1·an~,e p1<z:~1· úo e>nid·w - niio tem 

Quii.mlo ora:va. S. E'X., rehlian lo com mais visto 11íl'igin1lo a:; ;;na< 1)1\n l:;nges, ~·.s suas 
ou menos ;eltemencia. n.s n~g1·<>s:;ües. l\i1 c•lJÍ· legiõe~. rlc mo1lo que j5 pfüle dizer t1e•fa. 
:liiin d·:.>Ol'adol'. p1•,-, fun·'urne~11e inJu;;t;,~, que Casa qnc o Pl"csi1lente da Cam.-i1·~t, que foi 
haviél.m ,i<lo d irig-ida.', tl<t ou!i·et Ci· t~ ·'o C11n· el1,i1.o r·1n numcHl~ p1·csr.i;.:io d;i :i.utorn;h.k. 
gresso, ao.~ S(·U~ ami:,:1~,- llo E•tar:o do J\mazo- em nome e.o P1'ci'íd('nle 1fa. Ilepablic;1. (WC· 
nas. a resp:.·ito da pl1!itkti '1 uo or:i. se raz ,-inha do rE!prc~or:tm' o rn~s:i:o pl'ineipio 
llC:;se E;tu(l,1, o Hiustru .~ d'gno am:;;o, o Sr. da ttnto!'it1o.dc, e mesrr.o princípÍI) gov~rna
Ci1rk~ :11arcl'llino, \len mn Yi<-lt·nto l'·Pl\l'te" uic11tal, qae 1·r11l1a. d•; represent:n• :;o seio ltO 
re3peito do Senadn1· à.1.1 Estado do Amawnas. Congt'es>o. nrst.e rcgimcn p1·e::i.lenci:il que 
o S:·. Dr. 1\lacit:i/.o. tanto o nssombra,esso princi1,io. se vô a todn-

Ness;i. occa1;íãu, acbnnúo o aparre \'io:erito. hora.a to110 mo!1.ento-com Yerd.i.ileiro cs·an· 
vel1erncnte, e vendo que\ r.t: .. ento o su~;,urro t!alo publico.com vord;Hfoiro es•:anfüüo pnr::i. a 
ti.lw:;: nii.o pmk~se con.;t.H' c1r. nott1 taclly- opinhiL' 1c;a1blicana de,tc paiz. r·o:n ve1·éla
gr,.pl1ícn, de rnodr.J a qnH:l>.~r! illu~tre ~e1rn·lnr ·'eiro escanda!o parn esta N;1ç-ão. qne estâ. 
v1c~$() <l. tel' conhewnetr!o deite, a · orndor n11t·ecla:.!lo,com ol!ios tltos.oParl;nnento ~ba.n· 
o· >e1'vou a.o tt.cltyf!"rapl10, <rntão ern se1•1·iç·.>, !lomu.Jo :.i toda. hora etl tot.lo o momento 1:elos 
que tornu~se no:a. do np:.i.rte. sens :imigPs, de modo a ]1rOVGC<n: '' inte1·· 

Ma; na publicaçlo .. 10 tlis~urso l1o seu íll r-s· pc!!·,ç:io, que hoje todvs 01wiram, p:i.i·tídn._ <lo 
fr~ amign. viu que o bcllyg;·::q,ho tomou a. iUnstt·e l'üpr•ese1Jt.:tnte do Rio de fanPll'O. 
obw1·v-ai:ifo como um 3.par;c, P"l'(;uc c;tà coi;- qn:<,n•lo perguntott si o Prc3idcnte da Rc
sign:1t10 no discur·so, inirnc !i:i.tnrt:1!n1c r'c;iois pnblica estarn abana.onado ])ela. m:liori:l. go
do q~c Yiolont.a e yol1e111entcmc11ic 1Jis,1~ o il- wrn:Hnenbl ou si por a~'tso esta. tm.iQrla 
lnstr.i<lo collcga_. o $1'. Cni·los irarccltino. )(••vc:·n:unento.l iu. emprE·he11ller a co.mp:i11l::i. 

Ora. HlJeZal:' <le au~olutarncnlc u5.o l);!,ur tio dcser~1lilo d:l~ in~l.i1. ni~,(';e~. prol'tuzln·!o o 
1~c accorcto c .. m a oric:itaç::ío politica rlo !'ena- mais de>:·,sr,rnilo ob5trucio1;ismo que o; an· 
l~or pelo Est:>t!o do Amnon:t3.:~o qllnl ac:i.ba de naes <lo paiz podem registi·ar. :-foste mo
rn 1°clori1'.aJ e~arJ,; ni:io cotnp:ortit• cOl!t S.Ex., m0nto. em qu, ,:e estrí.o .discrimitrn111:',o pGs!
rle rno'11> n!gum. n1)S.}uízOi; forrnnl:-.1.lus n. rc<- ç-<ic·. e:n que es~tt. enorm~ c:ttli l'dr:tl üe 
J•cito do íllunre e l10:11•nrla a1\rniníst,1a.dor e ql1•~ fü.ll~. o .-;oure D~1n1bclo pelo !Uo [l~ 
dO$ é.migo.; poli 1ic:1~ 1'1»~c E$1a•fo, r> com o~ ,iancii•o, se dh-iLllll í neste~ momet1to. cm qqc 
qm1cs •J E~t:Vo <ln !':wi\ i;i1·fos ~1·tis t•cprc·,cn- t.o·lo; ac~\~1lm de deixat· <le J('eser.('b!' o t'S· 
taotl;s l'ntrr.tem c1;; la~os t.la m,_tis ín· p~t-iculn. llc ver, ne~s;i c:<th'<L!r.:l. m~ uiffe
t11na e! c,;ue. ta so!i !:1r-iedat.lc, e.s i·nlacues rent\,s ~lr;ires. o\·anüo p:.1dres 1\c c:·e1los os 
p~s<Óa~s du m•arloi· c1.'m o !JO\.íre 8c11:1(lor M'\- m;lis <lirnr,os. do tr•n 1l~ncias a.~ m:ti;; fljvcr
c:h:~•~o !!!e inltibí.im 3.bs(JJUtQID1~tHe de tom~\r :,:entes. de aspit·a,ue$ as m11is contt'!lrlüs. ecl
p~trt.e cm uma <liscus·ão de i nter!'sse FO!itico tre :3i. qunncb se díscrimi11:i.m o~ ótl'l'<l.\OC~, 
!e.cal , ~ffi que O Sé·U il!ustr·c col/e>ga 1'010 (!U<llldn- por a;siin (!ÍZCl' - OS !'r.'.pU\•liGallOS 
Armt%t•OOS fazia i•et(tlia~ões a n.ggrcssões mt1is fúrmain em ve111adc1ro :i.c~i.mparn•mto, tem 
ou menos violentas. {j!!e e~stl s~nuuor havia a\1.0 rele\·u politico a p:J.h~vra. lle tnJos 
J'ormuhido no Sem1d:1 con trn o,; SQU5 n1!l'gos. nq1Je;\es que Yer:m 1h propa~and;i, t·~m alto 

l~rnm esfas as obscrv~tções que t'nha _a 1·:ile\·o pülitico a p:1l;tn«t de todo'> aquell<!~ 
fazer, tldxamlo uC'.m fbrn<lo o el~tro neste que sustcnt.<•ram, uost empos malfo.dtvlos Jo 
reciHt0 q11c ub::o!:1t;rn1onte niio pa1·lill1:-: i111per1o, cs i<le:ws i·epnblle<:nos ; e ~~a pa
rlo mct>.o 1.~e ve1• tl,.;;,o i!lustrG Sen:1do1• n~s l:nTa tei11 !:tato m:ti5 \mpO!·rn.ncia, nes~.c 
inju~t;1s :tg:;r·es~Ü!·S foit.l>'ao Govcrnolto1wsto, m"inento, qu:úi:lo p"r •lcas,,, através. eh~ 
que ]ll":'SÍtl\! ao E~L;;do t!o· .-\f\\:lZOtl:l;, a ]X1l':· 1 crisc;; po!!tit(IS j:OJ' que tt·m pns,ado o pa1z, 05 
t~ca cto~ $eU~ :un ;?OS, c•nt1'2. a ol'i-11iaçàC1 é \wmen~ que a tmzern u. _p:: i.Jl:co tcll~\;tm com· 
t;to repu.bl1c..,na, tao pur:i., tao e[eva.dii que mctt-.Jo el'ro,, de IJU<:_ ~eJ.i.rn clle~ o~ pr1mc1-
o orndor O$ ve com uma ~--tisf,t;,,ão indizi rei ros <L fazer a coulls~•W solemuc e çompleta. 

C:nu:\t':i V. I!C S 
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·"-- ---·-------·------------
o 01·adur.~ ~e !"('f•.:.' i\'l i nc.ce~s:1~ . . ,:.\,! q u~ tr;~n. l :~ · '"';\ ··11i1) ~1vs .. n, affip1a libe1·itade. a.in,{ a não 

não U+-1 h.-r ~· .. ca:;::-.-:"a o&~ ' ll. nti..'' nj t i~a1· :l sun. l ~l~ n~ ·.·~~li ~·~\ tn a.~ rnct1·0t)•)!es ll:n·tt1-. lhe~ l.L ~\ l 1 nn. 
-;1,tt -n<;:io. rn:i.~ ,i,, pe1El• :10 Sr·. ill'C · ii',. n :e nhl ur.:.:·1a e NCr:i ·t;;rÍ'• :'i. l'':cellcric ia du.s leis 
llc,.nç., p:i.r.1 incl\1it· 1111 ~1·u di~c~1rs", ttm;i 1Jcc!•'.e:1t~(' · · :<S 1il.:n"L'·1lh" s do pt·u ;;rc~so Clllo
carr,a d\.l seu mu~;.ra a.migo. u sr. Luíz :iíz·1d0:'. · ~<Io 110 f?-m aHlar com<• cendencia. , 
i\[\Jr~t. · inlic~<>nw i~ cisilii: 1çõ"s. e'« tudo mudar. J~ 

E~se distincto m~a ~~cal,:_; ·de lhe csc:.rcYer n:'.\o f!~ ; 11· ab;Ltlutam~'nte quiet:i. n0 ~esmo 
• 1un1 c:iT't:1 n.>t~•Yel : tl~ u1n f: t•!•) pe!.:i -p~·;111or l'l<HH.O cornu :•s splt1nges e a$ pymn11aes do 

a,> estylo. pPh etc~"!:ci;~ 1!:>. 1;):•1úa. p~l:~ im:1- 'i-:<.fYll ;·"· . . · 
gina,·ão fc~nind .. f}lF~ e$:-:•t at n1a. .1 13 pPL~ t.a. .\ 1.lo:n in:tt;fio p:n·~ ~l!os U 1 ~v= ~ - :;;c:l' unm9,·el; 
pn5~uc .. 1ic our,ro 1~~c!-1 .. p:-t1i':1r; -í:·L p.J ~ l:ti ll· o p1·og1 ... ·s~ 1 u1d ,~.1 l' ilH! O a . í!o~niu:u· <~ ruo .. 
c~ito~ ph i h)SYpt.~h:os . ptlo !1Srabelcciir1cn tü d:1~ , .... :··.iC (• Uj i1V«l'-~n ú :1pe:· f,· it.~fKt.r-5~. E 1:ac.l..a os 
J<:i.; hi~L .. WÍ;!; ;;.s~ ,T_~\,...; qua:.-:s (.~ l ( ! _i·t r·.· d< .. :r:eçtw$ l i:?·JU iZ·il:t iU·!iS 110 q u~ e~~:l. 1.1·~t~i.:1~h!C. (tS$0' 
irnporta 1~;, ·s . faz\:H:ti\l apµl:c =c:·.: o ao tnt.•me;1to ~ co:Js~an~~ a~i t..1!· de- 11leus tp.le s1;.::11 t1cí\. o e:>
ps,n:hclo:.;ko r1ue u t;·:t\'(~$<: o pai~ . j 'i>;·ç · de lll!J;t ~··ande êpo~1 de r l!1; 0rmas. 

E' :i. c:i~n <ie u :•1 :1n mi: 111. q 111, ·:~:n d·i p:is-
1 

V1 ,-.~m . p ·hi·,•s i n r.cll_kc,ne~as, :i.tidas :ta.; SC!;l!i 
s:i.do, ~a. pr.:ip:t~ 't~il · . 1k :11n h·!:nc _:1<) Ul' 1 v~!l1 .,s ' '" scumr;s a :i'1<[<!1"s1111~'"· qu~ lhe.:; ll•W 
'!.·J\'C a 111 lc l lt.=td:11Jc 1\! ·''' ~·:.-·} 1 :· r t~H ·:0Jy11!0 un. 1 CO:i~~nr.r:tn J., s,1:u· o t:~ ~ q n ; ~ ll:,!:t. h.t. ~c-t::ulos .. 
re,·011~;. 1lo· 6 eh 'etP:nlJ~o : . ~ a c.-1·i:t 1lr. ·1111 i0 pN:~~. ll tl•at;l 111d ia no :'t t~·:~: : ic:-ão i~n manis· 
homl~Ul. 1.:\!•·· <ll!r!lntc l: L!'~ \~ t Q?:111o:S c~1:nh.,-1 ~i!aa. ·' '"1 c·.i3!: tttne. 
t~u .º ~l~ i·,,ch oi Flul' '. ' ' ll'' · i •e! xow', 1 :::is · 1 ne · ~·o;n,_. aC<'.<·iut !' li vrc::ie_n te 11 rn:i mcd irlii r1ue 
:.1.ll11!a l ia. i

11: \ .., U~e d1 :~ 1 :t éil:n a ~-:\ r l•n1 1::-1 ~ (~ t lf~; ~ (>J!. 11 Hl 1:a:o;:;iJ p ·1t\l. t~ li her 1L1tle. lXli'êl. O t\PS-
1ui::\ c-on~c ienci·i. :·~·t_>n~AH~:tH~ - . q U· ~· :;rd1~t 1 en\~o: ~.· i me!\r.1l _Jü ~cu c~ph·í tu e <lo~ :;;eus in· 
lJ< •.1 <~ a n1:uu1· ;ulin~!"~1 1;ao p1 ·la C~i ::tu r~i. .:·xtr:\ .. Lc : · 1~~~c . ., rna. t<~n~~· s? 
01·din:i:·i ' e c110;·11rn .~,, ~J -:·ec!1:•! F!l>l"i:i nú Ues~onfi t,!O:'. jul:~·nm que a r.ic:t fol'te que 
P<:?xoro:é :t e:irtu. dc-_ u··, l!"rn{·m. l"• l i :h~.; q1w. !ºs :lv11:imt t' qu·• ..s_ lm de :th~or,•cr,i:rn l·u
rcadu C"~t:~·\o n-.1 r:":'.'l•n. d(· 1; de !'i"ti.::al11·0, tn:·,•. embO''.t 1·, innto. n"-c• cui<l:.t r1e len ir os 
qu:i.n 10 viu ic .. rn::::•·h :•. b~twk11·:1 dr; J)!,:IJ:,;. m '.1•3 qll'.: i.\;>c:.rr<!tn ;b.~ h~b absm·.1:l.,; é'.t• que 
cito, poudo ,.!n jrl;: , o !tI~-nl (J!f t~ d ~~-~ Uulc~t- ( ~·o flzcr~vn <.! 5'(~ :.,;.vo~· . sütiio que o sU i ntul~ü 
C1)Ja t u.!1t<:. te '' <•rd(1t' e1«•:: ;:·.:l. i:nul :. s ·. :qHes~ 'l 11 1:<~ :" lC'.\'ll ~ dc,;~·i:tr o ~u r~o cht ~Ui1 tr~d i.;ão, 
so!l a 1-.l!npct· a o: -.•lid«1faJ •l t• e ·:;1' (::;t1·. ·;;:n" e i:> n.::a.b.lt' c<:>:n a rc!lt,( i:'w t!e s2us nm i.:1r es . 
se :i. .j11;;tlç:L ,:,1 :.rai·<·c·!d Flol'b•:o. p3!'a n:'io F' 'li a' · \ " '" que 0 fip1 e 0 ol·jecto 
Jl<\>>:!1'. CC•il. f\)r:r.e Jizia t"k, pc;., •.li.c;:;ab 'r. c!le l,,« .. , 's1.1 ·1/1ta. ~.'..:11c~;~ti"t1·~S\ e' Í' ZC:l' r1 · ~ 'n-
r"'ll' h't" T•O ' . !" l •• <; t•n ' ti 1 O ( < ~->,\ m ( ollJÇ.o•> • ' • • oi li~ O '"'- ·- ~ 'ª"' · ''~ 1'-''- l« . ~ t· ' ' :i•; ·.il.l •· · •1io3• n :io 0 que cll• s ~ão ou o que 11u orem 

O S1·:.. PRnr:.o D.:;~f' E~ - E o ty r-J.n~1v não ~er. ~n:.tS a.l~nun:~ e. ·liS:~ tls noYo, I~ uJna. cous;J. 
o IlliinJou !':<i;ilar. q ué !'{!e:; mt"o são ou não qu1m~m s~r.» 

O S1: . ~P. :·•Z!·:!1 ~L!.·J CoR~~i::A - .\ ,,., contr~· 
riu: ta! n~z o i !lu>;,1·;· lcwhi· il c:.ta t;:uu;tn l 
]>O~~ª eh\ ~' ( ·.!.S t~H\illlhô d t.: q ::c t!l!O L\ • \' (t 

ll '1':1. Cc'lll '-'~"e r .·pt? 1.J j ":no 1 v ! <~ :01r 1.;e!I.; cleili · 
<::1.•: ii•l e wtlo aq :.u:l!e íc • · t·.: ·~i" q::0 d!t, 
l'll'1Í :i t ('l' . 

B' l'Slc ,].)cum>nto q;ic o O:';;.•l"r P"U(' li· 
cr·u~·a ao Si·. Prc:siiln :it.· ~ p;ll"\l luc;ui i· no s~u 
d~~cu!·s?, afin1 <J 1~ q1y~ E•1n:· ~:~n1.~ i ~ :tt1~0· q~~.-~ ~ 
dw. n. 'h~c . l ·.S a1·;..__t::;,í-S ! ( ·p :11.J: l1':.n s se ;i 1s
criininarn: db. a. tj[;t a i t·~ r ;·pnb:!c ~ua. , üi.•1110 
lft\1a1·~' s g.r·ado, 11ae l'CU~'.i!1do 10.k1" :1CJ.ll~llc ! ~ 
que a.~ di~c .. rdi ::ts.; e. as dl!~.=>Cu fJ .)C5 t ~ n~l~1111 
sepat":l.•)o. ( JIHilo /Jc;;r. ; ;,w,:to !Jc,>1- .) 

~ .. 01·ícntc. nf!i rm:i. um ·~05 mais notP.Yeis 
~rh ·iolúJ..,ri't·"l.~ •lo ~P.eulo .. esrl •J·t anlo · nO:; ern pôr 
,·inho 110'"<• c:n velha>' ;!:trr.· !"1s; "m i11tr.)dtt
z i1·. t;11no c. u~:l !•> pv <.<h·cJ. u:mL t:i vili z:t<:·:ill 
c uj:i :t l1:1:J 0 o p:· fl;r r·l· ~<o. c m u 11:a ci »il i1~1 r,·:io 
<:U.!J. a l ma <\ n l rn moobíl i1h.Jc . P n:e~-11 10 C'JUO 
n;l.1, lla nn1:a. :n ; t ! ~ pcnc;.,;.-.~inu~ ne1n lU"- iS su:;
;;c, t. i .,.,, n•-,té urnnd". 
o~"· io .• J1<WT.:.:1i.ü. jó, o h:1.ve1' p~nr;Lrnolo o 

lutnir.o d •1 .~h1ii/1! . 1\1ft.L, ~e JJ~Lf· LL·n1 iJ ~;tJ:; noV~LS 
em c1-.tn1~os vc!h·J:' . 

:\:1. h h • ofr1. uc.1 htrn1:\11\Ü:Cllle . no 1't'O~pec to 
f];L~ luta.,; ~.1.11;1; : 1 inolcnlti.s e t!ev: 1~tadu nJ.s, de
'f.l(\l'am-se M \'sµit'it.o m r:nos 0!1se1•vo.ci01·. q ua
drO.$ <l o m e$mO g-o:rnro e \1:1 mc3ma catPgoda. 

J>QCU:IH:XTO .1. QG !~ 5;.~ l:EFF.: :F. n ~r.. S~! ~:'. l!DF.V.o .E! la e -tá Í~l\'.:>·l;i. déo':,s o:-:ern1 •!0~ e J.~SSQS 
liçõc:;; prorum.L~ :sL a Ii :xir.Ja·te cxchtmil. : 
« f 1\':t-se u, lttr. ! »o l:ono.éismo rel i;,:i•,~o ta;i:t 
n> o!lt0' ~ (!(,.., . ., à f u1·no.. Qncrcru os seus 

?~~~u Hlns~: ·e :.~~:11 ~ g.J e cG1)N~Jlg ic! 1~.:" i.l). - ~' t cla.ns~ r!u~:i·c::.t n. ~un. sei t.::,, t1·nculeut·: e estu
sa.bt:·.o cp~a cs tn.i;r·s P· ceb0.rn d\. t.:!\'l1tz:iç- :.; 0 1 11:.~·l . :1...1:· ow.:c •lell:.ic. in ;.;ro.s>. 0 s~ngue Pl· 
0C{~: tlenhtl b~:~ ·!lh~i. ;S lne ..... r.itnJ..'·Jc:i~ . G ·S'~! :l (~\.! tr·i:tJ\d 1a! a 

uma comp!ct:i !nz, rnc~m " mai~ am p:o. li- .'\. ;}1\:Ch, a R.');n:1. e a;: r apuulica.s mc<lia
be1·cfa1\e ue C .. •! ll!n~rcicl, v!\'em cim10 •; uc10.im . veis, r .:• tnpem com o pmconcelto. desa.Iam o 
submetteudo-se, jà. se vê, ás leis; enirehnlo, nó d:i. tradil}tí.o f.:rrenhn. e elevam-se á.s mo.is. 
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. alta;; cirnn.s no ))(ld(l~'io e d:i Têw1;:i.. E' n. v if.l:i. I Um exercilo ·\' ;tleDt e r, p:i.triotico, i!du~a.do 
no. sn:• 1 cl!n r;xp:i11~::.o. n0- i>e'u; nr1·1:;jutl v·S n;t g:·nn1le e~co!:.i. t!a <!rn:1uc1·R·;ia, con1p!ctou 
:i.-soino~ p ·fü ;t g- 1 0:·!~ 1.lc l 1:1 vc1• Jeg"·'1º a hu- 1 ;: nn.:i nent<• a ohn- 11:\ pl'Opa.g::w!a e e:i1l:Jrou· 
rna.i :iilad~ wd:is :L~ tii;-,i,?.,~ ,,!:i.,.sica~ rlo P ' O· 1 UH< a .~orú:1 üt \ vencedora. 
l;l'·•~so . .8' mi> ter· q ne M ~spirltos $e submoi- lnfel1zm~ntc, porém, as 3llu...- iGes de nd· 
t:im o se il li'eh·ocm à lei.immuta\· t-J .e >ene- herl'"ntes que ·S{; i-,reclpltaram de t odus os 
l'il tid:i. ; (:~ie dl1• rlc:s<::i ao coi-a.~~to de to:los os ri11c1ícs do paiz com os · &2d ilhentos concomi
homem: c'~mo 0.1•,tio rio sol ;.\. fronlle quo r~l!e tuites no ma carroi1·a <leS\ '.Uii·:Hh , 1•eb.'l.lsarmn 
ajm!ou a cresc~l' e a :"er toi·te. Como impc: iil'.j o lelt•) ;;o!)~·e o qu:i! devi:i,m <leslisn.1-, s<·reoas, 
a: mn.;\;a d;•S!taçiies. no~c-ntitlo d:-1 llbe1·t111t1;,? :~s in;tituKües rep• :biíe;;,nas. <1uo tu.mossa-

l\i"lll l'!St:•mo;; mai:> uo tempo cm que rún11 <:1•iticic·s r:us.i:~l':.tm ac;; >ens s1>ct.:i.rios . · 
t<'mern,.io /JJ'CL•'ll•1er in!10ni~·iie;; na~ lt·is qne A~sim. tlil poucC>tempo viu-so, com pasmo, 
ctw;;:;11l.111, inL:1ctas, !lo de;:o~ito · s;i:,:t'[\1Jo dt'" os maiores ;idv.-rs;1rio:; 1! a propo.g»udõl. repu
nnr.ep:t!<s.:tdo;; ao h1r do~ seu., ile-ceu:'t'n:e;:. bll<':\na. :i!candorm!os nas ~e.~iiios mais so· 
F.r:\·l\:<.'S <:orno o n.ach:i.do <lo Ergdor no. bf.rlJ~;; do l'oder. lust1~t1do ruinistc,r ios e p:l.l'· · 
flor:\ da,- ~ua~ remínirner.das . iamr.•:tos, cmpunbanc!o o ~cq>t:-o do mando, 

Cheg:l)nn.s ao tP:~1po que atrr,,·e:;:,,,.:i~ um fa ll:.11:do corno v;1rü!?s illust.rcs <;ue um .1'e· 
dia. como uma. ,.i><1o co11'tdh1ch. o olhai· pc- >f'lc:o<.l.01'. q1wsi <li »ino. cercava e ·m IJ,.il ho 
nt>.tramc roe ):ac:i n!:t<'Y: .. T.~io-1> l!ornen1 S <'n~e <J!Tt t~ca:itc, co:n a li 111 pidez :1ugusta. de um 
o 1 ! e~··fo d" rnHllO'. · a~· a su:~ c~!a l :~: o. E~;1:. OiYllllJO. ins1·iranclo <JS :,rr:rndes leis .$auias, 
COl\fü1 ll<;<l C O _pr•·gi'fSSO, e :t p1>.,lc : e a pO: te• ObsranolO a (?lle a int1·u iil'e repulJlican:i. pene· 
r11lat!e. trt~ S."'!°'! no ;:i reu!'él;.!O cgre~:no. 

Obstaki. alfrnuxal-n..r.,rn i::ti'.- a., <:: 11nouc11.r G rno su•.• fo[ ;:.1zc~. JllC'll ill u>tre amigo, 
::i. cuntlii;-ãÓ hum:in:~. é diw1r .. i :;r- :;(; ·da lei •·f1·ta.:. ?'€<'·PllCi!L:ç·<.cs ! Silo c:u·inhLS que ar
univc't'Sal que pr<'~idc os <1l'~?Í!1 •-'" dc·s p .. Yi•.$ . l'l1:1hnm, ~tio minasq11c íb;re-llnm ! 

C1.1lila:n1JS o~ fl'tJCtO~ (IU(' a;; ~dotcias ~P.- E1l ns n;:c1·n. as tO!loequenci~~ <la. boa re e 
me:ll':1m. ha. sceu~o:>. pdas G~1 !'~S uc m•tc, t!a;; ••uncil•ri~õ~~ faee:s. 
pelos pcrip!os MS gran1le;; c t<,m e\'o~ns ~c1n- Em qua!qt:c1• livro, por ma.is elemenfar 
qui:;ws no rnar, 111•>< li nos <le crndic•;i't'" r1uc <)UO se nos :rntoll1 ~ . un rnaterin (1e scicncias 
exal~am t'~s:;.~ ronquistas, e •1 l1c :is cn l'•:11xa tHttUr;1es. nunca.:;e cncnntrurít umn só pala-
110 mc:;mo nucico inmlol't:d p:1r::i. ' i lH.~ m;d~ ,·r;\ <1ne YE~1:in. cm auxilio d~~~~t estulta e es
pu:·.1 se nos o.ügtn·e :L ~lll\ in-;•.dit;ii.~ tla his· lt'<l \';1g:mte >ciec~ão que os n11s~os correUgio· 
tcri:.i. iw.r·i"s lil'GCUJ'<•r;im a.ppliwr á b11 1·a l'umfa i n· 

O que e.irach1·b:i si.bre rn[\clo a 111·s;,a C:.pnca :;ti fr<~.,·(• I e 'ºfr, ·g:i 1~0;; que c\isserkrolll Cüll· 
é $Cm duvii!a. a!;.:nm:i u 1·e;:::11"n 11:1 ç< 11L1'•"· tu\· nó~ e que preteml«1am ate amarrar - nos 
ver~i;i.. ,\ C<'ntrover,ia é a tc•terunc:~, a tdc- 110 p1~lutiri11 ho do epigramma, quando atac<\· 
ranci:t (, tt lil -c1·•laJ" . 1·: 11110:< o t ln·ono e l'írl:cularizaramos .'.IS t:iaso· 

1\t<Í h• ~e o q11c m•;i,,i ~ol ici t;\ r. no<'<.:t :1tco 1· h~' •'v.: p.·l'la•i••l'Cg cie t itulo,; , 
c;:C.n e, nos {;1 ~ tC'I'<;a 1· a1'!!ttm:·nt;·:o; e arn;:is ~:· u rna h<" l!n m:•n ei1·a de interpretar os 
COIJ!.l'a O q1:0 r :L!.,«·c itr.mo hili.·:> l'·SC' i:O.· <:i ·S· ph1·11e>mc•.l\{1S poi1ticC,,, ei;sa. que [e\'ull OS 
tum<·s ~:i11 :is q u .. ~:Gi! , po!ilk: :~. 1x·i;1·a i1 a 1'1.:s. uc-~f:o;; r11n'<·f ig iona!"io~~ <icr('di t .r na~ trans-
1111s 1 elo inte1·e~""' e po·la :. 111!.i1;ão. acostat!1 s !i!.: urnç\,es bru~cas 11\l>!fe~ ~uppr.siticics con· 
0 111J·,.,,,, a~ e:::p:.tlio úc idr;1s L')( '.i-a,·:1gat1t<"S e fr:11!1·s 1!c u lt imo momento. ~:io errr.s c:;scs 
ex•.1Lic;1s que C'·mmu t :i· am \U:~ cr.m os c1m!·s;; qcc fcliY.mentv y;io ~er ncLiticuclvi:' pelos pro· 
os 1M•i;o> :\ ti tept>'.'a•·:is. o:: 11un C'fü •'o im· t·c1•cs \.lo part.i•lo rcpubllca110, CQID a pene
p~1 ·io, <;uc sú i stm c(,nca po<.!~111 .- s 11ti: il::u:r i.:1.<;âo do que s\o capaz.:~. 
o r:st~tb O.e cous .~ :i. que ch~g~mos n :• li;t na sd~iio t!o H>r t i1'0 :rtepuulirano Fe
Rcpulil ica , • '~ix:m\m se licur ~o>tús:imen t•' d~rai. sQgt:111\o1 penso, c ~ua.s grandes Yantn
!?J ('llte s ste:m1'.u á somL1\":i. O.a,; sn:t~ püsi<,,t!t» gcn,; C'SSE·:iciae,;: 
e «h·iclar·nm·S(' d s interesse~ d:i .. P:ltfh,. que 
cedi~. a o im[)Ui"o (ln~ 1ut;is pnri:iàarias , 1rn 
voi·tice 1hts combin:tçües e d3~ co11tumc:lius 
c1·iminos:l:> . 

ltegimen de pesscus e liÜO de i11é~s. d_e 
questiunculas pa.rl:tJU•'llta res e de ccnluios 
eleitol·ae::, :;.hfü·'o seob um a.cer1ro de de•con
!hnças pal:·citin;Ls ; j ugulndo na rna fé e 1>ns 
suat< Cl'• m;a;;;. n i;s seus idC;tfS e n:is strns t c-n · 
denci:ts natu!'n.es; 1,:i.1•,, ~ahirmos di:JIC foi 
mistc·r \11n c:;forço ingente. u ma proragn.n<ln. 
Ee:u t re:;nas, h~roica e >crnra, ardente e cn· 
thusiastica. 

!'', a suppro.:o~iio c1o elemento olyg:.wchíco, 
c1ue se íni!lli~cuiu ao d e;riet1to ;;enuimtmente 
r t·pu!,![ca.no. cuja liga uão se den, nt>m se po
rlel'io. uai', atteuclendo·>e Ó. intlcile C: CÜU CaÇiÍO 
ele um e de outra ; 

2•·. :i rcvivcsc.'.'ucia do~ J:n'in~ipi os qu e con
stittÍir·am i1 for~n. imip\1•arlo1·a ela. propagitndti., 
pl'l(l. a.~g1·eg·11ção t!o cll•nHmk~ puros, quil se 
11flo ti~JHtl':Jm mi <1· b ez •1as anibi(;Ões explo
l'rldas. nem ~B :•fix;;ra m, como eru. commum 
no lmperio, iL trbtc posição de soticit(l lltes li.e 
empregos, que ·rin.lwm pe!:i.. nião de seus 
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~~efe:' 1füso~?1' n~:: ~·~·r;:i.m~~t~s o ma.)!'.1'011en· J .. ~i~o c1·a. ~,·i ck-_:'ltP- q\1_e o p:i.tr imonio !:Cien
..i.me.1to cla-; .su.ls m ctl.taçm $ 1ncoh.i1\_·~ . 1 t iftc'.l <',t.-:.i·i:i. ll ll!!~'' m;1:L< •iu:imeiliado, e qun 

C.oüm esrn. 0 1€'$:•.~zregaç:'.o) hernfazej.u.. ;,1. RE>p<t· \º tl"l ll't.lliillo ua;; itl<!.:S .,.1.s s:ibre ns que ainrl iJ. 
blica Y:1C lllcr.lr. · 1lri~1i1~;;m i• 1,1n ioy·i:i. '-'- s m1i;-iie,, far ó:c-hi:l, de 
, Os _<:1_h?n lo)_~rSt~s dizem , com raz;":o :-.s i·\t- lw rntt:to, ~~n!i!"? 
1.,e:; e~viliz<\thts rece1Jem. como he!"(tnc;n.. :i. na- E\·:dentc-mente . 
ta~·7za _ilutna!lt\_ que t r iump\Jou Cl<-S !u<Vl"s ,!:J, ~S.G8 f•c to q\1c se not<t cm reiaç·ão it snpor.-
b;\r ua.r:(!,. - .. · . a.ct1vidil !e elos J10men:; e1:i ~lmtu~er. 1!e um 
. . E~t:I. nturez:). e~tà r-m f.ucl o ,1e a~·cordo com ;,urt(l, t '>rlos os pontos os mais lcm:;inr:uc•s da 
as P.X igoncia~ da <:i>iliz:i.·;ão; O que constinii>. na tu:'C7.tt. com o SHt veso de t uclo conquist;:r 
" sup~riol'id:t<le principal e e-·~encüü d;\s e <le tudo c"mpriniir. e o !].lle ::e uoLii tam
raça;; llmn~TJ :t~ ~no;; i;1· i rnoí~·os terrq::os e :i. -" ~n, adu:i!menre, nos gr<inúes p11rtidc·s po-
1~n,cle_nc1 (1. a~ a.~~:10. To 1 ! 0~ (!S pro'.•lf·~nns que ltt1i:ns. . ~ . . 
º" .1eo ,11ens ~ao l \1 :1 m;t·l• $ ~ . r r:<Vlver ~a· , cl:tr t•s t) (\!!<\ rn q1wr h :c.ie n:10 () <le 11crrn essa. 
e ~í:np!.-s . O }H.lffil'nl ina.L.; \'i;rorr::;n ·no t t·;l· acli-n' fwlc ('J't1!1:1r;·ada,n1a.s si1n umni cq:do 'MO .. 
b:ll\Jo. e. que m:u:~ mniot• nurnc:·o <le "" til"~ t/e,-1:'1:' · 
o qnc pc::<:a. 1nain1· 1n1n)r:rf) de: pl"ix f.':-;~ ;.. 1u~J~ l:.~ \\~ !r i'f-~t) a.~í~lla. fi'le ln\\:tr,s n~~ocío.ntcs 
t..'trde, O <] Ue lllltl'C l'eb:<UuOS lll:lis l'IU! í\ÚOSO~ 1 n"ufr:i~.t rn. ·'D' 11\·~z l!!l ~e li:n:ta.i·em ii.OS 
~n o qu~ culti·.-a. :i. mlliu!' l'~ten>ii:) dr, ,~n n 1 ;; ·s. C<tpi t •1( ~ 1i<- r1 uc di:irli~m: ao en \ "(' 7. de putt \e
~ o Y1:n_cedo:'. Do nw~r110 mo,fo. ;i 1..-;i·; iio que! :ni·r.•m k·m :1~ p:·ob:1i111i.J:tdc!s t!e ~ucccs~o e 
e a :mus prom pr: ~ .ª nmt<~r o:; sem: lnimi;::o~.· 1';fu·~~~;~o ~:ns fra.n~acç1i1·~ c:·n c; ue se ati1·am, 
ou 11uc ma1.:i rnrrwr qu:rnLill:tiie 1!ellt:s. c•s. a mv .. ; :;,· 1 :c : n1-~'' tirra~tflr por c:s~:L loucura. de 
naçiio que pro> pera. ( J) ! \ll'l 'O. ;-c'. n dt!iô1•j11 rl•' en:·iqtr< c~r e. l•l\"ar.tan<lO 

Yê-se. pois. que o e<l t>r.1ento prei'.om\n:.rite. '~ e;-. -cli'ü, e:•pit.a e3 muito ~u periores ás suas 
n;.i-quelfas i,i:Ld;.-s r em1:;_a.>. G a ;t .. ~·:'to irnrne- !· ·:r~:i~. par.r.~m o qu-J ÜHhat!l e_fii:am arrui-
d1ata. n .it.us. 

O preguiçoso. o mol! t>, 0 ;:o!ltnore:iio 0 ~r.- j · As OiX't·r-~ií<'~ n. ~U(1 N r.ntreg:un cor,1 sou 
:~en tari1l. c:stifo condemm1,1r.;s ir;<.'tne.:;si·.:el- p1·,.:·riu ca;: 1t:ll, l!a·-· occup:oriam Slm cspiri io 
mente a dcsa.pria1·eccr !at lu l,_<. Llo f<Jrtl! ·~·~n- f n_11ncC1. m:<r s •Je qu:i.tl'o_ l!O! 't\S; m~s. como em 
ira ú fracQ. Ht·rnàc d:t lei <la :im;:ao oxce;srva. querem 

A fabula d<o !robo e o c~r 1J,:!J·o (: en"ellh•i.;a CXffCer ~llt\ (l.~tivii!:1.de e. ~ua inuu.;tri;i. du· 
sem du,·icla. no ponto ,Jc visw. ikt . .,;,h~;.J o:i\a 1·:" :te oi to lto1'i\S, ·ai•t·u!t:a m-:.e. 
poi:êm é urna t" i m•ces;,;:r·ia . cada qnal ~ 11,: ~r s" l: ~aw•ss(!:n f'Csignado a ficar tran-
se contente com :t su:l ~1.1rt.C'. Ei.- alri . • qu1I l .. ·~ ' 01ucurc '.lm-;i11tc t1s cutrus quatro 

Por ém. es,e J:i.lrnt:u· infattc::wel e ince>· lin~::_s, •.o_r·r:~r·SC·lH:un ricos . 
sr-nte. con$tituc nm~ " l'alid~ · r ·rlr ~ ,,. 111'11 

1 

""" J,•1 1''"º• pei•g-arno,o cn;;·o da. Boi~~ . etll 
• • . • ~ 1i.; l . ..... . i·-* 1 S t (J? -

atl~g,.~ \h\ i.!o:·J)Ol c-inc~ e: i'rcc::so ~er eo!·1·ig:11t•. · " ·' · . . • . 
;;.l1;·a:;.1:\!lo. an;;J; c:do. O •!U · "il1'1, u·c cl:cf.i no P.1rt1d•J Rep11\Jli-

Pa;;c·1! " :linna v;t: ,~ To.lflO 0 m:.I ti-s lioi!tf' •I> •:;tll • Fc,/c:r:.tl. a q n1:a1 s1•ru pt·c me li g-,~t·am CIS 
V(' !l\ de unia. sú cou~a. qliC l· 1.:i uií~ s;i l_1r:r i:c;v. ~-"~· ''.=. IH~lt -:» ~tit~ , ~no:; t\e ~~ro ií:~ .. u~ .. t\~ \·e \"CL' n~s~ 
l'm l'C'JlOU~o cm um q u,.!'lv .,._ 1-.1 lo 0 » :·rJ- .n .. ui• IH•. e;~ .. ,··::iil<'n<:w. r_!\15 cllC'f,_,,; .da. ::c1~a< • 
{!'.re~~o _da:-:. ~01t- -s 1le tn1k>.$ n~ Htu~·r)c.~ Liee~;·!C 4.!c.· ~.e ~l.:rn·; ~ ::.~·~m a~ dull lt~tt!ª~ .. al1S-3teras qu~:- o. 
ih ntLtLur!c p:Lr;i tlm l:l llll!oli l;llti•:;~ ,1" ec'l'll)S •11c;1.qi,1y,.1c..1>C:ll1<'0tt, 1nll1:11'i'<J(a, solJ1·~ CJil :rn
home:i~ . Si 11üo f<,1·nm l'.~.;r ' ~ conu ;u ·,[ativo< t >;!''" {Jr11pny.:1:icl(•l'CS: <la l'o! monarchica . 
c::;::t>~ pi·cgu i ~0sr,5, com :i. , ua leutc a 1;Cl' l:•)l' ! 'c~;. _ :~ , :i;n!:11;:rn r: ta!·;o: a Jo:·ça <lo ltabitv q t10 
o ~~!X;..<;o in!in! Lt"•. a a~!' · :!.;: ia i· ;? <;it.du t!:$t··o · ~~ i :u·.s : t!\· ~tr.1·0 '. 1_ no oi· g-~~~·~1 110 pcln. o Juca· 
mo:in;ento:; :i.té c:1tão o!t·::c .. uh<,dcl•"'· nã.u ,: .• •;ao e 1.el,;, 111 1 ll.<~1i'J •J 1h s i1:e;os t l'an<m ittidas 
tftna crw,ct:>. a. astrut:owia Hlút!<•:·iú . 0 ' c,1~~ ' ' t ;i·::.,lt!' lou;;o--; a!m1_1s do •\ •inrnio imperia.l, 
s~m ell:!: bt:m o >abes, mio !Jossu í:i.m• s· 05 l\~s: lenot~-n~ :t c~-;e:; ex:ce:;si1s qn~ os_ impellem 
so;;; ua.v tos, "-S iw~sa.s Cl.Jl•mht~, 0 1;o;,sQ Cl•in- antc·s :: r:est1·rn r c;ue a const1·u1r, i'l bem LLc3 
mercio, n !iO.>>•t indu~tr·ia. pv.re~'ª srncera.mente ser u sua obr:i em tudo 

IJa lii é fot\oso concluir: si 0 mundo não 1::11 _unpu!;o no sentido d~ re,)rga.nizar e rei-
ch::i.nceasse tlc~,cs rnyster• ios<os t r-:i.ull.llto.•.!Orcs, "lh•11c:ir as l1~ r: t·d~ui<'s '\)vltt ica.s. _ _ . 
dc_S>c_s cx~~hos p_l'eguiçü.Sos; ~i t.s ;,0 u,·e~so :i. \ . :\~ rc:·?l.uçocs -~u.o u;~a explo.>;10 inoptnad 1\ 
miuao eo-1mula-.1) a Jl(l \·~ s pe.:<í]uii::J.S. iJ. no- d~\ r.10t ,>yll11.\e nnmo ... craõa. 
:•a:õ ,· 1a~ .. 1:s atr-~n':~ º" mares ., a .. <; ~Ó:iuües .~1 o pa r lnlo a o qual cO.lllP(:tc s:i.lv::i:::uar!l~r 
1:1!11ui.as tlo azul, q ue lu.i·(;i·ie1 ho'e -~ ! 1~~ i ntn f s·o.:S dtt Hepubl1c1i, de CUJ•) cr1 ter10 

.J . i m:ip!• 1i.~<1 succ•css-1 ·' ~ s i 11 sti tuiçõc~. nt.Q se 
1 pllz•:r ein ;:1w.1·1hi c··,nt.1-:1 os :~;~a!tu.' dn. facção 

l
u•h' d 'f!:t , : ·iil:'1.o e~· t:11·it tt:do.l pC'nlhlo, e o Jitliz 

{ l) \\. • Bo.g d ;il-t-Luz ~dL?r.Ufü:~ Uo Jcscnvr1! \ ilth ~LtC> l'C~ntttn· ~ cnl Uil1 l\. })~ )V :l c:.r l::C e ~Ó ~ahh•ú, 
"3s n:,.;•)Ci . dclla :iba ~it '.o pelo.sdi~i1'iosuos Estadus, pcl:i.s 
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fiag~llnyõrs ~·: gtH'rra ci\'i l. mnt!lado, em-1a1·isi_ncra.cia, outra. propúgn;1ouo pela demo· 
fim, n:i. 1ntP.;,::•1r.ade •to seu t~1·1·1 to:• 1 ;1. · ct·ur.1a -(:r1-sc~nte. . 

Ante$ a 1()t'n;1· do que a,si~tir a rnmclh::.utc J t:ma. •:ccor.r i•L •'o f.!e.mento ropular; outra 
e'per;t:1eulo. promannva •'o lJ:.>.r;;iJo olygarchico . ~litford, 

() illa,1.;-., l.·(rr!;:;- .~.:.: r.?<10,;i .;·i\•) p05$U~ t!m ni·i; toc~:i.t;\. e.,e::'Cl'CU um pampllleto: e1·a uma. 
nlb\. · ~os~ ~ n·riue \V. Bngebot c.:b3.rnr1. n. 1nrJ'lc· ill'iU a.. Ue: que ~e se1· \~it~, de .onde reSutnbra~a. . 
raç<"<o (l. .1i;1iada. n p:iixiio violcr:ta que se trJ.duz na braveza. 

Lm·tl l'aimnrston oíf,•1'e·?<!·llos um exr.cl· <lo. cxprn.;55o, 110. pl'oca~idade do •·o.::abulo. 
kot~• t ypo de bom Sên;;o e dl! cn!m~. :;emprc ~!. Grot<-, ent:-ctanto, o ~r"uclc erur!ito, o 
rp1" tioh:i <'e cnl'rootar C0m os mais . ..:ra-.c> es ;ii1·: to d<! c!i!c, a quem nifo er:>.m ostra.nh2S 
pr0bl1·mas jM.oliticl1S 1'c llli_rhitcl'r:i.. . e~sas pugai1.- entro Athen:i.s· e Spa.1·l~, i-cpli-

Es>es tempc:·:i.mentos :>:tbem ver i1om ~s cou-Jl1(<3 com viulcnGia . .-\ alm;i. 1.1cm<)('ratri. 
c;;omn.s e ach<>.t' a O]li)Ot·~1rnidn:1c do lhes pt1r •to ve!i1.~ ~::bio 11il::i :s·_, conteve o.nte o. bi·ut<tl 
u. mã.r. por m:tis 1.iii!!cei~ que ~•' no;; aliglll''' n:;::;··ess:io tio fi1l:tl~1). Co~!io a 1i:1.lma, da vi
a sitUt\ÇÜ.'J i'.! complexos us 1,~·obtmn:1~ q t.w ~ ~ti ·L·L;. :i..1 • r(·puhlican(l. 
cntret,?c;:: i:1. m·tli•lu ra ,:o~ n.c; •nte·~i:nenws .Emciu.nno um pimpl!lete:i.•a. l(lg;J\'t!S C<.>nl· 
a.tra. rés a fdoni.'.l ele m1s ~ o conYicio t'e ou- mun~ e ~e contorci:i 1rn:2 a in::tgt)m d :i revo. 
t ro;: . lu•:i.\o !'ran~z· 1. o ou~.rü da"l'a.. à publi.::idilde 

Si llouve1\ l>Oi~. rnole1'!1.<)°io ll"S actos do um;i. obr~L nota~·c·l, in:::pii':.\cl.:i nas alt;ts dedu
illust?'P. chefe <ln P;1rtido l~epul)!ic-:i.no Fc· <;õ ·~ phí!o:opbic:i.s. ainúuqucvioie:ltu. porque 
•1er;i.J, cat·t·J o pdz c::mi!1ho.1·:1 1\~s <l;:;om· :v;~im S(• flz<ir.i, mi:;tc:·, dPo.nte <las iusoien· 
t.m .. ~o pm'.t os gl'ilntles 11es'.inos que lhe cs•.iiu ci:1s pulil:c;id1t~ 1.-clo seu ~JYc:·sal•io . 
1·eserva.,k•s 1i:::. A;1iedca •'o Sul. Eis, pois. meu illmtre amigo, porque mo 

A r.c :!lt:l::l r c1ml,lk :i.no ó licíio .Juvido.r ;Lht:.o n::i~ illeÍl'<lS <lo Parfr!o Rcpulilicano Fc
dessti. qualillti.dc, t;i.ntns \'CZCS post:t e:n ed· d era!. 
.;e11chi. t nr.t.-i.s 'iC?.es reconhecithi pele' :> pt'V· Por 1na.i$ po•lc!·o~o:; que 1xwc~a.m o; nossos 
prio3 :tdni1·.·ari ;.>$ do illustre /eat'fe.- •. ·• :••!verso.rio:;. por m:iis e.>tr::.Yago.nte e destem-

Ago:':l, <t uuliio de hid.ru os rcpnbl:c:ino~ pe1•:11lo que sa me :1,f!gm·c o p t oce,limcnto do 
cm torno da bandeira. daquelle p:~rtk!o. chefe J~ N11ç:i11. c;onff!~~o que prefll'o cum\Jater 

Acaoem-seo.s 1'.issensõe~. fe .. :.hem-se as JlOl'· <'t s.oinbt'a Ll;i, ba11··lc[ra de M. Grote. 
fa;; ao:- c11\ ios e :'~s in~rigas. q ue ~ó)~odem !'t\S· Do teu nlllo awi"o e col'rcli•;ior io.-Lui.:: 
t rem• entre homens sem conv1cçues e sem ;u Hr a t "' e 
1tmor ás instituiçõcs tlemoct'tltica~. · - · 

Ha qu:.isi um seculo Mitfo1•d. gentil-homem Vem i Mesa a seguinte 
da loglaterra, que se ianç(ll'n, eumo tantos 
contemporaneos seus, no j)..•rtitlo ~ristocr:i
tico, 1el·.) tcrNr que lhe iospir;i.va a J,Jri
mcira Revolução FNncE>za - ~chou, l1(• re
p<:ntc. na. g-twrr.i. do Peloponcs<'.l th:1a i::-!n;r~m 
tle ;,eu prop1·i<> tempD. Em Thueid ide;:. viu. 
como em um es1-ielho, <lS tcudcnci:is e as lu
~s de sua. ~pOC<\. 

Era urna no\·i·' a ·lu e.s~a intc1•p)·c:taç;1.1 . 

DECL>.tuçl o 

Decl:i•o qU(; na .se.ss;"lo ,1.;, C<imura., tlo dia 2 
U•) con>ent·. t!Stive p1·escnte e rcspo:idi :i. 
ch:lln:.ttl:~ fei t.:• 1-i.:lo Sr. Secret:\rlo. 

Sah cl.as &!ssií!'S, 3 de jul!Jo de 1897 .
.·l ilwri•n Fiyucint. 

o .§:•. Prü,,:.i41(>cntc- ;~ii.o h~.\·cndo 
n:t':~~ n1ai:-; a t1·atar, úc.1igno p~~ra segun .l:t· 
ít•i:·:\. 5 <ltJ <'O!Tcutc, :1 seguinte ordem do <lia.: 

Eleição Je i·· Sccrc!:w;o; 

Pelo meno> le1·:'i.i·n. m1iit·):\' scc:1los,;, pi•c1 iu · 
:;ir-se. Mitíbl'll niio or:i. um homt·,m de llrna 
originalidade extr;v,rd ina.ri<t, not;i. Bn.gt~hot; 
qualquer outro podct·ia tel· ti· :o :i mesma íd.<!it. 
s i ;1 analvg::i dos ~contecimentos ;\ que cite 
assistia. o não a.uxlli;issc. forneccntlo-lhc um 
exemplo sen-sivcl de modo a füzel-<.i comf'l·e· 
prehender o que lia.. . · Projc~ct9 1120 ~, d? 1897, ~~)bJ'~ a Ct!_'(md:i. 

o qnc os hist.orht<lorcs querem, inYocamlo a suhstttutn·:\, oflcl'ccrda na .,,• <
1.iscusBao do 

memo1·ia lkss~. oü1·:i. quad o!Jlitera•1: Lle Mít., l•ruje~to n. ,18 B, •!e !::>OG. autot·iz?.nrlo o GO· 
fürd, é pre.~is<l.mente a appt·oximaçã. ' de , \•c:·no :i.uln·i•· o c1·e1Jito c;peci:i.l de l l 1 : t)9'.i~.)00 
tlu,.s id:ides t:io dí-otanci~d:is. o que 8e pas· par:>. p::.g:rnicnto •'Os Ye:,~imentM do$ 01'.1c1:tl!S 
so1.! no. Gr<:cia. 400 annoi; :?.ntes de .Je:;us qne revener~ru ;1 drc:: uvill<>.1k 1\0 sc1·..,.1~·0 do 
Cbristo. rPnro•luzin -se em t(1dos o;; i>aiz~s d:L exet-ci1 0 e d:>. arm;;:' :~ pcl3 r e .-o;!a.<;:ào do:; de· 
Europ;i, :~1Í te.; de líú3. . . c:i·ews d., i e 12 de :iJr i! ele lS!l-3 (11ova di~-

E' :·'.pplícar aos p!Lenomenos sociaes a lei Cfüsri·~) ; 
do rytllmo _histm'lco e tudo l'kará _esclarezillo. ~1':JJ~cto n. 20 B, de 1~97 •. ~olJrc a cm~nda. 

Na G1•nc111, como n:i.qnelle$ l1:!. t%es, form~- Ofü!1':1c1tla JJti, nov:i. <Ii~cu,sao elo pro,;ecto 
raro.se du;~s fac;;üe~, um« n. favor .;. .. n ilh<\ n. ,1.g B, de lSDi'.i, :'.Ulo:•17A'\nd1) " Govei·n:) a 
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abrir o crdito 0$peci:i.l d~ 21 :5()0~, pir~ N
;ia.mcnto elo~ :...-C\nC'iml\n•o,:, no P.xc;•d!·io '-'i
;.rentc do~ em1wcg:'l.:1.o.> ,b., extlnct:.1. ,\~cnci:t 
t>illcia! 110 c1.1 11,,:1 i7.i.•:Ü o. a0.r1id os ú ::;,'Cl'Cr:'l.t'il\ 
•'o :--1~il;5 . te '.'io da. !t'dusn·i:>, Vl:i~iío e Ol.>1-.:1~ 
Public:;s, no> . tc!1•mos 1fa. :wta:i l lei elo o:•ç:i
mc:il-o (n<.l,·:-. •1 í~cu~iio}; 

Co:\timmciío '~"- 2 · rli~cns~ão 1'0 p!'O.iccto 
lJ. 29. de 1807. fix?.nrl (I :~ ,\,.$N:zt, <\o '.lllnis· 
tl~ r·io . d:i.~ R c i (l.{'Í:•CS EXt('J';Ol':lS ti:tl'.'l. o OXCl'
c'.c!O de i~US; 

:-:-• discu;;~ão 1!0 p;>o.icc'o n. i7G, de 180G. 
r e:rcrrmarn1•) o Corl. igo Pctw.t; 

Aln:s f!e Castro,_ Xavie1' do VaUe, Alencar 
Guim:i.r~e··. Rruil io <la. Lur.. La.menha. L in-<, 
Lc:Jncio Co'.•re:.>., Ln.u!'o Muller . Paub r~an :os 
FPancis~o Tole11ti:10, PedI'O· F'1wre1r:i.. Plinio 
C:,.s1do. M.i.r t ins Comi, Guinon, llforç~ll Es· 
cokn', Po:>si.Joo:o t! ~i CanJi:i. F:·ancl ~c\J :'1.lc"
c:L:;tt·,;,. R ivad:wi:t. GnTe:t, Pinto 1l:l. ltocha , 
Vc>po.siano tl •J A:bw1uerque. Py Cr~spo, 
c11muos C:.i.rti ~\' e C;,s,;fo.nc do ~<l.~cí mcnto . 
(S5.f . 

Abl'C·Se :\ SC i~iio. 

:J• tfücus~iio do pl'(\jN..: r.o n. 11 , d1) l.S07. di>
po:vlo >o:wc :•. pr.Jmoc1o G.c c.füciiws 1~1J e..\'.- O . § ... :":-,';ilo ·pc~,~·~n:•a. reclamo. 
e;·cito; cr•ntr:i. o mo:lo por CJ U P, foi tclm ,1ll •> o s:•u ul-

Di-;cfüs~o 1mic:• rio p1»).'.l'do n . :) 1, ck JR!ii'. t;rno di~cu1•;:0. e que foi tr:u1.;:t:rip to na .. ; C:J· 
rtutortzan1JO ao Po,~.:-1· ~:~ceutivo ~ co cc1h;:· rumn · ~ d·) l~c-·1lH7.J!ic" . 
um :t.nno de l !«:!nça.~0~1 o rc.~pecl.i ,·e: ~1· 1<.m:v\1. j L'i.mrn~a qu~ nio teah:vn s'd~ Jl:•lmr.11~0 
no td•.·;;1'api• tn:i. chc l(~ .!~ ~ep:~:·t :~ao Gm•al 11•apl'oiuz1das ns suas 'P~lavr:i.s, J•\ qw1.n;:o 
do• T.::.tcg1~•pho.; Alli·o lo ,1,J Um:~ Allrnq;101'quc f honra·.-a a . c•~nqui.;t:i da Cam:w:i. r~ivia íi
~ilcllo, 1n.1·a tr: \t1l' úc Sli:J. ;;;mde onild!!e co:1-1 cant!o o ,Jn·ait·J p.1.•·.l;1me· .r~r de fuze:· orca· 
vim•. micnt·1~ >cm a t:ithil:i do 1~overno, .ià qn:i.ndo 

L ·,, ~ . •• - · - 1 d ~,." const1\t1.vn. a. ti•isto s itnaçã.o <! ffi (\tl-J se achn. 
c~:i.n i::.-.c :;. ,c,:;:w as;:) ior.'.ls ª "·1•Le. 0 Po·1er Ex<:'l!uti,·o, a.lxi.nrlouaio p.e[O$ seus 

amiJ!OS ~o Cvngre§o. ou cumplice delles.. rn1. 
tarefa ingt'~ :.:i e perigosa da. obstrucção r1:i. 
cam::tni .. ~ i1iHito lic;n . ) 

1 

O SJ!.•. B.·u·bos:a 1Liin1n-Dc 1Jia1·io 
41 ° sr;;s~Xo E..\r 5 D"' JULHO DE JS07 do Co;1r1rc-<,<o consta a publici:c;oio •to o:lücurso 

1.io Sr. D~putado pr:Jo Ma.ranhã~. cujo nome 
n . .,1 . : l • ~ ... A .. l ...... . , ( ,..·-J· , ) vc lr) liccnç·~ ?1r:t de')linn.r. o ~r. G1le1folh~ 
J. 'esi e,,c.a (o '" '· 1 • i.u• .h'"" P.r -"1' • 71 .e ~four5.o. !-Ia. nes~~ di;ci.:r•o al~um:1 :;; omi,;-

e Fo;isec-z Po1·lclla (::: v 1cc·q>·cs1dcute) siics cotl tra "" '}n<lCil () M:i·lot• nü·1 púde .cl'·Í· 

Ao m~io-di~ jlroced<..:·!i~ tt cl;~macla . ~. qual 
re~pon·'cm o.:; Srs. A:-thu'!' Rto'. Fon'&' a 
P ortella. Car\M t1e ~ova.e!'. S!l \·;i. ~.h"i7.. Si!
verio Nery, Carl os >f:trrt>llino. Alb:qunrqne 
Sm·e.io. Amorim r1~Ul"ir:i.,ThPOtnnir:> d~ Rl•itt o 
Serza JelJ•) •.'or1·c!:1,Hcrnriq11<• Y<11l:(·1:.i.r es.P<!•lt-o 
Bor~?~, T hom:1r. :\ccíd i. n~:r.~nil fo'nntcu(•Jle, 
Ild<'fôn~r, Lim:i .. loão Lopc.~. l."'ranc:s,-:o s:1, >r:i.-
1•iobo de An·h·.11le. Frede:•ico Hori<is. A U· 
gusto Se..-e1·0. José Pcre.::rino, C•iolbo Li ~hô:i. . 
Appolooio Zenaydc,;, Jose :\!ariano, Affonso 
Costa, Coelho Cintra, B:lrl>o;;a Lima, .hiilo 1lc 
SirJ1lei1'tl., Angeto Neto. Arthur P eixoto. 
Jayrne VillitS Boas, Torquato Moreira, Josê 
Mririinho, X•wier da Si lvr.i ro,, Oscrw Go1!oy, 
Irioeu Machado, A1cíndo Gu:i,n;1b1N, Ti
motheo rla. Costa, Augusto ue VasconcclJ03. 
Raul Ba.rroso, Felippe Cardoso, Eri<:ó Coelho. 
Nilo Pecanha. Cti.mpolina, A!meldn. G::iines . 
Calogeras. ltde.f1ifüo Alvim, Lu\z Detsi, An
tero Botelho. Alfl•or1o Pinto, Fcrre:i ra. Pires. 
Leonel Filho, An:iusto ClP.mentiM, Tl~cotrm:o 
de Magalhães. E-.lmL!'do P im•rntel, Ro,!olphc 
P aixão, Lam:;.;-tin'õ. Galeão C:wv:~! hal , C:i.~e
miro da. Rocha, cosb .Juniur. Bneno do An
drada, Rodolpho 11il'anda, Ovídio Abr;inte.s, 

:rnr d· prúteshr, µndin c1.n :i.o Sr. l)~·e>ill;-nt'! 
<JUe ~o '1ign~ p~·ovi<lcn~hll' como .iul~H m:i.is 
n.c(l!'t:J.·lo. no;; lftni!C'S de su1s attribuiçôí's . 
1/~rs:im e~sr1.;; o:nis,:õ~s !'Oiir~ :1.pn.rtc$ com 
'JlW :tco:npn.nl1:1u o cli~cm·~o tlc S. ll:x. R"vma .• 
e rios q1m.cs faz qnc ,t;\o. por i<-<o que não sii 
i·ef•·rc;n-sc :i pont()< clfi chutr1ria em que 
c>th cm prol'un<la d i\••:1•gc-11cia l'Drtl S. Ex ., 
mas aind:~ a q tre::'t•):•~ de füct. 1, :i. rc-pC'iW dM 
qn:i.r-s S. Ex . W!KOr •imi. qne :i.o or11 .. l o1· nü.o 
e licitú ~il'2'11eiar, •1,(•í x:inJo quo 11a.s-e am j ul
g-ad1) nm"l pnblicnç·iio qtte 11ão esl<i. de ~\ccordo 
com n \'crilad: ~ do.> fact. ·s. 

Cornprl'hendc S. Ex:. que a oJ>ador tevo 
de aprov':)Ít.1.r :>. occa.sião para. a.cceutu~t· b 0 m 
n ligM;.üo inconte~favel que existe entre os 
pontos lcmbrtl.dos pol' S. Ex. Revma. e os 
füctos que se pasS<tn! cm C:inu•los . . 

Hoje t:i.r.em der. <fr ls que a popnfação ilcsta 
C:ipital e do 1-srnr.í l inteir·o tem crint.:ido wrno 
Olltr:i.s t:,nt:i.s ê jnstís~imo.s nncias IJOL' noti
cias i>egura.s d:iquclle ponto, onde se batem 
os braw's solrbll<:•s <l:i. Rep•1blíc;i.. c·i:n cu,i:i. 
sorte nii.o póde ' leix:J.r de :>(!1' ~r.•!íd:irio; h0je, 
qm'J S •) ccmpl"t('.m tono$ e~,es Ji~s t1c "Um 
; i!c?icio c:ont.lemn<Lvoi, criminooo e inex
plica vel por pa.t•te üo governo ((tpoi(l.(los) ; 
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hoj~ _que cl~a. vê publico.da. nas foll1~s '1e,ta; póde compn,recer· i ses>iio, pm' se acha\: irL 
C_a.pita_I notlc:o. de que o r;·i,·er:io contir.ú:i; commo:1ado. -
tao Cl'1mrno~~.mentll ÍIJCl'tc, q'l!) Ó \•I'i!CÍ''O que 1 C 1:1 ., '· 1 ·- e, $ ~ . · '., · . J". 
venham ('o e5trar:"'Cll'o bra•lo,; e.e a\•.rma . ot /~.«~;-0m -;10.i., o~ ·. r .. · 7'f~t:t~ R1.cc.1._1r,_ 
f/.CõJ•n•• (!'l nnl"i··tur·" ~I(' z·n ~1'~ •. s ).njJ,·no: ''""~ 1 Fr .• n~ .. c-.J \•urµc,. ?-Inrt•1:s .}u1nor, tloro;~\-

V '--õ~ ,,4,.--, U.I ....,,.,, .. - ...... ~ .... ( - i,,..,;>i"'""·"" ' lJ-·(s l\-f'~r,~·~1·· O'· . 'llf'.,-._'.1 n. 
os ra.nnticos ·1..le c-.n~~tlo~~ tl. l"e~.-cI1~i dss 1c .. LI ,-h" 1 .. , ~~J ... ' n,, ... "' ~ ;VgO.r~ r; r;a:..:~Cc., JDffilHgur:~ 
gn.ções brazild1M. 11nta!!<\m{·nto a li(' I:iD{<ílO~- j de (; .. _st.o. Ca1a:c,oln e J.ic:LO l ,ega. (0.) . 
Aires. por htem1edio 1(as >hs férrbs rJ~-1 Pcb;nrn U~ COlU)!1ll'l'CCi'. C::'llll c~.U~ti D<t!'• 
ciimac~. s~b a <l.irC>c<:iiD dr> h0Prudo Sr. Mí- \ tici1~~1b. os S;-s. _Vaz .Jt1 i\lello, ,\.[vfiro~ 
uistro d;i. Jndt1~trir.; lwje que tor:1;s ~»s~;;: Rubmr1. Tcrre~ Port11ga!, 1a.\'"::rt.s de Lyra, 
p:rntos ~v;ui c,;l::i.1> como outras t:-intcs inter-! He 1·c•d~nn i~:i.::d.:1r·a, ~1 1 g-uel P·~:·namhuco, 
l\)gn.~~iies 1lolor0s~\s. .. palranrlo no ,)~pi 1 ·i!.o dos~ R.o:lli.~ C:'!.\~:~L:au.t~'. Euclides .~fal~:i, Gcrni
bons reptJlJ1ic'1.nns coino nu.-cns ;•mC<?Ç~•lOr;is. I nnn0 Ri':t;'.1l. ,\1'15t.l1\(' • .: !lo Qm><l'OZ, c\dulher
en.so:nb1·3ndo-() de appr,:ben~ó0s sobn~ ~ser-te i t? iTui!::arfics. Tí•k1:ti110 o<.:~~. Santos, A~03· 
da R11public:<: o or<.1.dor· n5o 1'orl'.:i. :'rcv:1lc-: t i!l1l'l v 1<l<tl. Dco1·lc:.:1:t1a1 de :S0i:za, · Bornar.1cs 
condo-se ~o direito que o R~;;,'nHwto liie dii., i Dril;:, Vr-b:tr:·r \farconde~. -"l!e!r:les P!mentci, 
deixa.~· <1e 7ec\,,m~n· contl'a :1s omi~~ÜC'' c .. n-1 Gonc,,,dvc; ll•t!lH•s, F'l'- · ll'ci~c:) Yoii!il.. Ah·<.1.:·o 
sUimC's. dos 1lcbatt·s. p;:Jl·! cados n11 D_ i.m·io d.~\' R'..'t\;.lllo. :\c1ton:'J . Z:·.-~~• y\a~, fü) .. lolpho Abr.:u, 
Cori.qrcsso.as qmtCSS"l'eferem,cnmo ~.EX,(:St•i. L1n•:nl:1lto c.~r.u::0. d1n::: ' n. flrag.1. Lucas !1e 
vendo. ;i factos qUL• se pa:<'rtr:i.m ne-;tc re- B 't·l'11~. Fn.1nci..-c) Gliccrio. ,\ll'rc"l•) Elli~, Yi· 
cint •,e qua ,•.,,·erí:.trn con"t •r' desso 1ne,;mo; dor.no ~foi! l::iro e _.izen~tlv So:!ré.Ull) 
tr:i.mumpto official. 1 E H1111 C;l.11>3. os Sr~. All;<tls!o Mont•mr.!!ro, 

Es;ieranrlo q uc o Sr. ;n::o;di::trt.o p1·1witkn· Ui-hano Siu;to•, . l~o·ld:;;w s Fdna 11\:03, Gue
ciarà como o ciso e:x1:;e. at)m d-. q11c: ti.ell:<t .\!ou : ~o. l!:1lun.l'ilo ele fü1l·rêtlo, Anhio 
este prcc(':•~ontc nilr1 sé'p ·r!'et110. act·c•lita que l ''''Abreu. Eli:•S ~l1i·t.ins, "-!oi•cos de .\rlJ.Ujo, 
n rapfda, retl)rc:Jci:t que <lC·tba Lie lhz ·2· ;20 ! Tr1in n/.e. EI'HIÍi:'1t' Ci.>trtinlio, Tei:\:cb~n. 1le ~ú., 
:pnnto efl.pit:\l orniifü!o ll::q:ielle dis~m·~o é Joií.•) Vieira. Pe1•eir[l. de LFa, C.lalaqui<1s 
re!11tiYo <i<>s ap:l.!'tC5 qu~ te\·~ :t ltont·:1 ·'e <hP l G ·n~alrc~. Cornclio tfa fl,n,;ec<t, .Jutio de 
ao Si'. Depuhcl<) pel<• ~tn•n.n l1â.o. prova.ni qu~ 1 "•folio. Juvo:ich do A;miar. :\.r;i.ujo Gôe«, 
o orador e seus ami :os ~e :nante~m im ma.is i Otpn11io cl'J C:imp,)5. Fílil~btllo F:·eirc. Rn'1d· 
e~treita e na. mais ]Jatt'111tic L :;d • l::.ri~·l:\tl~ com\ ~u~s lt 1rh, ~cí•:-,, Se:ün·:i.. C:•si<'o Rei.l0l\1J, 
08 b:-.wi)S q11e t1('stu ll.Ql'a s" \.>atem n0s .•cr- l ~!ilton. T",;t,a., F"mnci;; .. o S<)cfr(,, ~fanoet C:;e
tõe~. nndo s~ rr:l..!1''1 (;\nt•l crime eoiitra v. r~,;-ll t.:m11. Eu .. :.;e!líu Tourinho. f';tul:.l Guimarií.es. 
pubiira (rq1•.icr·lo .. ). '~ ao mc:;u10 t~·mpo que os Vr·r~ne do i kcn •. Jo:io D'lnt:1s l"ilho. Leo~·i
~cu,: cor:1çõw' pul·nm 1$oc\!:·oll(1S com() ,1,, ~·ililo Pil g ll»h·:!.~. :(o 1 i.:n<:l~ Lima, Edu:mio 
tod;L e;;t:o popula.çiip .. gt; :-iuin;~li)(,n'.(, rL'lJl.thlí· 1 l~··.11l·1~, P.<•ra.rihns il-fon t:i11e""ro, efol'~Olino 
cana Que <. l1i btit a toJo o in , t'.tntc e~~!a· ~.[cHm\. ffa[ 1ill•> Lnreto. Pinh<·il'l) .J11r.io1', .Je
nhn.nd , e com!emnr.ndo :i. cond1wt-> inc;xpli· 

1 
J'•)n:;•110 ~!tinteiro. H"i'Cdia tlc Sit, Belis:i.rio fü~ 

c,iw~I e del1ctuosa º" Pn·sid"ute da ;,ep·:- Souzu. Percfr[t Llo•S ~l\nt:is. At,·es tl<.'I B1·1to, 
blic·•, que niio se tlignn. ~ahír 1!0 ssu :<ilPn.-io 1 Le11:ic! Lorcti, Sil,·:t c~~tro. E1·nest•1 Brazí!io, 
mar~srn;::t!co p:im vil' (1.•r a e~s:i. popu!:ição '! Juli1i Silnlos. l'ouce do Leon. João Lniz, C>tr
notití:::i.s da s1tuaciío como fe!ll 1.1!wig:lç:ão e/e ,·uU10 .\loU":iO, :lfonteii·o r.le B!1r;·os, Octavio.no 
chw ("pait.11/o.•), a respeito do que s~ ins~:i. ! do B1·ib, CupertiwJ de Siq1wira, T(llle.s ,ie 
em C:1n111\~s. ne;se antro (·nüe ''ºm r?. con- )lt111~1.i::s. i-;Qgne'n'lt Juniol', Lulz fla<:qne~', 
nivencia r'.e s Ex. tramam-se as mais iir<tm1lll'i1•0 Guim,\l'ãt<~, Gust.;t1·0 God!•r. Atlol
"'"e1•gon<to~rt$ conspirações contrl\. a Republica. ph·' . . Gol'dJ). Fern:rn1!" P·,·e-tes, Crsitrio u<i 
(:lfri'o uem.) F:•e1t;1s. E lmuntlo ·la Fonse.::a, Pil.ulino Ctu'-

l·•S, ,wunn· Di<od<.>richse11. !Iermeneglh1o de 
. Em ~eguUa tl npprovad;i. a G.cl3. Ü(l. ses~ii:o 1.1oraes e Luiz :i.dol1lllo. \67.) 

nntecEdente. 

<[} §r. Edua~do JPhue:atel (pela 
ordem) - Pedi a palavra, Sr. r1resic\onte, 
}Jo.1·a. communk:i.r :i Y. Ex. que o nobre 
Deputado Q Sr. Mendes J'i.mc11kl doixa. ele 
c0m1Jareccr ~t ~ess::Lo pw mutiYo •lo mo· 
lc~tia. 

0 S~·. i,>re .. il!~nt.e :i.nnuoci.o. quo Se 
vae entr<ir na ('l'11em do ilia. 

O Si· .• Jíoâo <le S5quQiJ.·ã-Pcço 
~ pal;t\T~ pela ordem. 

4Jl !!ir Pr~siücnlte-Tem n J.lahvra 
11 Sr. Jvii.o de Si1t1ieir:~. 

O §~. :!Jd~f'out't~~ 1".\.ivhn (1irln 
01-dem)- Sr. lW('Siúeme, o Sr. D:•pUl:ulo O~ ...... J"niio d<: §irfu.e-ii·~ (J)Cl_a 
Lini'olphl'l C'.ueL;\no [.etlin-me p~tt~ '!Lle C•.i!I· •·"""·')diz 111rn ''" 30 •[1a3 oif.·recer:i a con~1~ 
municasse i.i V. Ex. e ú. camara, que uiiu ! ,tc1·a~·fuJ tl:\ i..:~1.m;.u·:i. u1n requerimento pedindo 
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- ix11· c.ópin. o rrlo.fol'io do S1·.gc::eml Frederico· o S1:. M1;Lto) REGG- Posso informar M n 1-
so10:1 sob1'e <:s ir:cidemes eh B:iliin.. b:•e Depu.ta.do que o rclato:•io jâ e~tá sen1lo 
Na~ uccU"-<'l.Çi'i<'S ent:io reita.s p ,lo orndo1· ~. o ccpi:i/~o. 

p:·esidet1te da.,1u~l!e Esta,1o, :i. b11;nc~da lia- o Si{. PHJ:::;rnt,:-.'TE-De'l"O informar ao no
llian:i. .. <\ .q:ml l •C::·~en~~ o Sl' · Pi·~~ider.!e ?.~ bre TJepnln.!o G,Ue o .officio . ao Presidente da 
~a~3.t:J.,.d1s~e et~ ,\., n.t ~e .~ue n O! a.d,,~ ~~~ 1~ Republica. foi cuviu<Jo lo; o no dia seguinte . 
c~i:rumltüo Ci>m a. ~.ul)\Jc~"..~º dn.q uelle ~ e:a-;-.• aqunlle e.m q~te l'~i npp~v:vlo_o re1uerimento, 
r.o, e S. Ex_. u · S. ·. Pre::.1dem.e da Ca.m.~ ."' ·e oac nte ho rc amd:t nao ve1u res:Josta. al-
. mesmo sentiu necess1d:ul, · de deixar a. cade•ra gui.t:a. • J 

(la p residencia. pam 't'il' 1.l.·w :l!guns a.p:il'ks. 
quonlüi'<Ol•l'a.dornâo •mviubem . · · ~- -. . •• ~ . , . . 

Julgou que fogo •Jepoi$ tle app:·ovatli> o t·e- .°. !!9~ .• • J?se _'l:Jl:n" ~'":"l..1.0(pc.a º' de1.1) 
que1•in1 ento e foito o ofUcio, cümo con:.:ta. t'a S:. ;•re,,1 lcnt<: , .pet11 a pal~Ha porgue prc
Secrctaria, ao Sr . Prc5itien te d;i. Rcp11 bl ica. a. ci;? ':ª faxet• um per11do _de .informa~11es. . 
c0t;ia ·~esse reh1torio fosse npro?.:ent.atla á éa- i :sei que a _11or1i nuo e apropr1.a.<l~, por
ma.1·t\ d0poi~ de tI'('S .-,u quar.i·o dias. int"r- f GUL' o !lxpedlP-lhC .=~ >era n~ ultun .... hora 
Yindo p11m i:;so o 81•. ,wc~illente, quo most1·on- ; (13 .. ~.~~~ª~'. ;. ui;s p.e:.clma a~,· Ex:. que con.sul· 
~e tãu int.<~:·ess:i.uo em innocent:.w o füh<lo , ;i.•»~ .. H.a;na.a.,-1 me1 coo~;·:c me1,, ll~ro. d~ u~-
<'lie r<::pre,;cnta . \ "er:cia.. n'1S tt'i.nos c:o fü ,,un~nto, P• ctcrmrlo 
1 

. aEsim a. ordem dos tr:i.baH1os, ~fim 11c que cu 
O S1•.: P1:;;;s101:::-;Ti:: - ~em (tU<?rer d~ mofo pos;a. fazer i.1m pedido de informa.~.ões soure 

nlgnm int~r!'Omp1~r o th~cm·~o de \'. Ex:, j "· sibaçã.o mrlindros:i em q.ne se '1.ch:i. o ex
comtudo (.cvo i.1z.;r 9ue \• · Eli.. dc,·crra. ercito em O;ler.1\'Ões, em Canudos. 
guardar a sua reclamaçao para a hOi'il. rlo <-X- • 
lJeJientc. poi:> que ê qu:rndo ell:t. teria. lo-1 o §r. l!?>resldcnte- Devo iurormnr 
gi:,r. _ " . ao nobre Deµuta.rlo qne a Me,a tem conheci-

0 Slt. .JOAO DE ~!Q\_EIRA l?e'llU :i.. p:i.l:wra, n:ento de q\le estão presentes á sessão apena> 
p<:l;t ord<:rn; .m•1S, ~1 nao lhe e dado folla.1• so- 9-! s:·.s. Deputados. não llavent!o, -por con· 
l.re o:' ne::;-0<:1os ~e . C(l.nudos, s~ nt~r-~o-lw.. eeguinte, numero para s,;r vota.do o pedidi> de 
Entendeu qu(l uevrn. ccct.par·se t.esse as· U!'•'encio.. 
sumpto o.gor:i., por c1ue :i. sitno.c;;ão é muito 0" S . J · ~r ,~ t- r 1. · fp·a.ve. !t. OSE, AltUNO- ~o :~o espc a ei. 

o SR. CoSTA kxror.-Y. Ex. não deve o SI,. -!OX~ DE SIQUEifü\- Não espere n:i.da.. 
a:;g!':lval-a mais . porr1ue mio na. 11r1da. 

O Ji>ÃO DE S1QumnA- T:i.nto não des.,ja. a·g- O SR. Pi::o:,o il.)RGEs-A ordem é fugh'. 
gr·nal-3. que se c-•llibe u<) pintar o quad!'O tia 
situação e de 1ipo11tar os ver<ladeiros r0spon
~a.veís pelo des:i.stre úe C:J.nlldos. 

O ::;1:. F1rnr.e:1~1c,) Büt:t;F.s - T;i.nto não é 
gr·:wc :1 ~lrnaçií.•) , 11ue (• ;!'OV(>J·t10 nílo vem c:'t. 
( rroca >)i-sc t!J)" rte~.) 

O S1t. Jo.\o ui:: S111u1ma- A ::>ituaçã.o é gro.
v;ssiwa, e n~o quer :t;!gra.val-a rnn.is, como 
dis:lc o nobre Ueputado por $ . Paulo, por-
que :>inão teria de dcnunciat· a Ctu1rn.1·a. qua.es 
as providencias ci ue estãú semlo toma.uns, não 
par-.i. evibr o desastre de Canudoo. mas para. 
met1·~ll1ar esta popnla.<;iio, qu:i.ndo ella se 
levantar lwliguatla r,ara castigar os respon
sa\·eis p~r esse dcsa.~t re. 

tiM si~. Dt::l'IJT.\DO - Qucm ~ilo os responsa
veL, 1 

O S:;. JoÃo DE S1QUJ.;11t,\ deseja esse r ela
to•·ir.· p <ra. a.pl'e.sen ta.r i mlicac;ões ;i. Ca.ma.r;i., 
que c,;;tão na sua ;:i.li;:ada, a tiro de que si; possa. 
•er os responsa \•eis po1· a<1uelle desastre. 

Por isso pe1•gunt1t á MestL:si a cúp:a do re
l:i.tor io já veiu ; e no c:i~o neg:i.ti ni, si ha. ou 
não me!OS para solicitar nova.mêote do Sr . 
Presid1mte tla Repuolica a satlsfaç[o desse 
pe,.lit!u foi tll IJela. C;ima.l'a.. 

O §r. Ba:::-bo:;-a .lLhna (i1cla orde1>i) 
- Sr. presidente, tambcm vou fazer a minha 
1·edanrn c;ão e V. Ex. a. tom:lrá na cou$ i-
del'aç;'i.o (iUe ellu. merece. . 

V. Ex. e ;:i. Ca.mac·a. estão lemora.dos de 
que, quamlo ml!mbro d;J. Commlssão de :Yl:l.
rin~a. e G u.::irra. .•. ( Ti·acam-sc wrios i121w·1cs .) 

o SR. PHE311>E:'ITE-Atten çii,o ! Quem tem a. 
palana 6 o Sr. B:u·b0&1. Lima . 

O Sn.. BAnnosA L1~rA.- .. . eu pedi, e o hon
rado Pr{)siileute desta Gamar a solfoit,m do 
Míni$tl'O da. Gue1·1'a, intormações que nos h,.
bilitas.5em a redigir um projecto de lei ele 
fix:Qçfio de für~'a.s, de accordo com as e::l'.igen
cins ela nossa sltu(l.ção. 

E:itc pedido foi ncccito pela. Me.>(!., que o 
enviou ao Governo d:i. Repu blica, nos le1·mos 
do Regiment(/, que <'Staheteco o dit•dto de 
qua.lq ucr rl:i.s Com1ui$5ÕeS P~rmaneutes de:ltu. 
Ca.::.-a. Sfllicitar inrormaçõcs dirP.cta.mente, h\ 
dependentes cln. a.pprovação da. C;\nmra.. inl'or· 
ru:i.ç:ies attinentcs a esclarecimentos dos t1•(l.. 
balhos inlernos. 

Posteriormente suscitou-se esta. l.Jeuefica, 
aoeuçoathl. O ft;:cUnt!tt sd~:'ío , ein vh·tud(; do 
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que tivemos a felicidade •1c nos 'l"Cr li •res 1 preroga.ti•a maxima, como Pô!ler Le"isl:itivo. 
- tl•l <:0·1·espons,ilnli<la.de ~"Om os actos da. incom- quB somo~, nl!m se comorehen,le, re"pi to, eo;a 
petencia p:.:li;.[i::-.. e. insumcicnci:i. administra,.! ccr.scicntu collaboi·n,çiío -no>S.t r.e~te regimen 
tiv11. do 11ctual Pre~ufonte rl<i Republic:i.. ele responsabilidade. sí. ao Presi,1ente d:l. B.e-

No cxei··~'do , ~o rne-t1 <lil·cito. ·nil.o mai$ co:no publica fosse licito deixa.r de fornecer com a. 
m~:nbi·o d\t 1. :on~!l1isfii.o •'-ª ~~•nfo~ta e Gmwr.:l, ul'gcnç:n ri:1e os qnatró mez~s de ~e>sii'o im
ma~ c'1; 11o~irn;>l ::s ~ceut.1.do.,<'m um. ~iscnt·~ !lt•cm,_ a.s_ . i11forma<;õ~s e e,clo.re~ime'.l~~. 
tle :1u;:l1:íc:~~lc nppú3l\~•a ;u) ~r. Prci\· len~e ua. dailos positt'i"o;, que nao constam flOi' om1s•<J.O 
Republica_. pc;1! o a Ç~.mara teve a . com- iavolunta1fa ou c:i.lcuhda dos ::.';!ft\toriô.i d-0s 
pfacE!nci;i. c!c :i.pprov~i· o m,,11 ·req11erimenw, Srs. m1:ilstro-s. · 
q11e s1i iosisli~sa junto tio Sr. Minist:·o c!a Yer:>am es..<::is inform:ir:üe5, e Y. Ex. estará 
Guerr:i. p:.11· es;,;n iafúrmaçüe.:;. 1Mtura.tment& muito l:em lembrat.lo ôisso. 

Ora, ve.:O. pelo~ trn.halho~ pul•!ic:1.do> r.o ~ •brc o nmnero de cta.ros e~istente3 no exc:r
Dim·:o do Co».r;n;sso. que cstii p:1ra. set· in- cito na.ciona.! e o numero de pra.cas, que, nos 
cluido r.;, ordem tlo 1h o pro.íecw ue fi:t:.i.cão termos il:is leis vigentes. jii tenham cl)u~tutdo 
de forens de t<ir1·n., .iii f:lrmulado !Jeta. l'e:>pe- o ~e11 tempo tle serviço. · 
cti ''ª Com!n~~~i'io. Ora, esw. simples enunciação rlo meu pen· 

V. Ex:. comprehcndc que :i. discussão r:ão sarnento mostr.:l a i:nport:mci<J. delles .. . 
púli.e ter lo;:::w S•)bre 2i'se asmmpto C\J!ll abun
cl<J.nci•t de 1wgu:!1cntos, rruc a imporb1~ci:1. d,1 
m:i.teria. 1·e.1uci'. que a. ·g~<J.Yí<l :1<le ela noo~;a 
sita:t\:iO nos impüe, descle que o Sr. Minist;:o 
'~ª uner-1'3. :;i;.ppiie tct' 1fü·eito •!e protc!l;w, de 
procr;:;Lio::.1- prnpositalment~ C3Sls info~ma
~-ões; e pror o:.::;t .. tmente, 1ligo e iusisto. por
que .ii 1!(1. llll.:ito, ;i.at.<lS <l:i n.pre:entai;iio. 110 
meu 1·eqt1erlmcnto e n.ppt\J\-UÇilo deite peta 
C;:J.ma.r:i., S. Ex. tir.ll:i sido cleviifamente in· 
form,Hlo cli\ neeess1\\ade rlefaas <lo.dos j•C.!'il. n. 
c::labo1a·;·~o de wna lei ele rl:xaçr~o dP, !'ot'ÇJ.'i, 
cmcaz. Ese:.1so de insistir sobre um ponto 1.hl 
imp1•r·ta11ti;;sim;1 le.1 da Re!)ulJlica, que e S:•. 
Minist:o d>:!. Gt:er''" jíl. ter;,i. sumcientc:nentc 
medit:1do, ;t m~:i.o;; 11uo o ::;:- . i\lm·cch;i.l Bi t· 
tencoart ni.io quci ;-a t ran.;port."I.!' par:t :• a.:lmi· 
n i::-tr.1.;:50 do 8t'. Dr. Prndcnte cb ~lor:i.(·s 
e.pi~otlios (\IHl.!O;.'.O~ áquelt<'S q tt·~ S·1 [l :lS~:J.1'alll 
ucst'\ Ca:n:lr •, p'.lr t cc:i.siii.o :t:.i. i·esp·.rns:.bili· 
s:i.~:fw cb ct?tcbt': miniSL!'O .IO:\fJ uim do Oli•ei:·:L 
,\lves. po:· quem :nuit:, seempcnhav;i.. onosôo 
D.l'\!clra pcnultimo, peh• 1nesm;1$Jt·to po1· qce 
actut!rnente, n:1.turatmc~1tc se cmpenll;i. o 
Sr. tlt·. Pt•uúenie tlo ê.fo:•aes pelo S•!U mi
nistro. 

Relh'O-mc, Sr. pre:iil!e:1to. ;i. lei <lc respon· 
sabilitlade do P1•esi.Jente da. H:1public.1,t\ qu:,\. 
cm um dos S·Jus at"tig-us, e:>t:i.tuc,como 1noth•11 
pac-.i. ser denunciado perante :1 Carnar.L elos 
Deputados, p~r.~ ser iniciado o proec;;so 
tle respons:!.bilitl:i.de do Presid~nte da Repu
w~a.. a. pt'OCl'.:l:ititla~ii:o, i.1. prote\là.çã.O inju~ti
JlCfl\'el n:t s:1tisfü.;~lo rp1e devo ao rwdi1lo de 
in t-.irma•;,:io. u''lo 11uti,; do litunil1fo D~pu~'tüo· 
'l uo occup:i. ;1. tl'i b:;.na. ffi<l.S destt\ Cttmt\~;~ q ne 
u ;i.pprovou, e a c1ue S. Ex. tleve. nos termos 
d:tque!la u1c,;m« lei, ol1;, lie~1c:.i t f}no cll:i. prn
scre,·e no tocame aos e:;d1trec11nento.>, que 
po;- ::sl:• s:i.o de :3. E:c solicita dos. 

Nem se comprehcwlo 11ue pud-:~sc h:1.v~r a 
intei1~i c.-o-rcs:1on5il.bi!itl::r.do e a. consciente 
coUaburaç.io no:ssa na. conre~ç.ão tla.s !eis, na. 
ela.!J!Jraç:iu ilesses e.;taLulos, o 'l ue ó a noss."1. 

O St~. ?IIi::r.LO rumo di\ um ap:i.rte. 
O Si1. DAUD()SALn.:tA- •.• e o m:Ju hom·Ado 

COllt!ga , Depotrdo por i\cta.tto Grosso, aclvertP. 
iouito bem q u" esses ela.dos s:lo ua tu..alruen te 
de: gl'a.n~e ntili1\ade e que o Sr . Min[o~ro tem 
se <!irigido '' º' diversos eommll.udantes de dis
t rictos e ;urwai~ões. 

O Stt. MEr,Lo REGO·- O sr. Ministro j á· se 
tem 1llrigi<lo ás a.morida.d.es compe;;entes, sO· 
licit:i.rn1o essa:> infoi:-mo.~Cies. 

O SR. BATm:n,1. Lrn,\.-0 meu hom«1d.,1 c.JI· 
!~'" D~put:i.•1o por 1'falto G1·osso. diz-me que 
sa\m q tw o Sr. MiniitN já se tem dlrig:do 
i\.s ;:utori1[a:ies competentes solicitando es.<as 
inf,irm~ções; m•\'> S. Ex:. me permiCt ir;i. que 
cu ;i,:lvirtn. que o sr. Pre;idente da. Reru
l.ilíeo1 ji~ 1 le~·ia e.;; tlir it:ibilitaúo com to<l:i.s e;~as 
in forrnaç1iês_ !');:>t·qwi S. Ex: . tem, como u;n 
, 105 ~m5 seis aux:iti:tres, o Minist1·v lia Gncr1·a. 
sec\UJd;d.~· )):>!' u1n:i rep:i,l'tiç;lo de · t~.iudante 
gune1·;.i.l , <1uc lhe lia:·á toda~ •ts infu1·ma~\>C5 
t'~htivas ao pcsso:i.l. e de um:i. repu.rtiçã.o de 
quartel·m()stre gen<:lral, q uc lhe tlari toclos 
os c~clu.recimcnt•lS l"clativo5 ao· material .Jc 
guen[l.. N<i.o se comprellende que S. Ex:. ve
n h:i <1'.:)01':i com e;;si. dc:;culpu. mal o.:.i.bida., 
•1u;;.11<l.u~8:1.l>:i ... . 

O Sn.. ~iBLLO R!::co tl~ um :i.~1:i.rte. 

O S1:.. B.\P.uos.\ L1~r.1. - N<lo me refiro a.o 
nohre Ocp\ttado pm· Matw Grosso; reífro·me 
ao Sr . j\iini:;r.1•0 cl:•. Gucrr:i. ou P.ntes, :i.o P1·e· 
si•lcm:o Lb Rcpnb!ic:i., pD1;11ue nós mi c~ima~·;:. 
na.o cogi t(l.!t!Oo de min istros . P01• isso, digo, 
n:í.o ~e t:om:1t';!hcn(le que o Sr. P1-e~iclente Ja. 
Rc;mblic:i. vcnb:i: ~om ossa <,wa.si ,·:~de que 
11.gora. é que Cvi pc:lidt1 esse csc!Mecimento a. 
ca1hi um dri$ comman1lantcs de gu:u•niC:í.'). 
Ex:b;tem os mapp;i,; m 1.:11ücs e iafo!'ll\U<'õe,; 
scmost L':'.cS cu v1aclos tLo tijnda.ntc ~eoeral 
uo ex:ercito. nos quaes d!lvcm con:>t.Lr w.-ios 
css1~s e uutL'CS es~b.!.~'l!Ciln~nt'JS. Ag1.'.>t~u.~ c~ut· 
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prebf.nd·J a situao;io 1ingu~tiosa em q11c se l s~rú. cnt.ão que s. Ex .. n;";o ter,.-; c_, n.:; is 
enconr.r:t o Si·. Pre~ident.e rl:i i\e:publk:i. ... mPlos e mo.to.; >'.e CSl'Oll•:e,. :1 in(·J.·c::· ;i 1rn-

s . . Ex. perc~be <i.t\na.l..- em.fim 11etl!~-bt·. ~- "Çlt\J.•le.w:.\:, •Xl '.'.•.l,.mna.vcl de um '-!~1:ul·.s: . ~, •1ll~ 
<1ue. re~pcmdcnrlo ao nosso a.pp~Ho, vir;~ 11os n:io •:m.idou, t.le um< l\c[\! de E-tarlo. r1 •.e n:ío 
subm1uistr~w um testemuulio in1°cp1ívoco e >oube prevei.-, 1iri nos P"Uil' Que legl;,lemos 
eloquente de sua falt:.• de prev :dcnci~t e d~- p:i.r:t o futuro, qnaurlo as pro\·idt·r:da~ ~e 
monstrar que S. Ex·. é o est.<1.tfüta que n5.o impiocm· p1ra. o p~eseute, que resot·.-:.ir,.ios. 
cuidou, que S- Ex:. se .deí:i:ou embalar por p-01· lei. que diga. o modo como se •·5.o rlc 
uns sonhos de P.1.7. uni\·ers.'l.l, qne o Jevararn :i. pre.,nc:1~1· o~ cla.ro3 no exercito !>l'i1;:1i_airo '? 
crer QW! ab5oJÚw.ment~ nós nil.o precisa.mos XE's'e momrnto. s .. Ex. vi1·á. :>.. pe.-rn:. ·r ·,·iu<' 

· de exercito. u:ío ;n·ecis:.mos <!e forç.-:. :tr1:1a1l;i; Go:nrnett:n um c1·ime óP. !t•<o- p;•tr!(·'ismo, 
que o 1•resti;.:io ''~• a.nt·>l'i•la•le, que S . f;x . qu:1 tlo propor. :1 rec!nc;;:io <lo cxen: ·o WJ..
ene;1rna. tii..:> :i.·Jm1ravt>l111ente l.1cm. é su tii- c1on»l e que clii.\·a um:1 d~:no;i:;r.ra.ç~o j;;o:;ui
cienfo p":i.ra. ,·onwr r.od:is :is hrordit~ ,"1e inlm i- vo.·a tl:t s-ua rncanacià:vlc p -l'<l des~o;·r.: ·1 a:· o;: 
gos d:i. Republica. :.. comQ~ar }lOr esta~ que. no 1•eri :.:os dt~ ,;i tu:v.:;;o. 11iiv p!·ovide;1ci:i.r. :u -~111 
rnomenw l)J'_,_,r,ntu. 1:1 e:!>tiw em Cani;ô.os r\.~- t~mpo no srntíl~o r:c se:·cm pt·ee:ichiúo:;. : e~~c~ 
rnon-trnndo c,uc a tim;:~ feder:\! 1! cx:t:;g-.·raii:l .. clc.1•0~. 
que b~t muito ~e 1leví:1 1ut:;·fo1ic1 .... c.uc t~n· Qt:e farii ~- Ex. ? A -opr<llar;i pn z·:t (• ·. olm:
cuiua.ci11 ele rec:uzil·<t. iiara. acudir as npertu- t.wia11o. on-tl~t~IHO!.· do Podei' p•:~''."'º e 
ra.s da~ fina :iç~ nac-innae:<. para ;1;; qtJ;\P.S rf'pre~ent:UJtn rio presti~io da :l.t?torn>,dt:
S." Ex. não ·Jê 0u tr0 l"' me<lí•.• ~inãc, c;:t~. >-a!tar:i. fúra da. Coust.ítu i<:iío, decn:r.:::.<lo o 
cuja .. -; <'•msequc:mr.i::s nüo p1·;·ci-o dizer; p•'1'- re<:rn r,:ome~to :o:-ç:\dO ~ 
que. Sr. presi.iente, os fact·Js que se e,:tiiu l\:i primeiro hypot.hes~, podem·:.~ v.;;,
passando no E~i:.ado (IU~ V. Ex. represen~'l, e r:i.nt[1· 11uo a alin::t. IJr<J.zileii•a. a ~ lm~t µ;:.i
dos quaes V. J;:x. , :rot· i·so item r.e1· plono nuino.rn~nr.e rcpublica.n:'I. •. cor•im·,\ intl<1rnit· ~ e 
~nheciment•1 . estão ahi par·a evid.ench!-a~. lormara e:r. legii!e;;, que ~e t r·aa-1io• t<•.;-Q1;
pai·a frixal·a~ . '-'E:!11 u rrm so :1br-:t siqttm· 1le lH~5 i ' :1. (;;ir.-.-.0~ 

C(•myrellew'a qur· o Sl'. Presidente da Ile- :;.-rtõ~s etn q11c "e t.«a.mu. a de~~t'll,;;o. d·.1 '.~·-· 
]JU L~liC<l. "º\'e,".'\ em tl:f!lculrfa(!es ou lin.ia que ~e piibHc-:t (tl/l:Jiarlo.~. n•t<ilo b:t?I ). e e;,;;;)..< ' l:,'(H;~~ 
võ em t.1cs 1liífical· 1 1vle~, pa.1•;i. i>:wi:L1·-11•.os :•OI' cer·to r. i'i.o qu<'rei·iio t;.1· ~ test.-i. ·~v ·~u·:erno 
es;;es d:>.<los, po!·qu(· drlll'S j>1'1>m a n:i1·:·1 :i liçi'i. · I <> no,·o AH.:!U~to c;us. p01· ~U:\ inc .. ;x1,·'.·h:1" · 
incon!e:;tave:. 0 ensinam"ntn. l]ue sc·rá ind!s· • pn·s" moth·ar o~ r!e:-a.·trPs 1:c \':· ~·e c;:i1: 
c.ut i\·ol. segund•• e,:tou inlul'trmtlo. de que ;1 T-r<' i~r.> <'!ll p·1:r1a:is :id:r.iro.veis. cl~cr ·Y ·~
i:ripz:e«id(:'nci:t de .s . Ex . e •Ct: irn 1:1aior <lo E~~c< liat·:lhiie~ de \'Cl'(ladci:•os l'ê\·Ul:fü::1.
q11e o 1knu11c.:i:n n.queli<'$1]Ue. tcn1} ·, cmtlm. n<>s , ri11c n >io tr--pidar5o em !':1c1·1H•·:•r :i. ~<1:t 
per~ebi~o e:.-;t;is falht•-'· e.>h:·' lac11n::i5 mo r ·;i~·s vi•la, o ·~rinlio ,;e :rn;i.s es_r~o~~, tu•J.: q::a::to 
de :::i . f:.x. , ~: .. p;t.n1·11m-s, .. '' º Prt:s1J!•nt~ ct::. ha. 1~ (\ nH?. tS ~~\ro .. e$!=ns l~g-u.1:.1 ~ n npo1·~1:1 . ·.!O~no 
Repu blica. "li'' ' ~· n:io c•Jmpa.rtircrr rd··sgr:t>'••; 1;nndic):• cop:~;i !. o ;1fo.st10m rrn t.o r'.o :pd:•'.;i p:tl 
respons:lhilít!:l'li•s. que p~:;.'1.tn sobre se:: i·c~rioM:~n·I pr·il) am:ir1nil;rnwnro - ·::: •• ,;~; 
nom(l . Essas iofonn;i.çf~s prc•varã[J qnc. <Í<'-· ma.:!lé• si rfav:t dí:u~r sy<tl'.rn<LJ.ic•J- 11o :•;:• ;:-c'. to 
-poi!I •'e wes <in.::iu~ •ie c.-te1·ü gove1-no, 1\ep<•"•s n:w'1ormL 'illf~ tem ~i•h' urn 1\0., 'J:i.\u:i.1·\.r·;; r::i:c1s 
de tre.; :i.nn:•s :ie uma ~.tlmiubt:ac,:ão :le:;:i.s •·i;,rO?'•·SfJ.S co1::i que .::ont;:L ~ fü•puhfüu.. (.:fo:10 
tr"d~, S. E~. -çem ll«S clemou.:;tr:ir nã.n ter bem). 
devid:omente cni~ado dos m<lios e me;dos <le ::> . E:t. não precisar:\ ::.ppc:ll::l:.- par:i. :> ;o~
rerolver probl!lma tã.o graxe quanto é o do ~1·11t~;.1111mro e t"r'av!:> \.'. Ex. snbc, l5;·. pr·::
precuchimentv decl:iros do r-:xercito rnv· io1111l, lsidente, que. em momPTttos ditlicois, "''ª rn1)
<tt~ o :ponto de encontrar-se. \l (J momento 111cnt11s angustiosos, que :!iU•fa, nv~cs:'~"-' pre
prcsentc, nn.s mtl.iores dít\1cuí<fades. sentes <~ imagin.i<;iio e i:: memoria. S. E;;: .. t;l.o 

En não ~ei, Sr- presidente, pam q100. rorça ra:;uistieo. rlefensm· da Jei, t :io ;:i.m!~o e.:_._,, Cou
numerica S. !·:x. vae appdla r, >i-quort nc .. s sti tui{-ão. ior.erprc1e trro escravi~u.tlo à~: ::rnas 
ai:v;·1at-as u.pprcnensões. que pair;<1n no l'S- dtspo,;:i;.ões se;,;untlo se p1·ocli1ma.. ~::oguwi.o 
pi!'itr. pulJlico. que: no,: nnnuviam o coraçiio. quel' $e tl<.7.el' ctcl'. não t repidou. comei " · Ex. 
om fal.ce ilo silenci(1 C•)ndcmn<wel do ;.(o ,·c1·no. s:ilie. como i\ C:i.mar:i. verif.cou. <:011tn o v:1iz. 
viel'à.m por <lcs·-'entura e p:n· tlc..~1-..iça. nos;;a inteiro co:ihece. não t rcpiclou em i~r!•iittir 
a se i~aliz~r. a i;c ver1f~car, com :iqnella. o recrutamento für«:atl11, muito 1m1! di~f<tr
cruchl:ulc que tanto nos reriu e com aqueli:.J.S çaiJo. na~ 1•11as desta. C.<pit:i.l. 
estrondo~a.s consequenci:1s l)UC tamo <>ter- Eu mesmo Sr. :•residente. que tenho'·' feli
r:~ra.m o Sr. D1·. PJ·udentc de :-.1or:~t!s, 'JU:!.ncio l "i<l:td;) •' e us:n· ola. p:tl:i.vi-u.. pa;r:i f:1.ie;· ;~\' h r;:i
esp:ühou-~e por e>L'l. C:ipiw.t e pelo p.J.i 7- in- rado Pre.::ic!ente <h Repubiica a. mais tr!:. :~z · le 
teiro o. nova inú~u~t..L , c:·ucl ~li::iS itns. do pa~sa. tui!as n..~ .ºPl'º=-~' .. ~õ~.$~ t~U 111~010 . ~i ve n.b':·:~s.~i 
mento do benernento tlt.líensc·,. ela Republica, 1 dade d~ mtt,rvn· Junto a ma" a lta aut;;:!ua<le 
o Sr_ coronel Moreira. Cesar. desta Capital para o ftm lle armnca.1· 1.ia~ 
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mi":.r:s d 1); 1·ocrutacioi·es um menor, 0uo- es:;e.;- \ )fos, a. ~n:\togil\ estabelecida por S. Ex.· 
agm1t~;s :fo um poder, n('s::<C momcmr.o in· cntt-e mn:~ si tuw,::i.o e oi.1t:·•1, dci:i;:a-nos no es· 
constitu_ ~iona_ l , icYavn. -par"-- 111·eenchc:· 0~ 1 pil'itn, na alm:i. um l:.i.i\"\J iude!evel de grande 
clt>1·0~ éo • l ~~~1·eii o, c!aros que - por ·outra :i.m:rrg11ra que l'eS'\l-lta :J::t, compar:>Q~u que se 
que não -por esta fórma. - dc~iam tc:iL' sido -im-pGe entre osrccursoscii.J.e poss·.;i;i.mos entri.o. 
preenchidos , a não. ~er a imprcv\llMcia., a. umt1eti~ados nu fig~n-a ínsr•bstituivel do 
inca.pncirJ;Hle, que tem sid() o mal p1·in~iµ1ü Mar~ch~\ Flori:i.no Pehoto e :i inopia àos 
qu ~ nos <d!lig1qior isso que nii.o ~e ·soube_pro- nc•ssos recursos no momento nresente, com a 

- vié(~nci;;.r em tempo p;>.l'a.evital·o. :ningu:t de est~ilb1M, com 1.lT.. cl1efe rle Es- -
o Sn . CO:)l'.-1. .Ju~r·)~ - "\ llCCU':!~ão ,:e tado fjUe póde te~ penS-"ldO em. _ d;íllculda.ries· 

V. Ib:. :-cvertc ~ubte 0 no;;so ido!o - !ll<!l'!l· 1 de ontm or•\o:n, ma.-. que nunca. p"'n:ou ter 
chal Floriano Peixoto. de ser o pal lnuro do navio \o:i.ti·:o por um 

-. . . . .• · temporal como ::.que\le que V . Ex:. compnl'<t 
O i:'rt. BAr.Boic:.>. LDB. - \ · ~x. d1z.mu~o ao vrndaval do que o f.fa.rcclial Fb::-iano sal-

bem ; ~.'.lmbr::i. - cem. Ye1·dade11:a _sat1sra1.11f' '!vou a. J\epublica.. · 
para. m1m - este foeto. M115 dn•e1 - o Mo.- · 
l'Ccl\tl.\ F lo\•:nno Pc_-ixoto teve que luL~l' t'llTrl - o SR. c,)S1',\ JUX[OR-Co_nf.ot.anto no Pre-
iniiDÍ#C· ,~ 1tc tn.l 01•(lc~m. não j;t r'a Const:tu1-1 s1dente act.ual. qaanto confü:1 no outro. 
Ç1.i.•.•: não j~i. ri~s leis, que_- no0 y:::g~m ; !na;;. o SR. !J.-1.:ano~,1. LrnA -Como testemubo 
mmto mais e.~ propr1a 1n_tegr11l:i: e nnc1on_?l l de j u,:ti<:a que fü<;o llO P1·eiif.enfo <la. Rt1pa
e d~ l•l'OP!'líl. h.cpubhca.. a.te º· pon to de flal) bii.-a. ás suq.s inte nções. á int-cgüolv.Je de ho
h~1t ... r . no momcn~ da~o. ta.mo fosse pro· mem ~l'ti.;:ular. llonrsto como 05 que ma.i,; o 
cis_o. 1azer da. Co11st1tm~'<U> buclla p•n';l. :;;;: va;- f;•rcm'. de republi~~-1!" que t!es~_iari'l. ver :i. 

a ilepnbl1ca. R<'p11úlica. n:.i..< :neihol'cs condiçô~s po::siveis, 
t:~I SR. DEPU1'M;O - Niio ~e tra.fa de (fUtl'll declitl'O que o.bs0lm'!.mem.e núo ponno em riu-

COUi:I., ncstAi momento. Yidn. t::i.es quo.liú:ides. \la~. dos msi .. s par:i 
o Sr.. BúrnosA LmA-Agora. l't?aliza.l'. dos recnrso.-; intelle.ctuaes pa.r:1; Cr>n· 

ceber esses meios, da C1nerg1a., lla capacidade 
(Cruzcm1-se direr-<<>s a1i0-1·tes entl'e o.< s~ ... pratic.'I.. <las condlcões d?. ":i.ractei- pa-ra ex· 

Cc el/iQ Li~boa B~:eno ele Andrnde e Costa c.::utar i:or\a,; e>tas providencias : de t udo i:lto 
Jcrnior) é ql1e s . Ex. tem grande e gr:i.núe fa.lt;J. irre· 

O SR. PR&<!DEX'fE- At tancão ! median l ! (,t poia.!o.<.) 
O Sr:.. CoST..1. Ju:->10R.- As posições são as E' por i~so que cheg:i.mos a sitnac:io actua.l; -

mesma>. (X,10 apo:a.:c!.) pois: du:·a.nte e:;se~ tres annos c1e gu-.·ci·no, 
o SR. CoELno Lt :>BOA- Foi -n:>.r:i. n. "Uai·da 18-. 1-.x . le\'OU a <-mba la:--sc ~om uro:i. per .spe: 
.· . .- . .~ · "" " cti-m. que a b>olu rnmcnte nao corre$ponde ii 

nac101ul, nao p .ir;i. 0 exei~t to. 1·e«li<lade politic:i.. ü. i•c<i.iida<!e social e;_\ re:i.l!-
_O SR. Co:;-J:AJG:s10R-V. Ex. p:'>cem(ln- <l:tdc cconornic:i do paiz, co:naperspet::tiva 

v-1d;1 •1Ue se i·ecrutou para o exercito nn.· ph:i.nmsiad:i. pel:i. boti vontad<> de s. E~. 
qudle tunipo. se;::-twdo a qual , S. Ex. im.·1grnim1 que lhe 

O Sn.. Cor:Lm> Lrsn:)A-Ponho e dou meu rinha ~ido d:i...ia. a ve11mra de cni::ontrur o 
testcmunbo . paiz cn.!mo ei:: ~ituaç-J.o nrmno.!. qurtnclo 

o SR .. Co~TA Ju~rort-0 melhor ~ n~::i falls.r tod:i.s O.$ forças que tmllti: 1~ o;,:ido ccintN 
nis5'.1; foi nma. t riste neces;iclade . o Go'remo da Repuotic;i.. sendo Presidente 

o . SR. CASSIA"'O DQ NAoCmE""l'O-Nii.o ba ~ lll~~~:ec!~o~;0\~~~t:se;:~o~: ~~t~~~ª~t~ 
paridade. (Ha cutros apm•1es.) máo gi'adO as reclamações rep<::t\dll:; dos 

O SR. B.\RBOSA_ Ll:llA- 0 pa.iriotismo dê que r1'publiCl\nOS que o ;id•ertin.m, que :por 
tantas \'(!Z1~!' tem tltido pl\Wa o Sr - Deputado n.q 1telle caminho oe paciftcaciio 'JHl1-~td mli·me, 
poz· S. P11ulo Ie-m-rnc ti responder â S . Ex . s. Ex:. it·ia m"l, h'i<.1 ter a CocoroM e a Ca· 
com <t o.tt~nç:iio que merec~ . nudos. 

Fnço j ustiça. :i seus sentimentos nobres, ã E agoro.. quando apontamos que esta. si-
rectidiio de S. Ex. decla.To.ndo que o aparte tuação a que s. Ex. chegou haV'ia de re· 
lle S. Ex. é a meu ••!1' mais ·uma prova de sult<\r mn.thema.tica.rnente da t1-ajecto1•ia. que 
qu o compar t ilha. .!e todllS :J.:; :i.pprehensões, lia rnnito tempo S. Ex. levam. e que nós 
de todos os temoi·es que nos uffiigem a. ha.vi:i.moo discreta.mente :.pontac\o a. S. Ex. 
alma, no moment,11 cm que vemos p•n·igar a como sendo o caminbo que la condu;;i:l. de
l>r<•p-:-i:i Rcpnbhca. pois S. Ex . confes~:t ~ne p:•is de:~ t.?-es aunos de imprcvidenci:i., si 
a si tuttç:i o ~ .rnalog-• ii.quelb em qu" rinila· por ventura se reali7.a1·em em tod:i." ma ex. 
mos _.:i rclíci1lade <le ,t'(h:;t~iz· i;. t .. ~t-1 .. ua Re~ , lt·ns;io os 1)csast1·es, (IS ~le~confort<:>~ t]UC al~i 
pullllca o YU!to glort0so mrnl.ist1tu1vcl do pair-am no ar na ausencm de noticms que a.li· 
Marechal Floriano Peixoto. (;lpoic:das.) . mentam todos os boatos, S. El'.. que nos vil•á. 
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dizer~ Q:le lião 1(!;nos~ sínão ~ma. min'.mri ! C:tm:wa que o ·sr. Presidente da. RepubliCl1., 
fr:i.cçií.o do. ex_e~·c!:o .c~1xtll1ada. por ~oc1o, o j .te:·<üameute informado _pelo lionr:i, :o col~egD, 
\"a.sto te\'t'ltono <:::• t·ntttO nr~.Zlleir11.. C: · n-10 

1 
o :sr. Dcpmu.do q ne pc·eslclc os t1:a.ball\o~ nesta 

po~cr~ :surgir. em todo$ os poutos <lo ·te.rri- 1 Cu."ª; p:\t;;_ u_isp~nsn.!. o concur:;o dos bi!.
tor1.:i, ;1lguma se.ccm·scü de C'.tllltdo~ ? . • 1 -.;n.!11rn•s p;1r.P1nt1~.:s, pü<J0 lh<\ndat· qne elles 
_E~.~ta 1m .. c~~o do cxcrcit~ qu<>. S. Ex. ~ua•!a 1 ·;!~;,;aqu:i.rt~c!M-;~:u . rw1·quo o pu;;ilo .do [11n:i:· 

o.m•!n. red.uzt!', c'.l~.~o acmu~do supe•1or tlS t,1cos em< :;nu•.'.Js. <l<'ndo coniba.te as msh
uossas lot'ça.se'conomiClls, d!tl'.icilmente·poclerà ! tuiçli~s nc !5 cti:; noyemllro, seria faciJmente. 
set' rnobiliz.,,d;i. .::om R r;:i.pidcz e somr~a de rc- e,:m:i,g:vfo pelas fot•ç:i,s regulare~ do exflrctto 
cursos o-ua a sítu3c:âo exige. E ent:io. cm vez nacio11al, S. Ex. portanto, sna· o p1•imeiro a. 
de nest~' trcs :tnMs t.er solicitado :1 Car::ura. <~l'cr que n:io tin!J,1 gfün•le confian~ no eon-

. que não m~g-ou nenhnm dos m1Ji '.>S que s. Ex. curso .teste:> bata!hõc~ orgaair.a•!o~ pol' est.a 
:Pediu cazJoiados) ; c~m vez •lc ter solicitatlo fói·ma . :. M.:.s ao chegr•r: a este ponto ele não 
d~ta C:\:nt~r:i.. que !!;e d<w:i. o apoio de que l ter confianc:>- no coi:cur;;o de W.t:i.lhões ori;a
S. Ex. precb.'\s"e; c:e:;t:i. Cam:\r:i. que, Mpoi~ 1 niza<los por esta forma. denuncio i Gamara e 
de dar um sim em 'l:ll rlia, dava um não uai ao paiz inteiro, e quero que fique registrado 
di>~ seguinte. sa,cl'ill.i:3lldo as•im :i. su;i. popu· nos .-!n.r.ac.•. que menos confiança. tern em 
Ja.rid.i.de (apoiados): S. Ex. não s:mbe vj:r pc•!il' j $ Ex. o conjuncto de volunt:.irios que bito de 
out1·a co11sa. que di:o foS$(l o coutrac:~o que, sur,i::ii· de todos os ena tos deste po,iz par;i 
com [!·arnle escan-iaio publico, acaba. de ser bate1· O!:' fanaticos, tendo <t certeza de que 
luin~d-clo no Theson!'O, c._1ino testemunho da. nes~e dia o lnE~lhor me;o de vencer ser:\ 
alta cornpeito:nci:• c0r.:l que S. E:t. vae resolver afüstu;r os a.dministr:i.dores incnpazes 11uc 
o:; g-rantles problem:is 1in:mcel!·os - o con- trouxeram estR situação para a Republica. 
tracto Vasco::lcél!os. il. respeito do qual no.<l;i. (.A1wfodo,;, .,,.n;ta b~,n, 'muito bem.) 
dir-ei, porque a. elevaÇ<io <lo dt:b:i.te niLo 
pc1•m!tte. ORDEM DO D!A 

VozEs - J.fas foi a. Camara que o auto-1 
·rizou. 

o SR. Ti;r<:iTHEP D.'.. CoST:\. _ Com 0 mou E' annunciada a contim1a.;-ão da. 2' dis-
eu~são do projecto n. 29. ele 1S9i. fix~ndo n 

protesto. rle~pcia, do Miniskrio <ln~ Relaçües Extc-
0 SI'.. fü.P..ll05A LDI.'1.-Pois bem, Esta. mcs· i·io1·e~ paro o exercicio de 1898. 

ru;.i. Cam:it>a, que a!>!iim S.1.cl'ificon :t su;:i. popu-
farida.Je, votando 111euidas daquella or<lein. O !§'.;i·. Prc:;.idcn~c-Tem a p:ilavra 
i1ã.u recti:s;iria os meios q11e S. Ex. lt0u~·e,:se o Sr. Alcindo Guana:1ara. 
por bem solicitar no SP,Utido de afa.star :1.S 
tlifficuldaàes uom qucprco;entt>JUente lut.1mos, O i'•i·. _...._icindo Guanni>~u·a-
110 sentido de •caln1:i:itc pC"eenchnr os r.la.i-os Sabe v. Ex., ::-r. P1·esidentc, porque silo mui 
1\0. c:cerci•ü. ~'.'\ 'itte a lot'ç;l pnb!Íl!:L .u:io 5e' longos os :l.llncs <le c.onvi>los que temos nesta. 
a1:na::;~a quas1 úe5'1r;p.ni1;t<fa, .::omo e~t;1 h<'Je. Ca.sa, o quanto sou ami;:;o úa. ordem. úce:llL
e 11~0 11ouvessc 11·~ ln :.ar C{lm as dilliculdadcs rarci agor:L ;i. V. Ex. qi.lc sou por igual :i.migo 
quo rc.-,;ultam p;.él'a \) ;.:O\"C::l'nO ue s. Ex . 1fa do nl(>,t hodo. 
fal~t 1~e re\!m·so:s 1;1;<!.c,ri:te:l. • 1 Pol' is;o, e mai~, po't'qua :i.t e r.gora neste 

. Xã.o seri h0j<), po1·tanto. quo S. Ex. <lev;; 

1 

deb~te só teem to1110.t.l.o parte 01·a1lo~e::i da 
v ir i1os ~ouressa;:, f:!',1 meusagem que nu.tu- opposiçüo. e .sen•lo cie bo:i. regra parh~mentat 
r::1lmente não t~r:_,farf •. qi:e, dent:·o cfo~ lim~t"s q~_e os 01·ac!or~s se re ~·ese;n, seguudo _a opi
Ol\'a.mc11t..-ir10.;;, l!•U.1 P:)s;:;ue me:..::; p:H:~ 111•1\i;h- u11to que r~ve1;i.m na w1bunu.. t c•gu :i \· . B.i;: . 
za.r a forç,a necessa.•·1a com :>. ener~ia que a que acceite a deststencia que raça da IJ:i.lavra 
sir.ua\,jio peue, l\um de vingar o:> nos~os com- neste momento, cm l'arnr de qualquer um 
})O.Dheiros tn1ciiladcs em C;i,oudos e esmagar dos collegas amigos 110 governo, que em '"º 
aqttella horda de fJ.nn.ticos. 11ranclc mvmci·o enchem as /)(,inca.das. 

Dig11 que neste momento ;i. S. Ex. o Sr. - V_ Eic ;nP. infirrmarii. si algum amigo <lo 
P11:·~id (l: nt·:~ cl ;J. f-:evub!ic:1, •>n t.r () nielo n?i.o ;i.p-~ gn\·e1·ao qru~"t' t.<tm~tl' ~i.. 1)~1.l:L\'Lt.L, -pois nfü) 
:rnecc:ra, l 111im p~lo meno~ 11:lo llcscortí1101 ~ooccbo que elli:s 1foixe111 o Ot\:am;:nto ~em 
cntrü que ntlo seJ :\ o t'l.o a.ppeilal' p:n·a. o \"O• da!esa. 
lun;1ri::i.ilo_. porq1!~. l'epi~o, qt-:.er«? fa.zer a 1 o sr •. PitESl!l&"<TE-Além de V. Ex., a.elu
S. ~x:. a JU,;~11;::. c_;c qne ::> . Ex:. nao se ~cm-j se inscripto 0 sr. Erico Goel'ilo. 
ur.1.rn. de saltar a:i. Consi.1tui~ao para lazer .. . . , . _, 
recrutamento fO!•çaclo. 1 º. $1 •. ALc1,.;oo GUAJ.'i~lUKA - Este e vo 
-0 vc!unt..isi;uto. Sr:. presidente ! me:.mo lado que eu. 
Niío me cstcmlcre1 em "un:Sit.l.ei:a.çõ~'> sc.lirc f O SR. PR:C:.SJI>E~TE - Mas é o Sl'. Erico 

~·;i~ <-.S$Jn!)b>. Bus1,;1 l<.?llllJrtH' ~ V. J:'~ x. e :i , riaem estã. i n~ci'ipto depoia d~ V_. Ex. 
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. O ~SR: AT.cr:,po Gl!AN .... R~R..~ - Y. Ex.. !lle f O int~ito do or:i.dor, si nfío fosse tão ínopi
mf1.i. ma de que nao e., ta inscI'!pw :J.m1go_1 nadameute pro meado a vir á. tri1Juna. er:J. 
11.lfpim do go•erno ~ _ • aguardar que os nobres ;Jep1itados ..i!'!~Criptos 

O S:a. PnESmE\TK-Eslà iuscr-into o Sr. lizessém toda.~ r.s su:i.,; oôs-:::~·va~~s o :i.we
Erico Coelho.· E' o que eu po~só iÜformar a. sentaN'?m as emencit•s. que jul:;:•is~e:n • ue
V. Ex. cessarias. 1J'1.ra depois vir a tribuna. O 

[:u: sa. DEruuno-0 Sr. Guedellm ,,fauril.o iUustro Dept<t:1do, ·que acc.ba de fülfo.r, seu 
· füllou sobri:: 0 oi•ç:i.mcnto. . distir.cto amigo, s:i.be. que estii. isto nas pra-

ticas usadas até b0il:i. O o~ldor entt•et;into 
O Sn. ALCIN':JO GUA;)(AB,«l~A-0 Si•. Gue;de- não se. o~cmar<i. :i.- .Mud.ir :.o aripello ,1c 

l!J.c. Mourão sú de!"en·~eu u. religião, m::.s nii.o s. Ex. e vi:-~\. tribnna e:iuncía.r o seu modo 
o or<;amento; de pen:;:fr ~obre os :1ssnm;1tos mais imµorta11-

0 Sr... PRESIDE::\TK-V. Ex. de:;i:;;te ent.i:io tes que se teB:n 1fob:i.tido. F8Ezmente, a riue~-
à.i. pala.vr;; 1 tito preliminar lev:rnt<icfa a propo,ito de uma 

o S!;. ALCii'.íDO GUAXARAR.l-i\'<10. senhr,r. 
farni o meu d.ever; mu.s <JU•!ri:• sab~r si :ilgu~ 
;;.rntgo do governo queria ton1:•r a defesa. lfo 
o:·c;~mcuto, porque até agora ~ó tem co:-rido 
o d()ba.t<! por com<~ cta oppo::ic;1c. 

(Comparece o Sr. Pm•linc> rle So\i:m Junior-.) 
Os:~. PtlEW>ENl'E-A;:;or~. mesmo aco.~.~- oe 

in2cfüver 8e o relator lia commis;ito, o s~·. 
P[mlinn <l.e Souza Junior. 

O SR. ALcr~no G:t:L\N."-BAR,1, - Pois liem; 
!lC$te caso, cado-lhi: a pala.na..·· 

([) §r. Prcsli.c..le~:ite-Teni a Dalavm. 
o Sr. Pauliuo de Sotiz'' Junior. -

(Dci:ca a cr.d~ira do. p;·e.<irl·;ncia o Sr. ;frttho· 
Ri.is, asswnindo-a o Si·. Fon.~cca Porialla.} 

Comprirecem ainda os Sr>-. Luiz Domin· 
g-ues, Atnphílop!J.10, Bar·ro< Fr~nco .JunioI'. 
Ln.ror1uníer Godofre•lo. ?.Iatt;;. ~lacba:io, Ar
Urnr Tcr"ls, :lfanoel Ful,zenc1o,Padua Rezende 
e Urbano de Gouveia. (9) 

O Sr. P~u1lino de §o~'!Z:a .1"u
Hio1· -0 noore Deput<:.do que 11.c;J.ba. de 
fallar não tem raz[o. quanrlo diz ciue a. 
um orador que a.ttaca o governo, deve se
guir-se outro que o defentlél., e uor- esto 
rnot~vo desiste da pahwra.. J:fa 111anifeste 
eq m \"OCO ; parece que o pensameuto do no-

imer•pretacãc rezime!ital, :i.ind~t uão está. ven
cid:t; o orador pi;cle.poi-tanr.o, ;!'derír-se a elfa, 
.}u3ti!ic:rndo :i .. su;i optnião. 

E' a .. :~ui;l}Jto da mais g•·ave lmportancia, 
porciue envolve os princip~os ma.is seguros, 
em tn«to.-ia ri':! votaçii.o do Oi'çamentQ e por
que.quanto ao ora.dor. ;;.; nobres Deputa.dos 
n;;_o fuei•a:n justiça. aos intuitos •1ue tev•J 
quan.b suscitou a qur,~t5.o. Vac especitil
mente, ue~1,0 ,mni:o do tl0ii:i.t ·, responder ás 
1il;s~:·n1c·ões fdtas pe!o nulll"e Def)nta.do o 
Sr. Ba.~·bo~a Lima, cujos ~'1.Lentos e cuja rnus
traçiio o orador ver•1atlehamente 11dmir'1. 
De s. E:x:. o or&1!or só rni.o l'.dm\ra a 
imp:r.1•cialidadc, que ni;.o e gt·ande. Foi 
assim que ha dous ou ti•.:is dias, quando o 
o oradM·. fü!lando pilm uma oxp;icm;U.o pes· 
soa.!. c1 \liz fazer YCr :.i. Ca:ntwa que nii.o ha. v í:i.. 
ent\'e duas <l.ispo.;iGries regimentaes <t ttnto~ 
no1nill. que 1=1:<1 alleg::J.d:J. por uni Jistincto 
DGpu tado. o Sr. DC;pt!tado por Pernambuco 
foi um dos que m:l.is vi·:amente se oppuze
mm e coagiram o ol"ador, sinii.c n sentar-se. 
porque não se sentou, ao menos a li.mi· 
ta.r as obser~ações, que füzia, com pnjui.zo 
•1a cl!!reza !lecessn.:·h a. :i.rgumenta.çào. l·fa 
pouco S. Ex. usou d·:> clireito q_ue 1.13.via 
co11testa'1o ao orat'\or e, para uma. expUcaç.i.o 
pessoa!. occupou-se à.o toJos os assurnptos, 
que se póde imaginar, produzindo longo e 
])ril hante di~curso. 

br~ Deputano,repeut!oa e involtiuta.riamente, U>t si~. DE?uT,\.Do-V. E::t. estti. censurando 
reportou-se a muitos annos atrás, aos tempos a Mesa. (l'i·ocam-sa ci)lcrr:,.is.1 
do reg~men par1amentar, qu9.ndo os oradoi·es ! , . . . · . . . ~ 
succedi<tm. -s~ na trilmn~i. uns pa.rn. atacar. O Si.,, P.ti:;u:-:oni;: Som,.\ Ju:iror. !llz que n~o 
outros pa.l'á defenrlet 0 governo, · esy.a censurando a. Mesa.; esti. coridescondencia 

u . , · · · I fol sempre usada. e. pebi. suo. part.e, 11 unca. se 
M 8R. DRí'UTkDO- E do Regimento. (Tia ounoz Censura apenas 05 que ~e oppuze-

r.1J11·os ª'""1·tr-~ ) l -,. · · · ~ · ~ ..,... ,. · · i•a.m a que o or<telo1• ta.mbem se o.proveíta.~se 
O Sn.. PAXr.INo DE SouzA. .Tu;><mP. - O Regi-1 deU:i.. o nobre D~pufo.do. o Sr. Erico Coelho, 

mMto n5.o determina. que se ataque e >e de-! seu particular o.migo, chegou a declarar que 
fenda o governo; determina 1ue so faHe a.1 não l~J!ava sobre o n.s.~umptop:i.ra uma expli
füvo1• e contra o p1·~jecto. . 1 caçilo pessoe.l, para 1lar :~o ora.,lor o exemplo 

E~ta.rno~ no sy~teina. presir1encial. Que é o J ãe respeito á. lei. No embnto. na sessão de 
systema da.s com1r.issõe..:;. O orador fa.Ua. em. hontem, S. Ex. pediu a pal<.i.n·a para uma 
nome da commissão; o que cgtt\. ernco.usa não 1explicação0 respondeu lo. ngnmeotc ao dis
é o governo, e oprojecto dtt Commissiio de Oi.'" curso do SP. Guedelba IlJourJo. O orador,· 
çamento, que o orador vem defender. . qua pretendia. seguir cs cÃemplos do nobl'e 
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Deputa.elo, vê-se obl'iZ:t{lO; .ó · CJUe lamenta, ª I chivo da. lezacão passR p.1:ra a. Seeretariã do 
d~clinar •h o.ufori·l:l!!e de!l~. · Ext :rior. as rel:i.çõe$ <liplom:i.ticas com a 
· As recla.:n:t .;:õcs que faz n fío são ue ret.a- oar;iio. df) qne sP. trata, co;·t:r.m-se. e «. legaç.i.o 
.Jia-;:lo, m;~~ tle. prote~to ; os direitos na t1·i- urro foi su-ppdmida e a Camara não retocou. 
)nua 1!.cve:u ser iguue~ par:i. todos, e como não mo<lílict•U a lei de ~de novembro de 11'95 
taes por todos i·espeitados. . sobre o torpo <liplom:.:.tlco. · Supjirime·se, por 

. :.ia~, "·oltandn à questi"'i.o p:·el i;ain::r. (~e exemplo. :i verro J>a,1-:i. uma. Secrat.:iría. de 
·que começou <i u atar, e /lUe foi um .~cs pon- Est;1do ; o;; crup1•egados s:i.o exoneI.""ados; os 
tos mais debutidn~ ;:el••s nobre;; <l.o[iuta.dos • .Jiz S(l'-'>it;os piis~m .Para outr;t rep<Lrtição ou 
que eI!o. se refere ;i intet·pl'~l~.ç·fo úo o.rt. !3I tieixiim 1!e s~r pr:.1•.:i1lw. e nuo se Sl.lpp1•i111 ío 
do 1·e:::imentt1. · j <L ~ecret·1ri:>. n:"":.o se a[teron, em lei üe Of\i3.· 

O il!u.>tre Depnt:v1o por Pcrn:imlmcv riniz :nento. a o;•g:iu iza<;ii.o administri\tiva : sup
ver. ua doutl'ina susteotad:~ -pdo or.1tlor. o pri n:!u-~ a.p('1Ja~ a veritL. Mas ê u:n:i scxn·e
cercer,mento rias attl'il1uic.;ões <fa C:i,cn;tr:i. •! o t:wi il. ou, no primeiro exemplo. ê uma l~gaç.to 
pensamento de tolhe1· ,·~ niinú1•í11 o ,l ic·eito· in- que 5,\ existe cm :Lb.>t.ra.cto ou na meote r1e 
conte~taYd, que lh·J u,;s~~te, na col!o.boraç~o qu··m pen>a que a deixou ~ullsbteate; 
dn.s leis annuae:; . Ni"10; 3. snppressiio rla. verba importa. na . 

Fr.li zm•mte, uã.o é tlA i1•,je que o o~a·lor " 1 suppi·e;:~o do se1'viço. A 1ll~tincção quo so 
scs1e1Jta . que:r ~tabo-lecer nã.o b ·· jllrl~consulto que a. 

Qu:;n.to nã.o h · •i~1 m!no1·ia, ou si l1n.\·i:1 . e P"ss:i. t>.cteimr. porque ella. r~pugnu. à I'<lzào. 
fül'ç:n. conte,.;;·, r qt1e nifo d" va p·r :1 ode$ cuitia - ü :u·t.;131. Jlll?':l.gr" !JhO uu ico,tlo Rdgimemo, 
dos :!.O> nohrcs d~puta.th1~ . h:i. dou::; ;i.cnns. o r1 iz qU" nenhuma crea~·ão CJU supprt':;siio de 
ore.dor a su;,;;.entou na Commi~são tle O;-ç;a- emp:-('go. r:enlm:n augwento ou d iminnicii.o 
me11to e nn. Cu.m·n':l.. de or·Jen::i.do, poderà ter Jog.,r nas 11l l~ aonuM, 

O SR ALCI-;;~~ G"·\~ . ll',, \.- E' e,.,1h ;.n :issim ix•mo neo_hurna di~posir:ão de caracter 
' •• · · '""' '"'· · ·• ··'·· ·" ......... pet'nHrnente ser-a nel!as 111clu1da. 

O SR. PAvt.L'lio no l;inçu Ju:»IOR - Tr:ita- O nohr;; Oi.put.'1.rlO •l iz que o iog:1l' de mi-
va-se de supp;'in:ir• :L vei·b~. par-n o T:1~tituto. ni>t 1•0 não é um emprego- é. mas. si não é, 
Sanit;:i.ri<', e . o ~l''l.dor oppoz-~e a que b to se 1\ io n?bre D~put:i.do não_ 1·ecusará que ha. ana
fizesse n:i. l<ll r.e ~·t<;.amento. ro1·que ern. de l('g1a 11••:·te1ta. A l':Ua(I por qu~ o leg1sta.i'or 
fac to a extioc.;iio •i<J um S<:n>vi.\Q, o que s.i cm não quer qu<' :,upprirnam empre~os em uma. 
lei especial devia. ser feito. l IC'i :iunua, <le\·e prev;llc<:ct• -p.'\ta que se não 

- s . . . . \ _ . ~upprim;i um l•>gar de min isr.ro. Onde ha a 
"[;.)!. n. D~r r;T.\DO - :Mas :i., feo:i acce1tou. Ir .zfü.1 d<L lei. ti;'L-~e a. su:> a.pplicação. ncrot\\s. 
O SR. P:-1;i.1~0 DE. sr,t;v._ Jt.c;10•: - "E" v1.•r· a suppr• s~ã.o _d" urna lo:.:ar;~o e tor.;o;;;\mente 

dade; ma.~ a Comm!S!'M ··e 01•,,n.mr•ut•) r i!· um:L J 1~pns1~ao )ll!rm:mento e o n:.bre Depu
jeítou. por ~cr :mii-r(>gime:1t:d ; se1•:i.ro11-a. t :ulu ,, c.:• nf~~$:~. qu:i11t!o irwoca. !J<'l.1'2. isto mo
pa1>a con;;tituir p;-o,jecto cspecia.I, illll•J à tin'S de ordem cCJ r.~tirncioual. 
commh;,ão respecti\·;i. ,-, · ar:;urn«ntao;iio 1lo Mndor füi oppci;:to o 

E níng-m~m contesr.ou . :::.rt. l2i do m:10~coo Rr·gímento, o qual d<.: tC!'-
0 illustre Sr.generul Glicerio nfio pnui;i cr.n- mi11n. qm.:, nas leis Ol'ç.araent:t:·ias, as despez..1s 

t estar; S. Ex. qu:mrlo prop,);r. :\ <'X•:ep~ii.o. ji1 :rea" ·~-podem ser augmcntadas, dim inui
que consta. •1:1 sua indic::\ç;.io. r <•ccmhcr.cu imi'li- das ou · . primidas. 
cítamente o p!'ecoito rc~menr~!. :>!:.u;, .:m primeir-:i lo~mr. não lia. co11tra-

s. Ex. d!zia no consi ·~··randu d ;t s11n. inrli· rliçiio . No art. 127 se fü.U:i. da.s de-:;pez::.:; em 
caçao quo er:!. nece.s,::11·io exceptüar n. Com- i;e1~1 L as 'iua.es podem se~· l'et.!uzidas; no 
n:is>'ào 1lo dispos~o no i\r.gim"nto, p:ira. 'luc a.rt. J:~ l abre-se excer><~1o, em t1·;itiinch-~e de 
pudes5e ap1•escntnr medidas tem:i:entci e. <ta.i- empr~g\is ou <le úisposic;uc:; vor su~~ n~•turc:;:õ\ 
via1· o.< cr.cu.ryos do Tk•<.,oum. pe1•m;!.:1entes. 

Or:i.. sí co;no os noh:-es deputa.dos q\1c:•cm. Derna.i:<, qu:imlo houYc,>se co!lh:it!i.,;fui, . 
o Reg:imentop~rmitte rt suppress:lodas Yerlia:< t!eYl;• ptcvalccer o nrt. l31. 
necess:i.rias a.os scrviç:os t'll1 lei es11eci:tl e só O arL 131 11ão fü.zia p:irte do Regimento 
não ·petmittr! sup~ri1nil' os empre~os, nu.o lia- pt'imitivo, ao pu.sso qu e o a.l't. 1~7 fü.r.ia ; o 
vi:i. razão para. a íudi.::açií.o do Sl:. Gliccl·io, u.rt. 131 or iginou-se deu.ma. in'.lica~-iio vota1a 
pois basta a suppre~são das verbas para cm junho de 18\r2, modifü::anuo o Regimento. 
allfoia1· eHcar!Jos do Thesor1ro . Revogou, pois, todas o.s àísposi-;ões ;:.nte· 

E' que aiud:t nã.o tinha s ido formulada a riores . 
dist incção ~uhtil, sin:lo :.ú·gucicsa, dos nobres Qu~nuo a Mesa mandou, sem a.ct::i fü)\ir1 !la 
Dep1uados. C.1-ru;trn., b.::01•po1-ar. em u ma..Ilova t:diç;;,,, du 

Supprime-.>:i a. verba pa1·~ uma legação e Regimento. a indicação vota:la, dev ia tt:r 
esta. nú.o esti• snpprimida. O ministro ê coliv· supp:·imido teclas as disposições ant.eriores 
cado em disponi"bilídarle ~ i•epa.triado, o a,1·. por ella. revogadas, 
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~in1io o fez. ncru POl' i~so o.s disposi~ões an- Oi:çamento do Exterior o or:i.dol'- a.ponta. va- . -· 
ti~w.s .:cil>'.nm ce eSt'-!' re'l"Ot;,'3.das . (ilft1ito bem. Tius ex.<'>m.plos, offerecem ma1•geni para are
.1ltha·u·.-·.) tlucc;iio que se queira fazet' nus despezas pu-

Est :• fJ.zenclo o .historico •.l n. disposição, que b!icas. .· 
neste ~~so e C8Sencial, porque elucida a. No Orçi?.menta d:i. R eceita; não se érea.m im- . • 
que,tfio. posto~ novos; p:tl';t igllal::tl' este oroameu to 

E j:·~ fl\10 se r<~fore ú, indíca,,fl'.o vot.1d::i, ciu ~.os da. <1es\)eza, t<>m-se o recurso d$ :i,ugmen-
189~. ;Jed11 t1cen~.11 para !e1•0 fundamento q11e tar o~ impost:. ·ojá ex.ii;tentes. . 
(l. Com:i11~>i(o a,. Policia alleg-ou paru que ella Qmm•I•• isto não b<t$t,a "Var:i. estabelecer o 
fü-::~1:1 :•cc.?ita. como effec1h·àn1enr.o o foi. eqt11lihrio, ent:!.ó a ~iruaçã'o é ano\·rnal, por· 

Eil·.•: « As 16is <~e»em apenas conter :i.s que ess;1s rnargrns niío sáo pCi[lien;is Torna- . 
diS[l<.•~·~c-cs legislativas e~tabe!ecidas em lei.<= se nccessaria. :i. decretação de leis e.•peei::1.es •. 

. e.<=peck!!!', ·lo que d.~ certo :ul\'ir;i. mais me- uma~ cre.1ni!o novos ünpo~tos, ontr·<l.c; reorga
t,bo·:•) i; :·eg-ularidadeao an'.lamento · da.s dis- niz;tnilo os s~rviços publico, . . d'1 modo m~is 
cm:;ões. » . · compati ''el <:om a situação e corn os recursos 

~<!. s.~s><to rlo o.nno pa."53.tlo, o or:11lo1• ainda do momento. · · . 
Í•>i r::r.:.i<; lon ?!e: sustentou quo nem os im-· }.fa~ isto em pro,jPctos Pspecia~~. corn e~tu
pvsros ~·Wcrn serc:.,·sdos em lei de orça111elllo, dos mirrncioso3, c~11n t1.1da.s :ts g:wan t ili.s ne
m:i~ e~11 íe í$ especiaes. ce~aria.; a. lã.o gi>;i.~P.S refürrrws, e com a 

P~!rl·• li.::eni;-.u po.t>"..i. rbco1•d.a.r o segnid.E\ 'l'e· ~11cçilo do Pu<l<:r E:.:ecur.lvo. . 
cito d;. p:i. ece!' a. 61 A rlu azmn pa~sa.do. l;t- Os Que teeru a respous'l. bilidado da di:recc-ão 
vr:;rlo unaním!'n1cnte :wla Commi~são de 11os fr:i.ba lhos legishti'l'"OS. isto ê, no l'egimeu 
C(lnstLu•<,-;i.o e Justiç:i., de que o orador teYc p:1l'l:i mento.r. o :rabinete. e no no:;so r<.·gimeu. 
a ht>nc.i de ser o ret:i.tor: · ;i.s commis~ves do Con~so siio as que teem 
~o;; in~ i:?Ostos novos rl.eYem ser dec~et:-.dos in.:is 1•igorosa-mcme o devcl' de tomai• a. ini· 

em lei,, nspcciacs. que, precedictns de .:studos ointiva .. i .. ~sas medi 'as . 
e _illrJTI.(·1•itos miuuciosos, Súifram ;• mais hr·gn Niio s:i.be como se pô·.le rli:>.er que isto é re:l· 
di:;cu~;CTo e mere~am n. Sc\t:l(!<;fio do Poder trio;.:ir :\~ a.ttribuições 11a C;i.mrwa. E' sempre 
E:wcu:.ivo, cm condkiie;; de :pl\<ler sei- r«cu- a Cam:mi, quein resolve. E ' apena~ uma 
sacfo., o r~u~ n:)ln ~cmpr·e succe:ie, quawJo io- qu.7st1í,o de met11•)•'0 que se rõde red?LZ_ir· ().O 
clu1tln' 1~~ ]Pi d<i reC('Ítil. . ;\Ssim ueve SC!'. si :::egunue· convén1 que a legh;l:,1;ii.o r elu.trva ú. 
n~.o c11.•.~~-ermo> ver> reproduzidos litcto<; como I or~anüação dos s~rviços publico3 sejQ. tod~ 
os qu.; :<e est;to daodo com a cobrança dos os annos modificada nas leis annuas; ou e 
iID'fl·):Stns ~C>lire o fumo e as behidas akooi!C.'.1.3, pretei·ivel ')Ue esse.s serviç(JS l'evistam caraç- · 
e SMr ifi~a.·:os os mais justo:; interesses das r,et' J*-rmanente e duradom\),ni\o de~·er.do ser 
indas\;·i~s e •1o;; co.itribuimes .. l:i. cm l l!lli, o motlií!cados siniio met'.iantc leis especiaes:, 
emincn\.1• conselheiro F. Belizario 1.fü:ia .;ujeit<l.:l <i e.studo especial e sancciooadas à 
e~r.a.s p.d:i.>r;\s: «Xo intel·~se elo m~lbor e$· 9:11•te 1Jelo Poder Ex:eeutivo~ 
tm/fJ i: <tfJ.l"Ccia{"{i.o con>'íria que na lei de ;er- Cit:l o Regimento ào Sen:1<lo que consagra 
v!çX>s e mei• s d-> auno ftoa.t~c~iN, tl ,\s.,;emblêa dispo~i(~io .inaloga. á. da Cama.ra. 
Gcl':\.l u.pett:i.s diminui~~e ou au~ment:is.."<l :1,; Mni:; 1~c uma vez o Senado tem devol11ido 
consi:::-:'~>ções das .i<i existentes. e tietermi- leis orcaruenta.ria.;;, Jielu Sucto de bu.ver a C;i.
u:i.s~~ ~'o~· outt"J. 1\)rma,, si as~im eniendesse. mara supprimi•fo vet·bas destin:ida.s a servi
~ i·eceii!l. rlos meio> r!st<lbe!ecil.\oo, reí'vt'('3.U· ~'°~ 01'1%a.ni'·"dos, ou ter c~e:i.do novos cargo,, 
do-il oti ::lli\'fant',o-a.sem c:·e:u·, porhn, outros ou rest:lbelec:do pelo :proce;so de :r-estabelecer 
serviço;. As conr.z·ibu\ç:õe;; novas sú 1i.creria.m as vel'lias. 
})01' lei ~; e5!XJ<::iae~ sei· dec:·etacl:1s, par;\ que Em Fran~:r. o lllesmo tem a.contooido. ~Se
s•.•.nccif.,::.o·fas à 1mrte, ~~jam .t:w~ ~el'\'Í ~'º"• naa.o tem m<~is de urna vez lembr,\do ~ Co.
inr.1ul1i·:i$ na lei aunua. e tique o gove1•no mn.ra Que nu.s leis :i.onuas não se razem mo .. 
a,ut::rr L:o.do para a. percepção dos imnostos dific:lc:ões na org-,mizaçào aàmini.~trativa.. 
vr.t•:do.~. E' mais uma ga:i-antià de exa.'me e Cit,a pala.vr.1s d.e René stourn. na sno. obra 
pon<l.e1 ·:-,ção, :intes de tomM o Thesouro o sobl'e o orçamonw. Não menos claro é o Sr. 
enc~trgn dr. ex.igil•em se do contribu inte os j Cohen no seu livro Le {)ll(lgct. Ahi, á pag. 42 
m aiç•S r\, de:e1J_lp··nh<l-l-o.» "' 1 e 3eguintes, rn-se que o orça.meuto não ~ 

füí,o :!e vm emii.o !U?$tn. do\ttrina o pensa- mai~ do que o b:ilt\nço de uma. situação n.d
mear.n ,;.,, re:;t:·.inf(ii' a.s attr lbuii:õú. nem os quirida e a :tppiicac;l.o exacta e l'igoro>a 1!as 
ã:reiio•· t!a miuoria . A ~·erdatle é esta.. . leis cm vi:;or, que emr]l.muto :;.s leis especiaes 

:~c-s ,.,ç,1.!!•c1:t•Js de clesyetu, nii.o so 1lenim uii.o siio re~-ogadas. ~sim como produzem o 
tmw · l'·''-" verbs:; dl'st.in:>das a serv!çns or~,ni· erreitr, jm·iúico e·s(lc111l . devem "ontlnui>r a 
z,1,fos pr.!· leis espec,:i.es.isto é,nüo se devein nl- pt·oclnzir o sou efr13ito ti.naoceiro nas leis an· 
tcrat· us leischamadascteorg:.i.niz~ç;'io; qmtnr.o nuas. Este eITeíto,diz o ora.do1', .ã a consigu:i.
ú.s out1·<lS verbas, que wio são paucas e só no çü.o das verba.s . Accrescenta a.inda que o º.~.;, 
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ç;i.me~to deve limital'·Se .ÍL cst,J'iCfa observan- ., gimt'n : 03 () UC ma.is natu r:1lmente O ué- in 
.cb da._ s . leis existR-nles. O Tlie~ouro é um re_pr~senta1·, po~que cou._1boraram no seu c~t.a, 
c:üxa.. drz elle, tem de receber e de })3.g:ir o belec1mc>nto. Cita.. como· oxenr:ilos. a lguns 
que n.s l~is especiaes olH·i;;o.m e o.utorizam e ·uorncs. qne o ora.dor senti râ.~i niio contimta~ 
nc.t•la mais deve figurJ.1.r nas SU<\S confas. · rema re1n·esenr.ar o paiz no exterio1•. 

o'orçamento é. pois. o :i:esnruo de mn:?. si· Nii.o e qucstii.ode pe~soas. ou si é. é umn. 
tuaç;to <:reada pelns leis e~peci n.es. . questã_o <le.-:pes~o:is que iritern;;~:i. :to brilho da 

'6 Sr. Cohen rln çomo exemplo ,inst<imeut<:> nos~a rcpresenta.;·ão perante cs outras n:\Çi)es · 
a suppres:ã.o das·verl::i.s pa.ra. o culto e pars. CiYilizadas. . 
a. emb,ti:xad:i. f1>ance1~i. no Vatic:tno-'rnedidn~ Enh~t n::i. n:;n·..:cinç:i.o r1et.:i.l h:i.d:i. da:; e::nend.lls 
q'ue to;!os os ·o.nuos os r::i.•.!icaes àc Frnnça nprc>cntacl;1s. · · 
lembram·se de :.i.prese\ttar pa.l':!. serem enxer· . A prim~im. :1presentada p;,Io se11 pr-eza<lo 
tadas na lei ,:e orç'amer1to-o que o cita.elo .amigo o Si·. E1·1co Coelho, ._propõe :L sup
escri ptor conclemna.. pro.,~iío díl. no!'_~o. lfga<;·~.(l j11nto à Santa :-:é. 

Com e~t:1 lição. com est~s precedent~s, com J:.\, f._. i cnmbatidc. p.elo Sr . GueJellln ;v1ourii.o. 
estes ex1:mplos. tcTe o orado1· de i·c.:digil· o com convicçiio p<•ofunda. fiiha tlo eonileci
pr,1.jecto de orcamento para o l\íinister io dus ment.o e:x:acto que $. Ex. 1-eYelou da. ma-
Rela~ões Exteriores. teria. 

No capitulo 2''. isto é. em relac;ã.o ao COl'PO ~o ~ntentier rio 01•ador. a. argumenfa.ção 
diplom:i.tico e consular. :iiio rodi:i. tomar contl'a a emenda. do Sr. Erico Coelho dt::.-c 
ouLra ba~e que ni:i.o " recente le:i de 8 de no- estribar-se cm tl'es proposiçlíe::1 que, demoris· 
vcml)ro de rna5, que lhes det1 or::anim.çiio. tradaseestabelccijl:J.S como 1wem ls:>as, tomam 
Rl!corda o histo1·ieo da lei. cripinado. de llm forçosa. a conclusão, i;;to ~. a 1·cjciçà.o d!l. 
projecto da Commisõi:.O de Orçamentv. cru emenda. 
ql1e 5e propnnha :\ rnpprc;S<io de ,·arí:i.s le· A primeira. que o or<?.dor em outr:i. occ:isiiio 
i:;açües. lteuoidas as du:is r.ommissões d.e j~t formulou, é a ~eguinte: o Soberano Ponti
Oi-ç,amento e Diplomacia. modincou·$C o pro· tice é uma pessoa no direito iriternu.cionai. 
jeeto prlmiti»o; re5olveu-se não suppt'illiir O dil'"it~ internacional. cantinúa o ora<lor, 
mais sínlio a lcg:i.çã.o do Mex.ico. cr~anuo-se, não somos nús quem o fa•: direito cspGci:i.l, 
:Porém, outra., ~ do Equ:l.dor e Columbia. espcci:i.lissimo, e filho . dos ui<oo llns nações 
· DemoPstr;i. este exemplo como um estudo civili z,,das e cas opiniões dos publicis!.as. cuja. 
minucioso. feito :i. luz de informacões espe· a.u!o1·id:1de. ruais do.r1ue em q\Jniquer ontro, 
. ci&.6!1. póde modifieal' uma. re~oluc;üo ante· ê importa1ite t)este ramo do direito. Devemos 
rior. tomada sr,b o exclu$i\·o ponto de vista. V<'l' qual o uso constante das outr:is n:lçües 
financeil'O. Foi. poí~. a eSti~ leí que obedeceu. c!,viHz:i.das e o que ensin:i.m os meswes do di-
quando redigiu o capitulo 2º rio projcdo. rei to 1las ~enteB. 

Quanto :\ s11ppres~ão 1lc Legar,:Oes, que us O Sr. Gue:iclha Mourão já refer:u-sc :i. 
nobres DêpUt:i.dos propõem. ·em si coush1e· opinião de Fiorc e outros ; o orador pe•l~ 
rn<la ~ questão. in1lependeuteme11te •':L pre· licenç11. pa.t•a citnr -os seguintes <locumc:ntos 
limin::n·. v orador diz •jUC! não pôde deixar e autoridades. 
de suscitar uuvíd:i.s, no seu entendei' fun- E' preciso notar l)Ue :1 ques t.<'to não se re-
da.las. fere :10~ tempos :i.ntl'ri!lrc;; :.\ ·1síO: e sabido 

Relere·se l'rimeiro ú. situn<-ão tios 1liplo· que o Pap;i era soberano e •.!es<.lc remotos 
matas brazileiros postos em disponi!.lili1Jade; tem].los. t.alYez des•le o 11" secnlo. como tu! 
cita. :is 1:ala.vr:ts do Barão de cotiegi pe, elle se tez rep1·ese1lt;11• di11lomutic~mcnte, 
quando na 1li:;cus~ão •1o 01-ç,amento. ~e lhe n5.o só junto aos soberanos c:>thol;co;:. como 
propunha. supprimir Lega.,,üe~. pai~\ redu zir t:1mbem junto :i. t0<1os o.:; soi:e1•nno~ . em cujo~ 
de.,pez~s no exterior: territorios lni.t""ia intere~ses caLholicos azehr. 
~De sorte que um diplomat..'1., que vi>·eu - A questiio versa sobre a personalidade do 

toda. a su" vida ao serviço do Est<1do, que tem Pontífice Romallll, apus os acontecim_pntos de 
20:00!J$ cu 25:000.-1; por· anno, si fúr 11oslo em ISi O, que o privaram dos seu:; estados e re
disponibilii1ac1e, !ica com tres eontos e tanto; du7.iram a suu. soberania aos mu1·:is do \"o.ti-
o que tem um continuo. cano. 

Niio e a~$im que se recompens:im ~erv:çcs ~» Pois bem; fui o proprio governo it:dia:10 o 
Hoje o ordenado é um p;iuco r:rnis; mas primeiro n. rcsp<!itur u. l!lla. ~o\>P.rar.ia . Na. ·lei 

não compensa a depreciação <!a mceda, ticsde de gal'antias ao Papa. e á s~nr,a. Sé, <lc :~o de 
que o ordenado SCl!l llago no interior, em 'P&.. maio de 1871, foi reconhecido não ~ô que.,ell!:! 
pel . por: tanto. · _ .. é s11grado o invioh~vel. 1Jla3 ui:iêa. riue o go-

.. Dem:i.is, º'que ter:.io de ~ahir do quadi·o vernu italiano presta-lhe honras süberanas; 
são justnrneúte os mais i-ecentemente no· re:::_peita~lllc todus as p1·ilrni.i!a$ hono.ri lic~ $; 
meados. isto e. os que entrar<im para o COL'Pº f,, ;;.imfa m11.is, ·esi:ab1'1ec.: que os i·>!presen
diplomatico depuis de installudo o no-vo ·1·e- t.antes de Sua Sanfü1a~1e gos.un no reino de 
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tnrln.s a.s prerogativ~s e iromuniriades .que direito publico intEirno. O caso de que. 
l)·;rt1!1wrm 'tos ~tgentes diplúrnatic:os, pelo di· tratamo;; ê de dirnito publico externo; nada 
i·eíto íute:'nacíomll; compu.1·~ esses l'epl'esc11- tem de _ve1· com n. 1:etigíiiv do Eslud<.1, nem 

- tames aos da,; ontr:1s n:iÇGes; e :1~,•egu1·a que c"m m.1xi!ios p~cuni<:.1·!1;s aos cuir.as. 
cs 1·ep1'e·ent:mtes 11.is outras na~õ~s .jnnto i~ Convlim cmreto.nto, e estu. é a tel'ceirc. P"º: . 

. Sant..'l. Sei gornm de to<h;; us prerog:iúvas e posl~·.ão.que ::e Jl~Opue demonstNr, conviim 
i1111nuniú<1lles g-anntid;is pelo direito inter- entretei• rela~fil!s diplomaticas com o chefe 
n;\ciona.l. . d(!. Egl·z>ja. Catl•ollca? In,·oc.1, em primeiro lo. 

Na circnhlr ou instruc~ões manda<lns pelo go.1· 1).. expeüeuda. ,Jô. um;i,· vez se supp!"inüu 
Ministi-o dos Negocios E:de:·iores da !ta.lia .. e dep:)i~ se reeonheceur, nece~;ld<ille t1e res-
em 2~J tle dezembro do 1 s~o. :i.o:; represen- tubelecer. · 
tantes ita.li:Jnos jnnto ao.~ outros g-nwn·nos, Retera-se á i;n'port:i.ncia e extraordinaria. · 
declara: o ministro. que ero. o S:-. Viscontin intluencía. <la E:;r<:ja catlwlico. cm todos os 
Venosta,que o cal'nCtl~r <le ~<Jher•a.no (ri·' Pap;t) pn)blemas, nio sei mora.~s ::i rdi:,:iosos, m::.s 
e a sun. preeminenc\a ent1•;, os outro~ p1•in- socíaes e politieas do nos;;o tein110; diz qrnll 
cipcs cutholicos e iw irntnuníd:i.des · 111e são foi a. su~. influencia. n:i . llistori:.. a p~1rte in
g,n-autidos; que os scns pnl<icbs e residencia."s rliscutível 11ue DlC coube n~ tórmnçãü 1.b cou
t.;em o pri~·ite~io •la extra.-tcrritoriallo.latle; sciencia. ilo homem moderno e no direito, o 
finalmente, que os seus rcpre;;entantc:; dip!o- ~ea aito e p:·epondera.nte papel n:i. sociedade 
maticos, bem como r.s ::.c1·editad'ls junto a actual. 
elie pelas nações estrangeiras, ~[o reconhe- Demo!1sira. c:)mO as idé~s e n. influencia re-
cidos e resrieímdos. li;ios:i dominam a parte. a mais intiaw. e 3. 

Eis sobre· o c:iri~cter soberano do Papa o ma.is profnada. i!o espi!·ito huiwuio ; como se 
q11e su~tenta o pr1Jprio goni"no itu Hano- reílectern nas idúa~ socin.e~ e políticas; cowo 

E' preciso noi..1.r que o simples direito r1e tuJo o q11e di-. respeito :is crenç<JS religio5tlS 
reptesentaç·ão diplomatica inúka. a soberania. r(!percutem ll<L vkb p;:;litic;L de uma. nuc;.;:i.o. 

Assim como os nobres-. Deputa•lú~ para. Sendo v.s~im, e sendo exacto o que diz 
1li~cmire111 si podemos. te1' um ropra~·nt;:tntc Taine que o politi~o nil.o pôde eliminar ou 
di:ploma.tic(J junto à Santa. Sê, indagam si de~urew.r e~te elc;nentn. 5i entre nós não 
clle tom soberanin,asslin uo Uire\to. que ellc ex1$te. o que ~er·in. absurdo. a. identi,lade 
exerce. de L~gaçií,o ou clé re;wesenta<;ri.o d·l- ênT.l'e o rode:· civil e e l'eligioso, cm110 nos 
plomatklt. que todas as nações i·ecouheccm. p0iizc;:; ll1U$5Ulmanos, nos protcstttntc:; e· nos 
o ot·ado1• conclue que o pontifica•lo romano é sCi$maticos. ~i não existem os vinculas. one 
sober~n.1. pelo consE!nso das N"a<;.ües e uma. car~cte1•iw.in a relig-iiio i1o Estado, porqnô a 
pessoa do tiiraito int.ern:tcionuL O cm,dor cita Constituiçil•) ]Ji:ollib\~. ,; ricccssat•io par,, rn<J.n· 
autorülaues em abono d11 tlt~s<~ que suste11t.a. ter as rclaçües elo lmrrnonia en&1·c os dous 

Bem ou mal, niio impoi·ta. no ca.so indagai·, po·lere;, rec"rrer aos meios diplomatícos qtte 
esr.e é o principio oomagrado. podem ser proYeilosos pn,1·a. o Bi·azil, tnnto 
Demons~radu. :i. prim~ir:i. these, seg-t:c-se a como 1m.r:i. :L Eg-reja. D1!m:iis. ó prcci.so !1:rn

~egunda.: é contrario no a1·t. n. ~ i, r.hl COn· bra1· o papel iinport.:.rnte do ·Papn. no. tliplo
stimiçiio, ter um representt'.nte diplomatíco ma.eia nuropéa., onde vS ~em rnpl'ernntauces 
junto :i. e~s't Pl~SSO(l. 1lo rlh·eito intetnaciooal teom :itli certas prccedenchtS honorificas. 
denomino.<la-o So5ei·aiw Pai:ti/icc? Passa n cem bater a. supp1'~s:;:\o da Legar;~.o 

Dlz o ~lrtigo citado : na Suis:;:a : examina uetdila.1\amcme cu.da. 
u rn:t d3.s outras cineod:ts a.presentadas e 

« Nenlnim culto on Ig-reja gos:mi de sub· 1 · ,,. · concluc. agl'tt•foccndo :i. brneYO euc1a com qul) 
Yenção ohkíal. nem tei·a relaçõe~ d.e depen- foi OU\'iuo. (3fnit~ br:ni., mnitQ vc111 • O ormloi· 
dencio., ou alli:in~a com o Governo d:t UniUo ou dos Estados. :> · li milito c-01;1:1m:,;wntwlo_) 

Nii.o se trata de sub•enç5.o: nenhuma ti 
concedida; não se trata de dependencia, pois, 
ao co1itro.rio, a independencia é o que ca1•a.:. 
cteriz:.i. as rel;~ç&es intei:naúiona~; não ~i:: 
trata. de aliiança., pois as relações diploma
tica,:; t!em sempre são dP. a.lliança e a allia.nçn. 
presuppõq · um tra.tado. o que nií.o existe. 
Mns e pt•ecizo rJeterminat• com preciião o 
}Jrcceito do artigo.ela Constituic·ão. 

O que o le{dslador con;;titueiona.l teve em 
Ybia lOí i:n·ohibir as varia~ !Ormas ele i·eli
glão do Estado e os auxilios Jlecuniarios aos 
cultos religiosos, disposiçã.o me1-amente de 

c~mnr:> v. jI[ 

O Sr. -·~.J.c;ndo G-u:u!.ab;;.~ra
Sr. Presidente. como V. Ex. sabe, as t:i.
bellas co~1 fecc!onadas pela Commíssão de Ot'-
çamento relaiivas ao Minlsterio das Relações 
Exteriores, foram distribuídas nesta Ct1;a 
M.rdc e a m[LS horas . 
. Quanto ao propric klrojccto d~. lei apresen
tado pe!f; Commissã.o e qu\l e~k~ e1n debate! 
devo conress~a· a V. Ex. que nem o recebt 
qu:.mdo e!ln devora ter sido distríbuido nesta 
C::.sa, nem siquer o li no Dirtrio do Congresso, 
ou::i. emrega aos Deputados é feitti. irrei;u!~r
meute. 

iO 
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Por i~so. '?~diria°' \~. E~. o o"se1llio <le 1- O SR. A1.c11'llO GuAxA.BAlU - .. ~po1-qun.nto 
- m·o en \"iflt', ~al\'O si 1.'. Ex. me dr•cl:>r~t!"' em ::1.1Jsnlut11 e;;.;;~ ê ·-a verdadeira d.outriua 

que nii.o ba di!reJ',>nça ent1'e 0 orçamento tll'O· ! r·on.;tir.u.;ioual. que a. oppri~íçii.o tem susten
posto pelo Gov~1·no e o o!foreciL\O pela. Com- t;i.a.o; ·'lS;JP. e just:i.mente o motivo por ou·e nós . 
mts~ií,f\ U. c~•iBid~<:•;;ão 1fa C1\s:i.. · scínilim03- · '. 

Si"são identic(ls, àe;;isr,irei do u~àido, j)?r- Nú~ suppo!n1Js quo ao Goverro n~i.o cabe n;.. 
que. li.O entra.r na Cn.ma.m, i·e~clll o s:1pp?e- nhurnri. lntGn·enç,ão ne~b. r,a<a,, ailirman1ol·o 
!Ue"nto no rcl;i.torio, •io Exterior. '.~e ~8'1). q::e e d~ui~inamol-n; não S~: EE:-;s, .que fizeram 
mclue a p;opo>ta, 1\0 Go>e1·no: ~1 mio e. peço r1a.iustr!lcativa. <les'a a 1Utervenc5.o -ponto ca
a V. Ex. que m'o envie. (I>ausa.) · pi t:1l d<> seu pl'O:.!l'«mma político e que j ttl~ 

O S1~. P1~1·:~'t\'1':xTi.:.-\\1u ;;·.1.tb[,\7.e.r ci ncbte: !-,':iz·arn que o:mto proferido cm mater\a que 
Deput;ido. (E ' .<atis(dto o orarlor.} con~pcte exc·u;;t:·ainente a propria de]ibe- . 

· e: . • • , • . • _ " rai;:lO da Camara, ex~1·eme .da rnter"Vençuo <le· . 
O, __ i .. _ ALcnmo ~C,\~.\R.1.u. A~ro.deço 1Jnõ11()u~.r 1lO\e1'.1XJrh'.1.1'er rnterpreta;1D como 

muito o."\·._,~;"· a ;;en.ttlez;; com que n.tten.leu Yoto d~ contiança política ao Governo. (Ha 
ao_i~leu __ peul•~o·,., ,. _. _. : ·~· apurte .• ·.) . .· 

1\,10 h,, nad.1 t~' mffic1l cni:io "ir,\ • . .ibun~ o sr. Presidente da Ca.mam-todos se !Am-
occuptir u l'ttençuo dl! C;mwm, dcr•ots da pa- bram-nffcreceu a sua. demissão pa:·a que a 
Ia na ~orr0ct.-i. e !luente do illu:;t~e D~put:i.ao I C:·ma.l'a diss10~·e em um voto si o Governo 
pel~ R1o_de .Jnneirn. , . . . . ainda ihc m~reci:.i. confü•n<;>•1; V_ Ex. o ileu 

S1~~-a. Ls:_:i de !'Senso. !:º ..:;~ahnh:'l.\~3.-(l.O_ ~\'."' 1 s3m _:iàvi;i•th· t.n!vez de que l!nje se "ncon
cons1 er~çoes qu0 me p.,>pon110 a f:iz~r s,iv. e t1•ar1a em confllcto cora a pl'opria oom1ao .•. 
o orç:i.mento em deb:tte. • • 

Coine~~'trei por obôer':ll' que o prr~ec:o O Sit. Fi~.\:;c!~Co ni;:: S,\' a:i. um aparte. 
apresenh<10 pela illu8tre co:r.n1issito de o~- o Sr,. }\.I.CIXO'.l Gt;AN.\13'\RA-De m:i.i~. como 
çamei1~o á C:i.mara e perfeiüm,•:ite iuentico m_ui~ hem diz o nob1·e D•put:i.do pelo_Ct>aroí., 
a.o '{lrOJecto :q1rese:1t:u!o pel , Oo\·er:;o. ;\e- n!Lo e exo.cLo qn;, o GOvPrno se ?O-sa. isr-ntar 
crescentado ;:p1•m1s 1l:i ·n :irba. ;Je>fü1.id~ á j r1gol'0sa.nrnnte tiü conta.cto oom a. Gamara. O 
l~açiio do Japão. I~to scí pt·OV<' CJ.l:<õ o r.obre nosso <:_egírnen niio ó o do enteb•isrno. posto 
Deput.ad1> p2\o Rio de J:i.neiro n;to r,inhr. 1·:izfto. que n''º S~Ja. o d;i, depeu1le11cia das -poderes 
quarnio q uerla sep<>rar a resuons 1 h !idtide 1.h qi;.e cs nobres Deput.<J.dos prool:lmn.m. · 
Commls,ifo de·Orcamc::ito da !·t:,p:ms;tl•llí·':t,ie Clíl.!''1.;nente. a. Co~~t!tniçií.n cliz que o G(l
do Gov~m:1, na. ob:·i;ai:;'àa que os n,rnigos <lo verno de'l"e comrnun:cq.r·Fe co~ a C:ima1•a 
Gove.-no nest;i. Ca.>a teem de rleíenU.er os or·- poi' me:'l>a:l'eas po:· mtel'medzo d:i.s Col.0-
çamenttis. mis~i'~$. B l'1a\gum ll.SSUm\>t~\ pode-s<' 

::ii_o Go\·er1lO houves>e prop~$to uin or<-:n- verific:u· ?Sta. ,t'<!la.c~1o_do Governo C••m oPa.;'
ment·> e a Commb-ã.·). t,,.-;crcenào ! inE.-rnt>nr.c lamento. t•t(I e lllilubit:l"i."elmente n. confecç-J.O 
as ruocçoes que 1he c-J1!1pc.:;:em pe:o R~;:i- óa. ~e1 01:.;·~mco~m·1a. 
mento. o lionve:;~(!dE\ qu .1quc>1· mod" altN·:tdo. ~e!Il P 1,e h;_~e r1uc o me~mo perm1mento 
comllrehe:nde-se :pe::tHtament\l qu<! ,. 1\d~"I.<~ t1r•ht1c. :,a,n:\ n11s rc-p!·esen~1nir•s actualmente, 
do or('aine:no cailb, não j:i aos :imi,;os u.-, se tem 11111.nilcst:i.1\o il"Ste: sP.nti<lo. 
Governo em geral. mas aos zn.'.lmbz·ós Jo Recoruo·rn~ muito b<-tn de qne. l]uamlo era. 
Com.missão. · Pl'~idente do Cnnselbo o Sr.Bariio de Lneena, 

1·fas desde que a, Com missão nenhnro:i. in- c11i uma sltu::r.ção perfoitamente i•leutica à 
dicar)ío foz ao orcamento .do Go.,·e!·no ~n_. actuaL S. EL recnsou-s·-: :r. Cuzer proposta de 
c11.mpou por completo tl. · res;ionstbilid:tde orc:i.ment~_e lem_b~_o-me tambem rle _que por 
deste. ~ ruwli:·a.ni->e as respri:i.<rrl.IHidadi•:;;. é e;sn. occas1ao Aristtdes Lobo, que sa.h1a destas 
natu!al que n. oppos\c;.ào quizP..'<;;~ 01, ni· ·;i. consas de Re-;iublica. de cóy e s\l.ltl'a.do: levaJ'.l
palav-ra do Gow.rno. qua~úo o füibtfo já vae tou-se pt:>.rn pro<est;ir contra~ doutrina que 
longo e tem corrido sómer!t::: poi• coma della. os am1gos do si:: Lu~~na. que eram exacta-

<: • , • , . . • • monte os que ~ao hoJe amigos do Sr. P1·u-_o ~~· P.\t'LD;o DE Socz,. da uni aparte que dente de Morae-. 
nao fo1 tomado. - _ "' · • -

O SR. ALcl1\"no G'ti.\:l'AB 1.r...1.-Esoa. e exact a. 
rnenr.e a borL r.lo<.1trina ; rn:i.~ si o :ioke Depu
tado pelo Rio ele fanefrD \WDk;s3. e~s,i r1ou
trin:i., s~u tu:·çaclo :;, adverti:: a. S. Ex:. q uo 
está er1·•u1o .sent~.ndo·$c :~() J:i.,1lo '.los amigos 
do Goi·emo ; o seu Joga::- ê crrüo a.o lado (~a, 
o pposi 1,,ii.o ... 

OSR. PAULI:>o Souz4 nE .JTJNIOR-0 me::l lO· 
-~ar é aqlii. 

-O Sn.. CAs>J:,\NO no NAsc:u.reNTo - Com 
multo pouca. di!Ierença. 

O SR. ALcll'iDo GU.L\'AR\.RA-••• susten
t:i. vam com rlg9;•. . 

Tinha. além tlisso, umt1. r:tzã.o especial p:ir;i 
d~:i.ej·.i.\' c-u•\-r ~ 'P •lav-i•a d() Go-vern.o sobre 
mate1fa, Uio relev:1nte.' 

Não ignora V. Ex. que· n situaç:ifo ft~
nanceira. não e Jã, pa.rn. que digamos muitP 
bôa... · 
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·, º· Sn.. CASW1.NO DO N. ASCD!ENTO - Està-1 (!Ue ellas ~erão excedidas . Isto-ó ape'.Ja.3. meio_· 
~ah a.. • de nos ao~ol>"r.:•rmos , de rios dP.SobI'!garmos. 

U:II SR . DEPUTADO-C\lm o'brazilêo. (Riso). (Ri.o.) - . - . 
. - . o ·sr:. . ALct:-;-no GuA:"'AlhÚU - Qun.ado o . o Sa, SrmzEDELLO Cor.UÍ1.\. - o· orçamento 

Sr. P1·udente d~ Moraes- tomou .conta. (lo go- era d.e dous mil e tantos contos, ouro ? _ · 
v~~no o. camb:o. estava a 12 e tofa a ·g-cnte O . Srt .. · Ar.crJS oo GU.-\N.-1.BARA. ___, E' o ouo 
dmit que c.lle i'1- subi« Eº~ ahi al"ôra .em consr.a _dos ·uor;umentos oll:icíaes; é o que 
honra e gtorra <1.0_ Govel'uo. c1 v11 que se ina.u- consta da svnonse . 
g-urava. . · · • ' . -. . 

Comprehcnrlo que de\·e ter sido muito -pe- .o _Si: . SEr.z~DELLO CGRRE.\ - Isto. e gra.-
1'0·0 ao Sr. Prudente <le Moi'a.es ver que 0 VlS~tmo. . 
C3.mbio nii-9 fü.z caso de seu ~ovorno ci"il e Ulr SR..- DEPUTADO - Ha um erro typo- ' · 
cuntiuua. a. ca.llit' -impn.v-icliunente, de modo ;rnphico por· força_ 
que orça l.loje ·pelo limite de G e 7. . . . 0 ·sa. ALCINOO GU,\.N,\lU.B.A ,.... .Um erro . 
. o SR. CA~SIANO DO NASCIMENTO - s~te e 1 typograpbico 1 E' po>sivel. . . 

c1uco o1t.i.vos. . . . O Sn.. TmoTttm .,,\. Co;ru.. - Jà o Guerra 
. O!~· Ar.c1_xm>_Gu,~N.w,\;~\ - S~te e cinco 1 i'a.lla.v:i. mi\\ dos typo-~r~p ':os. (R:>o.) 

oita..o, e as libra,, cu,,tam "·$.e t .nr.o. 0 SR. ALCl:\OO Gu.\.XAB.-ü~A-O~i.. sr. Presi-
De s~1·ce que. ~round~~se de f·zc1• pagii-! ueute, vendo Mo. era. nattir<ll que ~ opposi· 

mento. no exter!or. pa"?.1ment<_JS em_ ouro, çiio se intel·ess:isse p'.l.~ a redUC(".J.O desw 
parece·mc que e mater1a. capita~. impor- verbas 
t:rntY, procurnr-se pagar o mimmo pos- · 
s1vel. U~I SR. DEC'Ul'Ano- !?erfeit:J.inent e. 

Ora, o orcameutO rlo Es:ter ior tem slrio 'l'O- o Sa-. L,\.URO ?.fuLLEr.-Todos, opposição e 
tatlo. orç:i.ndo :por mil e ta.n tos :i. dous mil Governo . 
con t ris. ~ . . '-T:" _ • • ll 

Ma~. _a.o entm:- a.q11l l1Qje, l'ecebi a synopse - <? ~R:: ALCI:><~~ ~u.u"·~~RA-~'ªº ,,e1 s1 e e 
da rece1i;;t e despeza do exercício pa$sar1o e ~e Lnte. es~. m,;> u que_~ ~a.cto -~ que, quando 
ver i1iquei que . :;ó ~oin e "llni$terio i\as Re: l ~lguus.~.m~go~ '·-O. º~ºº~~ç~o o;mz.er:J.m pro_Pôt' 
la;;,õe~ Exte1•1o1·c~, gastaram- se oito mil 0 • :.ins ~o. te~. o u o_br e P1.~~.den~~ d.a. Ca.m~l"<i 
tant.os couto;; 1 ueclarou que u<Lo podia. a.cce1.o.r a eme0:• ,a. ,. 

, ; . ,· ~ . l porqneinfr!ngia. o ~\rt . 13!,pa,ra.gra.pho u111co, 
O S1 .. CASS.A:so oo 1'\ .\ scnrn~ro - No a.uno 1 do R~imeaw. 

pas;:lllu_ f Posteriormente. porém, um outro amigo 
O SR.. Ar.c1:-;oo GvAXABA!U -_ No :1:tcrcicio apresl!ntou outr:i.s emendas. que for·aro. a.c-

de l::itlti. ceitas por um outro Presidente. . 
O .,.. E~a:n uu:l.'! pessoo.s diversas, ma.s a. eo,ti-
S1~ •• -.AYIEr.. DA su.n;m~ - Talvez; de- _, .1 

v l '.l<J a <l i l!t~r\lnc;as do cambio. uaue c1•a a mes:na. 
o s1~. ,ucixoo G·GAXA.B.\RA _ Nã.o ; a dif· ~Sr. ._ PAULA. R.-L'Jos - Agora. !la um t er-

ferenc:t de c.'.!mbio e computa.da. n:i. p:i.sta da ·:e1ro, t<:1me no~. . . 
Fai~n<la. . . o Sr.. PL1."10 CA.S.\00 - E uma só ~:.os. 
· «Synopse d~ ~eceif..1. ~ rlesp~za ,1:1; RcpubHca. >erdade!ra · . 
dos Esta.dos Uu1dos uo Bl'az1L»- (Uj. O Sn .. ALCI."\OO Gu.-1.K\B.-\RA-Defor ma. que 

P:Lt'a o orçamento rlo exterio1' fol'::\ln , 0_ 1 occorreu e:ste . . fücto . e~~ra.çitdissi"?o : duas_ 
iadas -.·erhns do -valor •1e 2 .095:Sl2..!; ; ora, 

1 

~mends.s. perfewi.~ei:te i;;u11es m .. tm·ma e .n? .. 
_ esses 2.095:812$. repr<'Sentam uo ·cambio ü:.nllo .• t!~el'a'.11 o.es:~no di:er,o. _um,.:i. fo1 a. . 

:tctual ~eis mil e tantos contos e aquP.!les C,Olllmb,,,tO c_ompcte!.lte pMa úo.t pa.ecer na 
cinco mil 1·epresenta.m maisde !5 .000:ooo-~o 1 fo rma do Reg1 mea.w,outra. ficou ~obre a mesa, . 

. . _ ~ • esperando qne a. Gamar a. se mamfeste sobre -o 
~r.i •. p~rece que q_uan·1i:i a. situ:i.9u,0 nnan- 1 destino que ella de.-:P. ter. 

ce1ra e tilo desascrada.,_quc o prupr10 Sr. Pcu- . . -· - . . 
dente de Mora.es, ins_pmmdo~sc no seu Pa- O Sa: Pr:sTo D-\_RocuA.- u:11n.bem na. forma 

. tri_oti.smo e na s11a al t:i. C<'.pacidade nnâ.n- 1 do_ Regimento. (1. iso.} : 
ceirl;l-, qui:z; redu:zi-r o seu proprlo subsidio O s~: . ALCrNDo Gms.-1.nAn.A.- De sorte quê 
pa.ra equilibmr <J.S àespcza" : qu:i.ndo a. si·/ estamos em. mua sitmi.çfi,o :>mais inte1·assante 
tua~.lo é est:.i.. p1ll'ece- me qua. tr:i.t.;i.ndo-se de . po.<si .. .,I: si :t Ca.m:tra resolv·er que a. emenda 
past.l. na qual ,;e tem gasto por esta fü1';:M, i qu~ e.5tú. sob1·e a mesa não deve ir a Commis· 
devemos reituz~1· _um poU<'.() - tollas a.s 'Ç'Crbas. I siio. respec•i''~· o yresl<lente daque~la.occa.sião 
embora- pla.tomca111ente. _para desencargo ·da. est:~ na. oímg:i.çao ele· se dem1t tir, pois de
~ossa consciencia, pois que temos certeza. de clasa.,se o conflict,o en~ s. Ex. e o Presi-. 
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dente r.eol e vorc1nc1êiro· :. si a Ca.m:i.1•a. Pnten-1 pa.raglil.l'ilo ui\ico,.lo Regimento. Nií.o <leverÚ1. 
der que o. e!llendtt. <l.e•e ir" á Co:umiss:lo. o ter si•fo :i.c<:aitõ!.. comó,eutretanW,otttra;: mui

. Pre~idente 1·e:i.l · de,-~ J.emi tti1•-se porque està tas tem s;clo :~p:«!sMtatli!,: eLU anpos .:rnt(~1·io-
incompa.tibillzado cem o <lutro. · · re$ e tem sido <tccniti"ls pob 111.~s:i., com grp.ve 

Interess:~-me nw.ito pouco.fr:uicamente. que in!i•:i.cç<Iodo Regime:1to. Eu mesmo. tenho prc
:tictue 11m, ou ~ue safam os •fousví$ii):masde- •.est.i.do com s. E:;: . na Com missão· d•;. Orç,'\· 
vemos a~~i~n:i.la1· o facto.nnm <Ji; que íws An - rneui.o contr•'· a :i.cecita:1;ão ddl:i.s l_)or so1·em 

·~ mie« da C:i.lii3.1-:i. Sfr :i.:;;;ipi:i.Ie c:;::e cpi-;ajio a.ntireg-imenta.es. · . . 
. b11rle~~o d;\ vid;i. pal'lamenw.1'. e p:i.r:i. que Ma..·Hfrler~sup-p1•iro.:i.m-scoti·r(r'cu1-<tm·~e M 

todos tíqu~m sab•·-1!•10 quO?. d0 [ioi~ q;rn o verll<.s para n. hogacfo _1ia Sanb Sé-isso ú 
.. Sr.Presidente dtt R epr:blica ontew.h~u 1le m~t· o dir<:oito p1•imol'dio! Ja. Cu.nrnru. ~Si. isto ::iü.o 
~ni nião n;i. erei~'üo dn. Mesa da Camai':1. foz pode olfa fuzc:r. ent'iu p<Lra. que exi.ste?.A si
unm s.;,lsada tal, q u·e ninguem mai.:> se. cn-1 tuai;:í.o então podo >er :LS3itn UH li Ili la : . o Go-. 
tenr1e:i. ( Ri:m. j · · ve;·ao C<lt!fücciona 1). o r~o.mento c;.1 fn<J cnte1~11.e . 

O nosio iHust.re colle1-,.;_,, '~ meu pílrticul:n· 1 tem a smi Co1nmís>:io 1.le 1:on!ianc.: :.1.. q:ie -O ~·c
amigo ::-i!'. P:i.ulíno M Scouz::i, iiro1lu1.iu um cei1.rdimitn.mln-s~ :1 j)G!' lhe o vbLo; (: quanilo 
bellis.'imo tli .:cm·so so!wc o modo e!<! conice- e!b cheg-.1 «tl:ii nós temos a libcr•hdc ·~e dís
cion:i.r os 01'\'•\mcni.o>. •;u ti '.' o Srir e·,, lua. e tun.o o m;.Li:> q 11e !•em n•Js 

Posso de~l!1.ra1· as. Ex.. oue o a pplau1~\I a;pprou•e~· e deiJois . • . e vot:i.l·o tal qual foi 
sem l'<·str!cç..>es, que esto11 dê pleno :icco!·tlo :ipr«se~tado. P•t,;samos a. sct• u111~ simples 
<:om r..:> "idens de S. Ex ., q1ie rec,1n!1eço como ''- ~'1.der.iia de kttra>.muíto cat•a,conlessemol·o, 
sãs . par::. o Estndo. 

Pel"mitti1•-me-h~. porem. S . !éx. riu(: di~:i.. r::~se •li1«:it<1 de r e<luzi1· e ::.upp1•i i11ir n.s ve1•-
. qae tudo Q\l>l.nto d:s.-c não tem n.' !:iimm<t ba;: que nos são 1n·opo;:; t<1s peb Go,·eruo ~ n. 
appli~çit•J ;?.O Cll>O Ciil <leb:ue. tarefa pr·ir:lc.r;l\:11 d;l Camar;1.. Si iS50 llOS Ó 

Effecth•amento. cre.u' e supprimit' emp1·~- negado, nifo temo~ natla que l\!.zel.' au,ui. 
. gos na lei. ~1~ 0:'1;~-..111~1\to: q_1~c s~ -:;·igo1·r. po1· ·iLG .. ~ · s1 .. , Dc:rl:T.\.D J•-E -ti c'aro . "''· 

um o.nno, enca1•tar ndh 1l1spo~1çoe~ que se , • . ,, "·._~. ·~·,\ , " , d. ' • . • ' , , ~ '- . 
:prm·o~;i.m tle H.llllO rnm anno. d inr.roduzir o n.o: .• m~oi,,a ';, i.1y1c: o que cs~r.m • .,qu t 
tumulto n:i.<; !t\ís, e não S(:!'i•• m<i.O que n. Ca.-· finõmdo lL D.pu~\t.h.o.:.. . . 
m:i.ra. necidi~re de mo•1o •1 efiriiLi-.·o que se 1 O SR.· ALC1'."DO Guxx,\Jlt.T:.\ - &' por consi
de\·ia. 01•ga.:-1Jza.r o orc;amento com U!l!:l p3rte dei-:u• qae nãci pot!~mf"l,; pi:csçindi::: ds~se- dl· 
fix:i. pois qne l\'.i 11.~spe:w.s p<:! :'1füi.nc_n~es. l"·,. rcito Cõssenci1\l, que t cnb1 :1.poiado e:o:n vigor 
d.:?ndo Ns:i. pitrte tr:uuit11r na Camu1·a mesmo u rec!:imação ::i.qui i•dta pela opposit;ii!:> e foi 
~em os tre~ turnos tle Y0tni;{1es . ·· t:om g-r~wdc S~ltisfüçií.o que vi o 1·oto do uu-

Ma:; o qu~ :\llOJ:'~ SI;' discute não e Í$$•':-ú o ::1~ro~os Deputados. que nii.o estão ar1•egi
clírcito que tem <1. Cam:u-:t rle relluzlr 11. des- meom•\~ de um lil.l'º· ll•)Jll de out ;•o, que 
peza.. ~ um;i <lcspt•za t>stit. c;·e:~;h\ prn• uma. concol'l'eJ•;;.m prim saLl"a:r o prestig"io e •~ d.i
ler, si o projec10 do Ol'G~mento 11a. Gamara gnidade d!l. C;unv.ra. nest<l. que, tiu). 
m:\nda. inclUil' uma >erb~ Jlara ü$S:;. d~s· : ·t 
per.a. Q qun n6s a/Jlrru!l.inos e que é licito OS; ~. P.\t:T.1:'\o tJ1-~ Souz,\ da um ;1.par e 
â. Ca.mam propor umn. emenda reduzindo que nii.o foi toma.do, 
essa ver ba. som tod:wía toca.r no emjlrego. O s:~. AtcI?1 .. oo GüAX,\B.\l•A- Qu anto ã. ucs

. NCl!ll se crêa. empr·ego por e.s:;a forma. uem se 1 paui, ist<) é ..• coo!bl'me V. E);; . me perguu
.- supprime, nent_ Se btrodU7, •fü11osição ·per- tasse Jm ccin.~ciencia. s\ ~de''~ supprimir as 
.- ma.nem te na. lei de 01·çament0 ; p1mi.mente. le~pçoe~ creaclas Tiil. \e1 dll 1890. cu responde
: como medid~ que a occasieo a~0!1sell1•1 . a Ca- , riU. a V. Ex. o sc-.ru.ii1te: strpp1•imir ;i.s rega-

mara. manda redliZir ou suppr imir um<> de- 1 g;-t\:Ões. não ; moclific.t1• o pessoo.l, sim. 
termi nada verba. \. lfa lega.Çfüs _que sã.o inuteí;s immedia.t:i.-

0 Sit c,,,_5;1:1..xo no N \ •Cl""l'.<::sTo- '.\íc'm . mente. A leg:tÇ;i.o de_ S. Petersoul.'iro, a lega• 
poi·que ~edÜ;i~do w"fo desa~'a:rece a le~ç"::ro 0 

J çilo <la ~ulss:i., a p~·.:rpr~:1. 1:gMii? da I-faspa:ib, 
~. 5 '" · <J, legaçao do. Belgica sao innte13 como vanta.-

0 SR. ALCt!l"t•O GUAN"ABAt-~,\-No caso em 1 gero material imrnedi.at."\. · . · 
questã\l, lla uma. lei que crc;ou a. lc:;adio d:!. I Pou~;; e ra.r:is &!.o as ioeiai;líês que o go
Sa:nta Sé. lei que de~erm\na. ql\e ei:i;:.;i..Lc;;aç;i.o vcrt10 brazíleiro rnantem junt,o de~3 po
se.ia provida de ministro, dous . st!cret~ria.>. J tenci:t.s; m:i.~ n:1.o são inutcis como vantagem 
etc. etc. ; e o. que determin;1 o ri1·ojecto •!e mor:.i.I. O l~r:i.zil é uma ;i.rramle e podeNsa 
01'<;;:\meuto é a. verli:t re~oe,·tiv~. 1J:tra. laze1· ! nacii.o d!l. Arn1y:-ic:1. do Sul ê ca1·ecl~ d.e se -a.fllt·
fac'ê a e,,;;sc SCl'\'iço c:-c;\uo ·na lei. Si ~. m:J.n- ; niar junto lW tor!:ts ::is . potl'oeiM america.11as 
dasse ;i. Me:;a umti em'i!nda, dizc11·lo- suppr:.-

1
-o ec:ror1eas, e essas ,•amagens 1110~ não sü'.o 

. ma-se· a legaçü.o ·dn. Santa S&-t.er-se- hí:J. pe1·- dti.s mencn·es _cm se tr-J.tantio 1le rcl:\~iies tlí-
:, ~~\tur.bado _o C1rç:i.mento e infringido o :wt. !31, tplom;Ltica>;;. · .·, .... : .. _·· .; 
:·.~:". .. ·.. -.... ~ .. ~ : . 
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nós de dlspender tão avultadiis sommai;·:para continuava m imperterritamê~te iJ.ó exerciciõ 
ter 1.11n serrico CJ.TI2 J.'.l~tra :pouco · mai$ de :i_a.s su:\s no!Jr~ funcções friso) ; out ros a!ru:i.r
nada serve. · da.rara _a: che~a.da. elo A fogtJas à. Lisbon.; que, 

· ·. Eis.àlii ··cornl:i eu .. não defendo. o Orçamento corno v V. EEx·. sabem, !éva•:i. :L·scu . bordo 0 
apre;e::it.;,_do pelo meu nol·1·e a.migo. Ao C•n- imperad0r dt-posto . · . 
traria, r ."jeital ·o-hia em bloco, si não se rl is, -~guardaram a.· cheg-:i.d<t do Alagria.s e foram 
sesse que. assim procedendo, ultr;iriassava. as pe(l.! i:- l icença a Sua i\'!D.ge..,;ta·'e· para conti
raías da ·eonstituição e cahia. em plena. re- f!Uarcm no exercido dos seus c;~rgos (l"iso), 
:volta.. cousa de que·nrnito me an~eio, como h~en~ que Sua· Magl!ôfalde· graciosamente . 
sabem todos os nobres Dcnutados. · lhes deu. · · ' . . · · 

P .. rra nã.c incidir ·nesS.-i. cen$Ur:l. vota.r<?i Outros, 'POrém; immediatamenteabanclona-
pelo Orçamento: mas wb prote.-;to d<> que l':l.m os seus po;tos e re<!usararn-se forminan
darei um voto par;;. pôr o dinhch·o do Brozil temente :1 ~t'r.-ir a Republica. Es,es for<~m 
ao mar. porque. 3.~sim dí$pe11dldo, não tem . dous: o barão de Peuedo, nos;o minist1·0 om 
llenb.11ma efficacia nem utilidade. l P;.ris,e o conr1e de Villeocuve, nosso ministro 

D•sses ministro;, dizia ainda lia pouco·o na BclgiC"c . . 
nobre Deput:i.do -pelo Rio de .Jn.ueiro, alguns P::~:mr:un- se es!i'cs annos que decorrem de 
servem ha 20 ou :~o annos :i. Pn.trin. e n. sup- 1880 :!. 1897. e >ae sfo.ão qu:tndo u m:i. dessas 
:pre:;s5o tles~as· lega<;ües ir-ia refüizii-os ;J. um manhãs, ali1·io1lo e Dim·io Ofjicial, leitura a 
ordenado mini~o. _ · . que sou .dad?: eucc·ntro o ·Ee;:u inte despacho:· 

01'8, Sr. Presidente, ru nao tenho rPce10 «Conde ac ' ·11lc-neuve. sujeite-se a inspecç·ão 
de c;ue ess~ ministros, q1.1e ser,·cm ha 20 ou de sau<lc cni Paris.» 
30 annos {', Patria. como 11 i~se ha pouco o VozEs-Oh 1 
nobre Depnta•' o. suppr irnidas el.'sas leg:t<,"lies • 
ti~!'m :reduzido!.' a tres contos. si quem O SR. ALCJ:'\Do GuAX.ABARA - O Sr . condé 
houvesse de applicar a lei, ro~se · o actual 1!e Vill<•neme. que termin;1ntemeotc decl:i.- · .· 
Governo. porque conheeo as difüculr:ades rara. n5.n ~er>lr <\Republica, hav ia pedido a 
delle com este pc~soal. (.Riso.) sm aposentadoria. no cr.ruo rle rninis &1·0 do 

U)r SR. DEPUTADO- Eão do mesmo p:.rfülo ! Bt'!l.zil, e o GO\'Crno hoJe vae concedel·:i. ! 
(Riso.) O Sn. PAur,.1. RAMos-E' espantoso ! 

o SR. Ar.C!NOO G!iAKl..BARA - Essas· ;ifflni- o SR. BAROOM. LIMA-E' simplesmente in-
daaes são patentes. Um facto o demonstra. digno ! 
· Em 1889 exc•cia o c:i.rgo de ministro do 
Brazil, na Belgica, o Sr. conde de Ville
neu ..-e. 

o SR.. LAi.iRO MULLER- E" um carn iote
ressantissirno. 

O SR.. · ALCl:'\DO Gf.i,\:".\BARA. - O Sr. conde 
ele VilleueuvP. cnmo V. Ex. >a bem, é um 
homem rico ; era o antigo proprietario do 
Jornal elo Co;mncrcio •. 

Tendo enriquecido e lli>i;Pja.ndo fa1.er figura, 
obteve do governo imperial a nomea1;ão de 
ministro m~ Belgica; com a. renuncia., que 
s.. Ex. pt'liviameute fez, de todos os venci-
mentos o. que tivesse d.ireito. · · 

Por muitos annos S. Ex. foi ministro do 
Brazil ne~ta.s condi<:ões, e, como de:;eja~se fü zer 
figura·, fo:z: o. despezo. de repre:;enta.(:ão por 
sua conta em dnus ou tres Congres~os e creio 
qüe n'um:i. exposição que houve em Anver~. 
Js;;o consta <1 os jornaes da época. 

Quando o Sr. Quint ino Boca.yuvo. chegou 
ao Ministerio tias Relações Exteriores, creio 

. ·, que foi no proptfo dia 15 de novembro-
$. Ex. comm\micóu a todos os pac1·iot~ do 

. out r o la.elo do Atililntico que :i. Republica 
··. estava 'pf'oclnmada e que S. Ex. era i\Iinistro 

"· ··das.Roluçêes Extet·iores. . 
. Alguns. responderam .a S. Ex. dizendo 

. q~e ti ·,Patri<i, estava acima. de tudo, e que 

o SR. A1.crxno GUAXABARA - N:io quero, 
Sl·. PrP,Si•lente, servir-me nesta tribuna sí
não C.e documentos otficlacs; si assim nãu rora, 
J'evr•laria qu; o Sr. :.\liui;;tro elo Exterior . in
terpelh1do pot· algu~m solJrC o cnso rl o co ude 
de \'illeneuve, l'csponrleu que n(i.o ih.zia. po
lítica na sua pasta ; que por motivo de poli
tica não tlemittiria r:enhum funccionario. 
tanto que. accre~centou S. Ex. ii. pessua com 
quem fü.ll:wa. havendo demitlido o ~r. Mago.-
11.lães Azeredo rio cargo de sei:retario da le
g.wiio em Homa, ia reintegrai-o. · 

Niio sei si isso é ve_rcladeiro, nem o estou . 
atfirmamlo. Mas é uma r:ota que não cl~tro 
dos urececlentes da adminbtr;u;ão ele S . Ex. 

Ora.. a meu ver, si o Go..-erno entende qne 
na pasfa, do Exterior el111 pó<le niio füzer po
li tica e politica republicana, entii:o seria me
lbor de~guaruecer tambt>m as fronteiras, ex
tinguir o exercito e '1.eixar a Republica en
tregue a torlos os seus inimigos. 

Não conller;o · ai·ma füo liJrte e util para a 
defei>..:?. do nome e credito de .umn. Nação como 
seja a 1\iplomacia.. · 

Si não se entregarem os postos d iplomaticos 
a pa.rtidarios calorosos. ardentes.couvenci·los. 
~em.temerem ser c;iemit tidos no dis seguinte_ 
si a sorte do seu partido lhe for >t dY-ersa, ·es-· 
taremos sewl)re sujeitos â situação miSern." 
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velem cjue n.nd<tnios, de~acreditados ê des·!e- que a Rer;ublic:i.,i:n::o~ama<ta,deixas.~e os pos
nllad(,s no estnuigeit·o. to~ dn. admini~t1•a1;iio- cm;l'egucs a lridiviu.uos 
Compare-~e a situação diplomatic:i. d,'l.. ?..e· que lhe tossem <idversos ou indiITel'entes. · 

puol1c:i A1'gentin;J. .com a rl.n Bt>az'l a pelos Para que uma machina func~ione. é ueces
seus fructos poderemos _av,1_liar qua.l .dcllas é, sario que us -su;:i.,s peç3.s lhe sejam pro~ 
a mellla1· .. O füar.ll não faz politica. ; :i.coll1e pr!as·. · . . : .. · 
tuua a gente ; é-H1e inúi.írerente que os seus ~JustDmente a este 11roposito. é -para. lem· 
minist1•us sej:i.m ilcs~a for«a: brar q1:e, quando_ se deu a revolução de abril 

. Cerw. >er., estando a conversar sobre um de lS<H. foi ~-;Te~emádo. l.igo depois. na Ca
mini3tW do Brazil, que alias n:i. o;:casião es· mam, um projccto manditndo dispensar, 
t~.v;i. prC'stando servrço~, tb v:.1. sati~façiio :.i. llemittir ou :i.po;er.tnr .fodo;; os rnnccionarios 
certns neces5ida. 'es,, ecla.ma.dt's peb momento, puhllcc:õ. civis ou milit.'l-res~ que fossem SltS
sou!J~ ·que cllc se tlelluia tlesLa liírmü. : p~ito~ " ur,!eu; constir.ucronal; .;: esse pro

«Eu sou l:n·:i.z.i!eti·o,sou 1lip!o1;:;t t.0• desile t::.l 
tempo; oberie~i sempre aos ~ucces-;;i\'o:"' gO\'Cl"
no~ <L qu" o Braz1l tem tido. d" m .. ,J, •que si 
hoje n cebo1· um t.eleg!':1 Tilllm tlo ~far~cll;i,l F'!u-
1·iu._nu 1li2endo - vit à delegncia cm L0n<lz·eo;. 
rece:'a. o díohe1ro ri.ur· b e~tiver e :i.tire-o ao 
Tamisa .. não rdlii:1a nem di~cu ta-vou bu<cur 
o dinheiro e atil'o-o ao Tami~a">. (Riso.) 

,jecto f ·i c!efernlido na Camar;J..e i:.1·1fenterneute, 
por· um home1:i, q 11e qu()l'C c1'0l' (Jll<:l os con
seri;(ldores t!e hoje <b.1-ão por insuspeito: iwr 
!Jt,rna~llü P~1·em1 d(: V;;i.s~ouccllos. Eile u5.o 
r1iz\a fü1â.n o que acab•• dtJ repetir. 

Y1cto;·Losa a revvlução, e~tl) l.lelec1da. a mo· 
narclli:.i. cor:si.itu·· iorJal repr~~eatativii, sup
priruinil.o o :ilJ,::Jlur.bmo que domin:i.va, elle 
nifo pG•1h conceber que o. ·monat·chia con8ti· 

Quando o ll1~1zil tem a h(lnl'a r3e <er ser· tuciona.l represer1tativ:J. deixasse a macbina 
vii.lo pe1" pasi'iviô.arl.i 1Jiplomat1c:c des~e ttui- ela. adrninrstrnçfm com~-> mesmas mohs en
live, nã" nos ~.t.lmir:i. que o~ ~eu;; creditvs H!· re;·l'uj11c1as; e pleiteava a ª''opçii.:i do pro
jam espe~mlrndo~ rru.n.:::unenr.e cm tod;i, a! jecto co•n :u·tlO!' e vel1emen. ci::, cerro eomo 
Europa, s .. m qne ninguem llH~ vá :i> ruâos BStav" de qua à ,;<.>gm·an1.~t d:;. ordem política 
por í~so. · rece11temeP.te cl'<,ada muito importava. a 

A Republi.:a Argentina dçfeníle·se pela sua iulopção 1fa m~di"a. nelle coasigna.cta. · 
diplom:i.cia. ftUe u s:die fazer. Não haineio •1e O Sn.. L:. ur.o ).i.l"'LLElt - Huje seria jac:obi-' 
apparccei: c·m 1111alq11er orgii:o de iinµ en~a ilism". · . · , 
el11·opé;1, quer n;~ impreus:.i. di3.o':a, que na . _ . r · . . 
espedal, ec,,nomi~'l. fin•1ncei1•a. etc .• qual· 'O Sr... 1\_LCL'1?º. Gu.'.1'AIM1:~\.- :Nao sena,_ e; _. 
quer noticia contraria ao.; inLeresse:s d:i. c.i~m~i-;;t\ .iacobm~~mo a po.1t1c;_i. da .def~"ª· de 
H.epul,faa _ Argeoti?i:l., ~cm qu~ im<:::e<liata· 1 ton~. :i. ~1·dc~ pall1,1_::~ i;ecen:emeu~e rnst1~u1fla 
mente Sl!rJ<' :i. contestaçau amm·tr.ad;t. <; fo , to,11eut" cowb ... w:i.. o., que ,, comb,item 

E' um:i. v1,,.ilancla. continua, peri:inaz, in· e.que se c\l;>111~m <~C!nse~ndores. P<LI'ece-llles 
sis:;e:i.te.q1ie ~Republica Ar<>entíua. teai ma.n- ausu~·do ~ Raiao de mais p'.tr:i._o crerem ! 
titio e ot·gn.nizado 11e fat mudo que. ~pezar (),i .~!e1x~nr1_~ ;;e Nfte. a .quesiao pes~o_n.1. que 
Republica Argentiu:i. hav~i· ~u,pi;n~o 0 p:L ~IM, nan e s~cuou1.1'1a, co

1
mo os i:obre; Depu

gamento dos j1u·os de s~a dl>itla no estran- '.ª'h1s c.:mi>~eh~~~l.~1:1' tlec.ar_o, que º"º p~r
geiro. ape:.::w •te 80 tel.' vi~to rurçad<~ a. foze.r cebo qu,t! e a po.1t1ca que 1~ m~na.. º. pen~a
cuucordata, apeZlil' de ter o agio do OUl'f) su- menti: do GoYerrw,. em relaç.10 as ;ltllerentes 
perior ao nosso os ~eus tltul11:> são n::i. Eu- que;;toes 1ntern~c1ona~;; que S"' ;.tgu;a.m. 
r9Pª m~.i:s bem' cota•los qne r.s do Brnit: e Li ~m-tod1, <1._at1.en~~º· co~no.em d~. m_eu 
sao muno menos que os nossos mdizados de-:e1. ~ relatormdo S:- !\Ei~!st1 od~ E:xLer1or 
como tltulos de jogo.r.ina. e, .t:.Hw~m"'?,t~.:- esse 1elato110 c_:iu80U-!ne,,.a. 

Isso não tem ~l Republicn. Ar!!cntin~. obtido mi:sma uup.es.,10 que me cau~;. a mmo.1a 
sioão pela. :polícia diplomatícà'.. que tem se.- g:overm'.l.!rJen:;al nesta Cas~i. 
bülo razer. · · Forte a ~moria g~:ernament~ ! 
N~o faltará talve7. quem me ou-vindo di!!a. As que~tcws susl'.1tam·se aqui ~ebeiilente-

ou pense que vim fazer uma profissão de fé mente<~ Govet·i;i.o ~ ataca.•io, pec.7m-se ex
jacoõi1rn. Não seria ~xacto isso, por mais que plhaçue~, a mmoria, forte, .•. loge e es-
jacobinismo se tenha appellitlado ao que per<l. !. · · . 
n;:to é .;inão dest>jo tle con~olida.l' not'mas e ;A~re·s~ ~. detn.te _ s~bre ~- or~.a~ento. do . 
princípios, que vii.o sendo acceitos e nflo pra- M1mster10 ,las Relaçoe~Exter:ores e e preciso, 
tica.dos. . _.- P,1l-Nl• qu~ o me:i nobre ~m1g? e._collega. o 

Não oornprehenrlo que um:i. ailminiàra~.Jo Sr. J'.aulino de Souza, venha <t. t1•1b~n;1, que 
posso. manter empregaJos qu1:1. não 5,.jiun eu. v 1ol~1:tan1lo .'\!:º~gs os meu~ sen~imentos, 
absnlut:1ment<'<'.-l1armnmcos com <1S seus sen· o coll .. qu.e na ob.1",t~110 mor:i.l ae o ,azer. 
timea.tos e iuentiric;i.dos com as ;;uns tenoen- O SR- PAULXNo DE . SouzA Jumcn.-Eu. 
cias e com os seus idea.es. Não compi-ehendu queria, dtir a pt·ecedencia o. Y. E:i.: na tribuna. 
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. . o. s~- AY.:!NDO Gr;_i,:NABA~.:,.-:.I~íf;o obri~1 !-rili:tlho. mas, rriais-ai:Jsill. per.ienllo nós pÓr 
. g"d.tlo a. V~ Ex. . . . ; . . . . - lSSO 5. SiO fogua.s qu~d!'a.dtis . . . . -

_Abro o rt:ln.tor10 t1.o ~I1rnstc1•10 d~ts 1lelaçoes j - So!m~. estci .pontn nrteressa.utlSSHUO. llt\O. se 
E~riores e leio : « ;-,sâivers:i.~ IJUestões con-, encoatra :i~ ·1;efa.wrio quasl nàda. · · · . 
th:úe.tn em andamento. » (Riso:.) 1 . O S1•. M:n1~tro do Exte~·ior, sem emb:i.rgo 
. ~odi<\, porem, em qne :1. míno.ria.iulga.r que <~~h, lliiO _d<lr íJU<\Si infl):-moçÕ~S. co_mm~ni<:a: O 
'póC..e jugular . a_ opposição, entra de tt'<)P<>!. f<t~:o ~ o_.cori:ment:t. nestes_ termos. «E--:,?º is, 

a.bfl.fa a oppos1ça.o, rejeiu1, todos ós .requeri- neces'?~~JO C! ~~- e~:-· .seQl :i.fliJ:m~r ou º.~"'ª1: a._ 
mentos de informações.. enC<\rm os orçamen- exa.ctrnao d_P.SS::~ L1,1~~te, most10 que s,to in-

. mentos yot.a. e vae-se embo:·a. ! · (Ris:> .) ex:i-c.'2'~ :i.s rnforma~oes em . que se baseo~ a. 
' · op1n1a.o q ue a nega! » E para m~tr;ü-o, diz: 

Parf!Ce ·que o Governo nii~ segne outro ~o inli)1·rmtrite.tomou o rio Ga\vez como ccm-
exemplo. ·· · tinuaÇão do J::lv(l.ry em -ver. do .Jaqu_ll·a.na, 

Ah:mmas r1esso.s: questõ«s são inuito inter- quo por tal foi reconllecitlo pelos governos 
e;;sJ.nÜis . p:.tr·a nós : i11tel'ess1rntes de!l3.ixo r1o B1•azil e do Peru.» Ora, não vnle ouro 
do ponto úe vista. nacional, Interessantes este pedaço 'I (Riso.\ Nao e responder !l. ci.ucs
sob o pont.o de vi~t.'1. l!isi'.lt'lco, interessa.o:es t<.'Lo com a. questão ? Sirn; pois, que é exacta
sob o ponto 0.e v-ista do bl'io p;i.triotico; mai; mente sob1·e í.sto que yersaa duvida. Quando 
as inforroa~~fies s<lo tiio esca:mi.s que não o sr. T!ta.umaturgo aqui hu o relatorio, 

·posso fol'ma.l" juizo sobl'e o eatal\o em que se respondeu a i:;so cm um artigo public:i.•'.o no 
' acham. Umu. dell:i.~ t>O!.' exemplo. e :i. questão Joi·;iai do Commercio e ele que aqui tenho um 
dos limites do Braz:il cama Bolivi:l. . exemplar. Ess~ artigo termina assim: «Si o 

Quando ~m Mm1stro de Eil~ran~e1ros o Ja.quirana lor reconhecido como nascente 
Sr •. Dr. Cnrlos de C:u••:tlho._ass1gnou-se um principal elo .fava1•y, isto . é,. si .. for ma.is.ao 

·· trot.-ido. 1:m protocollo ~ 11ao pe~si:_m que 1 sul. M.•fa. ha a :i.ltêrar no que e~tá l'egulado 
empreg~ o termo pa.ra fazer gppos1ç~to (nsa) com o Perú e a rc-onteira segufrá o mesmo 
-;-em · v1rt~de do qual_ se dol1~er_ou mandar rlo até essa na.scente. Si. poré1n, for reconhe
traça.r a -linha_ !faeodes1ca de Jumtes entre o ciclo ser 0 G:i.l•ez 0 tronco principal e sua 
Bra~il'- -e a .Bollvia e assen_tou-se que se to- nascente for má.is n.o »Ul da 1lo Jaquirana, os 

. maria, corno ponto de partida, ;>. _nascente do limites com 0 Pel'li ser-lo por aquelle rio, e 
. Ja:vary, l_1. ~esma nascent~ assentada no tr.1- em ponto extremo servi1~i. de limtte-commum 

rado de lumr.es com o Pcl'u.. . do B1·nztl com o Perú e •~ .Bolivüt. » 
... Q.ra., ~co;itece,. que l!a _.m?1to t~~P? se 2},z Querem vv. EEx. s:t.°bat' como fol res:pon
que.a. fez"º Ja a.ry nao e t;~l nos '~ l e 1 •. ' cfolo este artigo. sobl"e questão scicatifica, 
_co~~- :onsta dos tra.b:i.lb~» tla.Qu~Lla C?:n· que t::.n&o ncs i ntere5sa? ·~ ·. 
m1:.sao, .mas 1m\pouco_m~is ao sul e ::i..-a.c1a- Mand indo o Governo pergunt:J.r si Gregorio 
se ~:1~. 0e~~o 00~ a.cc~ito. .• o, c~_mo p::iato d': Th:iuma.tu:i:-o .de A7.e\·edo, que o assfgua, cm 
pa.r}1üa., ~., :3'. demar~~~,t~ an~:.ior • perde;no,, o p1·oprio coronel Tll11.amaturgo, uatural-
5.~ 10 le.., u.l~ ~1 .e te111to1io nacional em rro- m~nte p;irn l'osponsabílizM-o, segundo as leis 
ve1to 11.:L Bolrv ,i. milita.r<:s ! 

0 SR. ·serumDELLO Co=f:.1.-Parece que e Q SF.. SERZEDELLO CORll.lh-Justa.mente; 
bto mesm~· ciue a.mrma o actua.t chefe da. julgaodo um acto de indiscipliua .. O coronel 
eommiss.'io. respondeu com bas&ante d ignidade, e si n Ct~

o Sr:.. ALCt:'\DO GGAN,\ll.\lU-Qlm.n<lo o Sr. 
Grc~orlo Thaumaturgo tle AZ.e\·edo !oi. corno 
che(i.; tless;L co1nmíssãv,· elfoctua x· a. demar
cação, d~claruu que eJr~ctiva.menta ~ na
scente llu Ja.vary estav•i acima da latitude 
:i.c:1a.da.. · 

Note-se~ que o Sr. Carlos de Carvall10, to
mando em con~id~raçEo ·• nt•tici<\ reiterada 
ll? q µe est:I. demarcaç~o est 11. v:i etr:i.d:i., t inua. 
ordenado :·i commissão que providencia.sse 
(te modo a. . rectiticai: a. pl.'imeira. e, caso a 

. comrnissão bolivian;i. não ·a qu i.zesse :i.eom
ps.nbar,. ~ue ·tUsse sõ: O Sr . Thaumaturgo 
nii.o_ [Eiz t• dema~·_cação, porque su.-;penderam.-se 
os ·.· - t~a.ba.lhos por moth·o ue aguas exc.-cssiYas 
ou cousii..ciquívülente; voltou, rons afrlrmou 
que etrr::ctivament.e :• nascente do Ja.Ya.1•y 
-não e~tá nu J_Junto. iudkado, no primeit<:• 

m:ira ;; i~cr conhccimerito rle;ta. res)'lO.st.i. 11::1. 
d:) ve1• que re,,--po~t:i. digua e altiva. E o (?o· 
v-erno c.:11goliu. 

o Sn.. JLC!NDU UUAXABAl~A-E' lllll cumulo 
que füsse con:;h!erallo como •lolicto militii.r, 
:i. publicação de um at-tigo, S•)bre que~tii,<-i 
scient.ill~a., que em na•1a atrect<wa. ~' d1sc1-
plir111. Er<> u~a i::mmlap. .. . 

NILO teuho mteresse em defender o coronel 
Tbauma.turgo, nem pessoalinente o conl~eco; 
mas, nií.o podia. deixar de mostra! que :t 1'!ha 
uma. certa ra.zão em .querer ouvir a palavra 
·dos amigos do Governo, porque dentro deste 
relato·r io ba um. muudo de· cous!l.ll, que temo~ 
inter~sse de ·coil\J.ecer e que o· Governo deve 
esclarecer. · · · . . · · . 

Corno ~ natural ci.ue a <liscmsií.o não·se en
cerre am:J.ubü. e cotno csti auuunciado l10r 
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editai <lo- Jorn~. do Commcrcio que ama.nli(i; a. )-,ação dessa commissiio illixta; o meu.illustre 
. Jlia:ÍOI'ia goverualb.ental -C0llll>'Lrecel'-.Í. a esta. Colleg'i q"qe tanto . Uril!lO dâ. a !Jancada; goVeJ.''.". ···· 
Casa. espero· 11ue SS~ EEx. enécntmrão· on- nista; · o· ·Sr. · ;\ugusto Montenegro,-· cuja.a.u~- ~.· 

.• portunid:i.de de -nos'. escla.recor estes pontos e sencia lamento, prútestou do Pará. velieriien- · · · 
oütros: - . ·. · · .· · · - · - temente, •leclara.rido nã.o pode.c.·support:i.ra 

Sr. Presidente, passarei a outra. qne·!?tão idéa ·de semelhante oo=issão • . · . · . ., ' _' y 
· não menos .imporr.ante. . . Ora., visto o v:i.limento do nobre Deputado 

._ ··V. Ex. !'(l.bc muito bem .que, no c::dr emo junto do Governo. et1 estav;i · certo de que i _ 
norte ·do· Brazil <l.emora uin territo1io cuja commissão rilixta. que ·deveria ir exer cer 
"posse ê contestada. entt'e o Brazil e a. Repu- funcções jt?-diciarias- no tel·r itorio contestado . 
blica. F raucez11.. es~ria. u1orta,. . enten•.tda. Mas. - eis ·sinão 

A Ciimara. não ignora que o · anno passado quando abl'o o .4.lmanack (ri.~o)-digo o Rela.;. 
deu-se uma incm.•são de força. militar fr an- toi·io, e depa.ra.-se-me o segui11te : (tê o proto
ceza. iles$e territorio. tendo údo mo1·tos e ·collo soe o n . .29 coi>stante das 1iaginr:is 125 e 
massã.cra.do~ divl:!rso$ cidadãos orazileiros; a 126 elo Relatorio). 
Cama.ra nã.o ignora ia.mbem que, na língua. . · O SR.. SF.RZEDELLO CoRaÊA.- Posso ga.r:i.ntir 
diploma.ticadosrela.torio;;, este confücto ficou que a opi~füo publica. no meu. Esta.tio foi _ 
sendo cha.m::vlo.,-succes.<0s do.Ama.pã.. profm1damente trahida com esses termos. 

Tenl1am os illu~tres collegas :i. bondade de 
ouvir o que sobre -este assumpto nos inf:irma. O Sr.t.. ·P aEstriE::>:TE-Pre\'ino a V. E:x:. que 
o Ministro do Exterior. . a. hot•a. está terminada. 

Vozr::s-Silenaio J OuÇ11.mos 1. O SR. ALc1xoo G-0.1.N.1.B.m.\. - Não me de~ 
- mora.rei na tribuna, Sr. Presidente: está.o 

O SR. ALCtNDO GUANAD>.n.A. .- « .Successos quru;i terminaclas as minhas desalinhavadas 
no Amapà-Con~inua.ui a.s negociações sobre observações. 
esse ·a$sumpto. (Riso.)"' - Veem os collegas .que. acommi:;~ão de de-

0 Sa; P.eoi:o BoaGES-~Iílis .riàda? ma.rca.ç.1o proposta em 1893 foi compfofa-
0 Sa. BARBOSA. LL'IA.-La rnilc au p1·ocli.ai1i mente transformada: tra.ta-se de u.ma cocn-

numero. missão mixta, em qne entra.ai. olli.eia.es· do 
exercito de um e outro paiz, ·com escoltas,. 

O SR. ALc1:-:oo GUA7'A.B .... R.A- Ora., 3 dis· apoiada em vasos rle guerra.. · Cl:uu:na.r a. isso · 
creç:lio tumular do Governei é pertui·ba.da com.míssio deo:ia.rcàdora. _é soph[sma ·_e_ .. dos : 
adeante,muito contra a vonta.,le deUe. O caso mais grosseiros. _ :· ' 
é este: · Si a. fórma que isto reveste tem por obje-:. · 

Em 1893. sendo Ministro do Eite~ior, creio ctivo iUa.quea.r a lioa fé da C<tmara., e um .. · 
que o Sr.. F~lisbello Freire, o ~fiuistl'o da proeesso de tal natureza. que o decoro do PaI'
França lnsistrn para que se :i.brisse debate lamento não me permitte qua.lifica.r. 
sobre a. questiío <le limites e propoz. a. nome.a- Em relação aos. ~ucce$50$ do Ama.pá., o Mi-

. ~:ão ne uma. commissií.o mL~:ta para dema.rC•\r oistro iuforwa. ·que cont\nua.m as negocia.-
o territorío. - c:.ões. so_bre cuja natttreza nada. diz ; lo~o 

O Govemo _do Br:u.il. que era. nesse tempo adta.nte, porem, enoontra.-se uma negoc:ia.çao 
encarno.do na. pessoi• do ~fa1·echal Floria.no completa. e acabo.da em :-e tru;ão ;10 ,\.ma.pá. 
Peixoto, qne cr)stumava. Jil.llar com as nações Nã.o ê tudo: um tratado de o.rbitl"J.tnento, 
estran.,.eiras . de igual para igual, 1·e.~pondeu aqlli assigna.do, põe em causa ierl'itorio re
- que "havia. de ver-não tinha ,,.et•ba. . conhocidamente brazíleiro desde o. primeira. 

Finalmente: tres ou quaia·o o.nnos depois, negociação feita pelo Sr. Visconde ele Uru-
0 Governo pediu veron e o Congresso votc.u guay. _ _ 
um credito patn a commissão. Abriu~so de-: 0 sa. PA:ULCi\"O t>E Souz.-1. Jm."IOR - Niio ha. · 
bate· e assiguou-se um tracl;ado qu e aqut nenhuin ka.t \ldo a.ssignado pelo Visconde de 
está (no Relatorio) e sobre o qual teremos U · 
qµe fü.Uar longa.mente. ·· rugua.y · 

A eommiS:1ão mix.ta. proposta. pelo Governe O SR. ALCINl>O GUANAB!Jt,i.. ....;. Não disse 
Francez erii. uma com missão scientifica. que .tn1.ta.do ; di~se negociaçii;o. 
se destuiava a. demarcaroterritOrio. Qua.mlo, o Sn- P.:1..ULINO DE SouzA Jmaor, - Era :!. 
porém, .se deu o conf!.icto ,do · Amapá. essa mesma. pretensão. 
comriiissão mixta Joi propo5ta. pelo Governo O SF.. ALC!r\DO Gu.1.N.\J> . .\.11.A - Nunca se 
-Fra.ncez não mais eomo uma commis~o de supIJOz"que territorio do Ama.zonas estivesse 
deriia.r03ção de t eúitorio, ·roas como commis- . . · . t . . d. p · 
~o destinada :i. e:x:eri:er jurisdicção sobre o em lit•gio, m:i.s sim err tto1·10 o ara.. . 
terrltorió do Amapá. O SR. SERZEDELLO CoRREA- Al)oiido;. pelo 

Recordo-me . bern de que, quo.nJo constou trata.do o território litigioso vo.e atêprol:i.mo. 
que o Governo do Bra.zil accedera á orga.ni· de Ma.nãos. · · · 

Co.trtm ·v . LH -·il 
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O -Slf._ ALC11\DO Gu,\:"ABAUA '--Não ri nero O Governo ô force e~~s Liv fox·tc: n;lo tem que 
insi:;tir- ª"º!'ª sobre e>te ponro. A llo:·;i. Yae _ dar sn.ti$façõ~~. · 
adiantada~ O$ membros da. maioria deõ:i.mpã- i Vejo bem que elle é fori.c.i, pO!',li.le ainda 
raram a Gamara, o .Góvemo anda abantlo-. i houti;m ueniitciu o comrnu.ml:.tnte de uma <las 

-nado... _ (fortalezas da lia1Ta, sem nenhuma formali-
0 SR. PAuLI~O Í>r:; S0uu Ju~ro1i - E 1 dad_e... . · , . _ _ 

VV. El:x. estão sem leadc1•• (Stio apofodo~.) j _ U:11 Sn.._ DEPUTADO-: Um diotmcto officrnl. 
- "ô SR. c,\ssl.\1\0 DO-NASCDlEXTO....:.Tenho :;i.té - o SR •. :~LCI:\0 ÇiüAX:\.lalL\ - ... ~em ter 
0 de<:ret o de nomeacãei. . · jsiquer Ieitu publ!~ar o 11ecreto. __ 

Sr. Presidente, Jiuei aind·a dU3.5 rapi1fas i O SR, Tnro1·rrEÓ ·n.\ C05TA.-E' :i: pura ·ver
obser'l'llções relati vamente a que~tües depert- idade; ainda mi.o está publi~Llo., 
dentes desta pasta.. . 

11 ·O Sr:.. A:Lc1:s-o GUANAJUr:.A-Taes :tetos tem 
. C_omo a Gama:-a sc:.be, o G?verno do Braz1l 0 Governo praticado que, a nús, nos parece 

dmanu_ ª§. que~tues que trazia pend~~r.es com do to_rça. e bem póde ser que não ~ej~m únão 
o da Itah.t po. 11m acco~do. C[ll >11 tude do, os licores forte:> com que se emhrrn.g~ elle 
qual euireg~u IJU<!.tro m1~ cr'.nto,; ao go>erno ! p:n·a esquecer deSf!'O&tos morta.es e fraqueza. 
da.quellc pa1z ]la!~ riue hq~1dasse e solvesse 1· incumvd. Neste caso. eu o absolvo par._. não 
todas a_s red,•rna.çue~ re-p;n·trndo essa som ma ser menos justo que um juíz :i.mer·icano. de 
como JUlgnssG e~mta.tJ\'O, entre os r:ec~a- cnjo procedimento tive not1cfa por um jornal 
mantes, salv~ndo-~e. e~tret:mto, o d1re1to 1 a:i, roça, que ainda. ha pouco me entregou o 
d_estes de. nao se conlorm:i,~do com n. p:i~- correio ,ie~ta ca~a. c~rta vez apresentou-se 
tl~ha_. reclamar.Jle~·ante o,; tribunaes braz1- ao tribunal um preto que havia esmurrado 
le1ros os seus d1re1to~. . . valentemente (•Utro e esta.va 0mbritt)!ado. Por 
. Ora. c~nsta. que ate agora. o governo 1ta.- unica deffsa, o preto abriu a Blblia. Li v-ro 

hano nao se apressou em pagai· a nenhum dos Proverbios. Cap. XX[, versiculos·6 e i. e 
dos reclamantes. . . . leu, «Si tendes ctesgostos morta.es. embria-

. Recebeu os qu::i.tro nu l _ ~ontO$ e tem sido gae-vos e vo;:~o Ulal detappareceri». O juiz 
c~o e si:rdo a~. recla.rnaçue~ dos seus :oa- l absolYeu-o. 
c10uaes. Eu dese.1ava sab~l' s1 o gove1•1w ita-, Pois que o Governo tome bebido.s fortes r 
Ji~uo se ma?tiv':r firme neste prop?Si~o <le ·(Riso.) 
n!1o :p~gar, si tel'ao os !'ecla:m~nr.es dmnto de 1 Tenho concluido. 
>1r lrngar o Governo Braz1le1ro perante as· ~- . _ . 
nossas justiças. Por>entura as causas que os ~· 1ca a discussao adiada pela hora. 
reclamante;; itaiia.nos manteem ou pos$am 
Yir a manter perante -os nos5os tribunaes O Sr-. ~·Se ereta.rio (.<enin(lo de f '') 
ficam suspen>as lM'que, tenrlo havido e~te ]rocede :i. leitum do seguinte 
accordo, o GoYerno do Br:i.zil emnpriu a sua 
o'llrigação rMle re~ultante? · EXPEDIENTE 

O italiano que fazia urna recb.mação, por . 
exemplo. po1· violação de privileµ-io, veri- omcw: 
ii.c:mdo que o seu goveruo uada lhe paga. Do ]l.Iinistcrlo 1.h Justiça e Nc~ocios Inte-
est:'t impeclic1o, porque houve um accorc1o in.

1 
rirn·d. f',e hoje, env ianJo :ts intiwmaçües soli- . 

ternacioual de u~: 1 r <!e ~··u dirciw 1!e propor citadas por ~st:! Camara. no o!llcio n. 6:3. d.e 
:l:."çJ.o il fazenda pul,lica. do Br<>:1.il,1 E sl a l Ido correme.-A' quem. rez _:t r~quisição. _ 
:F azenrla. fOl' co!ldemnada; ha de o Governo cio (Ao S:·. De]_Jutado Fr2nc~sco Gllceno. J 
Brazil. além de <iar. ,1e mão beijada, ao ó<> • 
Ita!ia quatro mil contos. pagai· 0 que caria Requerimento: . 
reclamante e~igir com a sentenca .1 udiciaria De José Dias de Almei.da. aICeres !Jonorar10 
na mão? Eni:ão foi essll o r,"I'ande triumpho ào exercito, pedindo uma peIJsii.o.-A' Com· 
do Sr. Ministro do Exte1·ior? 1\ mis~iio ele Pensues o Contas. 

Como vê V. Ex •• é absolutamente neces- . 
saria a resposta do Governo a essas ciuestõe;. O S:t·. Aususto de ihtscou-
Nãcr quero fallar sinii:o dos documentos offi.-1 eello~-;-Sr. PresLdente, pedi :i palavra. 
ciaes, e não elo que se diz; sinão índaga1·ia 1 para submette1· à consideração Õ<l. Gamara à.os 
tambem si é_ ou não verdade que IJal'a. faci· 1

1 

Srs. Deputados uma indicação. 
lítar o arranjo da restituição da llha da Trin- Esta iuclicaç;'io não e arma. de opposiç:ão, ao 
dade o Governo tomou o.compromisso de Ja- ·contrario. vem cm auxilio do principio da 
cilitar -á Inglaterra a. passagem do cabo tele- autoridade til.o crue lml!nte sa<:rifi·~aúa. nosul-

- gra.phico, daqui a uns dous ou ire~ annos; t11nos dias das no~sas sessõ~;;, 
quando- estas coutas forem esqüecidas. Sei·; E' preciso, Sr. Presidente. _ que não se re
bem que as-:perguut:~s ficariam sem resJ.Jo~ta. ; :produzam artni os 1\!.ctos ultimamente obser-
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· vados, fü.ct.os que con~-Ol'rzm ~· r>,:> rl cm~r:' e j t.ar->é e pe!;;i,s_ r.!Púr;:;üe~ em rMs~ ~ ~·· · n. ' 
p:..ra o l1~sprcstlgio ~ln . . ;·~1ia · \.1:= .. tt~~·;1.hu.h: :_l<i. m~1lotia. 1.~o ~Ú\'(-'M~·i :C '. D ;stc:·st ~ó1\t) -... ,~ 1·Ui~"'J.~' 
.União. 1 to<i11s (•S <l.ius ncl~ le!tm;~ J0.Dia,..irJ ciu· Uo.<· · 

Todos. que teem assi.;füio :\.~ ultí 1:1.~s :>i•S- 1 !JTe:;>n. • · . . · ·· ·· · · · 
sões .. Deput;1do,; e .P·Wo ne.s ga.leri.is teern ob..:. E'· o. prop1'io orgrio tla Gov.:,r:r.::i n.cte.,fanr'.o 
serva.do que :~ :vre~a -rrro· se H::m eondu1.iua· de tvtlos os 1.1.1 .. s ciue. :Huo. maiv1·i'1. eskreEi.:i. as ·· 
m:ineira. a merecer, como Eii«'· J13 desí:'j•~r. osJ Sl3ssões, que (\Ínpregi a ol!stl'\1cç;io cot:lo li!í:'iO· 
a.p;ilausos. geracs. . . . ! de governt>. · · 

Todo~ os díns, Sr; . Presic:'!ente. m~inde p:irte 1· ·· M;ü~ a;riJ.,·e ti.o que esto.s t t·amoias, q_ue 
d:i. sessão e perdida. em reclamaçõa;1 ue gr-,rnde que "Ve!)ho de citnt\ foi o que· se pa:.sott .11:1. · 
numero dos Srs. Deputados conr.r:t ;i. axú· penuhima ses;;;i:Lo ~rn gm:-sr:: notou <L conua
cti1füo c\a acta, o <iUe nü.o púde tle_ixar t.le o.licçiio <L · mai$ na·gr-ant~ nas QelitmraçG~ da. 

·-comprometter a autor1daclc de V. Ex. que é Me;a, rfocidiado om <le uma m:i.neil'a. orJ. é~ 
respoilsa,•el i1eJa exactldão e · fidelid:l.<!e ola untl'<\ >0bra o rocstilo ;J.ssumpto. E' n.~lm 
acta.. que s: Ex . lt!Ii•\o recusa<to nu 01·;;.uneo~o :i. 

Toclos os ilias Yemos a. diffic:.il<1<0de (\Ue a emenda snpprcs~i,,;i. tla. le:ga~o · <ie Santa. 
.camn.ra tem p:\l'a c"nseguh· numHo, ·por;'[UC ~:i. receir.ou, ·<em nenl.:un,a opJH)$!ç-:io, uma 
os Deputados da rn::tioria govex·:?:nnenW.l... ern..,,rid:i; reu.nindo em i:ma ~ó tl'<:S leg;i.çúl;S. 

\'ozr.s-Minorià, alíàs. Ct·cio que \'. E:t. ni\oquet·er-.i. :~ttrilmi1· ao 
o Slt. A<:GUSTO DE VASCO?\C;;:I..LOS ••• 1·eti- ~i-~n;1t-:1t·i~ .d~~ue~.;!. -"~~~~ª ,; i;t;.reuui~lade 

l'OU·Se do reelnto ob1·iga.ndo a oppos\~5.o :~ ª" qu~5~1 "~-1~e: ~Lr. :J..\t:~,~ ~c.;aç~c,s . q~,tn<!0 
fazer n-rande esforço p·u·a con<e.,uil· qu' elle p( .. :v seJar_n ell.1s rei;r .. das. e.n uma. &o . 

" • " " " :\"a" ~o q•ie 1"<0 h" a"~"''~ di,·el'""ll' ... ~ m:i.-uaj<J. ~ess5.o acontecem.lo riue o- ·~ ·et.1r·o~ .'• ~ ~- . . ~- <• ,.,. ~ ~ .,. y·~ 
eri•:im sempre uma e. mais veze~ ,~ c~ntug~n~ l 11ifJ~fa;1a ,et:~ro os ~n~lllbros ~fo. :.'.~:;;i. . em·. ma: 
do numero dos pr~ntes. que!.' para. '1Lrir·Se te1~a do l\.e~.1.~en~o , em 1~:1.tet ·~ <J~l; .mte 
a ses~o. quer pal'.l. as -votaç.üet<. Esses e:ToS :-e..-;~ -ª bo.~ u~~cç-.io dos n~o~ t~.'\;?":nº":~ 
successi;os dos secreta.rios p1•ovoi:;tm recla.- 1 _No_~ q;:;er;n.o~ um dos .ucces.:;o.e~ leg •• es 
ma.\.üe~, perturbam as s·e.-;sües e conccn·i·em t.v Pies.u.e te ... 
para. o desp1•e:;tigio d:i. Mesa., p1m1ue afinal O Si:. At:<.~1:sTO -SEYEP..o- V. Ex. que~ fa. 
>erifica-se sempre que a oppqsiç:í.o é que tem zer a paz da. :V!e~a · 
a ra:z:<1Cl. que suas t•eclama~ões são pl'O<::e<len- O Sr~. AucuoTO 111:: v,\;CO:-;cELtos ••• -divor· 

· tt'$ e a. propria );!cS<l; reconhece seu e1To. gi:ido co1.0.plet.aroe:ite du. op:niiio do:. me$mo 
A ilomriDa de que a.os ·Deputados é livre o Presidente. · 

<1ii·eito d.e retirarem.se ào J'eciuto pa:·:i. evi- Nós vemos, Sl' .. P1•2sid.~ll.te, qne S. Ex:~· <JC· 
tar que b:lja. sessí•o ou voto.çüo t'd rn~teufo.- euu:.i.r:clo a. ptc.oidencia.. a,ccei to.•u e:nern1"s suri~ 
C.a aqui por\lm dos memb1·osda maio1·i;i.. pt·é5>ÍV:J.s de din;rs.'!.S legaçúes ; 01;1çnda:> pt!I'· 

Eu com:prehendo que ns mino:d as tcnba.m i'eitMneuto identica.s :iquell:i que o Presi-
ce!'ta. liberdade em uza.1• de&es recursos co- dente t inlla. recuso.do. . 

. n11ec?dos para. impedir em um. momenw da.rio E, Sr. ?r·esi(lecte. a C::.m:i:';;. não .pü1 !~ :i.bs,•· 
q.ue Sl~am esrn:i.gados· pelas xnaíotfa.s. Porem, luta.mecte fazer .io iiiusire ;;ecret;i.-.· in '" inju~· 
.que a maioria. ;;01•ero:une!l4II venh:• susten- ~i~·i:. de suppor que s. Ex. oiio ccmhcce eis 
i::J.r a. tr;i.moia no parlamento, realmentil é rnabalho'.; d~ C'>I~s~. ; que S. E~:. 1üo c:i:1liéco 
tle estmnhar 1 ;;, opinião d'\ ~.l es:~ em 1u::.ierhi tiiu im~n,rt;.nte 

Si a. doutrina fo~e . sustentada. p<'r De· como é a. i:iter;i1·eta~i~o •:e <li:;11o;;i(,,·ie:; r1:gi· 
pm;i.do nas minhas con11it;,õe~, 1101• um De- mcntnes e <lirec\.:ic dos no.o;sos tt-::i.ball:os. A 
pur:ido no''º· por um 1>~p1itado bi$onho, Camara nilo pód·~ faze;·est;i iuju;;1.\ç;i., ;_.irm1uo 
te1'i<~ desculp;i.. clla conl!ete 1;s t~dontos <lo !llusrre 2" H·Crê-

Mas sustenta.da por um dos luzeiros da tarso, lXl:·que ella ~abe e vc a ~ua t~c-:i!c:•çào 
maíot•ia, por um dos D~putados çue mais ao c:irgo que occupa e uiio póile ;1bso!ctl.
tem·se salientado nas kgisla.tura.:s passai.las, mente pensar que isto fc~e uu1 sím!Jle:i co· 
ti para. causar estro.u11e?.<\. chilo. · 

Mas, sr. Presi•lente, tudo isto fomd:i.do em l'\ão, Sr. Presidente. s. E::i:. procedeu cO!'· 
resultado o segttinte : dous ruezes de sessão n~ctamente e 1le nccordo com i:.· sua co;~sr.io11-
~ão decorridos s:irn que · ullsolutamente te- eia, que ne:<s:i occasi:io, permitta. que .d~ga, 
nbamos feito nada,. · não se acha.vn tii.o <.'Ont:.1.lll\n:tda. de ;;o·.;er-

0 Sa. c,,~rA."º Do NASCi."'\lE1l'TO .,.... A culpa nismo como a do illustro Pre$ídentes desta 
não é nossa.. Caso.. 

O Sn. BE7.ERRIL Foz.::m:-;ELr.E- Por isso. nfio O Sn:; · AuGtJ~To Dr-: V,\sco;-;;ci:."'LLOS - Felis
mente ltão é a opposiç:ãoresponsavel por esta. 
dc:sasti'iicl:i. consec1ucncia. n~o é .:i- oppo3ição 
respoll$avel pela. falta do numero p<\ra. vo-

é pr·omoYido. · . ... · .. 
0 Sn.. ACGUsTo r.E V ASCOnCELDOS:..... Por isso 

foi que o honrado secretario julgou-se com a . 



c â"nara dos oepli:ados - tmiresso em 21/0512015 11: 10- Página 23 de 25 

, , : liberdade ·ae proéedel", c0uforme· enteudh: S. 
'·•··-<Ex. ten"l '1 meo-m;i. opinfüo.que tem a. maioi·1:t 
::: : · · dn C;i.m~~·n. dos 0<-i;utados com rela.ç:io ;i. in. 
<•·.· . tcrp1·ebiç:~\o<lo art, I31 do Regimento. . 

· . E nestas condições; sem se imoort:•r com.a 
divergeú.chi. •.lo seu.Prt:sidente, s. Ex . man
teve " sua opinião e sí alguma ·duvida -11011-
vesse a _respeito ela s1gnifü:ac;ãn '10 Mto do S1·
secreta:r:io; quando set·viu de- Pl'esi•lente, ella 
tería desapparecido completamente dea.utedn. 
ultima ~otação da C11mnra. 

Com effeito. S. Ex. · cleu o seu .-oto ex
, . présso, nomi.nalmente na ultima sessão con· 
. •ra o ::ir. Presidente (apoiado:.) . s. Ex. de
clatou-se positi 1·a.ment.e co11ti-:1. a opini&o do 
Pl'l-ilidente da Camara, manUe$tou-se franca
mente pelo voto no111 inal contra o rn·odo de 
peUfll.I' de S. Ex. em um ponto importante 
c~mo e c~te óa dircc<:âO UOS nossos _tra.ba.lhos. 

O :::it. CoEi:.110 Cr:'\TRA- E ja. füi conde· 
mn:ido pelos jnguncos. 

o Sn. AUGUSTO lJE VASCONCELLOS- De fórma 
que. cm um a.:>sumpto importante como este, 
nós tornos e a Mesa opiniües diversas sobre 
o mesmo ponto !. . 

Eu, po1•tanto, nü.o tenho sinã:o appla.udir o 
modo con ecto por que procedeu o S1·. s"cre· 
uirio, tendo apeaas que notar·lhe urua falha., 
e J)eço-lhe lic~nça para dizei'-lhe C\Om todo o 
aca.tamemo. Lastimo que S. Ex. não ti· 
ras...c:e a. coneiusão log1ca e immediata do seu 
vot0,q1:e S. Ex. não fosse aié as ultimas con
SC?.qt1encias Jo ~eu acto, exonerando-se da ca.· 
cleira de ;;ecrf:tario 1·1go apó~ Q seu YOto. 

E' impo~si vel que S. Ex. ~e mantenha 1:e;;sPc 
posto quando S. Ex. está em opposi~ii.o 
franca ao Presi•lente da Mesa., no modo de 
interpretai· e applica.r disposições regímen
ts.es. 

o Sr(.. P EDRO BORGES - Nesse caso era o 
Presidente que se àe>ia demit~ir. _pois o Se· 
cretario está com :t maioria. : 

O SR. At:GusTo DE V;l\SCONCEI.Los- o digno 
Sr. ~· SecreMrio procedeu OOPrectamente, e 
muito embora.S. E..'!:. est.E>j;i. com a. ma.iol"ia. não 
póde cor:nlnua.r neste cargo, soh pena de da!· 
occasião a 1.liversos cooflici;os na. Cama.ra, por 
causa.das decisões desencontraU.as que podem 
ser tomarla~. conforme occupe u presidencia 
S. Ex. ou o preàd~nte elfüctivo. · 

Corno disse, vinba em auxmo do principio 
de autorir1ade, 11orque não conheço nada.. que 
·m:i.ls despre~tigie a presidencie. da. Cainar a 
do que es~as decisõ~ desencontradas, como 
estes factos que a.cabo de apontar . 

O SR. LAu:ao MULLER- E demorando os 
tru bafb.os • .. 

Ü Sr... AUGt:STO DE YASCOXCEI..LOS- E'5taS di· 
Tergencias tla. Mesa, teem origem em uma dis· 
posii;.ão do Rcgilll.ento, que pretendo fa.zer 

·-:·. 

-~. 

desapparecer, l)Oi:; que eUê d;i. Jogar a .. inte~..: 
prct<u;C.es perígo~us, dando .eni. resulta.do dt
vcrgencias profüudas entre os membros da 
Mesa. . · . · . . : 
. Portanto. Sr:Presid~ute, longe de ser uma . 
arma. de opposição a indicação que vou ter a 
honra de a.~xesentar á. consideração da Ca8&, 
é antes um:auxilio prestado ao principio de 
autoridade, que n~ste moment.o· tanto pre
c~a. A minha. indi~ão Q a seguinte .. \lê)~ 

Vem ii. · Mes:i., é lida ·e enviada a Com
missão de Policia a seguinte 

1-:>.'D1c,\ç:Xo 

Indico Qu e pelos meios regulares sej :1 a.l te· 
rada ;i. disposição do pa.ragTa.pho uruco do 
a.r t. 131 do Regimento da Ca.ma.ra, que ti· 
ca.rã. i·edigido da. maneira. seguinte ; 

Nenhuma crea.cilo de emprego, nenhum 
augmento de ordena.do podera ter l~gar .n~ 
leis a.nnuas, assim como nenhuma d1spos1~ 
de car:i.cter permanente que importe em a.u· 
gmento de despeza. · 

Sala da. Se:;sões, 5 de julho de 1897.
.4.ugv..sto de Vasc.cmccUos. 

o Si-. Sei·zed ello Corrêa.7 
Sr. imisident e: venho â t rib:una pa.ra. sol1-
citur informações . sobre assumpto que, na. 
minba opinião, sobreleva todos os out_ros. 

.lia dias, em réunião important1s:;1ma da. 
opposição constitucional. jà convertida n~ta 
Cama.ra em maioria :parlamentar, delibe
rou-se. obedecendo a intui tos altamente 
pa.trioticos. á comprehens'°d.O nítida ~o: nosso 
c\ever, que havemos de fazer a cnt1ca das_ 
mecUdas :financeiras UI\ ca1·acter govern~- · 
menfol , que devemos ter a. preoccupnçao 
constante . e contioU(I. de collaborar nas 
medid::tS financeiras que por acaso fossem 
propostas pelo governo ou pelos seus. amigos, 
t~azida.s a. debat~. nesta Camara. 
· Assiro. Sr. presidente, tomá.mos este com· 

pt'<>misso solemne e e em virtude delle 9-ue 
me acho n<i. tribuna a. sollcitar informaçoes. 
que são pedidas sem o intuito de fazer oppo
siçã.o . •. 

o SR. A UGU!.TO Si:VEao-Nós não fazemos 
oppasiçã.o. 

o Sl' •. SERZEDELLO COI>..RÉA. ...:. ••• nem de C!e:.i-r 
embaraços à Illal'cha regular da admrn1s
tra.ção, (Trocam-se muitos apartes,) 

Não tenho absoluta.mente, formulando este 
requeL•imento, '!. preoccupaÇã.O de razer OppO· 
sição. Quero eschtrecer o meu ~spiritp ares
peito das medidas que o governo está. pond? 
em pratica., no i o.tuit<:> de attender á._ gra.vi· 
da.d.e da situação economica e -financeira que 
-assoberba o paiz. Estou me mantendo no com- · 
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promisso solemnc que_tom~inos na reunit::o sid.o as~igtialado~ s;1o., sem processo, sem·•:; 
da.o opposição, por proposta, aliás ummírne· conselho de investigaç;\o,senicausa conhecida;. ·· 
mente acceita por to'dm; nÕ3, feita. por um rernovir1os po"l"'.i:ssa susp~ita que p:i.ir~ no ar· 
nosso illustre collega, o S1'. Alcin(lo Gua- e qu1i a.8sornbra o Sr, Presidente da Rep_u
nal:Jara, de fazer a critica das medidas góvei•; hlie& e que o foz ver; hontem na Esc1?lt1. 'tlli
namentaes em a.$sumpto economico e tinün· fir8:r, conspii·:,tlores,: suspe!ta.:1do dessa. mod· 
ceiro, e ·ainda. de collabora.r nes~s mesmtl.s daae e mandando por iss(I retirar· as muuiçõe.s; 

·medidas. E. S1•. p1•esidente, esta, attitude da l10.jc:, ainda. conspiraclo1•es em ofüciaes que só 
opposição foi -por .mim ·qualifico.da de patrio- tecm sabido bonrnr a farda pela. defüsa da lei; 
tica., porque, como j:.i. disse, o assumpto :tinan· <la. Republiro e pela defesa da proIJria auto" 
ceiro sob1•eleva a todos os outros. ridade: · · 

Sem· duvida. que a situação política esta Ainda ha pouco trouxeram-me a noticia 
cheia de enorme gravidade,_ embaraços ex- de que mais duas des~as remoções se fa?.em. 
traordinaríos, desfle que o Presidente da uma em relação ·no úistincto 'commanrlante 
Republica entendeu interfot'ir na economia. da fortaleza de s. João. out1•a em i•e[ação a 
na Gamara, determinando o modo .por que se um dos cowma.nda.ntes mais notaveis de um 
devia proceder na escolh:i do presidente da dos regimentos de ar.tillmri" desta Capitul ! 
mesma Camara; desde que o Presidente tla O que é isto que se pretende razer ~ ! 
Republica se divorciou do oentimento repu- Que regímen é estlõ 1.'.e suspeita que se pro
blicano, se divo-:-ciou de todos seus amigos e cura intJ:adur.ir no seio cio exercito, depri
se divorciou da propria Constituição, e pro- mindo oHici:ies d·• merito ~ ! Acaso o S1>. Pce· 
cura, por declarações que já: são publica~, '::!idente daRepublicci nilo sabe que a 1ionr:i. do 
por telegrammas passados a va.1·ios Estaclos, soldado vale mais que a hctn'll. pessoal de 
o a:poio para o seu governo na.quelles que S. Ex. · 
hontem hostilizai•am a Rcpubllro e que mais :\caso $. Ex. não sabe que a. honra. mi
tarile . hostili.zai·am o prop1•io principio <fa litn.r e immacnlnda. que não 'PÓdc ab:<oluta
autoridad~. de que S. Ex. se diz o mais mente nem mesmo ser suspeitada e que go
legitimo e genuíno defensor. · vcrno nenhum hoo.esto, e que sai:.1a cumprir 

Situação politica. che'a de enormes cm· a sua missão, tem o direito Je de,;eonfiar de 
ba:t'aços. especialmente quando o governo urn sohlaclo, porque a desconnança de uma 
estâ. deante do desconhecido, em- relação aos farda e a rlesl!onl'a lle>'sa farda. úe uma virla 
acontecimentos d<i Canudos, quando se fom inteit-a. consag1·ada n Pah>í::i. ~ ~ · 
dito nesta Camara que o g'O'Vel'no se acha füci Essa des~onfiauç,~, qucrn<lo existe, se traduz 
despido de informações que depojs de onze dias inunediatarnente por meio de um castigo se
de combate e quando Cl)trem noticias que veTo. dentro das leis e 1lentro do8 Codigos 
pouco tranQuílfüam <t opinião publica, onze militares. que estatuern a penalidade para os 
di:1s de comba.tesferidos nessare.giã.o, enu•e os militare$ delinquentes. 
nosso$ valo:rosos soldados, comma.ndado~.por O Sl'. Presidente di;J, Repnbliro não comprc
briosos e distinctos llffi.c:iaes republica.nos do hende que a honra militar não póde ser ~us
nosso exercito e os jagunços fü.natieos 1la peitada p:ira que o sol<hi.uo po~sa encarnar 
B;1,hh1, que nada t>óde dizer, nada póde em ~i a. honr11 da Nação, pa.rri. que po~sa. e:i.
affirmar porque nada sabe. primir o que nós temos rle roais nobre, de 

Mas qne silencio é esse~ E' o desconheci d oi mais elev•ldo como symbolo da nacionalidade, 
ou é o temor de dizer a verdade~ Que silencio que é a nossa. bandeira~ 
criminos•1 é esse? A. situação -poli.füa. Sr. presidente, e, ln-

Situ.ação IJOlitica de enorme gravidade, questionavelmente. grave. Aínda ha pouco o 
porque, ·iraç;oeiramente o Governo 11a Re· nobre Deputado pela C;).pi.fal Fe(leral, que me 
publica começa a. fa.·ter a perseguiQão no seio "Precedeu -na. tribuna e discutiu com tanto 
do proprio exercito, feJ'indo, a torto e adi- brilhantismo o Or1:amento do Extcricr, ouvido 
reito, officiaes dos mais distinctos, dos mais apenas, á excepção do rela.for do mesmo orça.
briosos (a1ioiada~) e de cuj<' dedicação repu- roente, pelos opposicionistas. nos trouxe ao 
blicana. estamos habituados a clar o mais conhecimento facto:; de caractel' i:lteruacio
amplo testemunho. na.L da maior gravidade ; de um lntlo cessão 

UM SR. ºDEPUTADO_ Provocação a ru:üs de Ieg-uas e leguas de territot·io noôsO onde 
formal. · · existe uma. das 1wincipaes riquezas do uo.sso 

paiz, as quaes constituem ci.1rnsi que exclusi· 
O SR. SERzEDll:LLO Cortn.ÊA _, O!:liciaes su- vameote monoplio de iona importante para. 

periores, com.mandantes de 1ortalezas. que ia sua. exp01·tacii.o. po1• um engar:o (le demar
a.t~ hontem mel'ecel.'nín •ia Po,;e,· Publico a rc,.-i,ção. a. 1.fo.r·>e inteirn cr·edito. (e eu i;Jo te
mais absoluta. e completa confian. \'ª' inves-1 nho motlvo para.n~o acreditar· porqt:e o offü:ial 
tirlos, pelo seu.cat>acter, <leenorme~ 1•esponsa- que o allirma conheci na Escola Militar como 
bilidades no posto de honra quo lhes tinh't iim dos mais competentes nessa ordem de es-
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tuclos) ; de outro lado perguntas fo1•muladas 
com uma grande solemnid.ade, envolvendo 
assumpto dtt nmior relevancia, já relativo á 
questão do Amapá, já relativo á questão da 
Trindade. 

(risos) e esse é tão legal que está sanccionado, 
pois foi firma<1o por um contracto no The
:;ouro do paiz. Tenho necessidade de querer 
ser um dos primeiros a aproveitar-me da 
primeira remessa, que deve ser naturalmente 
avultada e importante, dessas libras milagro
grosas, que veem para 0 nosso paiz, onde ellas 
custam 36$ e vão ser trocadas, pelo contra
cto celebrado pelo Poder Executiuo, pela im
portancia de 10$. (Riso.) 

Neste sentido, Sr. Presidente, pretendendo 
ser um dos primeiros a fazer aos braziléos a 
minha, barretada formulei o seguinte reque
rimento. (lê) : 

Vem à Mesa, é lido, apoiado e sem debate 
encerrado, ficando adiada a votação,o seguinte 

REQUERIMENTO 

Situação política cheia de perigos, já, por 
causa desses facto3, já pelos erros e pelas 
provocações constantes desse governo, que 
a toda hora e a todo instante parece suspeitar 
de briosos militares ! ! E' assim que ainda 
hontem, Sr. Presidente, o:> jornaes desb. Ca
pital noticiavam que, emquanto S<j mandava 
sorrateiramente ~ubstituir o commandante 
da fortaleza ele S mta Cruz e o fiscal do 
batalhão na mesma praça de guerra, um 
navio de f!'Uerra, ""pretexto de fü,zer exercício, 
pasrnva defronte da fortale%.'.1, exercício que 
o navio não lez, pois que não se ouviu um . 
só tiro, e uma vez sub~tituido o command.ante l 
da fortaleza, o navio, muito naturalmente, «Requeiro que 0 governo envie á Gamara 
voltou a seu ancoradouro. cópia do contracto celebrado com o Thesouro 

O Sa. ALCINDO GUANABARA-Tinha acabado sobre o anonymafo brazileiro. 
o exercício. (Riso.) Sala das Sessões, 5 de julho de 1897.-Ser-

O SR . SERZEDELLO Coa&fM.-Não é, porém, zedello Corrêa.» 
Sr . presidente, a situação política que me 
traz á tribuna; o que me traz à tribuna é a 
situ2,ção fin anceil•a, é o desejo de fazer a 
critica ou elogio das provirlencia~ de caracter 
financeiro que, por acaso, tenham sido to
madas pelo governo para solver a enorme 
crirn economica que asphyxia a Republica. 

Pa1•1t mim, Sr. presidente, esta é a questão 
pl'incip2J, a mais importante, porque a crise 
economica é :i, asphyxia, é talvez a desl10nra 
da propna Republica no dia em que, por 
acaso, ella nito possa solver, com a pontuali
dade r1e sempre, os seus compromissos no 
exterior. 
· Verifiquei pehs noticias de jornaes que 

ha dias o Sr. Min istro da Fazenda praticou 
um acto que mereceu, r!e uma elas partes 
contractante~. os maiores elogios. 

E. como este acto assi~na,la a abundancia 
de libras sterlinas a 10$, '·como este acto as
signala o ini cio cl:J, regeneração financeira do 
nosso paiz, como elle nos promette em a bun
danciâ, libras sterlinas a 10$, o que quer dizer 
elevar o cambio, do dia para noite, de 7 e 
tanto a 24, eu desejo ter conhecimento do 
contracto celebrado pelo Poder Executivo. 
sobre o Anonymato l:lrazileiro. (ll:fuito bem.) 

Não vae nisto, e agora respondo ao nobre 
Deputado pelo Ceará, opposição; vae apenas o 
interesse de querer ser um dos primeiros con
currcmtcs n::i. p1•imeir3, remos2a que, por acaso, 
lrnj'i,;n. de fazei· os con tra,cto,ntes deHtJas innu
;rier:1s .lil)l';·,s "'torlirms aue emão trocadas 
a 10.:j; . (lfüos . ) · 

Tenho o ''. ircito de querer, dll não mo dei
xar pr·etedr no direito que tenho, como todos 
os cidadão~. c1e procurar os negocios lícitos 

O §r. Pr0sidente - Não havendo 
nada mais a tratar, designo para amanhã a 
mesma ordem do dia de hoje, isto é: 

Eleição de l 0 Secretario ; 
Votação das seguintes materias :: 
Do projecto n. 20 A, de 1897, sobre a 

emenda substitutiva offerecida na 3" dis
cussão do projecto n. 48 B, do 1896, autori
zando o Governo a abrir o credito especial de 
111 : 096$500 para pagamento dos vencimen
tos dos officiaes que reverteram á e1Iecti vi
dacle do serviço do exercito e da armada pela 
revogação dos decretos de 7 e 12 de abril de 
1892 (nova discussão); 

Do projecto n. 20 B, de 1897, sobre a emen
da offerecida. na nova discussão do :projecto 
n. 48 B, de 1896, autorizando o Governo a 
abrir o credito especial de 2l :500$ para pa
gamento dos vencimentos, no exercicio vi· 
gente, dos em:pl'egados da extincta Agencia 
Official de Colanização, addirlos á Secretaria 
do Ministerio da Industria, Viação e Obr2,s 
Publicas , nos termos da actual lei do orça
mento (nova discussão); 

Continuação da 2ª discussão do projecto 
n. 29, de 1897, fixa.ndo a despeza do Ministe
rio das Relações Exteriores :para o exercicio 
de 1898. 

3ª cliscmssão do projecto n. 176, de 1896, 
refo1•rnando o Codigo Penal; 

3" discussão do projec to n. 11, de 1897 , 
dispondo sobre a promoção de officiaes d.o 
exercito; 

Discussão unica do projecto n. 34, de 1897, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
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tiafanno de llcenç:1. com o resner:ti·.-o C>rde· 
nado. (I<) tde:,;t·aphbto.-chef'<\ r\:i. \<(•1nl'tiçãc 
Ge1~1l dos Teteg1·-.~pho~ Alfredo rle Lima Al· 
buque1·q1ie .Mello. :para tratnr do sua. s;1ude 
ODde llle <:oJl.vler . . 

Levantou ·se a. sessiio ú.s. 5 horas da . tarde .. 

·12" SESSÃO E~X 6 DE JUC.l{O DE 1897 

I'rcsi1lcncict cio.< Srs_ Arth1w füos (}lrC$iàe~te) 
e Fons~ca Portâla (.:?" vic.:-1n·eside>ite) 

Ju nior. ~fa1tt>el Fulgencio,Lindolpbo C:~ctano, 
Etl.un.rdo Pimentel, O!egario ·Maciel, . Ro
dolpho Paixão. · Padua. Rezende. La.martine, • 
Galeão . Ca?'l'alh:!l, Casomiro dii Rocha. Do
mingues de Ca.st:·o~ Gustavo &odoy, Costa 
Junicr~ Bueoo de Andradit, Adolpbo Gordo, 
Fernando Prestes, Cesàrio de FreitaS, Arthur 
Die<lericRsen, Rúdolpho Miranda, Ov:fdio 
Abrantes, Urbano de Gouvêa. Alves <le 
Cast~o. Luiz Adolpbo, Mello Rego, X.avier co 
Valle, Alencar Guimarães, Brazilio da. Luz. 
LameuhaLins, Leoncio Col'l'êa., Lauro Müller 
Paula Ramos, F1·ancisco Tolent\no, Pedro 
Ferreira, Pliuio Casado, Martins Costa, 
Gu\\lon, Mat(}:i.l E.-lcoua.r, Possidonio da. 
Cunlla., Franclsco Alencastro, Pinto dU. Ro~ha, 
V1>spa.siaoo de AllJu11.uerque, Py Ci·espo. 
Campos Ca.rtier e C:-ssia.uo do N:i.scímento 
{149). 

Abre-se a sessão. 

Ao m eio-dia procerle-~e ã. chama.da., i1. qual 
respon•lE-m o~ St'S. A1·thur Rios, Fvnseca 
Portel la , Carlos de Novaes. Alvares Rubiiin. 
Silva Mariz. Sílvcn·io Nery, car!os ~force!~ E' lida o sem debate approvada a acta da 
lino. Albuquerque Serejo.Amo1•im Figueira, se;sãcautecedent~. 
Augusto ""fonteoegro. Tlleotonio õe fkitto , comparecem mais os Srs. r.ratta Ba.ce!1a.r, 
Serieclello Corrê:\. Urbano Sa.11tos. Rodri· Lui;: Domingues, C-Oelllo Lisboa.. Martins 
gues Fi.mancles, Gued elha i'.vlourão, Edu,ir-do Junior, .<1.ogelo Neto, Castro Rehello. Irineu 
de Berrêdo. :\ nisio Abreu, Elias :Martins, ,\fachado, AloindoGuana.bara, Ra.u! Barroso, 
Hem·íque Valla•l:i.r~s . Ma.l'co,; da Al'«J.Ujo, Barros Franco Junior, Bernardes Dias. Calo· 
Pedro l:lorges. Thoma.z Accioly, Sezerril Fou- geras, Luiz Detsi, Ante1•0 Botelho. Arthur 
tenelle, Ildefonso Lim:i, João· Lopes. Fran~ Torres, Hermenegildo de Moraes, Ca.ra.cciolo, 

· co &í.. :Mai•in llo · <le Andrade, Frederico Bor- o Ri vadavia COrrêa.. 
ges, A<tgusto Severo, Ta.vares de Lyi·.i., Fr-.i.n.· Deixam de compa.recer com causa. par t ici
cisco Gurgel,JO$é Peregrino. Tt•iodade. Appo· pada os Srs. Ya.z tle Mello, Torres Portugal, 
lonio Zena.ydes. Jo>ê Maria.no, Teixeira. de Herculano Bandeira. Mio"'Uel Pernambuco, 
Sã, Coelho Cin tra, A1fonso Costa, Pereiro. de 
Lyra, M .Iaquias Gonr;alves. Barb:is:i. Lima, Euclides 2-Ja.lt<i., Aristides de Queiroz, Ada1-
Ma.rtins Junior, Cornelio ola Fonseca. Julio berto Guirrm.rães,Deocl~lllno de Souza,Ut>bano 
de Mello, :-.1oreíra Alves . .JU.vencio de Aguiar. Marconrles, Gonçalves R.tmos,Alv.lro.Botelllo, 
João de Siqueira . Arthur Peixoto, Rocb.fl. Antonio Za.clla1·1a.s. Ollveii•a. Braga, Lucas de 
C1.vatca.nti. Ara.ujo Góes. Geminiano Brazil, Ba.ti'Os, Alfredo Ellis, Francisco Glicerio, Vi..; 
OlymIJiO de cn.mpos, Feli~bello ~refre. ROO.ri- ctorino Monteil'o, e Azevedo Sodre (lS). 
gm~s Lloria., NeiY:\.Ja.yme Vill:is Floas.Se:i.bra.. E sem causa os Srs. Ermirio Coutinbo, 
Milton. Francisco Sorl1•é, ManoP.l Caetano, Eu-. João Viei:ra, Tosta., João Dantas Filho,Leovi· 
genio T .. urinho, Paula :>uimarã.e;;,. Vergue glldo Filgueiras, Rodrigues Lima, Alves de 
de Abreu. Amµhilophio, Tolentino elos S.'\1ltos, Brito, Leonel Loreti, Silva Castro, Ponce de 
Eduardo fu\mos, Paranhos Montenegro, 1\fa.r- Leon, Cu:pertíno tle Siqueira, Luiz Flacquer, 
col ino Moura, Galdiuo Loreto, Pinheiro Granadeil"o Guimarães, Edmundo da Fonseca. 
.Junior,Jeronymo .Monteiro.Torquato Moreira, e Paulino Ca1·!os (15). 
José Murtinho, Heredü1 de Sá, Xairior da 
Silveil'3., O~car ·Godoy. Tirnotbeo da Costa, O Sr. Pr•esident:e - Na. sessão de 
August<) de Va~concellos, Fe!ippe Cardoso, 30, o Sr. Deputado Erlco Coelho a.presentou . 
Belisavio de So.>ur.a. Perefr·a dos Santo$, Erico a seguinte emenda: 
Coelho, .Nilo Peçanha.. A~ostinho Vida!, Er· «Supprimam-se todas as verbas com a le-
nesto Brazíllo, .Julio dos Santos, Paulino de 
Souza. .Junior. Campo!ina , Mayrink, Almcíd:i. gação junto ã. Sant<~ Se.» 
Gomes.Mendes Pimenwl, Jvã.o Luiz, Carvalho A MeSB., em faee do paragrapho unico do 
Mouroo, Mon t-Oiro de B>l.rrvs.\ldeíonsoAlvim, art . 131 do Regimento, entem!eu olío acceita.r 
Francisco Veiga, Alfredo Pinto. Octa.vianv a emenda ciue ac::\ba. de ser lida. S. ~- ap· 
de Brit.o. Leonel Filho, Ferreil•a Pires, La.· pel\ou dii. flcc:isão "''" Mrcsa 'Par~ a. Camara . 

. moun ier Godvfredo. R0dolpho Abreu. Au- N:i.sessito em que se procederam ils -vota.-
g usto Clementil10, Telles de·.\Ienezes Tbeo·j ções, 11cou vencido que a. pre!imiu:ir relô!tiYa 
tonio de Mv.g:-.tliã.es,Matta Ma.cl1ado, Nogueira. á emen.ôa do Sr. Erico coelho dovi:.i. sel' vo· 
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tada em primeiro log.1r, e que o fosse nomi· 
na.lmente. 

~~.o se ter.minou a votaç5.o llnr fn.lta d~ 
numero, e e por ella. que Yamos come~:i.r 
hoje . · · 

·os senhoras q•~C cntenc'lerem que a. eme;Hla 
não ê cont1·iu·i;t à rl.ispo~ki'i.•) re~imenral e. 
como.-~:tl. deYe ser :i.cceírn. di1~l.o-sim; os que 
entcnde1·em ·de mcnlo contrario, .diJ'ã.o 
niio . 

O Si'. -To;;;:é 1\-J:ariano (pela o;·,/c1il) 
- Sr. 1iresi<lente, Y. Ex. dcYe ~abcr que 
não me prop.Jnho a dirigir ninguem. 

·Estou ü;ol3.do ;i.crai. n:i. C:1ro11.ra.: ~ou oj\po~i
cionista., e apl'Qveíto todos os elementos d!\ 
opposi\âo. 1\fa~ isto não <Jui~r <l izer que pre
tenrla dirigir a. -ç-otaç:io. 

o SR. VERGXE DE AilREli dit um aparte. 

O SR •. Jo>t !IL\RtA;-;o-Exprimi-me mal. O 
apane <lo illusr.re Deputado pela Bahia cor
tou-me o fio <lo discurso. 

Eu <lizia, Sr. presicleme. que nlio venho 
fil llar na q ualiclade de lea rler .. . 

O SR. RoDOLPrro 2'ImA:-.:D.-\. - Está. bem ta
lhado. 

gmentnr, diminuir ou suppr1m1r qualquer 
c!espeza. Que se acila. consigna da na lei qo 
or~amcnto. . 

.Orã., desr!e que na lei do orçamento se con
signa a despem para a legação junto â Santa· · 
s~ .. é cli~ro que, em. vista. da disposiç:i.o re~i
men1al·r,ue ac;i_bo de citu", não se pôl'i.e con
test:.r ú, Ca.mara, ini!e:penlientemence drj qual
quer Yotação ·que tcnll:i de haver, .o direito 
oe supp1·imir esta ou qi:ae;:quer outras ver-
bas. ( .4pofatlos.) · 

E'· claríssima a dispo;.il;ii.o regimental. A 
consulta li. C:tmam é. por co1m:guínte, tlesne· · 
cessa.ri:1. · 

O nobre Dcputadotin\1a.odireii.ode propor, 
e a ~lesa. d~viaucceitar ;J. emenda. (.4poia!los.) 

O Sr. iL:Hn·o !\!fuHer (jíela orde;;i) 
-V. E.x., Sr. pr·esidente.sabe tão bem qu::u1t o 
11ó; que se a.cJ1am neste recinto muitos col
le;,(:i.s que m"i.o acomp:i.nll<mun pessoalmente 
os de bat<:$ e) o incitlemes lia Yi<los pen· occa.siíi.o 
ila impugnação que V. Ex. fez, em nome do 
Regimonto e. a meu ver. sem apoio nelle, a 
emenda rto Dobre Deputado pelo Rio de Ja
neiro. 

Que não se trata. della em si. já explicou o 
O · 11obt·e De1mtado nor Pern:1 mbuco, roas rlo di-

lead:r~· BuE:xo DE AXDRADA -Agora parece reito que· tem cada. Deputado, e t\ Camara em 
geral, de propor rnppres~ão de ve1·bas !le~te 

O SR •. JgsÉ ?II.-1..llIA:\o- ... não Yenho d.irigir ou em qualquer lJUtro orçamento, d1r.e1to 
a oppos1~ao. . . sem o qua.t, jõ. foi dito e não ma ca.nçare1 de 

Parte m_te,grante da. Cama.ra. cn J)rec1s:wa l'epetir, me pare~e que nós fk:iremus sendo 
saber 1le v .. Ex. uma cousa. e _ pecln· outr<i. ·1 um:i verdadeira. superfetaciio Deste reirimea. 
~mo cvmo com a benevo.lenc1a ~e V. Ex., Mo.s. 11i1.J.• ê i$tO que me tl'az à tribuna; o 

estou certo de que r~bere1 ::ziercc. Quer ~e ;1ue •t c:lla me tr;1z. sr. presidente, é pedir a 
parece~ que a. yot:1~0 nomma,l. tendo s1<lo \'. Ex. a bondntle e a. gentileza de completar 
requerida, snbs1stc, e o que .tese,10 saber . a explie;Jc;~o que deu á Carnar:i. a ntes 4e an-

o SR. PRESlDE?\TE- Jà esta anmmciad:t. nunciar a. vuta(,":io de, ta. materi;i.. V. Eii.:. 
o s-a. Jo~t M~l;\'l\o-Assim ~clil'ia ninua n(\,. explica<;.'i.o 1.k_cl:wrou que .º Sr neyuto.d~ 

uma vez a. v. Ex . que torno.s;;e bem salient e E1·1co Coel!10. CUJO n~~~1e declrno, ped1.ndo ~1-
a meus colleg<l.S qua não so vae e iitrnr 0 0 cen?a,n.~ fürma 110 ~e,.,}~ento.h~v.1a pro~sto 
merito da emewla do Sr. Erico Coelho . . . u m,t emenda. que y. Lx . recusai a em 1sta 

• do art. 131 do Regimento. Ma s: o que V. Ex. 
O SR. PR!füDEXTE--;-Expuz c!a1•i1mente os nãodi$se, e n emsupponho mesmo que tivesse 

termos em que se da1'10. a. voto.~ao. 0 clc\·er de úizer.ma.s que póde dizer.por gen-
0 Sn.. Jos}; ~L\ruA.No- . .• mas que a ca- tiieza e a. meu pedido. é que postariorroente o 

mara vac dizer que e prcregativa nossa. sup- Sr. Secretario. servindo tlc tlresi<lente, accei 
primir despezas. lou emenda. identica, interpretando o Regi

O Sr. ~loreh·n .~!ve~ (pela onlem) 
- 8r. presidente, pc•d l a pa.la>r-.i simples
mente para. dizer a V. Ex. e it Carnara qtw. 
votando ern fa.vor da prioridade propostA 
pelo nobre Deputa.do por S. Paulo, leadeY da. 

. opposição, não faço si não cingir-me â. lettra 
e:i=pre.>sa . do no~so Regimento . .A Camar3-, 
acceitando a emenda a.present{).rla pelo hon· 
rado representante r1o Rio de .la.neiro, nãu faz 
siouo cump.-ir a dispos iç;ii.o regimental. 

Assim é que ua segunda parte do ar t. 127, 
o Regimento cfa o direito á Camara de a.u-

mento difforenternente de- V. Ex . ; e. mais 
que isso, rn,-tentou e~sa. doutrina, nii.o sô na 
<l.eci;;fü; que deu quando occupa va accidcntal· 
ment.e a p1·e~idencio.. como em vota<·ão no
minal requerida pai·11 esta mesma m:i.teria. . 
(Muito bem.) . 

E mais aiuda,o que v. Ex. ni!o disse, nem 
tini.ta.repito, o deYer de dizer, mas pro,.avel
ment e o dir-.i, po1· gentileza para com o hu~ 
milde orado1·. e que V. Ex. mesmo a.cceitou 
depois uma. emenda raduzindo tl"es Legações a 
uma só, o que valia.. como V. Ex:. bem ~abe, 
a suppres.são de verbas pa.ra duas Legações. 
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Por conseguinte, Sr. presidente, me p:rre. 
cendo que, para. inrormação dos nobi."o> Depa. 
tar1os que ~ô hoje comparecem, e alguns 
delles qne vieram até de bem longe, ere.m ue. 
cessa.rios esses elémentos, si V. Ei. 1:1uizer ter 
u ge11tileza. a .que pela terceira. vez •\Cll bl) de 

. alludh•. V. Ex. IM pcnhol'ará. m:1b:, !õÍ é pOS· 
sivel. do qnc j;J. mo tem p~nltôl'~(1o n<is!':t\ 
ca.•1cira; ~inào. cu já t.erel 1tii:o. ~em a. r:la.1·uza. 
com que V. Ex. o tei·ia feito. iiia:< qn:i.nt.Q 
pareia. necessari() P"ra elucidar todos o~ iTI· 
cidentes desta questão . 

O Sr. Pre,...idcu~e-A Me;;a não 
tem necessitla.de de refe1·fr-sc · rL làétos lJ3S 
s:ulos. que se acham consignatlos DRS a.ctas 
das nos;:as ~sõei;. 

Procedendo-sei rotação nominal , re::pon. 
dPrn s•'.m os Srs. Sil,·erio Ncry, Carlos "-lar. 
cellino, Albuqne1·que Serejo, Airiot·im Fi
gueil'n., Carlos de No-c.i.es ,Th~Qtnnio de Rl'itto, 
.Serzedello Correa, 1I:l.tta Bac~ll;t!", Urba.nr1 
Santos, Henrique Valla•lares. Pedro I101·~c~. 
Thoma.z Accío!~-, Bezerril Fontenelle, lide. 
fünso Lima, .Joiio Lopes, F1·ancisco SiL, t.fo.. 
r\nbo d~ Andrade. Fred.erico Borges, Augusto 
Severo, Tavares de Lyra, Francisco Gutge!, 
José Percgriuo, Coelho Lbb0a, Appolo:i.i o Ze· 
naydes, Josê :;'.\riano. Teixeir"' d;; Sá, Ailllllso 
Costa, Coelho Cínt1·a, Btu·)josa Lima, .loiio de 
Siqueira, Angelo Neto, Artlrnr Peixoto. Ro 
cha. Ca.valcilnti, Araujo r.óes, .Jayme Villas 
B<Ja;, Torquato MorPira, Josl;. ~1urtinltl1, Xa
vier <la Silveir:t, o~car Godoy, Irineu 11.fa. 
chado, Alcindo Guanabara, Timot heo do. 
Costa., Augusto de \'3$concellos, Rau l Bar· 
roso, Fehppe Ca.i·doso. Erico c..ielilo, Nilo Pe
çanha, Barro,; Franco ,Junior, Campolina, 
Galoger .1s, Almeida Gomes, :\I~ndes Pimenr.et, 
. Joã.o Luiz, Cat•,·alho Monriio, Luiz Der.<i, 
Antero Botelho, Alfredo Pinio, Octaviano de 
Brito, Leonel Filho, R01!0Jpho Abreu, AU· 
gusto Clement ino, Tbeot.onitJ rle ".11agal11ães, 
j),-fatta l\fach..cto, Eduardo Pimentel, Olega.1·i1> 
~laciel, Rodorpho Pai:x::To, Pa.<l.ua. Rezeoclo, 
Lamartíne, Galeã.o Carvalha.1, Caseiniro da 
Rocha, Bueno de An•k1d.:\, Fornandíl Prestes, 
Rodolpho Miranda, Ovitlio Alm1ntes. Alves de 
Castro, illello Hego, Xavier do V:alle, Alenc;i.r 
Guimarãe~. Urazilio da Lttz. Ln.rnenha Lins. 
Leoncio co·rr·'a, Lauro ~fül!er, Pr.ula Ru.mc~; 
Francii;eco Tolentmo. Pedro Ferreira.. Ptir.io 
Ca..<ad(I, :\Iartins cost..'1., Gi.:illon, ~far<;al Es
coh.ir, PossPonio da Cunha, Franciscio Al<!1t· 
castro, Rivada.via Corrl1a., Pinto da Rocha, 
Vespasiano de Albuquerque, Py Crespo, C:i.m
pos Cartie' · e CaSiiiano 1lo Na;;cimeuto (93). 

RPS[londem não os Srs. Augnsb Monte· 
negro, Luiz Dorningae.s, Rodri;;-tws Fei·nan
des. Guedelha. Mourão. Eduardo de Berr~f.o. 
Aoís!o do Abrou, EÜ~ Martins, Marcos de 

Ct\111:>~:1. \ . II ( 

Ara.ujo, Trindadr-, Silva :).(a.riz, Pereira de 
Lyra, Mah\quias Gonç3t>·es, Juvencío de 
A!!·uiar, Geminiano Br:i.zil,. O!ympio de Cam
pos. Fdisl:ello Freíre, Ro!lr ig-nesDoria, Neiva, 
Seabra, Castro l~ebello , ~Iil~ou, · Fra.oci::co 
So,1ré. ?.Ianoel .Caet,,mo. Eu!:enio Tourinho, 
P:wl:t Guimat7les: Vel'!:Oe de Abreu. Amohi
lop!JiÔ, . Tolen r.in•J. elos Sántu;::, Eduardo. Ramos, 
l'a.ranl10s )fouteuegro" ::.rarcoliuo Mouro, 
G:lldino Loret.:>. Pinheir·ú Jllnior, Jeronymo · 
Monteiro, lí·n·edi:i.-.Je Sil. 13elisario de Souza, 
Perci1·a dos Santo~, Fonseca. Portellâ. Agos
Linllo Vifal. Et•nesto Brazilio. Jullo Santo«, 
B•m1arJes Dia~. P:tulino ·Soui:i Junior. Mn.y
riu!t, :•!onr.eiro <la Barros. !ld~fons".I Alvim, 
Fr;iuci~co Veiga. Ferreira Pire!:, Lâroounier 
Go•lofre<lo. Telles úc Menezes. Nogueira Ju· 
n ior-. ~\rtlÍur Torres. M:mocl Fulgencío, Lili· 
dolpho Caetano, Alvares Rubião, Domingues 
de Cast1·0. Gu:;ts.rn God oy, Cost : ~ Junior, 
A•ivlpho Go1·d11. l·esat>ifl <le Freitas, Arthur 
Oier.IE>ricl~sen, I-formenf:'gildo •.le i\loraes, Luiz 
Aüolpho e camc\!iolo (Gü1. 

O§;-. P••c,;1i<lente- O Sr. Mon
teil'O de B:i:t·ros •lecl:vrou ii. Mes~ , qu e ao 
enunciar o seu voto, equivocou-•e, pelo que 
von ma.mlal·e> cliamar, afim de que nova.
mente .rã o ,;eu \•oto. 

o SR. :\Io:-:TF:lR\) DE BARROS- Continuo a: 
SU$t·•ntar o voto. · 

O Sa. Pnmm:>F.:oo;'rn - Como V . Ex. tinha 
Yincln (l. ?.fos•l fazer uma dccl:i.Nçlo. julguei 
do meu cle\·er maneia 1-o cham:tr . 

Co::-ri<•itlo o <>n~ano. 100 Srs. Deput:1rlo:; 
vorn.ra1~ para. que a. emenda. O.o Sr. Erico 
COl'lhl) fO$SC ncc<-it;t, por não sei· contrária ao 
Re:::i:nento: 6:> Srs. Deputados Yotaram om 
sentido cvntr-.il'io . 

Von m:i.ndar fazer a. leit ura elos nomes dos 
S!'~. DeputtL·'os quo vota.r.t111 - sim. e-nii.o, 
para. verilkar si honrn algum engano . 

O §r. Secrct:a11.•i o procede ó. leiturn. 
dos nome$ do.s Srs. Deputados que vomra.m-
sim, e_ -não. · 

o §r. Pro"'ident:e - De conformi· 
<la1e com a vr•tac1i.o que acabl\. rle te_r l~ga.r~ 
a emt~nua vae .sei· Pnviaü:>. .i. Coo1m1ssao de 
01•ç:J.mento. uma vez que j:~ está :i.poiatla. pelo 
numero de assignaturas. 

o s~·- .José l\:lnriano (Jlela ordem) 
diz que lia. uma outra emenda, ou antes, 
outr a. Yot:wilo. que ;icou. cm uma da.s se.::sões 
R11terío1-~s. adiaúa, Por · se verificar que não 
ltu.,·í:i. numero . 

Est;i ••otaçáo ref.ffc-se à emenda 1l.prcsen· 
tada ern 3ª discussão ao projecto n. 48 B, 

.r 12 
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que trata do pagametrio r1e vencimento Jos 
gencraes relormo.dos illeg-ali:ne!).tc. · 

O Sir. Pr-es.;idente - A ).f~;;a vae 
attenà.er ao nobr-e Dcput..1.do ; vac proceder à 
essa. votaçi'i.o,q ue deve ~er nomina.L 

O.SR. Jos-E iiofaRu.xo~- ~Ias, dentro desta 
eme11da lla uma que~tão de intorpretaçã.o elo 
Regimento, igual aqu.eHa qt\e aca.ba. r~e ser 
ventilada~ e ... 

O St{. PitESIDE~TE- Ei1a. Lnten<;ã.o da. Mesa 
fazer essa conm [ta. ... 

O SR. JoõE: :1-faR.IAXO- .•• corno V. Ex., cm 
boa hora.. actoptou o arvitre de füzer ;i.nnota
c•ies ao Regimento. u:io ~uero prn~eindi1· do 
direíto ele Jledi» a S. "E:i:. qu~ c1.mrnlte ~t 
Ca.mar,1 ..• 

0 Sr:.. PREStnE.;o.;T.:-'Eu. ia dizendo (\Ue e~a 
intenção d•t :\lesa fazer ossn. consulta, que 
deve ter logar depois d11 •otaç,ão. 

O SR. Josf: M:ARIA:>o-Ainda uma vez: agra
deço a V. Ex. 

O SR. PR.1'.SlDE'-"TE: - Approvado o projecto 
n. 20 A, a consulto. é desaecess11rla; rejeitado, 
ê q11e ella torna-se necess1rüi.. 

O sa. Jost MARIANO-Sim, senhor. 
O SR. Ptu:mrt:::->TE-0 ").\rnj~cto n.. :to A, de

termina. o seguinte : 

O Congresso Nacion<J.1 rew!ve : 
Art- 1. 0 E' o Governo .iuto!·izndo n abrir 

o credito especin 1 de ll l: 096.-$500 para p:iga
mento do~ vencímenws dos officiaes que re
verteram i etrectividad0 • do ser<l"i<:;o do exer
cito e da arm<túa pehL revo>{ação tio~ uecrews 
de 7 e 1 ~ fie a.bt•il de t S92. fazendo p;1ra isso as 
necessar\as opernções 1,\,e credite. 

Emende qu(}· um[!. vot3.c;ão_ que deixn. da 
~e verific~r li como si n~o tiçessc existiG.o. 
(apoi{ldO.S C ·;Z{(O rqJOfruJo:: .. ) 

!\estas condi~ões, ~rgunt::i. a S- Ex.- si 
nio con1ida. p:1ro. poupar tempo, consultar 
a esto. mesma Cam;ira si consente que a 10-
t~tção seja sy rob1•líca. 

O §~·. Presiden.t.er - A. Yota.çTI.o 
deste pi·ójecto. por delibe1·ação d;i. C:tmam. 
t9mn.·!a em vírtu1le da pi·opo3ía do ntibl'e 
Deputado o Sr. i:leredia ele Sfl. !'oi nominal; 
portanto, 11evernos procedei· hoje da mesma 
!Drma .. 

O S1:. CASoiL\Xn M XASC\)IEX'l'·:> -Apoiado; 
;t Gam~u·o. .h cicddi:1 q::o a vot:t.;üo da m:i.te· 
ri3. àevii ser fei7.:i no:nin:tlmence_ 

o S1~. Pm:sIDE:-iT" - Os Sl's. DOplltados, 
q11e a.pproY<tt·c-m o project.n. diriio - sim - ã. 
;.irop•:it·çiio que forem ser.do ch:tm;t·Jos. o os 
SenliOl'eS que O r:,jeite.re1n, ~fü·ã.o - -,1i7.o, 

Vae-se começa.r :t chamada., para cs3e fün. 
Proc.edendo-i;e ::.. votaç.ã.o nomina.l. respon

dern .<im. isto é, approYam o projecto n. 20 A. 
de 1897, os Sr8. Augusto Montenegro, Gal'los 
de NovaeR, Sel'ze·'ello Corri!a, Urbano Santos, 
Rodrigues Fernandes, GuedeHla Mouriio, 
Eduardo de Bllrt•êrlo, ~lias M:uüns, :lfa.rcos 
de Al'a11jo. Jlde!bnso Lima, ~Iarinha de An
rlrade, Trind:icle. Silva. Marir.. José :tlfari::i.no, 
Teixeira de Si'L, Perein.i óe Lyru, :Malaquias 
Gonç:<lves, Col'nclio da Fonse~a. Julie de 
:>folio, Mot·eíra. Ah·es. Ju vencio de Agui:i.1•, 
,Jo5o de Siqueira. Araujo Góes, Geminiano 
B1•azi!, Oiympio tle Carnp.1s, FeHsb,,llo Freire, 
({Odrigw~s Do!.'h, NC'lV;!., J~\yme vmas BO:J.$. 
Sea.lmi., Castro Rcbellu, Milton, Franchcc> 
So1lré, illanoel Ca~ta.no, Eugenio Tourinho, 
Paula. Guim:1J'i°u:s. VePgne de At.rcm, Amphi

Ar~ .. 2." ReYogam-se as <lisposiç()'es 
contrario. 

ern lophio, Toleuoinu do;; Santos. Eduardo Ra,.. 

A >otnçã.o deste proJecto foi nominal ; não 
chegou a te"mina1·-se, porq•le se ver\fkou 
não haver numero Jeµ-al ; deve. portanto 
proceder-s.;; h•~e a esta YOt<içüo.nomioalmencc 

lílO$, Parn.nl1os ~tonLene:i;ro. ~!;i.rccl\no ~1ou1':i.. 
('alrlino Lül'elo .. Jei·onnno M•mtcil·o. HeT'edia. 
rle S[t, Augusto da \'a;concfll!OS, .Reli;;.1,1·ío de 
So11;::1, ?~1·cll-a 11os Santos. l~on~eca Por
tella. Agostiulw Vi1fal. EnH~>to fl1-aziiio, Julio 
Santos. S:u'l.'OS Ftanco Junior,Berna.rrics Dia.s, 
Paulino <le. Souza Jun~or. Ma.y~·ink., Men-

o Si:-. Eduardo n.a.1nos-Peço a. de~ Pimentel, .loi\o Luiz, Carvalllo ~Ioni·ã~. 
palav!'a pela ordem. Udefonso Alvim. Francisco Vei:;a. Lari:ounier 

O Sr. I?re,;,:idc:nte-Tem a palavra 
o nobre Deputo.do. 

Godofredo, Augu~to Clementin.o, Telles de 
Menezes. Matta Mn.chado. Nogunira Junior, 
A1•thur Torres, :Vlanoel Fulg~ncío, Lin<10Jpho 
Caetano, Olegario Maciel. L;1mart!ne, AlYa.res 

o Sr. Eduat•do R.;.unos (pefo. Rubiüo, Domin~ues de ~~tro, Gu;tavo Ga· 
ordem) observa. que 0 sr. lll'esídeiite an- dOJ:, Ar!olp~o _Gordo. Fe. flD.J?.dO Pr,estes, Ce
nunciou que a YOt<(ç;Io deste pro'ecto ia :,er sai-ia de 1• rei_ti).s, :\rthur D!cdet·1cn:sc11, Ur
reih. nomnHüme!lte. alle<•a.nilo p~r- i~:;o que a uanc1 t1e GOUYe<l. he~1-:ieneg:ldO ne !vlorD..~S, 
-vota<;.i'Lo so"Te o mésmo :s;;umi1 to, em urnii 

1 

Luiz Adolpho, G:ll'aecwlo e :.1.clio R.:<go_ (S.:..) 
das sessõ~s antel'iores, foi iuiciada por esta Riosvonrkm nr7o os Srs. Silverio Nery, 
fórma. Carlos 1\farceliino. A!buquerque Ser~io, Amo-
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rlm Figueira, Tbeotonio cl~ Britto. Mo.tto. Ba· .

1

- o s~-. P:i:es'hlent:e-0 resultado da. ~ -
c«lhti·, LuiJ; Domingues. Ar.isio de Ahri;u. «~leiç~o e o segui11t~: . 
Hemiqua Valfodares. Tllomnz Accioly. J3e. 1 · Yctos 

Theotonio de Britto..... •. . 83 
Julío de Mello . . - : . •. . . . . . . 83 
Cornelio da Fousec<i...... . l · 

Na rórma do Regimento, art.. 46. tem de se . 
proceder a nova. eleição, visto haver em-
pate. _. · · · 

1.errlt Fontenelle, Fr:mc!sco S1i., .Froclerlco 
B:1r;.:es. Au~.msto SeYero, Tavares de Lr)·a; 
Franci>co Gnrg-el, .Tose · Pero::rrino~ Coelho 
Lisbov, Appolonio Zeu;iyües, Aífünso Cost.a, 
Coelho Cim;ra. Barbos.'l.Lima, Mn.rtins Junior. 
ANhur Peixoto, Rocha C:tvakanti, Pinheiro 
Junio1·, Tol'quato l.\1oreira. Jo~é · )!w·tinlló. 
~avier tl:\ Si! veíra.. O~car Godov. Irlneu ~Ia-' 
chado. Alcin<!o Guanab:ira.Timothe1) da l:osta,. () Sr •. -~u~·u.-:to S evero (pela or-. 
fürnl Rarroso, Felippe Ca.rtloso. Erico C0elbo, tl.:111) pergunta. 3.o Sr. 111·esi·'en te; quem. ó 
N:lo Pei;anba, Campolin;;., C:i.logoms. Almeit!a que preside a. sessão? ·Pelo Rep;imento. que 
Gomc::.ll-Innteiro rle Ba~ros. Luiz Deisi, All- s. Ex. acaba <le inYocar. o Presidente só 
tel'v Botelhci. AH'rwo Pinto, Oct;wiano de póile v1Jta.r quando est.~ n;~ presirlencia. 
B'l'ito. Leonel Filho. ~·err1ú;i. Pires, Ro<lolpho Ora. o notire p!·~idcnte da C.'\ma1·~ niio se 
Ahl'<'ll. Tl:cot!lnio 1le. ~iag:o l hão..~ . p11iar.101 acl:ava. na pr~i._!eucia e votou. Digne- se r es· 
P 1m;,nt c?l, •{"dolpho Pai::ruo , Patlua. hci emlc, pom!er a (-õl.l\ ~unple;; pc1·g-unw.: quem pre
Gal<·ào C:i~·.-ath;il. Casem<!'o tia. Rvcha. Co.s~a sille a $e.5:>;1.0 '! 
Junior: }.>utno t!e ,;m;r:w:i. Ro-fo!pllo -'}~r:u: . 0 ~n. Prn: ·mexTE-Estc~ presidindo 0 vice-
ua. Ov1<110 Mwa1nes, Alves tlo; C:i.stro. X:!.VlCr }\: " -
<lo Yalle, Ale:1car Uuinia.rü.es. Bt·tizilio d" presmente · 
Luz. Leoncio Correa. L'lm·o l\lüllt·r. Ps.1.11i:1. O SR. Auc:usro Si;;HRO - E o S1·. pr esi· 
Ramos. Ft·anci~ço Tole?1tinc, Petlro Ferreiro.. dente Yotou ! 
P línio Casado_ Martins Cust::1, Guillon, :ifar·ça! o Sit . PJ~EiitDEN'TE-Yotou. 
Escobn.r, Possid1,nio d:i Cmdm, Fran~isco 
Alenca~tro. Rivactavia Corrêa. Pinto d.a Rú · 
cltti, Vcspn$i:rno de ,Ulmquerque. Py Crespo, 
Campos Cartier e Casslano do Nascimento. 
(80.) 

O Sr. P;•esi•'ent,~ dedara 'JUe foi 
approvado o projecto u. 29 A, úe IS9i,por 83 
votos C•Jntra. SO • .:oncebido aos segui11\l.:s 
t er mo3: 

O Congresso ~acioú:\l rcsoh·e: 
Art. L • E' o Governn autorizado a ahl'ir 

o c1·edi to e~pecial de l l l :096$-"iUO p:i.ru. _pag ,. 
men<o do~ "encimento~ do~ utlicínes que re
vertc1·am à etli-c~i,·itlai!~ rlo ;;er.,.ico do oxet·· 
citl) e da :irmada.pel;l re,·t1gnç:10 dos 1lccr·e•11s 
c1e7 e 12110 :ibril de tS9Z. füzeu1!0 pa.r:l is~o 
as ue.::essM'i<ls ope1·.i.çiJes de c1·c.I ito . 

Art. 2 ." Rev0gu.w.-~e :1.:; disposiçGes am 
contruriv. 

O SR- Ar:r.wro S2vER.o- N'ão de'i'ia. votàr, 
rriio porlia; elle P.st:iva au~enoe, uma. vez que 
nii<> estava pt'eSi<lindo. (PaitSa. fot ern•pr:ões.) 

OutL·osim, 'Pergunta a S. Ex- si vae pro
CQA:lcr u. nov;t elekii.o, por se t<~r :i.nnul!ado a. 
primefra, por motivo de irregularidade . 

o sn:. PRESJO~::sTE-Vou proceder à leitura. 
elo 1n-t. 46 do Regímento -

0 SR- .AUGt:STO SEVERO - Não à esta a. 
queslão. 

O SR- JO$E l\faRIA.-.;o- Peço a. palavra pele. 
ordetn. 

O S1t- At;GUS'l'O SE\"ER0-0 que desej a. saber 
é onde e.>t..1.i;a Q presidente offectivo d:i. ça.sa. 

o Sr.. Sr.r.zeoEI..LO c .. 1rn.Ê.\.-PCÇO a palavra 
pela or·lem. 

O Sr.. Prn:51 DE.~Tr~-Tem a. po.l.a.vra. o nobre 
Deputado o St'. Jo>é Jiarw.no. 

O projecto v-ae ser enviado â. Commissão de 
lledacção. O Sr. José ~lariano (pela ardem) 

- Sr. l lresirient.e, o resultado óa eleição, a. 
E' annunciacfa tt eleição de 1• Secretario. qt~~se Maba (ie proceder, torna bem patenta 
São recolhidas lfii ce1!ufos. 11. ilêcessidade que carla. um if D~ grupos tem 
(O Si-. Arthw· Rios deixa a cadci>-a da pre- de se fazer representar. Y. Ex . ve que de· 

sidcJa~ia . ftl'~ ê occ11pada ;ielô S:·. Forisern Po,·- pois da eleição, que empatou, muitos Oepu-
l~Ua, 2· Vic.:-l'residcnLtJ.) tactos se retiraram, porque niio pl'e\·iam 

_ . •. : . r· -.~ . . 
0 

es1a llypotbese e nós com certeza não deve· 
ProCêdentlo-.,c .i opu_ ~~,10, >ertfica.-se o .e- mos aqui que?·er surpl'ezus; por isso. eu µro· 

gu.lute resultado: ,. l · - h ..... a. l porio. que õ~ au1;•SSe a. nova e e1ç::.o para ....... · 
Votos , UllÜ.. (ilpoiad?s,) " 

Tlleotonfo de Bl'itto _ ·-.. . . . S!'l 1 
.Julio de Mello .•.. • _....... 83 O §r. §crz-ede!lo Corr~a. (pela 
Cornelio <la Fonseca .....• _ l or<lem)-Desejo, Sr. presidente, que V. Ex. 
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esclnreça a opinião da. c ,iruara.; clesejo :>a.ber e si houver ma.is <le dons com 'Votos igua.es• 
si realmente o Regimento pe:::m!tte o adi:\- a. sorte decidirá qm1es devem entrar no se-
men.to da e.leição. · -gundo escrutínio.» 

o ·SR. P KESIOEXTF.-0. Regimento não per· o SR. PAULA RA..'\IOS-Peço a. palavra. pela 
mitte e eó po~· voto ,da cama,ra. poderei a•.liar ordem . . 
a sl·iiç-Jo. :o $1•. Sl,RZEDELLO CORRÊA -O Regimento 
- O SH .. Sú:ZEDBLLO C01m1h - nes·le que niio pro!1ibe qu(> s.: di rija il Gamara uiuu. con-
V". Ex.diz que a. Camara p..\do r~l\"er sobl-e o suita nê.>te sentido. · 
assumpto, formularoi um requerimento neste ·o SR. Ii:rx1.:u :YI.-\.cH,\DO- E nem que se 
sentido. appelle <la decisão ela. Mesa. · 

V. Ex . <leve te1• ...-erificado que varios . 
Deputado~ jâ. se retir:i.ram, não prevendo a O SR. P1u:sroi;;xTE-Peço aos nobres Depu-
hypothese do empate desta Yotaç•ã.o ; ~i niio a. tado~ ·que não me intorrompam; -porque 
adiarmos, ella. não exprimirá. 0 pensamento ne outra rórma não pos~o eschrecer a (lUes-
da. Ca.mara. tã.(i · 

Os nob1-..·s Deputados devem comprehender, 
O Sa. P ttl'.STDF.XTE-De con formidade com pela simpli:is leitura do R<'gimento. que se 

o art. 4G do ftegimenio. vntt·se preceder à tl'at!l. de um acto que dc,·e ser reali2~do in· 
nova illeiç-J.o. continente, de um acto consecutivo. 

o Sn. SEl\Zt:OET,to coirnF:A-Y. Ex. acaba Eis o moti \'O IlOr que insisto na minha. 
de dize!' qne a Gamara. po<lct'il. rasoh·er s.obre decisão. 
o adiamento; e. neste 5eui1do. ac:Lbo de for- o St~. Jos"ê: MARIANO-Peco a palavra. pela 
mula.r um requerimento. afim de que a ordem. 
Camara rlecla1•e si couoente ou não no a.dia- 0 Sr:.. PRESIDENTE-Tem a. :palavn 0 uobre 
ment.o d<1. eleição. Deputa.do. 

O Sn.. TRt~Eü M.\ cruoo-Peço a palavra 
pela. ordem. O Sr .• :Jol!iõé ?tlariano (peta oi·dem) 

O s p T b - Sr. preshlente, tive a. honra de submetter 
IL iri::srnEXTE- em a pulavi·a o no re á consi·lera.ção ua Mesa, para. ser apl'esenta.-

Deput.1<:10. iio á c ama.ra.,um rel]ueri:nento de atliamento, 
- - . no que·tui secundado pelo meu collega. o Sr. 

O Sr. lr~ne~ l\J;acha<lo (p~la Ser.le<lello Corrêa.. 
ordem);:s;. P.~.es 1den . e. o. meu nobre ~OI!(;.,,,t. v. Ex: . leu 0 Regim~nto e teil algu.mas ob-
Sr . . J o.e !\fau.L.no , p~o~t: q ue V. Eic;.. con- ser\-;tções a esse respeito . 
su~tasse a Cam.1ra. 21 conH=>I1;~e ou _i;ia.o no Exactiim~nte . 0 Re"imento determina. que 
adt~\me_nto tl:i. eleiç·;io rte i " ~e.r:ret:ir10 parn a eleição seja feita e~i seguid«. desde que 
a.manha, 1JMPO$ta. . que é reiterada pelo haja emp:iM; mas , claramente , n5.o diz que 
Sr. Serzedt:!lo ~~rrea. . a Gamara oã.o possa adiar essa. eleií'\lO P'1.t'll. 

Nestas courl~coes. corno ncabo tle v:e1•1ficar a sessão $eguinte. 
que V·. Ex . . na.o sucr subtnetter e.,ta pro- A n:i.o ser qu e 0 Regimento prohib:i expres
posta_ a tlel_iberaçao •l:i. ca.m<Wa, nppe_llo da t<.'lmente. v. E.'t . não póde recusar o reque
dec1_sao de V. Ex:. :pa1•a '' Gamar·a.. (.4pouu!os ; ri me:ito a.presentado ; e. ,1 ua.ncto o ra.ça., a.l n
iniuto bei,i ·) • da temos o r ecurso de appella.r deosa decisã.o 

pa.r:i. :1. Camara. · 
~ Sl·. Pr~side .. t.e - Não posso Nesr,a.s condit;ües, em primeiro togar re-

:i.ccelta.1· o requerune0:_to , q ue acaba. de ser queremos a v. Ex. que consulte a Gamara. 
formuh1do... si convem no :Jilinmento d<1 eleioão pa.1•a 

OS&. SER~EnEu,o CORREA-V. Ex. não póde a.rn~nllii. ; ~.em segundo. c:aso V. Ex. não 
delx:i.r de acceital·o. · 1 qnen·a. a.ccc1 t:i.~ ~s;;e reque,r1111ento, ap~ella-

0 SR. PAULA R rnos _ Appelbmos d<1. de- ~o~ <1ess~1 deCJsao para. a. (,amara. (Apo•ados, 
cisão da .Mesa par~i a Camara. ,.iiHlo be• ·) 

0 S~. PRE:SlDE..'>Tl~-Peço a.os no)lres Depu- 0 Sa_. :1-fa-rTA MACUADO- Peço 8. palavra. 
ta:dos toda a attenc;ão . pela. oldem. 
·O artigo do Regimento é claro a este re- O Si• •• P rtESIOllXTE-Tem a palavra. o no-

.. s:peito. bre Deputado. 
Procedemos á. eleiç:iio de 1 n S•'Cretnrio. verl· 

:fic:1ndo·~e a 11ypothese coniida no 11.rt. 46, 
que e a seguinte: '< Si n<• primeiro escl'UticJio 
ningueni obtive:!" m.'.l.ioria. absolmu, passarão 
:Por segundo e5c1;ut luio os dous ma.is \'ota.dos; 

O Sr. ~luU;a l'ftiachado (1icla or
deo1) - Sr. iiresidente, V. Ex., bueando-se 
na. let fra. do lfogirnento tr.irn tod.11 razão na. sua. 
interpretação . 
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~hs •. chamo a attenQii.o escbrecida de O S1t. BIZL!SAR::O DE Souz,\ - Eu não podi11. 
V. Ex. pa:ra. o seguinte : a Ca.111ara. pórle combinar uma coma. co1n V. :Zx. para. im-. 
IJerf~ita.mente alter·ar a sua ordem do clia. mecHa.tumente pôr am -execução outra. 
:por uma votai;;ã.o; póde ta.mbem adiar a. vo- (ilp~i<1dos). V. Ex. meconhece pouco. 
taçào de lirn projecto qu:l.lquGr. O que a Ca- o SR. JOSE MAit.h:\o _ Faç:o a devido. 
mara não p.J.le faze.r é discutir projectos que justi~'a. a V; Ex. e quero t oma.:r bem claro 
não foram da.dos para ordem do rlia.. . que nii.o pretendi fozer accusaçiio a V. Ex., 

Portanto, V. Ex. si não póde a.cceitar nos . que nii.o articulei de~ta. t!•ibuna oenhuma 
termos em que foi a.presentado primeira.:. accusaçií.o ao meu íllustre amig.o . . 
mente o requerimento, pôde acceita.l-o per· . 
feit.amente nos termos com que foi :i.presen- · O SR . HEi!EDJ:.t JJE SA - Apoia.do. V. E:t. 
tarlo pelo Sr . Jo:0ê Mariano. . tem raz.ão. 

O Sr. Deputado José Mariano requereu que 
se a.Iterasse a. ordem do dia. neste sentido: 
para. se adiar a. e leiç."\o de l• &!ereto.rio vara 
o dia. seguinte~ • 

Nestes termo.s creio que V. Ex. póde per
feitamente, de a.ccordo com. o Regimento, 
accei tar o 1 equeri mento. 

Alêlll. di<.-so, o art. 59, que me é leffibrado 
pelo Sr. Deputado Joã.o Lopes, antigo presi
dente desta Gamara, permitte qu e os casos de 
empate de votações sejam decididos na ses.são 
seguinte. 

o SR . CASSlANO DO NASCI ME.\"TO - : stamos 
promptos a votar j.i, visto que os nobres 
Deputa.dos não querelll o adiamento. 
( tlpoiados). 

O Sr. Jo~ê :i\;[~u·ia.no {11eEa ordem) 
- Sr. presidente, declaro a V. Ex. que l'e
t iro o meu r equerimento. 

O S1{. PRESIDEll."TE - Vae-110 p1•oceder á 
chamada . 

O Sr. Mat:t.a !\laehado (pela or
dem)-Fa~il meu o requerunento do SI'. J"3ê 
Ma.riB.Do. 

O Sr. Deli~n1•io d e Souza -
Sr. pI"csidente, devo ã. ca.ma.ra u ma explica.
cá.o: expuz ao Sr. José ~Iariano a m inb:i. 
opiu ião, que aliàs era to.mbem a do Sr. Cus
siuno do Nascimento, que na. hypotliese es
pecial em que se encontrou a Camara porlia. 
ser adia.da a. eleição. 

Essamesma opinião expressei-a.eu a V. Ex., 
que poi• altos e justos motiYos não a acce1 tou 
p. r não parecer as. Ex. conforpie ao Regi
mento, cuja fiel execução é o unico empenb.o 
de V. Ex. 

O Sr .• José ~lariauo (peZa ordem) 
- Requeri o adiamento exactamente de 
accordo com o meu illustre amigo o Sr. Be
lisario de Souza. 

·-etirei o requerimento ã. vista d:t impu
gnação que lhe foi feita. e da. persuasão em 
que estavam o:; meus amigos <le que o illus· 
tre leadet estava. fo!talecendo a. opinião de 
V. El:. 

O Sr. Presiclent.e - Vae-se pro· 
cede~ a votação do requei-imenw apresen iado 
pelo Sr . . fosé Mariano e que o Sr. Ma.tt& · 
Mach:i.do fez seu, pedindo a inversão da 
ordem do dia . · 

A' Mesa não cabe sinão co:isultar a ca
mar•a. sobre este requerimento . 

o Sr. JOÃO DE S1Qu1mn.....:voto contra. para 
sustentai• a MeS<l . 

O Sr. Cassiano do ~asci-
1nent.o (pela oi·dcm) - Desde que V. Ex. 
pt·ocla.mou o resultado da votv.çüo que acaba 
de· ser realizada por 83 votos •le um ln.do, 
83 de outro e U!lla cedula em branco, a pri
meir;~ ideia que cluminou o c~pirito da. Ca
mitra foi a.diar <\ eleição do 1° Secratario para. 
a sessão seguinte. 

V. Ex ., porem, a quem foi sujeito o alvi
tre recusou. e mito grado As in~tancia.s <la 
opposição e dos <imigos. v. Ex. dis~e que o 
Regím1>n to não permittia ficr\l' a.ddiada a vo
tai;-J.o para amunh;"i. Em nome dos meus ami
~o~,declaro a V. E:ot.. que, embora pense que 
a roatet'ia. podia. ser a.•ltliada. nós, em 1·espeito 
ao pt·incipio ela aut.ot·idade que V Ex. re
prc;;~nta nesta quaul'õl. l!m qu~ tanto nista se 
fülla. ,nos sub(irdina.moo e acceitamos a eleição 
agora mesmo. 

O St•.1'-J:aua l\'J::i.chado (para irnia 
ex71Uc1.tç1ío 1x:sso<tl)-Sr. pre~iden te, pa1·ece-me 
que alguns collegas não comprellenderam o 
meu requet·imento. V. Ex. decidiu bem. 
quanclo affirmou que em vista do Regimento· 
nüo podia. addia.:r n. eleição, devendo fa.r.el·a 
tmmediato.1nente. Desta. bancada partiram 
protestos e appellaram da deci8ão de V. Ex. 
po.ra.. a Co.ma.ra. e V. Ex. nüo decidiu sobr e 
este ponto ... 

MurTos SH.s. DEPUTAJlos - Decidiu ; de
cidiu. 

O Sn.. :\ofa.TTA MACHADO - •• • não delibe· 
rou ~obre o assumpto.wniue t..'l.L era :i. confü· 
zõ.o no l'ecinto, que não se sabe nem se ouviu 
o que V . . E--c: . d~sse. Foi então que inter veil.!-
o Sr. Jose ilia.r ia.no que. conllecedol' como e 
do Regimento, pediu, não mais o que se 
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ti nha. 'PC lido an.tes,l;:to ê, que V .Ex. i!ddiasse · <'.u~sil.o, :.L<!é"?ifa.r um r~querí;nento 1.le i?n·er
pílY- si nH"!$tr10 a elciç;i.o. mr~s :::im i'~querc:u ç[t;1 d~~. nrtlei11 do t.Ha '! C1'elo Q iit~ ni1.1,>. <7'rc-
que a Cam:ora. vot.as:;c ci ad ' í;imr.n~o. c::n1- ."i: ,,11! .'l os ' 'P"J'ie•) . · 
E1\~o. usei d"' J'l\l.\avrG. Q <ii;:.s~ qu~ a c~i. - · XC$W caso, u Y0~'1~'ã'' tlo J· · Seci·e t: a.t"io. 

maro. ·~ senhor;i. abrnllita. il:i S Ui\ oi·dcm 1!0 te.110'.o ~ido lnída 11a; nfLo lJt'•de Y. r::x. inter-
. d i:i. .e póde :ilte1•al·a Po~ qnal qm;r· motlo. E;:;te rompc•l-:1 ~in:lõ por· fa!t;, d~ numeto, por-•iUC 

é o prineipio p:eraln1ente segnido; V_ Ex., vae contra o l{e;.:imet1to . 
pois, ~ào po~.itl. iuais ;ecusa:: o r~qul'!riménto Tenho concl uii~o. 
de adiamento e 11e l<Lcto nao reJcttOU·O ; 1u 
até "ulimettel--O o. V<1tcl$ r,m1.1:dü. tM' um~' re· · O !Sr . :P!i.·e~·~clente-?\iio posso dei
vir aYolta imprcvi:>t.1.. • · 1 / 1P""''10» e wio xai· de t1i::ceit;t1· o requel'imN1to dt• si" Matta 
apoiado.,· ; (17-artc.<. .Soam. os 1Y!>ipmios e 0 Mttch ·do cc.ntt-a o qual poderão vi.ir.ar os uo 
Sr . p;·csíd~11te j·eckoaa at:c;içiío.) bres Depu tados $i entenderem r;ue ellc e l.i>r1· 

. O Sn. . ~hT'I'A )J..1.Cl!ADO--'O~ meus il!ust.res t t·a <1 Ro;,rimento. Se.;:t corno foi-, ó prc>ciso 
collegas que me c .. nhe~cm sab~m qu e niio uml\ >Olu1:ão e vou submette1· a vvtos o re
tcnbu iutenc;'.i.o de oITender. o nem me~mo h•l qu~1·inie11 to. 1x•ndo etn pr ime.iro Jo~:\.!' avo
olrensa. l'tn clizcr-se que em 11m.i !um <.>m 11 ne to~ o rcqucr irncntc1 do Si·_ Bcfüal'io <l.c Sour.1.1, 
dispntam bolligcrame;:, hrnçou-se mii.o úest~ peuin:lo :i. YOl.:l.ção nomímil. 
recur~o legiti1110. . PL1~to a \'Otos o r·~que:·ime11to <lo Sr. lkli· 

O S11. N1r,o PE:p:\m. - Ifa, j;'i somos l1e!li· sario c.\e Sou"-a. roi x·cje;t.ad.•1 lXll' 80 Yu;os con· 
gero.mes ? ~ t t·u. 75. 

LJ)r Sa. DEPUfADO - O recurse. jú é Jegi. 1 Po;;to <'· ·rntL'~. e r0jci tado o requerimento 
timo ? A llec!aracii.o é imporr:i.nte. j do Sr . Mntta )foellado. 

o Stt. ~l."-TTA MAcir..i.oo - Esta declgra~:io E' annunciatla ::i. ekiç:!o do l '' Secretario . 
S~l'i<t importante _si ~1ão p:i.l'tisfe do; lll:fllS Ja· 1 J?roc' dcndo -so á cll:irn~1h lXlr:i ::. e!cíç~ o <le 
b1os, po:·o..u_e ::t.f(Ul S•) l'l•presento o .e_let<.ot·a;lo l" s~crcl.n.l'iO VOl3T::t.!1: o~ Sl'ii.: Silvorio ~er-y . 
que em m<~ hor:i. mall:dou-me . Vl'<iv 07,oui- Q11·los Marcc.: llino. Alht!qlltorque Sere.io. Amo· 
dos). l\fa;; hotlve rev1~avoli.3. e co111 prehcn· rim Fi " ueira. Thr.ot• niu rle B:·i t t o. K-0rzodollo 
de-se per leitamente. V. Ex. i:t ;i 1:cei ta r o l'"· C11rrêa~ \ 1:1tt :i B:t;:,clht', llrl·ano S:.111tos. Luiz 
queriroonto e o Sr . . l osr'~ ~foriano com a ha· fl"min!!nes, R•'clrí!!'ut:' l'ci·nanucs, Eduardo 
lJi li<lade que o e 1J-actêriza rctir·ou-o. 110 BH:;rêuo. Ifo1n·i·ií1i: V11.ll:11fare~. P edr o Bor· 

Eu o Ih meu, 1\doptei o tllho reveliitto pclrJ ::rn'>. Thomwi; Acciotv. Hezerr·il Fonwnellc . llil•·· 
St•. José i\lari~no e peço a V. Ex. que o po· t°(•O>o Lima • . Joiio Lnpe::. Fmnci5•.:0 ::iú., ~!:i.ri 
nh:i, em vota.çao. nlio ôe ~\ud r:u.lc. Frederico Hoi·gcs. AUf;U::to 

$r..\'C!'o. Tava1·(:s dt\ Ly1-;;. F1·a i1cisco Glll'!!"l, 
José Perwrino. Coelho Li~boa . Appolonin 7.e
n:n·<le:s, Silnt ?tia ::-i ;~. José Mariauo, AU'ou.-<o 
C~t()., Coe!h11 Cinr.ra . tt;wbosa Lin1:1. Mm·ti!is 
.J11 ni .. 1', ~fO!"('Í l~ l "\) ,·l!S, J ,,ftn ele> S iqU<:Íl':t, A11· 
g-1•!0 l\do •. \.r! hin · l' r~i::wt o. l :och:~ t;av:l.lc1inti, 
Fe!blo(•tl•• Fn~in'. .1;: \·rwi Yil!:; ;,; Bo:\S. Piulrd1·0 
.l ttn'.1.1r . Torqi~at" \1;1t·t!1 :·;1 • • José ~lu 1 · tin h• -. Xa· 
1•ie1· 1fa!SiJ•:1:i i·;~. iJ,,;cMu(1i!o,r, l !'irn:;u Macl1•1uo, 
:>..ki 11<Jo Gu.:\ :1•1bar·<l, Tin1othen i1a·co~ta, li.li · 
gu~V1 tle \"a;;:c1.once!lus. !t:tul Barroso, Fe!ippe 
Cai•duso, Fnr.~cc•i p ,,rte!b. J·:1'ic1• Coel lw, :'\ii•) 
Pc1;1rn!i o., C<i.mpnlina.. M<:}Tink, Calo;;cras. :\I· 
m1,hJa. Gornc~. i\f1111tei:·e1 1:c Barr·o,;, llJ C!l>Jnso 
Alvi111 , Luiz Dei.oi, Ainero Bute:b,>, AH)·edo 
P into, Oda.\·ia.n'i <1e l:lrito. >l:i tta M:1e;\i .. .. 10, 
Leon el Filhci. Fnrreira l;i1•c;;, Rodo lpho ,~breu, 
Allg-usto Clcmentino, Thc1 ·túnio de :';jagalhlic.:-, 

O Sr. Belísario de Sou7-a -
(pda c,,-,/;;;;1) pl'lie a ,·otaçfio no111 i11;il pam o 
requeri meu to 'lv :Or. '.\ l~tt;i. .l-bclt;JJ.\o. 

. O Sr. -Tn"'é ~!1::1rí1u10 - St'. pre
i:iden tc, pedi :1 palana. par:~ um:L 1:xpli· 
caç,[o pcs;oal e \' . I::x. niio m~ p0!1 ia rc
cu~al·a. 

O SR. P 1n:Brní:::-;T8-?\ií.o r ecusei a palavi•a 
ac nol.Jte Deput<J.do e si não lh'a. 11ei Jo:.r<l, 1\.li 
:porque a Camara, mi. occaAio ern qtte Y. Ex. 
a podiu, esta,·a em tumulto. 

O S1L Jo.~t :\JAHIAXO - Bom. quer·o 1'Ulr 
u ma prova de cu1·tezia, o.;;uai-11"mlo occ:o.sUlo 
mais opportuna para u tiliwr-rne ua pal:ixriJ.. 

O Sr. I-l:eJu·i c1u~ VaUad.;.u·c:s E<luarclo Pimentel, Olu~<1rio .i\1:1cid. R<Jtlolpl10 
- Sr. 11r esidente. penso que "V . Ex . nií.O Pai:xi~o . 1-'a.dua Rezcnd~. Gaie5.o Ca.rrnltw.l. 
p&le acceit:u· 1•ste !·equer·iinento. A ordem .·\IY:n·Ú Rn l•ião, Cascmi :-od;: H· cha, Costa Ju: 
do <lia compüc-~e ila. Yotaçã.o ;iu.ra l ·• Se<:re- n ioi-. R11<:.no d\! A11di~··~a, Fe~n:milo Proi;t.es, 
t.ario e depois de mais <tlgun~ projrctCI:>; i:', RotJ.,Jphn ::\Iir .. nda, Ovídiu .Abrante.:;. Alvr.s 1ie 
se11do as.;;ím, pe!'gun to: iniciada. n d1séu,,são ) Cast1·11, X<Wier d t> V:i.IJe , Aleoc:u· Gu1m:irã1::s, 
de um projccto pude V. Ex .• depois do or;L· I Br·a~ilio dti. Lnz, Lamenha Lin>', Leoncio C<.•r
dor t ermin(\r, e nJ.o est.1ndo cocerr:ula adis- r êa , Laur o MüUer, P:i.ula Ramos, Fro.nci;;co 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 11: 11+Página9 de 16 

SESSÃO E~t G DE .JULHO . DE 1397 9õ 

To!:•r!!ino. P1,c.Jro J.'('1 rc•ir:1. I'llni0 f'.~~arlo, i 0 51~.C.\S.')U;>;O DO NA~Cl~!E'.'>TO- •.. e com
~.~~1.rli_;~s Cost:_l~~ Guilh1n. )f~u:· .;'1.1 &1·:..1L;r.~·, · Pos- i mand..:1u a ret.-~ !·:ida~ ::\e~tas c_ynd içõeg, Sr. 
~1do:no :!a \'.anil ::,. Fn;ue;,;;·o ,'.let'.:':t~tr(:~R'v"-\ pre~íclenw. de.;:·jif que tique cofüigna~o· 
.da~:a LüI'l'G<l, P:nto •l;.. Rocha . \·o>;pa~1a1:0 Je no:; .{rnrnes, como um protesto. que nos, 
Alhpqnc·rqne. Py C1·espo. Co.mpo::; (;articr e 1 Deputados da opposidi.o pa1-b1henfar ao µ;o
Ca;;siano 1io ?\'1seimento (lo:.;). vcrno f.o :Sr. Prucl1mte 1Je :Vlotaes. na sessão 

Finda a cli:rniai',a. p;·oc.,rlc-se .:, comagcm de ho,je. maotiHimos uma :<ttitude coi:recta., 
d:is ce ;ubs; ':tn!tlca-sc ][I:?. em c•rntra.l'io 0.03 seus amig-r·s. E. Sr. Presi· 

dentc,~i me fora licito ~w<lír,jti. que não tenho 
O~t·. ""'i·es;•~ente-Xf\() ln numero; :i.morid'.1-J~ para aoodnselhar·, appeilaria para 

\3.C·"'" p·t<sc\r ú mat .. i·ia. em t\i~eu«iii•. o·p1·(1pr10 •. r. P~csi_ i:nte da llepu\.!ica, !!'fim 
•- · · ·· · • -- de que S. Ex. insista com º" seus amigos 

• ~ . . • pal'u. que . saib~m. como nós. Deputados 
O ~r. <.as,;nano do .~a~c1- opposic1-0tli>ta~. cumprir o seu uever. (ilíuilo 

nl.<:"-tlt>o (prln oi·rlern) - Sx·~ j_ 1r-estf 1cnte, ~ ~ Ut.!iH ·m.tcito Õ(mi. ' 
opposi•;·lí.o co:;co:·r,·11 ií Se$Sã1"i de ho,ie c•Jt1\~en-] ' . ., 
c:ua Ül' q11c O:i amigos dü ;.!'<•Yrl'l10 t\nl1illll O Sr~. BLUSARID _!)I; SOl'ZA-Peçoa palavra 
ffill•l:vl0 (]<} pr··rodiii"wnto. que não :1 h<tndo- par;i. uma expl1caçao pessoa.L 
n11riam 1n:ti; c,;t:is c~~rlcir~t" u '!l1e. venddPS, on 
YQ!lCPciOl'C·S. CílHCDl'I'Criom Cílll\ o SC!l eSf•)•'\O. 
com as tum~ do ~~u entendimento e com os 
consc'li1()s <lo se11 pat1•iofümo , pi'Lra o. ob1•a olo 
engr3.•1eéirnenw dn. Nação. 

O $R . .To:fo LorES-Tmlo conCorme os edi
tucs publicados. 

O Sn. C,\ss1..1.:s-o nn I\Ascnrn;-;To-Tudo 

O Sr. J.>1·c8iclent;e-Tcrn a pt\ln.vra. 
o St·. Bell~a.rio de souza., :para uma. expli
~a,.ão pessoal. 

(i\"r; 'iHÔli?l'•ilo Ci)i g LCC €tSSOifi-1_t·i;1:t ri trJ·{noia O 

S;·. Bctisario de Sou::a~ farrr.·111 lYaCTidn .~, mil~·c 
os S;·s. FerH<mdo Pi·r;.,tcs ~ Pedra Borges, -vio· 
l eiHi.<siil1os apartes . Tumulto.} . 

contin·me os edit:ws publicados. Nii.o são tle· ~ Sr. P.l·esi<lente - Suspendo a 
cor=iG:a~ 7l4 hora.,; e o pa.íz observa que a sessao. 
m<~iuri~ de occO.$ião con_tinna a fü.ze.1· ob- Suspende-se a sessão ã.s 3 ho~>as e 35 mi-
s~;-ucr;tvi pa.r10::-i1cntn_r, p1·1vando o pa1z •lo 1 nutos. 
roncu;-so quo tinl!a t.lirctto :i. esperar das sua~ . . 
Ju7.eS e tlo ~eu patrint:smo. Reaore·se <LS 4 horas. 

Tomo 8 pa.hn·a nr••tc momento p;ir!i l"~-1 . _ . . 
querer- a V. Ex. que ha.i·t <le m:i.n<la1· publL- .._) ~l·. Pres1d.en.te-\ae se ler o 
ç;tr no Dia;·in rio Co,ir;resso <\ Hst:\ dos nomes 1 expediente. 
110~ Sr". D~put.1dos qnc cornp:irecenm. 
riu:i.l o nnm,,r .. C·)rn que se ;tl•riu it ~c· s.,iio ;i. O~ .. ,.-..!" ~<!c••et::a.~·io (.«:i·vi>ido tlc 1"1 
que estamos "ss'.~tlnilo e bem as;;lm {•sr.a 1;1. procedi; a le1t111·a do se~umte 
tH~l:l. lisw. de': cham;v!a. que se nc:ib11. tJ,. faze!'.! 
pa.1;~ dNcn~p.\t.' rln. cld1;ii.01k l" Sc~T'\~õ.:tno <la EXPED!E:-iTE 
Ca~nilra (tl])1.-iorh.~: .. ati!n 1le q nc~ o p·li'l. 1k111e 
~;i.hc·u lo qua~s ~s Dcpn t<ldo~qne ~r· n·t1t-.n·:tm l Offic:11:>: 
'~~ n·~;11to'. i!l!'1J:m•i•> c::wril e Jl'Jr1lith :i ses- l llo sr. Deputatln Eudi<'.es Yir•ira. Malta., 
~.w ''t' h1•.1e · l t1e :> i1 .. conen:,., con1munic:J.nuo que por mo-

o SR. lH,Lr-.\1:10 nc; Soi.;1. ~-Y. Ex. fui o 
1 

t1Yo tle rnolc~ti" deíxD; de comp,1recer ils 
primeiro a pn•p1!· ,, a·l iamcnw. t >c.'.'sües 1la. Cnmi\r;i.-lnteii:·aua. 

O SR. CA~!EJA;\O DO NASCDrE;o;To-Sr. pre~i- ! Do '.ltinistel'io da Guorra, de5 rlo corrente, 
dente, tend·• <>.1i. lt:t pouco, proposto 0 :ui.ia-! >•Ui~t:,zondo a requisii,::lo desta. Gamara no 
mtnto, qne Y.Ex. nân quiz :ccceitr,:·, eu e 11s offi~10 n. -10, <le 11 do me:r. findo.-A quem 
meus amigos s"jeil<l.mo-nos <\ ticlibel'ttçlio de fez a requisição. (O Sr. Doputt~do João ,le 
V. Ex. Siqueir;1.) 

VozEs-Apoit,d.v. Do Ministerio da ~Iarin\ia, de 5 do cor-
-;: . , . . . rente, €nvi11nrlo o requerimento em que Se-·-º u.R: C;-'..SSIA:SO -~? NA~~m~1'\:o-:ort?!nto. basti:lo José •lc Quadros, lº pharol~iro do 

~i.10 :~.i~,• .omo p~~~'.\ re.~ah i t sol'.r~ rntrn .ª µlmrol da~ Salina;;, no Estado do Pa,-<>. pede 
rn;:rc.p:'?dº que ~,c:.li.t , de. me_ .. fozcr ? ~·'~ 1 ê I que llle s~ja conceclida aposent•tdoría na.
lk,;uc,t,lo pc-lo h.10 de .l.we1,o. qu~ ~ .d1<1:,, 1 quelle cal'"'O.-A' Commis~ão de-Fazenda. 
cozn o~ seu~ amigos, <tbamlonou '' recIUtu. - · 1 "' 

(l S1~. Ovrnrn A1rn.A:->'l'Es-E t:cmmamlou a () §1·. Ovidio A.brantes - (pela 
reti1·aua. · , on.fo,H)-SL'. l>residente, pedi :i. p:tla.vra para 
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diri::!'i:· :1lg-um:i.s ce1:s1u•;is ;to presl{le:Jie e!r"
cti\-~J desta Ca maru. e <LO u:e~mo ternpo clo-
gi~r a. v _ Ex. . : 

Y. E:x. ha de se recot'da.r lk que n:w lt:1 
niuitoo ;lias rjuan.\o houve aqui um pequ•·no 
inCidente. rn; rr.<:int.o de~ta Cii.wm·c., o Sr. Dr. 
Al'tllur Rios.que <2nt:"to pr•csidi:i os nos~(is t:·a-
1hlho:;, ordenou.· qne fos5e:n evacLw!a~ as f!<L- . 
lerio.s ••• 

U~1 Sit. Dr-:t>r.:T.\DO- Yíol·~ut3.mente. 

0 Sr~. ÜYIDTO ABRA:"TES-•.. Utn p<>UCO YÍO· 

lenta.mente, empregundo atê s, JOI'(':' pu
b!ie:;.. 

O St~. l\l.1.xoEt Ft.:LGE:'>ClO- "ão apcúvl1:. : 
\". Ex:. rle 1·e J,-m bra r-se de que o Sr. Dr. 
Artliur R~o:- dPda1•0u que nenlutma or:.lcm 
deu ne~se sentido. 

O Si:. J.1:T1nm Torurns-E' exac-to. 
O SR. Tn10mEo DA CosT.\-0 fr,cto verifi· 

cou-se e eu <.i ''" occn;.;füo üe ree!~\rnar. 
O $1:. M.\~OEL FvLGF.:-;crn-0 que estou 

cor: testando ê o facto de ter havido e5m or
dem da p<trte da Mesa. 

O SR. Ovm10 Am~A:-\!E5 - V. Ex. não 
ignora que. ilmdo eu chamador. attenc·ão do 
Presidente da cama.rapara rsse :neto, S. Ex. 
declarou que nenhum:.1. 01•1.lem clcra. nc:;se 
sentido. . 

.11.bsolutn.mente não sabia que de outra 
fo11te c:nanassem essas ordc:.is, a não >:tn• da 
Cornm!séí.1) r,e Policia dil. Carnar:i. ( .·'.pr;ir1dr1s.) 
Si dello. não p~1.rtm. a or·dem Ji)i !!legal. 

Hoje 11m novo incidc:itc ~e rlâ. e Y. Ex .. 
procedcnrlo correcr.amente. d:~ixou, pelo que 
mF:-ece luuYore:;, que o povo que se n,c:ha nas 
ga.!~ri:i.,; aprecias~e os n·ab:tlho~ ua. C:\lnti.r:t e 
as dC:'Ordcns q nc cVJ11Í se rU'i.·~' 

O S?... ::\ir.o l>E<:.\:-;:HA- ::-.Iell101' SQr:;~ que 
não es~i n·s:;.em vr.::>en te'. Uf,i w:1·1,., ;•,uai•:;•,,) 

O St~.· ÜYIDlO AJJK.',:'\Tl::.>-E' preciso. Se. 
_pre,;i1lente, qi.ie cst.e po,-r,, que nos ele-g-•,:u. 
-possa, dessas galerio.s, apreciar qnaes '.';à.O "::; 
responsa•eis pelas deson.!en~ rle que ora está 
sendo theatro esta C;tmar;i.. 

Cumpre notar que to 1os estes inc[
dentes são pro\·aca<los pela :nin,,ria govel'
namental que hoje retirou-se do recinto. 
deísando a opposiçilo ern maioria, .sem :poder 
cumprir os seu~ deveres. (A.poiados.) 

E' preciso que o povo saiba que qu<!in hn
pede os trabübos :regulares da Gamara. n5.o 
são nquelles que teern a rcspomn.bilidn.de Lle 
fazer opposição o.o governo. mas ;i.queile;; 
que si.lo ptu·tidarios do princip:o da a.utot·i
'l;»le. (AJ•Oiadó.' e niio apoiwi:os.) 

Tenho dito. 

O ~l'. ll·ine:u ~l~tch.:uJo ();ela 
v! d~;,1;-si·. 1·re.shlcnte, corno o meLt illustre 

colleg:t neplltil.rln por Goya.z deu ·:le pre~e!ltc 
a Y. Ex. alg1ms olugios, não q ne.!'O dei~at• 
p:i:;:;tt<' isto 0m julgado; qucTo t:Lmhem pre
Sl·iltear <> V. Ex. com al:;umas censuras. 

Eni primeh·o log-;n•. V. Ex. deYia.-ter !eíto 
n, :i.µnmç:10 <b.s ccilula,;. não ohstiuue ter 
\'Criticadl> í]UC n:i<) cxistfa uuiner·o leg:;il. 
. :\cm ·pelo facto de .,;e ter yerificado, em 

Yút'.tl_'.:'i.O !1\1mimú, a falt:i de l)UTP,el'O, DUUC<l. 

sç. s::ppl'imíu d:i ad:~ ê• resu[tatio da votação, 
n1mca se díminou dM colurnnas do Diario 
do f.'cnyres.~o e,.,se resultado. 

Ern segundo Jognl'. queroattribllir a V. Ex. 
a 1·e~pon~u.bil ii~.ttrk de:;; r.e .confücto. tendo cum· 
rtlí>!.t11\:1 um erro de ofilcio. (.·1poi,_1dos e ª''º 
upofodos.) 

V. !·:x. não poLlia intc1 romper a "ºtª~~lo, 
1nr;1 1far <t pala Yfü no Sr. Cassi;rno do nasci
iuento. 

O Stt. B2us ... 1no DE Soi:z,\-Ni'io apoiado. 
V. Ex. J'az inj ust1~'<t a.o proprio St'. Ca.ssia.110 
un ~<t~cimentu, que co1il1ece pe1·1eita1iiente o 
l~egimento e nã.o ter:ia. pedido tl palavra. si o 
l\eg-irnento não lh'o parmittisse. (A.poiados.) 

O S•t. IRlXEU ~iACH..\.Do-Qnarnlo um Depu· 
t:..do 11ede a p:lhWr<t, mi.o es"á entendido que 
o Pl'cshi<nne cl<L C<1.mal'a $ejo. obriga.úo a con· 
ce(l('r-lli';i i:nmedhltament~. Blle h:• de aguar
dar ü mo1 11 2uto opp.lrtuno. ppoiados, nc1'o 
(T.,'•oi .. dos, ((1JCfl"les IHUilCl"OSOS.) 

· Que.i·o a::>signo..hr bem esta circurnstancia, 
par-~~ que se ~u.iba. que u. M()SI)., Clljo::; membras 
l'Stil•• em rliver:.;encia de opinião com o íllus
ti·c Presiikute dl'ecti vo, 1; Sr. Arthur Rios. 
tem c:rn~a.do ;1. este íllu~tre cidurliio grandes 
p1·zal', se o 111<1i ,-.:· C<.1nst1•a.::igintento i•us.sivel, 
(,,,;o "l'oiod"~)- fi<;:.<n1!0 S. Ex. a. toda hm·a 
e;;i diftkul•bde~. pc•la falta de bmt vont:ltle 
011 pel<t fali.:t de pr~ttka dos dignos auxiliares 
1fa 'if.-:;;:1. (l'"f"J!oJ.<l(JS, iuTo llf!1Ji•<•il!S.) 

~\ão ê gl':Lr.nit:L e;:;ta. (~ccu~;i<;f'W. potque o 
SI'. lJ1· ... \l'tliut• Rios art·e,fa-se com ft·equenciu. 
lo;:;-:•1· d:! Pl'cslti en1e ela. Oi.mar:t, começando 
!og«.t depois os tun1 ultos, as desordens reg-i
mc1tt;\(;S. 

O Sit. :\.t:GUSTO 'Mo:-\TE~EG1:0-E' irtjustiça. 
clarnoi·:isa que Y. Ex. faz ao Sr. Artlm:r lüos. 
(.-lpôiwlos.) 

O S1t. 11:11>Eu 1L\Cr!ADo-:Eu, portanto, faço 
um appcllo ao ::;1·. Preside11to eff~cttvo da 
Camn·a, para que s. E:-i::. renlla ma.is assi· 
J.uidu.de nu. direcção dos t1•ab;i,Jhos. 

O Sn. I:hm:os F1tAXCo JUNIOR-NU.o apoi:l.flo; 
el!c tem tanta quanto passivei ; V. Ex:. é 
injusto. 

o Sn. Ir..JXEG MACIHDO-A Camar.:i. pcrileu 
trcs ilias i11tdros com a precipitaçio <\o 
i:ir. Valente de Nü\'ll.CS, rligno 2" ::ecretlrio. 

O S1~. Cos1'.\. Jt:x101~.;,..Ha dous mezes que 
I'uncciom~ a Caiu-.:u·a sem fazer couso. ;J.iguma. 
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O f~~ - .rn.\o nc: SIQ'CF.Il~.1.-:-A 1~u !pa ê do 1 !1\:;w~l. Sr. pr~.• i• =()otc. porq11e tenho de an:\7 
Gon:-!· ~ =;~ ~ ( -~ .11f1i •.:- .1os e 1tao <J.j•J!, t~1do~:.) !r:;_;l.r ;.:.tto; ;a<!::o.:; cnrr,~.;tos elo Sr. P::e:$iclcute 
O~-~- l\: ·.~~'. ;J M!.<:\1.-.,,no - C-.; . iitus•res col- ,lJo, R<~1wl.>Li·-.\, a l:i "''~m mt: atnz oui.-;.·'êi_ra a. \:e~ 

!e!! !:..~ ~l:dr f!: ,·gn.! o fü,::=H> cl r~ estu!'iUQ3 em : r.ailJ~ COll~O u~1 d.os P,: iOJ'JO.::os port..1;·ban. l~Jras c.us 
r i:1.nG·;i \nni•,,·ti1 em ot rié':i.t· uos ;1 vot.çües do. :t,.;;n i·:i ~~~ :iuc101~:i:es, no~ be!los ~em pos d11 
f,,..'lm;~rn._, ll~.1· 1ue n:í.o temo" Pt'~sent~ Depu· p~or::.~ltl(. :t 1·epu bl!ca.:1a, e que hoJ~ conten:· 
t a.lo> o:t o;,>:•csi;;:io rm numero de l Oi. t'·º t.t~ternente CO!'Oo .ima colch~ cie retall10,,, 
( Ap·: rt~ .) • P.l\coscor::_dtl.,. recos1~..a. <~ t r.'.lbalhada. por to~as 

E J)rnci:;o -;,i::;1.in~ nii' :1 umenci:i. occasicnal as a:nlnço~s irrequietas. por todos os cl~S~J~S 
du . cu;;~: ;1:j,\ riropo;ltal t.lo r~.t~intó llclos ~~ m_ar;d~>. t::;r .t0\lc1s. ~,; .'.\rJce10.s d~ per~eg~i· 
t\Jn!!.:v:< '' '.' P:'(•;,1.kaúc da Rermb11cri. ("~ (, ue • 1.1.~ :.i.n~a.- E!1e, que Cor u.n do, m.us 

Fi :i;!\:;1e:li"- S!·. l'resi <l~lltl!, de:;ej(~:.<a.ber brdlu1.~~es opera.rios 11n ?b1'0. mem~ra.Yel co~n 
qu;;.! a :c:o!U\;ÜO q:.ie V. Ex. tlá ao pe-lido do que 1!' .'"do novembro _ íLZ! t~os li; m tPgraçao 
illustr~ Oep u~:i.c.io, o Sr. C~siano c.lo N:i.::- repu n~1c:i.n_a lh\ J .m_crica, ( ! ho.1e. 11or uma 
cim~nto . cruel 1ron1'.I da C!>? t: gc:icb lrnrnana., o ci:.va.-

. • _ ~ . ... , , . , _, 1\or i;o11l1Jr 10 e sm1st rn do Eeu p~SS?:c.lo e llO 
O Sr:. -!OAO D,, S1<.1G.c.r. •.• - q :::.r. Pr~siaente seu nome. ('1fuilos apoiario$ e nao a11oiado.~ . 

cled:u ·?u ~a·~. :0~11d.a:1u. public-..i.r a lt~tu. dos .. lpane~). -
Depu t,.d:is ci;io vota.mm . Até quo.wlo, Srs. Depnta·bs, que;·erit o 

O si~. lwxi::u ;\L\c11..1.Do-S~$;i. declara~:ão Sr. Pr·uurntrJ de Mcracs J1tt;:iellar C•Jm a sua. 
pred sa ser ii!ita c.xn muita clareza, já. que a colcr-J. aqueHes que. iJ. cmtll. de so.c1•i ficios, de 
) íesa se ha.l;:i.u<iu :i. ter c.lous pczos e duas sn.ngue. desbravaram o czminl!o aue S. Ex. 
medidas. i;ierlustra '? ( .-1.Jlôiados}. • 

AO :ltmndona.r a t ribuna quero r1eix:i.r bem Que n. pe1'S~gu içã.o aos vencedo~es "l"enciclos 
necentuado que V. Ex., c1ue recusou f.1rma l- pompeie n:i. cutminnncia cle um requ inte re-
1ítcnte o pec:!do elo ilr. Josê Mariano, togo de· voltan te; que u. disper!::io S{j faça entre e;ses 
11ois acceiton o requerimento do ~1·. Matta. maldU-0s sul.llimes r1uc fo1•am hoo.tem u. salvo,. 
~bch;tuo, qul) n:io }mpa:·tava em perfilh:i.x· o <:ão da Re1.mblica.. e qu~ ~ l\ojc u. cs11c~-a\\~'\ 
rPqnerimcnr.u llo nobre Deputado, ma.s em da. P:i.tria.: que sej:i. u m \!rime o ter-õo :\be•·to, 
ch1·ismal·o. () bso porque estamos p;·esen· atravês.degemic!os e de poças de sangue, o 
ciamlu o ~-.0so !:l.n'lenta;rel de se receber da caminho do P ir:i.cicaba. ao It:1.ma.raty ; o quo 
Pi·esich~ncia ' ln. Ca~:o:l.l'a. palaVl·a ele or.!ern u.té ninguc1n poder<~ apagar da. alma. e füi consci
pani a. l'etit·:tda cle Dcputauos do part.1do :;o- enci:i. do Bt-a.zi l republic,1no e a vetMmção 
wrna.ment;ü . (O S r . Hdisario de Souza. e ou- por ~sse immortal, cuja data. de morte o 
t;-os SN . 1>~,w1ados l"·otesfou1. ·ccfiomcnte· 1w~·o, no culto rle sua religião civicl\. ba.bi· 
me»te . ) tuou-se a fazer u m gr ande uia de 1·esurreicão 

i!\ó:- teme~ presenciado este facto e e ess:i. a t1acionul, ci>ino o provou a 29 do pass:1do ! 
r:\z:i.o po1· q: :~ 1!e.-<>jO que· :!.l$ ;,:a l·irias assistam ( Apoi<Hlos). 
;i. totic• os t r;i.mites •la. sessão, qu~ obset·\'Clll O que ninguem potlerâ prohibir é qu{l >e 
qtw. r::uit.a:; ' ';:ze.:, !la P:·esiil.,ncia da Ca.m:wa, i'a~~l t111 tum ulC\ do Mar c..chal l<lori:tno p, ~~
!il' rt~ Q :i.ce;:.o <le t 0tit·e.1fa. )lat:l.. os a.mi:.!O=> •'.~, 1~1,'t1>, tumu\o &igrar'w que onco1·1·a a cc1nstcl-
1ninc.n· i;i. ;.ro1·'.!rll(l.tneutal. (l''l·utcs los vel~~,,,~11 · l<1ç<io immensu. t.lu. i10~:;0. :;:i.ud'1.de. mais do 
k .<, 01wim[o, .) · qu\' um exemplo o d.o que um symoolo. :i 

O ~J:'. lf".:-e!><idcute- 0 illustre Depu
tado não tem :·Jzil.o na.s oliservaçüe;; que fez 
em r el.i çào ú. c:1ama.da. Declard que far·í:i. 
1n1hli.;v.i· a l i~t<• da. r.:h;J.macfo . ., po!'que :• elei~:iio 
aomiP~.l o. que ~e p1·ocedeu 1m1)o;·taY<t em 
ch:tmadn. 

E:n se<(nn•lo tog;i.r, t:i.mhen~ ni:io tem ra7 .. i:o 
o nobre !leIJut:l.cl•; q uantlo tb: q t1e da l\Ce~a 
PIJ.l'i.ern ::..;e:ws J.la.1-a as refü·ada:.< de Dc•pu
t.:\do:< i\,) )'i;Cbto. p .;;;:,o garan tir ao illu:;t1-c 
Deput·'.:lo •1lle, 1l1•s:le que tenllo occupa:~u a 
Pi•e,: irl; 11<;ia. da C;;.m:ii'a, o Jnt\ll procedimento 
t~lll Sich '" !U:ÜS l.!.m:ect•J pu~SL\'el . (.4.p o<.<d"s. ) 

o a~·. LQ.c.~~cJ(~ Oo11:·i-.§:~-sr. ;irc
siti l~ut,·, n~.0 ,; :;em nm sentimen to proftrn•~o 
de cou~r;i,:·ieJ;ul.e qt1e veallo :i. trihuna lle:>tE: 
lll'JlllClltv . Cll:ttt'3riedade per Jeitamente j tuti· 

C!lm:u ta. \'. ll l 

l l·.; Cli estrella. sol:t.iri3- d() todas :1s esper;i.n-;·as 
dos que aind:~ soat;:~m para esta ter ra com 
ma.is formosos o melhoi·e.s di:i.s ! (Muitos 

_aj>oía..fos . . Muito /;em., muito bem) , 
E isso, Sl' . pre:>ülente. porque n<!.quelle mo· 

meti Lo excepcloo:i.l ern que o.; destíuos de toclo 
u m povo ü vernrn de ser definidos em um 
conílicto de mort,e, eUe te)·e :~ estu.turit 1\os 
g i;,::1!!tes que ussom:im 1las g mndes crises l1u
m"na.s. como :i. colum!Hl. lle fugo do c1eserto, 
p:i.r:i. a.ssígni-..l:n· ús multidõe5 o rumo a. se):luir 
<.01Joi.ado$) ; e isso, Sr. pre.>ídeute, porque, 
c:irno Washington ll como Bolivar. elle t oYe 
um,1, comoalludná~iio pelv. pittri:i., pois no diii 
cm qnc !louve t:tnem Yul \-~sse oil1:1.r vçs~o e 
s:~.cri l~ :.:o p~m1 a sua sobcru.n ia, clle sim iie 
artiriaar. com a ca.lma. e :i. 'l~,;i,;;l.o ::.uprema 
ilo:s hm·óe.>, ;i. 1lo11trin:. :un~rican;i. que vae !>C 
constituir o centro de todo. a vida internacio· 
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1Htl e potitl<Ja do ;..;<ovo ~Iundo; e isso, S1·. prc- i mente desprestigiados pelo Podet'l':x"cur,ivo? 
sid~n1e, porque q u~n 1 ~. sri q uiz (·~q u_ec_cr ,IJ ue 'i E. JllWq'-'.e, ~endo o decre~o d~ translel'ell<::kc a 
dcste. l<tdo da An.<:l't(::'.. .ia~·. •U;ili~t<:.. d1Ymn:Lúo datit de J1' 110·pnss:tdo. so lio:e reCBbeu :o ;;;u:c· 
dos povos - a (:emocra<:it1 nwJet·;ia - ti11h:t <:•to do Di~»io O(jicir.rl? O que. si1;nilicii bilo 
1;.1.ml1enl os seus ·"emplo~, elle e1·gucu,for:ni:\a- iswi ,\caso iióde ta.nto a. inveja µor c1m 

· ct<tnda. ;, sua Jl'é•ntc l~.c po11titico; e <1P<l1~l!ou morto? O fJ:Je pretende o Sr. Prudente de 
para o r1ue havia l;.e viril no p~ito 1l,!s•:t l(a- }IoraeB? Ate Ollde quor S. Ex. póz' it proV'<> a 

· · çü.o. convidando 1xmi. o s:tct·i1kio os crcni.cs noss<\ paciencia.? Atê quJ.ndo quer esl.1ofor.caJ• 
constcrn:i.d~~- ;:ion1u(~ s:>~i;1 que " ,-ictoria d;t~ J o exercito._.. (.1foiio l.i~m. iirnit~ ú~1•i. T1-~
no\-r,s rehgwe.; ~'.\ conqll15ti1. !Jelo roa~ty1"c; e cm11-~e v•ofo11to~ a11a1·1es. A1ioi(uios e ""º 
is~o, Sr. presiJente. :porque. no momento Ul' npoiwlos. l'nmi<llQ. Soam os li!"'l'"lla>. O S;-. 
fixar a sua. nolH'" pet·sunalld:idc histo;oiea, re- prcáli.cM~ 1·ecfa,;ra at_te;1çr7o.) . 
velou-se :J.$SOmbi·l)sanwnte fü1•fo e a;;somb1·0· Nii:o ~t'i porque se 1r1'itam os nOl.JI'eS Dep:i
sainente g1•ancl1\ ticu,n.lu etwn:tmenw scnsi- t..1<l.os que tão ar:lDt·o;;ameme me apa1·t.eiam, 
vel no llodzonte co1u1J :l.4!'ll do Ui:::i>-e•·so m.-.- fJUancio o Sr. Pi'esldcnte <':\ Republica não se 
rill: e issü. S!'. 1n·csidcnic. p::>rl]ue esse !wrúc cin~o a esbof..tC':H o exel·cito. mtH a. cuspir 
'lu.e tombem. n~i ~hr.-sc du ouro tlo poda IDf"· l :<obre to viq;\nc\ade dos sentimentos rer.u
tico da Allema.nl,:1. como o ~01 llO occ:•so, por õlic:LriGS de caU.a o!Ticia.J. e de c.'.lrla solrfat.lo! 
entre o,; c3é:01-i•rtlhos nl t imo.> do dht ,. i' ho- (.·iíioirrrfo.< e '2lIO a1ioiwlv». Troca.m·se muiios 
sannas derrnd ;il';:~ 1b luz, foi tfro &'1'1u1de. t~.o ar·;.r!es. 'i 
glorioso, ti'io <J)~o:·aortlinario, que foi p;·eciso Que e,,sa.<;. pwJ:(unta~. simples e oiilgehs, 
qne a mol'te o \(:va5se, afim de riu~ :t~ erna.s. tenham a. t>Xtensii.o de tun clamo1', JlDl'IJ.Uo ~io 
que rn.st~j11m. f"'le;;'"ln 11faputar ás :~guir1s a bauquet, funela·.~ du ve1·~onhi<s a. ciue :i, Rc
g1t1rific<içü.o ol~'!llf>ica da.s alturas'.... ( C1J!o- pubHca as,;iste. neste m• memo, e5scs !ltcêus 
í'O.<Os apoiado~; ,,rnit•J b:~);i, l•/." i1.o &c1;z.) •leve .. ~ occupat· um loga1· de honra.. 

:;r. pre,;ident; •. ne.,te tc1·l'i1·el momento de Corno ê 1leoo!:t1lor. Si·. presideot~. saLei·-se 
agonia Pat rfa, um que os i\Jrtl'S co:n. rcsigua- 011e é ,,-, :1tr:t1·é3 de m~mi!es1;,ufie,,; 1le vi!1-
ção esperam e ''~ c0n,;cienci<\> do> rraco~ si- gan;.<;. que tia ;.;overoo neste pa.iz ! 
lenciam, a ning-'.t<llll S•tqa·eh~1~de. por <.>erlo, E:;.:;e iimouc>I'<1. immovel e pe1riiicatlo. Que 
O modo tl·i~lc e rlolo1·0~>) pe!o qual fo!':rni rer. da. não do r:sto1JO, d.es;uvoradr. e ~lliÍ~tr\I, 
exon~1«•,dos tle ~e:1s log:~!'es o com!:mnil:111k o e~quile hediondo de toda-,as ;.:enerosus :i.::1ii
e o ~j 1L<Üi.11te 1fa lortaleza rle Suma C1·u;r,, ol!i- :açlíes 0 ie minba Patri~.; que r::io ti;m olhos 
ciaes cli~tlnctü;sirno~ 1lo ex.ercito na.ciona.l,sol- [JJ.t'<t ve1· ;i. \lona.se", que: se o.µpt-o:\.inm, nem 
d:~tlos que tra,.0rn <:1n seus nomes o pe11il•.J1· vigor- d~ )l'1lso pai·o. suster as oocill<iç0es 
d~ su~t fô republ:~an:~. \,.11,oú11fo.<.) i\o leme. te.n. ent1·etauto. olh1 s pttra Ye1· l?IQ 

E qt1_, nin;rn,·m ..-squeça, Sr. pto;;identc. cada 1·cpubhbano um su~p()ito, e pulso pa;-;1 
que pal'a, a l'o:: la tcrn >cl <ln bil11:the d:t. rn.:;,1.mr n(J co:·s.ção angusL1arlo d:.t w:pu:.Oli..:a 
honm 1·epublh::ma u:audou-s~. talvez po\• um a~ 1úntes das tbs,;~u<;l>e,; intestinas e do Mio 
requinte de pcn·,·1-~ida11e. o t;l'Uw.dr,r .1e 1tOS5•t entre írm;los. (A1,o:adus e n<To (11Joio.dos. 
marf11hé~ em cl:,íri co>tatlu rul;;urn, corno Ulll:~ clvu·:e.«) 
tl·o.dição e com:1 umct lPgenda, u nome:: tlu :Ih ! mos qu:m~lo sr: fecl1ar o cyclo. frio e 
me$tre amado ·ios disc:puk•~. 111e~tre que in•e undo, Jn :tctual admiui~trai;ii.u presí•len
faú' de sua catiicdrti. o l\lr.m· s~g:!'a1lo úc to· ci:d , e o s1·. Prttdente <.le .\lor;;es de$cer us l?'S· 
<laf as esl'erar:.;::i.c; da moci<lti.•l' i•cpubltcu.n::.i c:ufas ,•e Sdlturgo, cscadtts fo!i:r.rneute n:~o 
cJeste nobre tllr;•;íD brazilciro ! Upr.i«(fos.) d(;sciJas ncrn lJur Deodoro nem· pot• Floríl.<r,o, 

Mas nii.a era ;~so l1astante: era preciso, ao fa11oiado-') e lá :Se lór cu.miul10 de Piracimb;t, 
que se d\1., qnt: ·' ~\ct;3.o fatu.l \\ü ;!u'l'~L'nn se por eu t.re a i:JdiffeN'!nÇ·a 1rnM1ca. e-qn<:ill 
estcmdes;;e até o dig1w e lmwo comman<fante sabe ~- acemprnh<ldO da cornmisera.çilo elo 
da fortaleza ãe S. Juii.o, afim de que elle as-· algumas •limas pie1losas, hii.o de il1e P~•SS:tr 
signalasse tocb. a extensão tlo ~eu odio ú gemedoramente nu'.•~ os olllos. coma llm ru
classe gloriosu., em cujos hombros subiu o mo:cso e comu um pesadelo, seus quatro lon
Sr. Prullente 11,13 :\ío1-aes. (.~poiados.) go~ e trernsus arrnos <le admi!listração, ape· 

Q\le moti ,·o lic m·1\ém 1inbik<L acons()füou ua.s g;cr6fi.ca.dos pela. rapida e luminosa pra-
tão desastrarlü pt·occ11imcntu? E' u que per- sellça no poder do eminemo Dr. ~faaoel Vi· 
gunto nus to n:querinwntv í)ne vr.•n ter a cturino Percir;t. (Muitos "Jloiad11s.) 
l10~ll"<l. ue~ujeit:.ii· ~L :>preciaçilO <lesta CUlll:J.l'a, O Sn.. IRIXEU MACHADO-V. Ex. estú. açtc· 
(Lc.) l l la.núo a inveja do Sr. Presidente da R~:pu-

Acn.so es<fG.ece o ;.:overu(l que a lOnra. t o blíca. 
mais obscu1·0 wl1\:ido vale 1imto como atonra · 
d.o primeiro mt.;istr:i.do da ;•façãn? Em que O Su. LEÓNCIU CORRJ~:A-Ser<\. tai•de, pol'é~n. · 
po~íç:io tic'1.m elillocv.dos pura.ntc u. opinião E, emquanto, Srs. Deputr1tlos, es;;e fac'o 
publica esses horn·v.U.os omchLes, tão cnvd- ni.l.o se di•, o S. Ex. arma os sui8Sos do réi 
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par:i. disfü.r::·~ rlo su:;. cx.ti·::mlHl. e ::iu:;ular fra- 1 no Prc.,identr:. rla.. Rap:.;liliea. i•epuÜi~,no dos 
ClU0~a, 0:1ric:11r:i.Io :J.$ institui<;Õ~'il dE: baionetas mt\is irtustres,e Ili.JS ;;eus iliustr·c.; ~ec1·eta.rios. 
mt'!rcemu·ías, o fazeodo úos i·evoltcso~ tlc PÔ(]t; a Repub!ica llf>-'iCa.nçal' tra.nquilfa e ~e
ho_u~e;n os su:;teutaculos du. .lei, do, Consti· gur:i dG que neniiurn per•igo c:ori•cl'á. 
tmcao ... · O pa:;s1do Gl! S. Ex. ó garantiu offerecida 

O SR. Bi.;exo DE A1'DRADA-lsso' não é vnr- ao.; r~publicauo;; e ú i:\~c;;l:o. 
d;ule . (I'n;('.c.;;1-sc muitos apartes. o s,-. pn~· Nã.o se oppõe syste1aar.ic.'lmc::ite :i.os 1·e· 
sider.tc n1<:l,:.,;:a al.t"nçtio ,) quP.ri:nentos 1\c inl'o;-m:;çÕ<.>i>; mas ohsol'va., 

<t'tle., si o ltgisfo.<101· eõnsti1uintc pui!es:N íma.-
0 :Sit. LEoxcw Cor..ltlh- ... sal•anllo he>n· !,(inar que mesmo simpl:•s actos •lc< e:xp;di;;mc 

rosas cxccp~õ::i>, ;i,ppa-1·dhcmos nr'.1s u.s IPgiGt>.s allm ini~tcati t'O .>eri:tm 1JlJjear.os de requeri
s:~gr:ldas p~ra ata.lu.lu.r pela. Rcnublica. · · men"to, teria facultado o.os iniaísiros o com· 
{ Co;itii! /!((ii! o~ (lj)aJ'l~s.) - pa.recimento :i. c~imo.r:i., po.ro. :Pl'CStl.l.r-lhe o~ 

O Sa. Pru:SrnENn:- Al.teução. Qnem cstú do·;idos esclarecimen to~. 
com n palaY<'ll. é o Sr. Leoucio Corrêa. O requerimento em debate, pelos i!eus ter· 

O - L e · mos. Dã.o p;.:.l'cce a.o orador merecer o voto sr:. &iNcro or~RlB.-.•. com a mesma da. Gamara.. 
v igilancia e energia ... 

o SR. ARl'llUR TOHR!::5 - Aqui somo;; po
llticos. e, i1ortanto, somos ~uspeitos. 

O SR. 0'>'ll•IO ADrtA'\"TES-V. Ex. b revol
toso. (1'1·oc1rnc-sc uclurnientes et)Y.lrtcs.) 

O S 1i. L};;!>cro Con.r.f:.\ - ••. com que o 
d1·~::ão do mytho das H<.:.<perii:l.es teve de de· 
fencfor o St'll ,-elocino, tendo p:tr:i. o no~so 
conforb e p:u\-:. o nc:;~o encor:~jamento, como 
os Girondincs, a imagem 1h Patria. :10 co· 
ra~iio (·1poia d.os), e nos htl.Jios o estribilho 
s:i,g1wlo com que clles sau•h1vain :\ mcrte do 
:i.lto da guilb.otina.. (Apaiculos. Jfoito //e,; ~, 
'11ttito Ú<!1n. o orr..do;· e uii;a>11cll.le f.:licila1o e 
aCn·açado pelos S1·$ . DepillcHV:is l"'eseates.) 

v.~lf! á ~les::i., é \illo, apoio.1lo e posto em 
discus,;uo o :::eguíiite 

r..EQuERil!E:X!O 

Requeiro <1ue, por intermedio ela. Mesa, se 
requisitem do Po~ler Ex.ecutivo a.s seguintes 
informações: 

A tr::.nsrercncin dos officiaes tenent.: co-

O §r. Lauro ~.Cfüller diz que ore· 
querimento do noLre Deputado pelo Parana 
roruece ao governo u m ensPjo, ni'vJ aprovei
tll.f1o pela h;i.bilid;1Jo do fowJ~,· da m~.ioria., •1e 
fazi:r l'etirar da ci·erlulidade public~ que :i.ctos 
·!a.quelh na.iurezii não se praticam sem gra
ves motivos a.ttinentes ;, ordem, porque não 
se retira. IJru~camente o commam!o de um 
or:icial sinão :po.- uma falta qua.lquer do seu 
sei·viço, e neste caso teIU 1'\c ser ~ubmcttltlo a 
colJ:>ell.w de guen ·a, ou por susp~ic,~o inuito 
gr,tve. 

Dâ. o seu voto ao requerimento e o faz 
exacf.a.Inente porque, por sua posiçii:o de mi
litar, precizav;i. fazc1· esta rlech:.ra<;ã.r•, já.ma.is 
contribuir:.i., qualquer que scj·.t :t fü'1. situa
ção, pa.ra. que as clas~cs arumda.s uo ~ell p:üz 
tenham n"" pollt ic:i. out1·a inter»'ençil•) que 
não seja. a que lhes é permíttid:t por lei, i~to 
~, por meio elo votei; e •V~ima. deste espírito 
do cl:i.:>se, o ora.1!or ê republica.no e ciuadii.o 
bta.zileíro que desej:i. ver a RepuuliC<1.. livre 
de pronuncfamontos, cleva.rfa no conceito de 
si mesm:i. e do mundo in teil'O. 

1·onel Mu.rques Henrique e major Vietol•ino o §::r. 'l.'iniotb.eo da Co.-ta. -
Jeolás. eomm.mdante e a.judante d:i. Fortalew. CidaJi'io Predliente, dou-me pc-r !eliz e :i.o 
de~So.nt:\ Cruz, foi dcci·etaú:i. por motivos mesmo tempo aproveito-me d3. opportunitln.de 
que se prendem a. qualquer tent:J.tiva tle per· que tenho da cliscutir o rec:uerimcnt0 que 
turbação de ordem publica ~ acaba. de ser ofüirecido pelo illust1•e Oepu· 
· No cMoai'!lrma.t ivo, qua.es foram esses ID•)· tado tielo Param~. µa!':t vír declarar que, si 
tivos. nã.o me caus;.l. elle sorpt•eza, ta:nlJem mfo me 

S:ila. das s1mí3e.s, 8 de julho c1e 1807.- suscita. roparo . 
Lcimcio Correia. Peco liccnçu, cicla.Uo Presidente, pa.ra me 

referi1· ao i Ilustre Deputtj,efo Beli&\t'io de 
O St•. F:eli:>10.rio de Souza-Em]' SOUUI. que. l~ah:1· do. maioria, minoria. ou 

breves lermo~ respo1h.iCni. ao illustm Depu· met~de da.Ca.sa, ~ u 1:i ic:a.lc,.que fa~. r\iscui·3os 
ta.do pelo P:>.!';Ulú. cuja. brilil.ante estre:i. acaba. e nao vom, que i:o1nm:tad:i. a. ri..r.1~ada. em 
de merel!el' o;; a.ppln.usos th Cu.mu.m.Lamenia.I pe~õo:t. pa.ra ~6 vir occupar •t tn bUt!a. em 
apena.s que S. Ex .. no culto apaixonu.do pelo occasiues como estu.. em (!Ue, como deruons· 
ideal rir!. sua vi<hi, duvide a~oni. de sua. com. li t.rott? Dcpnwlo L>.i1:ro ~Iull!!r , 1lovendo pi:?· 
pletarealizaç::Lo, pot· não mcrec~l' :1 S: Ex. nunciar-se pela ::i~ce1ta._çao de um r.equen 
confi::inça. o honra.do e henemer tto Presidente mcnto, ao contrat·10, :so procurou delender o 
da Republica. Descanoe o honrado Deputado, Governo. 
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clu;~_'",~~~:~:·~~i:\:i.";;~:~;:;~~·;i. ~~e~!~,:~~1 ;;~~.:,~.'·~~r~t~ j ;'~~1·:z;1 r· t;r:: i>'~rt ;c1o p~~so:~! . jrrteiriime:.te 
• 'gut~1~1 ~o~'tt, ~ nu~~i;·:111 fj nar1to j~ -:~t~! :5 r>~·:: 1t1 as i ~~('' .:-:11. q~1;~n.ic ;;. ::: ~r1~ ~a5 re-::·u~~ícanns "!~-

ª IJ'-'ed =:-çU(•.:-:. Ü'.·~ r.:~s. q~1::.ndJ). í~~ a.'():·~ .::'...::; <.~? 1!.t1 • o l t.~. va.rn ,·~~tt·r:o9'J~, e Gtn;ernt_> . ina!"Jc.!a vu. I>:~·-~·a 
. ~·eq 1H~i·1.mc~to '1.o ~! 1'.lsr.r: ... Jo D..:.t'ut.t.hl·> 1lE-!o l '.!.· l a, n:n ~t·!.Je~~! füze!' a. { 1ac1t1car"~to. qu~. ti tt·.!T 

raail. ~:o coni"ri-:1·h.J.:- si i\> ~::e men ... -.s sor!·ego, ~crh .. \.rn 
Venl10 rlecht'r.;· d:i. crib lllla.q«e o qni; diose •'sm 1g.:i.·'tH ne:a.<: a.rmasr-epub!ica:w.s o~ adv:=r-

o 1'~.fc:•i1fo ycpnt.'..~.O : a 1'C!1pCÍtO do ,eh~:!l;~o / "adns •':1. P.~pul1li~1 '. S!'!íl ((U'.\ fosse <l.O!:O!l!b
P!'t?.Sldeu ~e n~i !~.üp:;b l ; ca~ ó l~rna v-~ri:;;.d (, _ t.oitO 1n~ntc~ p1•ec!~~ r.~s:i. fj,lsa p:1.cilica.çito. 
i~1cuncu"Ss~~~. qu~ ll~l~·~au e:n julgado no ~tnl!no QUai1rlo ~e trn.:u~.ta <l:i ai!1!li~tia, nós vi n.ios 
e Ho;; ~ci1 iimenws ü.i quasi fo tat :d:itlc. 1!0.; re· . r; 1.1 r. o :':ena,!o, pu.ru S:\tisfazer ii. vor:t;).de llo 
11uhl:,:,:n10~ l.H·n.;.: ~ tril·o:: . Não }~n. n. rn ·· no!~ <!;1-1 ·::irla<!ão Prud~ ... n t~ .lcsé 11~ ~lorees B:,;.,rro::~ se 
\·i:.ltl ·-~~ qr:.e ~: cidad\.l-•> Pt{.•side.n_t? •~;l. !'-e:it.t· tcrn?u p~~t;r~;u·i~ ~it: um pr~jf'c1 0 rle a.u1nis:io., 
bJ1t.:a. se ~ .. hl. CL':npl ~ r:i.:?:~n.tn (!i·~ o1·ci.tt' :o c·:_1 J ~!Hp1a e 1ni:~om!1cw:!a[, pr·eJe<:i:O que \a. :·:t.
~ot:(h:·ie<hd<: ll•: liri<-~1 •hriuetles •3t1c- <:> ~!core- rn:ira :o;•e nec ·~si d.-i..!c <le tn()difiro:r , I>úi' q'..1a 
1•:un. E e~>c l 'c\1Lt·l\•1 q rn o .::id;lJ;i .. ; l're.-1r,,•1Jtc ! :ip11:·nYoi:. um outro. lj llf• est:thdecia TJerfH
•':• Reí)n\Jiict\ .)u\l!,)U tl~. ,·er faz~r. \1<U':t !lt"O· t;t:!ll.'tite jir:t:ws ;l:l.:':l tiuc o~ offi.;:i:i.es \.cyo~
~eg11i !· \:gois\.ícanHJ!'!t e w1 prn.r.tc:t •le U!!l:t Pºª tosos nã. : ~up:~s::ei!l C!)r,11n:'..nd\1s, coa10 se 
lít ica :i.ltam~11t.e eoa.l0mna.vd, faz 1;om que, fozi<• !lPCe3.;a.rio. . 
SP{.(ill1do i1 ti\'e occ:i~rn:o rle •.!:wr <?m :\p;11·c.,, O ciJailân Pntdent~ .lo$e de ~'Í<lrlCS B:ir,·rs

1 

o l:i<iadão P;.wle•i t•.} .~o:'é r:e Mor<\~ B:\1·1·0,; não ~ati~feito c·o:n !!Sta conquista, na orga
!iqne t:~mbcm d!vm·ci:~•lo 1\e ~i proprio. tique nizaç·ão i:lo seu mini~tado,creou uma situa~~1o 
~c:::do a TI\)g:1r;-.iiP tle ~i mesmo. a. itlli rma<;~o alt ·mente condema;n·ci. 
em comrario do meml.·ro 110 direcr.orio r epu. E' que o cid:id:Lo P1•esi<lente d :t Republica 
blica.no rle S. Paulo n o L<"m po <l;i pi·opag:i.nd:i., se suppi>P. capaz, apoia1J<IO·:Se no partido quu. 
do Senador eleito em i~'9ll e do presidente l!o era. 1.1·.' n tem rero!uciormrio, de goveroa.r· e~te 
Congresso Con$títuinte paiz. 

l"oi preci:;o par;i. is..."-0, qt:e o cidadão P:·cs1- E as~im p!'Ocede pvrq ue sabe qua nó3 
denta da Republica. se: "cha~se ~n ves.titlo da. outros. q uo dr:f•.m<le;uo~ a le;:;-ali<.lade. sol;r ~.; 
:tlta. funcção que o~ seu~ co1·religwnanos, em onlen;; do Ma.rcclta.l Floria.no Pots:uto, n ão 
un:u. ozcasião crit ica. lhe coolhram: pois si bun')m os de touta.r conti•:: as instituíi.:üCJs, ou 
n5o fol'o'e. o esforÇQ · lo:> r ep:ib!íci:.uos {)1·a7.;!ei. coõltra o o:;eu Go·.-erno; J;.1vemos. or·leir.,sque 
ros. c~r't•ttnentc niio ~eri:i. <fado ao Dr . T'!'U · ~omos, de support:i.l-o ate o prazo cm qt:e 
C.<:!nt!J (le ~1o1'ltes oo;cu\.)" r ;i. c.i1leira presi<len· no• h :1vemos de libert.'l.r r1c~~e grande e \nsa· 
ci:tl. ::;i não fo~~e o esf<•rcil feito p :!!;t nwnu- nwc! e:-ro. o de o have•·mo.i cleíto parti. o 
i:er1~:iio d:i. <Wdl!rn p~lo Exercir.o RepulJl\c:mo. cargo de Presidente dii. Rcµnbli<:a. (.i.7; oi!t(los.) 
,i? qn:t! twje e!!~ s1:..::pc.ittJ.. cc;-tameub '.'. ci,la-

1 
E .in ~.z?;·;i. r!evo tliZ61' .•le p:i.s ~:t.!:(em que ;i. 

1lau J>;·~1 :en:e .Juse <lt: :'.llo:raes B;irr;.s .!am:tis :SU" cap·.,.;1d;i·1e pol1t1cJ. e a :lflirm:i.tn·:i. eOf 
~o:i1<e;;uiria occuria1· o Jogar <le primell'O 1n:•-i cont ra.rfo r!a sua c;;mpctenci:t . 
g\::t:·;i.do <li Reoulil'ca. ( { voia,i,,.,,.1 E. ~i 1~;;..,, k•A:i. co::s idi-rar o que tem sk:o 

Co:no d~se 31g;i1~m. ~i trium ph:l'>se ::. re· a admíriist:·nç;:v de• c[r!a<lào Pl't'si<leme c:i. 
y J'.l.ita vu o P1·e;i,Jente ela Repubi 1c •~ 'i'!ri:: üe 1 t•r·pa!J!ic:t :w. p:1sw. u;i. P'a.zc:u.fa. o;.:e1·ci..I:t 
l o-.. .. i•J J,, .l~.m i• it iM,~., o~:, fat:.t!nw-.b. <er::l j sc;:1r'.'"~ p7lo:• citladãosR01h-i ~ue:; Aiv-es e Ber· 
sido in·:ertitl:t '' nos&1. liJrm;:. •1c ;:uY(Tt;o ! 1 u:.l.~'.lmo •.ic .ca;:npos ! 

For-:>.m b<m tl'isws <;.:;tes d:a.::. ~eh 1:.:,0 <Jne :·. \'C:\.:.:,,1equl! v rcspv:1;,;a.vet pelo Gciver;:o 
;i.ic.d::.. pMr:i. ~c.kc os cor:': <;üc.;; ln•a2irn:1•os , f! o Presi•!e:i te . porque o l\l ínistro ê u nic:J.· 
p.-..:-;im como t··.:em~\l· ~~ls f-:.r~a1 ~-:s co:1:-c .1t.!cn- tncnt!.; sece~tario ; e~ ~e nã.o corub\l.tO o3 s·~· 
cbs •'('S:::J. rcvait:1. capit:!.neada púr g :-a11de crci.a:·ío:; 1'.e E~tado, é ;>or quc a Cvns~ituiçt.o 
numero rle :m ~te:1t<1.dore3, hoje, <.'.o d i :i.diio <•SSi:n o exige. 
Presideute üa. !\e'1l!i>lic'1 . ú c11ml.iio, na oc~a,ião em que so verifi~a-

P:Lra llo> con·:enccrmos do l)Uedisse a prín· ''ªtn a~ denotas •los secta.1·ios d;i. rnon:i.rc:hfa. 
ci11io. basta. quo ter.hamos algcmi:t mcmoi·i:i e que <1uei·i;;m de.>L!'Ui:' n. Patrfa, i-epublica.n;1, 
que Vt'lj nmos que (>té a bern pouco!: di:u:, foi nun~:J. c11<.:g1iu ao;; llrrútcs extr•emos a que t~;n 
te,ulei· do Governo nesta Casa. :im.ra todo~ os cl101;Mlo nessa pofü1ca. fim .. u ceil"(L r.nodin.'.l, 
eífüito; . o cid:ic!i:o Sea.b1·a, Dcput.acfo pela iuc;1.1,;1.z, ctg:1, (] ue desconhece os elementos 
J·;:·~llia, · a.ut ·i:r.· <l.i.\- !li.O\~ão, que OZt\\S~onou :.i. Jn~is h1si,ga irie~ntes da pr·atica e da. scfenc~a 
ce;;au:tex:.:~·f:o ~~;:>.~:·"ico R·~;m: 1lica;:o Fecle1·0.i. econ«mi.::.1. O cambio a 7 e fracçii.o é wa 
o part i.lo qua .:>!c,~e:.t o :ictu:i! P?'_e.'iitleute 1;a a·te~t.: l1!0 vivo da mil g(!.>tão lin;;.u;:eira. l.o 
l~npub)i~i~ b· t::s t~ ·,·c t·r::os o. rr;u::cH'* µor qoe :!.(~U 1al G ~n·cruo. 
fo1 lelt;J. :i :•mm>ti~, •!í1 ,;ul; lia.:.t<t <;llaoldernr - Si rlo Ministcrio Ja Fa.zemfa :pas~a1•m·1~ 
m os qi;e o ci•!ailii> Pn:;t<!eaw ~ Republica paru. o ào Irnerlor, ha.ve;r10.s de ver que o 
sú ~t: :pr!!t)•;tup<1, ~,,\lt:·.;o :,\;;.~im lli~1·, e<u <H .. t D<:-yu~v.lo I;elisa,r io d!! Souw. es•;u 1·1;..-ceu •t ver-
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d::.de p3.r:i. piutarum quadro :l sua. l·oat:u?e, I As pt1.lavrns do ci<ladii.o ).finlstro da Guerra 
m:u quadro que não si;nifl.ca. o quo pffocl.i- nil:vsigniticam.como fl1r:;. p:t'"a <le~jar. ~enti. 
vl\.men!e ~e i$erva., que não reprct!nz corn· mentos d.:. rr.pu blici1co, °Nlis o~f.ros que ,·i-
31[1: 1a.m.•nte o SP.ntimento renubiíc:i.r.o. O c:i· r:1c1 ~ Ga. ~n·orm.zarrdit. sii>Elmos :i.lf:l'h• o o.ne é 3. 
d:t.1'ü.o l)f"'})U.t~\clo -p..~.10 Esta.d:~ ô.o R.\(1 de .ia. .. <'X?·:~rit.:.tn>id3:.-~(: (!a. <:~:i-Jt;'~~-:IT(). üa<luzindo nut 

. ne\ro, quando fa.U:.i.""· faiia-rnc sappor que s~i:ti:aen::o. o_ que ~ão p<1.ia1'r'll.$ articafoda.s 
en Q,;t:\.vn. ouvirn!o -c.~n pa.!ad\uo d3. 1~ioa;1r· ;:pe;;a.>;; para. ·oi::cu!tar a uv,;~'• maHeira de scm-
~hia. clofenden1!0 o m iniste1·.fo, mas. o llli'U ti!• e de pr<nsar. · . 
i!lustr-.. uo coih'ga esguecen ~e gue o q11e 1:s- E-<tou tJOn\'encido que o rua.recb.l ~fa
t <i 'I'!\. Nn jogo c~a. o cida..'ão Pres\den~ d;• chacl" Hltr11r!court nã.s é republienno e não. é 
l~.<>publim" qtie .ficou sem ~1efez:J,, t_el)1to s\..J.,. 1•epuhl\.::1no -porque no-mome.n to crítico.como 
a.pen::i.s.tlefcnflírli)>' os cidn.d\íos min;sr.ros, que e;;:." qu<: ;,tt.1·ases~:i. 3. Re:~mblicn. si o fos~e. 
r.~ Joi·am accusa.-:os, como e d•J regiroca. r~:·iameute que e11e s~ toti:l. affirmM\o, de 
(.-':poiatlos e ,;tio a,_,oindos.) mot!o claro e pn~\ti\"o \1 (;l\e si tn.t nli.o fez rol 

A :iccusitçil:o foi !c>ita ao Presit!ent.J àn Re· pú:~:ie n,~.o.temc'•~flança. nosse~1s~enti.mentos 
pulllica. Si :fosse feitl< :ics mi11!sir11::: sede. rn· pcl>t1C?\ :>11n•'?- po !e es~~a~· ~ue ns ~tU;lCS 
dt:vi•h. púrque qUt·m tore~ a. res1_'lun,;;.ibili· i~stttu.içi;es ~'.}'.'?.\ il er~utr_:a~~ E., por ~~!:1 du
thde ''º~ acw~ por ell<.>s prattcai:os. c0mo ~a· 'irb: ê,uc .i~s~ 1 s ~ín15.,ro~ núo e que .. (,,; rc
b,·mo.;.c~ o ci1!ad:io i-'re~í•!Pnte . f·; u;procurando pul,.lJc~"00.; _ p!'t'Cl~D.:IJf•S 'C:l. )«l~h da guerr:i., 
coatr"po1· á. aaalrsc ;t. tiroQt'iflaiialrse. ''tnbol c~l'.1?. c_n: -~~t.7<a~> IJ'_;r .• esr,117'..;;~"tas e. n3" che
}JN'guntar aos cidndiiQ~ Deputados q1le r,)e fi. •:.ca~ d_1 •. e.1'.üP~ tep.1r ... ~º·." -publicas. ~o 
onvcm e ao cidafüio fle_put::.clo \leio Rio que p•·ecrsamLJ$ é de rep{!1.•!ic;J.r:os que >M· 
de J{l.n\'i'ro: o que é que \a!l feito () 1linist.~o tarn IJ~tcr·S\l peta Rcpubhca. a todo o mo-
tlo Interio_t• AID:1l:O Cavalcn.nte 1 Porventura.. m~n~o. , .. , .,,1 . , . 
})1'.eten•icl'a. o tllustrado cnlleg:a r\e~truír as S;;~ que a. _Jionra clo S·•,d~· ·º e mu.to mais 

.. c'Onvicções qur, OS habitantes -d~!1ta C'O.pitrd i-' '"' ClOS<lo e Ul:tl$ S<\gT~rla. d? qu e a. boUr;\ de 
t&nàmn a1lquirido oelo proce<limonto do refc· qualqnel' 011~ro ftlr.cc1onar10 do Esbdo. 
rido mini.-:tro. q11e'niio pMo 5H tcm\:i.lto com:i _Eu. que n.10 supponho o m:~re<;!.t~11 ~tachado 
t•::i:emplar !ln. pollticl). rapubfün.r:a: L;. ao i:On· ílt.L_.tcu~o~r t cap~.,, ele . um/i •ra.tçao « .R:?."!:1-
t:·:iriq. tora-se mauifesra1~0 contr:i to 'as a~ 1 hlt..,:i._. _.a<,o e.ntretunto,'. r e, P ,ns:i. \ ~l o c1d,ic.ao 
idé:is clCSS.'.l. mesJUa poUttca.? (Aroi<ldus, 11,1o Pl·e1,t~.01~te: u:i. Rcp~h:ic~-. C{Ue __ o o 11~r<1~te /J. 
"!'ºia.do..• • .Apal'lcs.) Const1.u.ç-.d.O, pelo:; c.c~certoos dos ~eus m.-

mstros. 
_O. S11. Tn.to'rH<-:o n,\ CosT,\-A y~~;;!:lto do E' um:i. v<"rl'.3.ce que o 1'efüri•lo mared1:i.l 

M1m~tro d;.i. (hHn·ru. sab~m os e1d3'"'·º~ l.Je. ni.\1) faz politica, mas faz :i. politicat::em do 
pmados q_uae.s ns <lircc1r1zes ele ~1m poht2c:i. e p;tl~cio . ferindo os seus ca~;:i.rachs O$ mais 
qul\l a. m:1ne1r:i. po1· f)Uc 1• nH.1.,mo c1·1a.1l;lo s1· j 11i~t.incto~. C.'l.ma.rad:i.s tã.0 llip1os. coroo sej:i.m 
u~s~Jnplmhar;\ _ 1\0~ <'DC~1r;.:os ~lll' !h~ forn.m o commnn1la.11te e o :i.jn\\ante füi fortaleza. de 
conhm\os. Ft:11:i:m1~n1.c a!'. 11ccl:\1o;i~,,e~ do Santa C1·uz. 
ciclanão ~1iuist?-ri tia C1101·1·n.. e ;tssirn res- [>(H'••unto: lwuvD qn:1lqu1.1;· f;i.cto. que mo
J1.'~nd<l ao c!dailiio D~pu ti!•. lo 11~10 Est:ido •lo tiv:tsse. pelu mellO!l, u:n crmselbo •'o i11v1>stl
l-:~º cc .1a11e1ro, tl<•d:t1·:li;11t•~ f1 ·1t.as yor occ.t-1 ::;.1ç:io, p:ir.i l'm so;:1wi:i. 1·ir o marechal mi
s~:w ,1~ sUtt p::i,::C rui. Sccr~t;ir:11. tlf'. 1~stat10 1l•~S!' ni.s t.!'11 <la g nOl'rti. intlicar ns casos de pen:ili
'.l:e~octos º'!- r.uri·rJ. :<a•l [1uhl 1c·t~ . t":;t '· ;i- ·1.afle e rctit':lr os r.:s~ct:vos comin:i.n1lo5 
1a1·am 11eh 1m rir·,.n~a. r, w1·111 s •1!0 ;1pr~1<11las 'CS milir:i.rc~ ? ;>;ada •'isw s~: '·erificou • 

. d,,,·id:•mentc JH'l· ·:! r ef111bi1c;H:n,; dr1 l>l·ilzll . d :icto Jo cit!:11/ii.o Mi n:stro <la Gucr1•.i ó 
~Ie demorando nessa oh . .i.•r1·:t•:''º· dC\'O <li~el.' 1 urna J,,~;;on~tra•;<io «f!'':ltt:' des~1t polrtica. 
que as p:1l:1,·1·as cl-1 mai·cchal . <lo cxl~!'C1~0 E'g"1Jisl.a, de'~'' pof:tir~~ dr. ;'e' i.ueo:is \"íng-:mç~..s, 
Machn.do B1ttcn·,our·t, ª" :\~~um1r "en.l'g >de ,.;.e nma. 0:·:::: niz:1o;.io tlerc·c.u··~:i. . pri!· mii com
S_ecroto.r!o d~ GuC'.;'r:\- _<1:a<i_o \·C'n_!to fa7.,~ ·· p<'!í-i l1r ehc11.,::0:· ot! atlle~ . p eia. jncap.'\Ci~:tt!c po
ttc:t~-nao sao .'1.c:nonstr~Ltt "~S 1:11 ~<"!H· •.m:•11t11 t ~tie:i. re\'r?U:l.d:1. pelo cil!:i:fao Prosid~nte da. 
q_\\~ ttodo e riun.lqll\'T' er•l:\<b.1). hr:;z1!e1:·0em 1 R-:01)ubtic::-... . 
um u'.omi;.nto affltetl v'\1 cotrlô e:~tc ,i_cYta cx r.tn'- s~o r~st~ a mr:w)t• duYi!lO. q_ue o ~frh1!lfi.o 
l!::.r. si outros ili\o s~o pe~>C':Lltn 1•nte os moti,·o.> Pl'e.ú1cn;;e 1.!:l. l~opu!;l\<'« . C•l<n. c.~ie;; actos 
cpo ll!o d~termina1·:\m phras\l:-l espcci:~es. <>~; - i;eus, i:al':\et.m·isli.e:i.ml"nte lJC:;;;Oc.c:>, em que 
t.uda:.!as, indic•1tiv;1s upen:i.:; th neces:~iu:vie "&e ~:c~.1·cc a sua vontade. 'P'Jt' illt<:rmeciio do 
Qtle el\e "tinha tlc não 1'\!V'!lllu: qu11l a su·.\ c\thul.ito Mini~tro d•\ Guerr::i., ha de t~o.zet· :i.s 
m:rneir:\ ele senti:• a rc.-<pcíto •1a ROJ)Ublic:i.. rNtiPrí'l'. 1!e;;v:tnfugens M serviço publico 

E•c~. quC'~til.o é rl:~ m~xima impor~.11ici,1. ~' i1iilt~1·enL~ '~ llm:t p~~t:l. Fto i;npoi'tante, ce>mo 
J~unet!tO Gt!e i~S bane1<l:i~{ da Cil!nara rrüo é a.,;~ g~Jcr: ·:-\. con10 ~ .. in;:r-.. hu. ó.b tr~, zr:\· 'P~!'tL 
t·~êej:;m :rep1et:!S. porque J'.'l'Nell<lo fo.l!:tr o prnpMo t••iJarlào P;·~si .\en·,s <h r~l>Ul1\ica. 
i;obt<i elia. cot\i toJ(l. :.. fr:inqncza. iirnitcs Je, gostos, porr1uc i! popllla~ao Yepa-
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l•lic:i.na. de.;.:e -pai?. j:~ com(!~:t ::. ju l;::al-o como 1 it\.zer um:i. promc4io d~ accortlo com o quartel 
um dos TD:J.io~·es i!:gr!"!..tos, con10 i:icap~ ele g"1?nc1·~1. 
con1l ti.t;fl' e~ t~t. !H~çfto á fr:;lkid:li !l~. :"rr~s. u GOY~rno do Dr. Prud~;ztc c.ts I-r!o-

Qull::clu o dd:i1Eo D<!rntta<lú pelo i:>a.r:i.r::): '·'"("'· v <iUI! '-"b 11e:;·:~ ca.~o~i 
rclt-i·!.i-se '" (:s,c:: a:'sUli.lpt.os. ca; :;.;i:1rte, ti \'t: Aind" as necc~si<lades muitc e~pccio.es de, 
occasiilo d~ ~·1'flnuuci:1r-rr.:c a re:;pcir.o :J~ . m:i.- nüo far.er.<lo ;i. :pr•~moção propo;;tn., :tg!'!l.da1• 
nei!·:t >in::;at:•·a e vex:i.t f•1·i:i.. co~n · qu1~ o ª"" re,-ult<J;u~. c1ue ~stão (.'.~pc1~in 11o :i.pena:; se . 
citla<lão Pre>it1ente da HqJUb!:ca. ~o tem IJi'O· complete o prazn elo. :m::oi;;tia, j:~ pro:x:imll, 
cu1-aüo )1a.Ye:· ne>ü~ a:1e~i.i.o- t.io r1eEca1Ja; €: . pOJ.m ,-oHu.rein aos qua1h-os :1cti;-os . 
eu cfüsci que o que o ·1!lustl'e Di::puhuo :Lili('- Ain•lll. m:i.i::. nio r.cce!tl.ndo a. indie:1ção 
mára. er•t a. pUr<t o reltl 6Xor·cs:ilér Ja vci-· ti~·opv>ÜL,. u cid:i<1iio Presidente d3. R.~publica 
•1ilde. • tfrava. um :iwo•eito maior para a. sua. poli· 

Coutc.stado pt'lo ci•1adiio Oeput:i.uo pol' Sii0 ticn., que e:·(\. f:w.rr retirar do quartel ge· 
P:i.ulo, cuj·· 1wm0 pet;o J:ceni;<! para d~cfin:i.1., nentl não só o 'Ministro Argoll1), OC'mo o 
o Dl'. Buenc de .\mlrada. eu ·li~se _qne o Pre- <ljudante-t:eneral Cosullut. 
sii!enit.' d;i. Rf'publiea, !iií,:J sô tri!hn.•a r.:m m:io 1 F.,s,;C\s fü.cLo> si\o deIDonstra.t i'VO$ de pol!tica. 
c;:.minlio, coni(l pe;'Se:guia os membros do! nAL3.~tr., errada. de cooseqnencias muito 
exercho, ,1.1ci!lsse qae l:a.>i:1 conoorri<io p:i.m !desu:stt·os:;.s; e si não :lura. :t neccssid;lde 
as.•cgur:u··lhe a carlcirn que ucmnl:ncnts de ohede~.r li. obser;-:v~f!.o tií.o •lelí<:adn. e 
occupa. g.: nt.il que o cid(l.dão Pr~sitler..tc n.c&.'i:ia de 

Desç:j') at;ora referir-me :ios facto$, niío só me d!rig'ir, eu iria ainda. contrapor it a.naly>e 
d:i. 1n<;rlan~·;i de p~raaas tle corpos no ~a!, l teiw. 11elo illu;;t.1·e repre~entame do Estado do 
1)111; não ~i_gnili~lll u:~ int~re~$e QU:l.lqner da l~io de .Ta.nei::<>. a 111_rn.!yse de outras petsona
cla.>se :mlJtar. que mr.o $1gmfic:i.r:l uma nc- ltdades do 1mn1ster10 actual. 
cc:<sid:i.de 1la adtn!nist1-;1çií.", nns fruntch·as, Iris. d~tnon:strar, :por exemplo. que uma. 
signifi(Y.;.m npen:i.s um cap!'icho pe~oa!. excepção porlel'i:i. ser feita. quanw :io cidadão 
Tem~~ :i.in•1:t a transf.;ren~h de oHiciaes. Ministro do. Vil!-\5.o, que nã,o ó Ministro do 

uns para c1 D'Jl'te e outros pll!':l. o sul; pan1. cidll.<lào Pre.~ident~ Prudente de 1!Qraes, mas 
exempliftcr.r. eitarc! o caso occ01·1•ido com era-o dG cidadão t.fanoel Victorino ; accr·es
I'fllaç:ão ao c:apitii.o Lmnaignere Tei:i:eira, cent:tndo que, por S..1.tisfa;:.ão :propr·iti, eu 
manda.110 para a .::olo:lia de Choplm, como \estima.ria. qu.e elle nii.o c.ccupasse m::i.is e~sa. 
ajudante, loira:· (1uc uão exi~te. e o caso do p:~sta. porquanto supponho que o referido 
ci;\adiiQ Ale~1castro rtP. Araujo. m:tfül.:ldo, Míni;;tro p.wdeu a mclho1· occas!iio de sallir 
quasi que de~te1·r~·clo, p:m~ 11. guarniçiio do do Governo, 
Pa.r;i. ; e o c:i.:;o do cit.!:i.1?:io .~leucast:-o ele ri·i~i analysar aiuJa, me oppondo e.o que 
Araujo pren·'c·se muito espe1:ialmentc a es,::i. p1'etenden provar, por um(!. form:i geral. o 
questfüi de C11nudos. <Je .;ugun~os e .!e con- !!lustre DeiJut:l.tlo B·~lisari•) de Sc'Jr.a, o que 
selh('iros. po1•quc e;;,.e ol!ic1al e:::i pre,•idcnte I ~e passa nos outros depart<1mentos gove1•na. 
~lo Club ~U il:11' na B:i.llw. que se t\ol!a. ma- mentaf>S . 
nifüstado :l rcspei1.o d:i. cxped1r,io _ Fcbronio e Estou bem certo de que outra. opportuni-
actos dos gene1-aes Argollo e C-Ost~.llat. tb1!e SCJ rr:e h•i de olrerecor e que eu, como 

o Sr.. Pt-t'F.:smi:::-:T~ _ Devo dizer ao Ol'a.dor Deput;~o. usando de meu direito, hei ele 
11ue a liOr:J. esW. terrnirmd;i. apro....-ctt.ar 11a.ra, oppo~fl<J anu.lyse a. an3.lyse. 

provar quaut'> tem sido desastrosa para a 
Repu!Jlica a adm\nistr;wão do ciful.dão Presi
dente Prurleute de :\101•ae5, Ha tle ftca.r º''i
denciado quanto a minha tbest! é vcrd~.deira. 
- que o primeir·o magistm•Jo dR. Na<;ão, o 
repub!icàno •!e hontem, é :i. negação mais 
absoluta de si proprio, ê um boro em de quem 
se p6cle d.izer que. si não trabalua. )iara o 
décredito das instituições i•eputilicana;;, tra
b;i.lha, dia. a dia, liora. a. !101'3.. parti. crear as 
rnaio!·e.<i dií!lculdades. pal'il. a complicação das 
soluções natm'tl.eS do;; pl'obiemos governa
meotaes. 

o Si~. Tr:.toTllt:O Ti;\. COST.\.-VOU terminar e 
não a.lmsar·ei da bca 't'ont.'lde qne o cidadão 
Pre5ident.e te1:i <lemonstra·io. 

Rei'eri o Cíl.SO do capitão ,\lencastro de 
Ara.ujo. que roí para o Parii curtir p~ns. i)Ol' 
delicto. CJ. tie uiio commettcrn, unicameote 
!Wrqu~ fa.r,i.;,i; varte do Cluli Mfüta.r da. B<ll.lia. 
Ha. de haver ainda outros. 

Nús tüdos sabemos os motivo~. por que (!ll.· 

himm cie suas funcçoes o cida<lão general 
Argollo, ex:-Minístr o da. CTuerra, e o cirladã.o 
general Costallat, e:s:-ajurfaute general do 
exercito . 

Nós todos sabemos (JUS tinha partido do 
quartel-genPr:l.l uma. prüposto. de promcJçito, 
que •Ublu a.o µa.binete pre:1ide1Jcio.l e de lá 
voltou, não sendo suncciom~d<t, u:i.tu1·alraente 
:porque o Presidenteda Repub!ic:1 não queria. 

O cidarliío Prudente de Moraes tem se con
~tHuido o maio1· obsta.culo <Í. ma:::ch:i cesas
sombr~ufa <la politicu. repuhtican:i.. 

EI11 o qurJ eu <levia. dizer. promettenr1o 
ainda occupar.me opportuna.mente desie ns~ 
sumpto, que con,;idero da mais a.lta. relevan-
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cit\ :;iolilic:i.~ (Apoic!dos; muito bem, 
uCJ>! .) . 

Fictt a. 'Uscus~ü.o aU.ia~ta peh b.oi·a. 

Vem á :O.fasa, a seguinte 

muito 1 ,f3·' SF.S8'\.0 E:•I 7 nR JULI:~ DE: J.S9/ 
- ' 

l're;;frfrnâ1.ulD Sr. Artf.,~r Rio.~ (pre:ddenle), 
. Fwisew f'm·teUa (2<• vica·pr.~sidente) e A;·. 

tfi.tff Rios (pi·esideate) 

DECL:\R.;\ç.\o Ao meio-dia proceile-se {J, cl!ama<la, -õ. qual 
respondem os Sr.::. Artliur RiGs, Carlos de No-

Declar~.atos IJU0 votii.mos contra a. emenda vaes, Abmres Rubi;io, Silva. Mr.riz, Sil~·erio 
subsfüutíva. 110 projecto n. · 48 B, 1le i826 . Nery,_Ca.rlos Ma~cellino. Albuque1·que :-::erejo, 
m~s votart:~mos em favor do projecro. · Amorim Figueira, AU"'Ui't~ J\fontenec,ro 

Tlleotonio de Britto, Serz~tlell~ Corrêa, lvI~tt~ 
8:110. das $ess;;es. õ de .inlho de l89i. - BaC!:ll_lar. Urbano Santos, Luiz uominirnes, 

·\•anlrmitJ Z·:;iaf}{lc,·.-Jose Pm·cm·i,10.-Cocllw Ro<\rizues F'•,l'nande::, Guedel.;t,~. ~.rot1r":;O E1'l1· 
L~~~~. - - ~ , L a_r<lo de R~1·r~rlo. Anisio •1e A•·1·eu, Elias Mar-

tms. Hem1quc Valladares. )fat'CQS de A1'auju, 
O §•·- Pr~""idente-Esfando adea.n- Podi·o Bo1·ges, Tl10maz ,\ceio!:.-", Bczcn•i! Fon-

t;ida a !iorii. designo 11an1 amarü1il a ~cguiote tcnelle. Il<lêfvll:'o Linrn., ,Joã:o L0:·1es Francisco 
ord=~m do r1i·1 : Sit. ".-1:!.r!nho (le Anr..r;i.de. F1•ede1·ico Borges, 

Zlei~1io de 1• Secretario· Augusto SeYero. Ta.val.'es de Lvr:i Yt·an-
VúUl~iio do 1Jl'ojecto n. 2o B, ue 1897. ~obre ~isco .Gu1·gel, .Jo>é ~eregrino. Trindade. Coe-

:i. e~1<!1111a oífot•ecida na nov:i. discus~ão do lnL? L1~boa .. \1~IJOlvnio Zenaydes,José Mariano, 
pl'(•.]ecto n. 48 13, de 18\JQ, autorizan·lo 0 Go- Teixeira. de sa. ,\fl'0nso Costn, Coeillo Cintra 
vern•J a abrir o credito ~special de 2l :500~ Pore_ira rle LY!'a,.ilfalaquias G:mçalves.Bm•bo'. 
p_:i.~·a p:1c-amento do; vencimont0s. no ex<!1.: ~a Luna, ~fartins .1unio1', Cornelior\n. Fonseca, -
c1c10 Yigente, dos em-p1'P.1:ado~ da. exti11~t;1 Ju!;~ dt: ~fellv, Moreira AI ~·es, .rm·encio de 
AQ:é'U·~ht Oflicial de Coloniz:1çii.o. a.d•lirios á i\glllal'. João de Siqueira .. Ai•thllt' Peixow 
Se~r-.~t1u'i:t do )foJ.isterio da fodustrfa., Viar;:lo ll.nr:ha Caval~nt1, Araujo Gô::s. Geminiano 
e Oh;·as Pablic:>s, 11os tl!rmos da. o.etu:i.l lei ~l.o i{raz~J, Oiympi? de Campo:;, Fotisbel!o Fr-eire, 
or1,::1mento (novo. discussã.o); - Rodrigues Dor1a. ,fa.yrne Yilia~-Boas seabra 

Cmltinua~·rro d:i. ~· discu;;~ifo rlo nrojecto Milton. Francisco Smlre. 1!auoel Cae~no Eu: 
n. ?º· do 1807._ fixan•lo a <lcopez:i. ,10' M~nis· gf'nio Tourínllo, Paula. Guim;:i.rães Ver"~e de 
te1·:0 elas Relaçoes Extel'iol'Os p:i.ra 0 exer- ,\ln•c1L Ampltitopltio, !{odrigues' Lim":t, To
ciclo rlc JS!)S : lentino <l•)S S:i.nto~. Eiluai:do Ra.mos Par<t-

:.!·' 1liscu&sii.o do pl'ojecto n. 3~. ii.ü isn7, nhos Mon~encg-1•0, :-.ra:rcolill<J Mom·a, Galdino 
fixn.ndo as forr;:~s Je teri·a pttra 0 cxc1·cicio I Lorew,_Prnheu:o Jumot•, _Jerouy:no Monteil•o. 
de JSU:-!; .. Torquato 1lore1r~. Hered1a de S<\. Xavíet' da 

:~-· <lisnns;;n.o· do projr.ci.o ll. l"iti de lSti,-· Sih·eira. O:;car Godoy. ll'ineu ~.Íacht\t!O, Al
rer.,rmanllO ,, Cocli"O i~cna.1 . ' ''• cin1.!o Guan:ib:u·a, Timotlieo da Costa.. A u
•. ;)• dbcus,-tio rio i~·c>jecto 1{, 1 r n. de 1Slli, ~usto de Vas_~on~eUos,, Raul Hti.rr?so, Feli:ppe 
01~p(>11do solmi a promoçib(• de ofüci:tes do t.:ardoso. Be1J.,n.r10 de :souztt, Pa1·e1ca dos Sa..u· 
ex<:1·:::it11 - ~cs. l'onscca Portella, Erico Coelho, Nilo Pe· 

Di~c;ussiío unic:i r!o pro,iecto n. 3 !, d~ lSD7. ça11~1:i-: Sil 1:a _C•istro, Ago•ttntw .vidal. Ernesto 
a.uton'l.audo o Podct· Exocuti \"O a í:oncell<:r B~:i.z1t10,_ .Ju1:o San~os, Deoclc ;Ja:io de Souza, 
um :i.nno ([e licenç-a com 0 re.>pectivo oi·de- l~:irros r ranco Jum~:w, H~rnu~·des Dias, ~a.u· 
nado ao tel~grapliista chr.fe d:1, Reparti-;:;"LQ Lino de SoUí::l. J~mor, Ccr.mponptt, )f_J.yrmk, 
G-e1·;;l dlls TelegraJlhos, Alfredo de Lima: Al· Ct1~ogems, ,~lmeHfa Gome~- .lO<L0 Lmz, Car
bnr[nerquo Mello. para trate.r de sim saude vatl~o Mou!·a.o, :<VI~nteu:o <.e :R>1.rros, lldefon$O 
onrte lh!:l conviet'. Alvm1, LU!7. IJetst. Antero Bo~en10, Francisco 

- ~ . ~ . Veiga. AU!'edo Pinto. Oct11sianõ de Brito, 
Levanta-se a sess,to as o lioro.s o 30 r.11nu- Leor.eL Filho.Ferreira Plrcs. L:i.mounier Gono-

tos da. t;i.rde. fredo, Rollolpllo Abreu, Augusto Clementino, 
7elle$ 1le 1'I<mezes, Theotonio de Maga.lhães, 
Ma.tta Macha.do, Arthui· Torl.'es, Manoel Ful
geneio. Lln.dolpho Caetano. Edu:i.rdo Pi
mentel._ Olcgariq_ )laeiel. R'Jdol:phO Paixão. 

! 
Lamarttne, Galcao Ca:rv:i.lhs.\, Casemiro da 
Roclla. Domingues de Castro, Gustavo Godoy, 
Cost!l. Junior, BUCllO rle Andro.da, Adolp!lo 

\

Gordo, Fernando Prestes. Ce2arío íle Freitas. 
Lucas de B"'rros, Arthu1· Die(le•'iclrnen. Ro-
dolpho Mlranda, Ovifüo Abrantes, Hennene· 
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gildo de Mornes. Al~cs de C11$tro, Luiz A•1ol- l negocios publico;; vultos corno o 'lo emi!1entc 
'Pho. Ca,racciolo.Mel!o Reg:o, Xa.vie;· 110. Valle. chcle i:-<!ní"ral QLiiutino B1ican.: •ra. que re
A~enco r Gn!m:n-ã(l~.Brazili" d1. Lnz.L:i.m'.ml!al prcse1~tou no tempo <h m?i;~;1 ·c t 1;.io._im~1·2.11 ~:i. 
Llos., !.;.eoncio Corr·<.::J., Paul:\ H.~i.n1os , I· ra.n- rcpubllca.ntt; vi tJ(~o r~eú!rw.::~~- .. ~ 1t·~!.1ub.Ltc;-t,, 
cl..~o Tcliõntioo.Pedl'O Ferrt•ii·a.Plilli•' C:!sn.110·, e· :1 ple110 domi: 1io 1'epuillk:1r:o, J!<J~quo ti
~ln.i:ti~is Co.:;ta, Guil!on. M:i.. cal Es~ab:i.r. POS' vesse '1enntú 'dos olho~ o :ncin C'rnp;•i>gitdo 
~l!:loui;.i ·d,1 Cunha. Frand~co · Aler.c:1stro1, pel<)S trc.íclorc3 da Rcpubt:ca, q1;'1r:t:o que•·01a 
Pinto c1a Ro~htt. \ 'espasiano de Albuquerque, cl•pt.Lr a c1mt?~ni,;~• dos l'epubli~um1s. e ú o 
Py Crt~spo, Campos Cart.le1· e C:i.s; i:ino do facto 1lo. Republk.i. n:i. Fi·an~: ·:. ll ::1e;.o llJ d.u-
Na~cimento (161}. que,le Orlêins, o p!'incipe E9al::d. ( Aí"'''!Cs.) 
Ahr~-~ a sessão. Oyrinc\pc tl~: Orhhln~. qae. p;u,,. a:~ll:,.;· t;·;~ -

. . h 1 r tl. l~cp:11mca . .-ocou rnt As;crd.1!~:1 Co:rst1-
E' !~'::.e po:;t<J. .em tliscussiu a aeta.. •uin•~ pel~ m••1•te <1o chefe de ,, u:i. familia., 

. , 1 LUil. XVl. (A''"'"t'-"-~-) . 
~ ~r . .>il'oiio .de ~:ique6 r.a. ui.~ qu e A Ctmnra r.o::hecc os meh; enip:·F~:'\c!os 

o •hsc•irw pronu::i.crndo nont em Je3t:1 tr1oun:i. , pol' Luiz ;-.iapol·:iio. nu. Co:1sti•uinte da sti
pcl? i!,!usr.rc lea1fe;, ni:o s:1!:e s2 Je1·J. di zer d;i. i girnda. llepu lJlíc:i. Fran.~~z.-. p;~:·~ r.'.!i;t,,.;r.:.r· o 
ma101 «L. .. \ thro:io. 

Th r ::;R. DErt:T.>.Do-Plide d':t.~r s?m re~eio . l T!·ouxe p::r;L lcn· ai) nohr .· D''!l'!l t:Hlr. pelo 
o ~ :~ .. T.-Ã<> DE S!Ql'EE:A-• . • mr.;; ri ue 

1
: Rio ~~ .Jaoc!ro ;.:.s palavr::s tlcs;c !f"l!"'!c 1'<'" 

C'Infün chamat•a 1!a m:i.im·ia. qu:t>i <J lll' uão , ;>i!~~ic<mo . , _ . _ . 
Mn~tl~ uo Dforio rio C.i;1 ·n·e,,.:0. Peraun õ<>u a 1 Eis :i.s t1ec1::.ra~Des rl.c} pr111\:1,L1d. que y wi:o 
s . E:i:. •1uando fazia a bi ::,n-rn.plli;t do~ füver·.-os ! :;e. :i.~:;«mcllm:n a cer::is decl:~l" • ~·~"!S !e:_: as uo 
m inistr .M. si S. Ex. o Sr."~Iinbtro da Guen·:i.. I s~1u dil rtpl'e~enta~'~º ;iactcf!:~. l.Jt-;11.del!<J.. 
el'<\ rcp·tbiica.110 . (:\pm·1u.) 

O nobre Deputndo. f: rginrlo it respost:i.. pl'O· O $1~ . LA;ror;xmit Go!l8l'P.Eo.1- Ow:.a:nos 
curou fazor a biograpltia ;'.o <H':u101· . . 

1 
este pedaço de his:o1•i:1.. 

O SR. BELISARIO nE Sot.:zA-Eu nito fiz tio-' O St·~. Jo.\o nr. srnvrn~A.- Diz~:i. Luiz Ka.
g:·apl!ia de niugnern, V. Ex. e iJUB Y:.ti faz~r poleii.o. r,uando Pl.'01'.Urou r:uprer a. C:Jt: iir.nça 
a sua. do,: 1·epub\i1:ano;; frnncezes. (L~., 

O S!L .Jo:\o nr:: StQt:l':11:A-O H!usr.1•e Dep-..1- Não lt :~ protissii.o de !é politie:i nul.'s clo-
fado c!ls:>e •iue o orn.<lot· <0r:i. i!:onarchistu.. j cjuent.c ! 

O f:n. BELl~Al:l J IH: Soun-l'i tio s~nbo:" xo emt.'1.nto.el!'.ito :!,)1'esiilente,•l::i-Rep 11u1ic~. 
quo tinht1. si(lo. · , pr?:ocou no scw <lt~ Co;:~t1.urnr,c yrani.ll 

_ • 1 $Ct>::tCI. JXl.I':\ dar Iog-.\1· no gc•lpe <.!C â t:.,lo de 
O S1{. JO.-\O nr. S1Qt:Eil~-~-,\s-=rn1 como 1) :!. de Jczembrode Jl:).'Sl e mais i.;;rde r,· ~t:iu

nobrc Dcput:l.t!1> r~ c>ta. ;i ccu,açiio. poderia. \0,1r ., impe1·io e sentar-se ao thr1·u0. 
<.lize1· tambem que hat· i:~ si•lo esur .. v0<:mta. fi:,m \'C. po!'lanto. 0 nobre Dt•;:1it.~'1o quP. o 

Os;:. Bf:l.J~o\ l!l'O DF: Sona- Xiio disse s~ - or;it\,•r. mri.uilc~t·1nrlo-;:e assim em rlef.:s·L rfa 
molhante c•rn.s:t . Kepu blica. :i.rm:\ um la.ço aos :·epublic:i.oos. 

O S!~ . . l!,.to DP. SiQui-:nu-PoJ orh for dito. como tan~bcm igual ln~·o arn,arn.m cs fana
T1·:1T. <'SIC.~ l';tctO.; p:i.r:i ch• '!.?~1• :1,0 St:n p:xit ·stO . tico:; l.!!11 Lanudo:.; .•• (A1nrtcs ,,c.':.e.uc;;:.:~.) 
c•.•nt1·;i." ;~p:1;.;-ainento.i•:1ae ! ;1 constanr ·~ <loDfri- 1 O Sr:.. LA)!OU::>:IER GoooFru;no -Da :i.ctil. foi 
1·io d" C~a!J>'::C.<.~OJ!o;; apa.!'le,; que deu a S. Ex.

1 

p:lra. i\ )1j;.t 0ria fra ncez , ; d:i ldstO!'ÍU france
S . C:x.tambem po·lia. uiie:- r1U•) o 01·.ti\01• pe1·- ia. p:lt';l a lthioria b1•ariJcir<:. ~ da. h isturit!. 
tenc~u a 1lm grupo cnn1.lem1111do no tempo da 1Jttt7.ileii·n para. Canudos! 
ffiOrl?-!'Chia e denominl'.clO jt~><t·l do ;·ecm:e;;i do 1 o S!t. Jo,\o DE S IQIJEilL\ - "~· eomb<tte um 
IJal't1ao eonser-vado:• . . I t~·tw11uo perus for<;<J.i elo coro;~~l M<.•rc•r<> 

o SR. BELIS4\.RIO DE Sot.~7 .... \.. - A es ~e :.:c~ar~ jtt;.; ~ 1r1:; Ll.:..: v·i~St~ram QS th.~dtLS l~O~ so1-
IP'Up~ perte:ic~u tamb::m o Si·: Guanab::.r:•, li rh11!os ;ts~a s~ii~u.·!Gs i;am _rnelh ,:· ass:is:;ina1• 
q.u~ e um distmcto e 't.c1.lemoso caeJe dJ. op_po· aq11eJJes que amoa com!ut1am. 
S\Ç:u.v i?'' iO prest:gio r,e que ~-osa,, i j f:1,; O l!Ol1;'(' r;i;pn~~d\J nC:o ~o<Jcri :>.. c\'zct' 
. O Sn.. JoJí.o 'DE !:iQn:m.A _ Si t i-;-esse ! semclh:L.ntci cous:i~, l'~rq_ue, qu,ll :du o grnpC> 
E\Stc p:;.,sa!lO, não virí:i ;k' 1 seio <fa r.:i.m:\ra · j o._ que S. ~=- · pc:r·t~~1cn1._ <lef'i.:l)ll ": o celel•:-~
a rrog_a!l te, uudacio~o pal'~ fazei· pane ,de çoJ, r1;r:n :h~!.c .. _tle P8!1~1';}10 ~aurnl ... c _p:·~:.:.1d 1 uo 
l1ga.çoe.> suspe1w.:; afim de a,lf;istat· t!a. clm•ec;,\io 

1 
p Cll» S1. b,L, .10 rle co.e,,,1 _ o ... 

Uo::: n:~gocil>!3 d.'?,, Republi~" vulto.:; (1', '2'.St.;,t u ta. • O 81:. B1-: t.1:-;.:..n11) T> :·: Svrz.·. - ;.: ~u .:!? .1 F.n ,Je .. 
dlJ p:·e ... t i;rioso chete ~('ncrt~! G H'~'~r io qü<· re .. J !cr.iluu c•··u1 m;iis ht:ll.t:.1 1:(1 c1ue :.1 :H.:~so ~m igo 
pre~en tt.. :> J'.l\ •pa~.'tnd:;_ ;·~pu !:ili e~ !13. no L<!!!lfM . e. :'r . ,\Jtin:lô « mu 1:i.b,, 1-.i. 1::l'! c 1·.1 111e1·0 
il:i. mona.rclm~ ; para ;;Il~t.ar <.la uirecçíl.o dos ! l.l l!!iU~:i.·1 v im)v!11ci:1L (Ba cH: i·os ''};ade.<.) 
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. O"''- PJt~.i:rnr-:::-.--ri;:-Peço :i.os ncibl'es Depu- fópocn. 0 ~"e hnto a.pai:-::onav:i.. os p<;!·tir!os 
tauos qu~ nao mtcrror11 p~:a u 01·:<.0.lor . 1

1 

mou~.rclucos . 
o Sit. BUEXO DE AXD!{ ·,!)..; - E· o o:·a·lor· . :1!ftil. partindo CD!\10 n.ur1if;J1· 1'.e ~un~p 

. quC:Jm r,e inten·om"\~. (fü.<o;.) (l!!~rn• C1!'ça~. _;!!lfe;; (t:•J?:irt.1r. d~sse aos il-
• _ - " . . I ustres.1•;;,pulJl!cn.no~ que tuao fü.1·m pai-a que 

. O Sr: . . loAO n:-;_ S19uErn.A...;.. Qn.:tn<lo; d1:~1:1 .• o· os n«~sos soldados de·vJl ta füessêm a revo
i:rruJ;JO a que pertenc;;i, o nr.111':) Dcp11 ta1to de·. lu~:'lo e prcc!:im:ls~e.m a R~'JUbEcn. 
fenc\1:i. o celehc1'1'ímo cllefc dn P~l.icia c!e ne- O ~R p ' 'L, G-u-11 ~" - '. _ F · v Ex rir.da me no ·j o s ,, l' B!!.~tos ' '· Au •• L , <w~E> OL • • 
< • • ! t :t, r · ·fi)e r!o · , ' · · • qmJm inspirou o ?.fa1•eél1a1 J)el)!lot'o? 
. o Sr~ . ~t:r.t~AR!O r>~ S·11:z,\_;_Xã.o ~poí~d9; o sr~. JOÃO DE S!Qlj.8!P.,\- Nã,, ~;;tá dizcn•!o 
e u~:i. 1:1~g1:>trailo qiw honi'Ou a t:\~l':i. de JU!Z. ks':, mas ceintribuiu e tli,:so foi tcstemuuh:t, 

l• or JUIZ em A1·ar:i:m;a H anuo,:. 1 en t1•e omros, o ~eu illustre cvll~ga e amigo, 
O SR. JoÃO nE SrQV l·:mA- . . . de nefanda o Sr. CceH10 Lblxn .. que úcvc re1:\ll'd:.ir·l:C d~ 

memo!•i::i., riorqu ci m;;.ndll.W• azo!•r:i:rnr nas re- su~ p::I:i.'ll'as. _ . . 
pa.!·Li<;ões p~blicas es(!r:t•·o,; f~gido;; rla_s sen· }'l._:..() ~ C~ma::'-,. 'l_~c nu.o e.;bL nc.s!.c i·~crn~ 
zalas que vinham :!. esr.:i. r:i111i:~l resp1r:i.1• a p. a t1.,.,.11Cl1 :i. . l\~ •C:a. t.1 '1. KcpublHa, •f::l1i;íl 
:!.ragern ela. liberdade; ne .. ~ta. oc~:l$hln 0 lJl'•vlor g-u.ar· ·~cias no 1nt1n10 da a.lr:m. cre:i::as rnona.r· 
bat i:i·sc ac Indo <ln:; ô 'stiucto.:; fi111os 1! . .., !Uo ch!c--::is, s-iu~aG~ dos_ ••elhos tempo.>. para 
Gra!l1le do Sul. cat1-e o:; qu:t<·S <:s;.5.o os illu;- C':;l_•L rest<'.ltl'aÇ'dQ tl"J.1Çoen·a!nentc t1·abalha.. 
tres lie;mtarlo;; os srs. ~1ar<:al Escoba.!' e Cu.;- (I-i.:.~sa . ) • . . _ 
sb no <lo !l(a..>cimento. p;ii·:1 libercur o muni- Na.._, cons,a ~a~~cm d:i act'.1.:;. a.pm·~ça.o Lia 
cipio 1!e Peloti!~, onde cxisi.i:m1 l•.000 cscr~.- s~'°"'unda. elet•::i.o !~tta F~ra ~-· Sccret!Lrw. 
\OS. 1 O SR. Jt:vE:xcio J>I~ AC1'.:rA!<-:lo:ilo ,;e f:t 7. 

Qr:a.ndo o nobre beput..'l.do e o seu 1;ropo apuração d.i uma eleiç.1o· que 1ii:o t-:'m rcsul-
:ipp!audiam a attit.uur, dr> n:iinis:.er\o presidi~-º t.utl.o. · 
P,elo Sr. ~oão . .-~l~i:e : !~ e insu.lta\•am iodes os 1 _O sa .. llfot~Ern.,\ ALYEs-Vcrificou·se riuc 
d.as pe!a rmp.en:;;, o~ ropubLcanos. · · na.o 1t:w1a uumcro. a e:oi.·fo ricou ,!e ne-

0 SR. BELlS.\Rro nE SouzA-Não :i.poi:>.do ; nhum effeito, mie pediu, poi~, ser apumd:i. 
e~tú. cngil.nado. Nunca !'ui redactur· do .Vo-ci- o SR . .To.\o DE SrQ:;;;:r1tA-Em •ista ila dc-
dwfes. fc;;o. feita :i. Me5't iieto :seu illust r<; :lmi~o, o 

O sn. . L .\)!OUXii':R G@OFltEOO- Y. Ex. dü. Sr. ~iorcir:i. id Yes. tl•iix~L oh• anresentn.1· 
Jicenca pa.ra. um apartei emc11d:.t :'t :1cb. e.011er;ofü\o que 1~e· ho:·:i. em 

Ful Deputado rcpublicano no tempo d<:1 tl l.1nte o Dim·iu •la QJ.19.·c•.<o pu lil i•iue t:om 
ga!Jiriete do Sr . Jri:io All'red"' e rn:tn,ta ~ . .i tis- vc>1·d;ule o cp1e se pussa no recinto l1 ;1. t:ama.r:i. 
tii;.:.i. que se !liga que S. Ex. sempr<! tl'a.tou ()Iuito llc11i.) 
com delic:,..de:r," e atten<;:io a b:i.ncoHla r epubli· o si~ . ~lottEm.\ ALYES-V . Ex. cltsculiu 
cana.. (Apoiados.) muito b•Jlll :1. :1cla. 

O SR. Joio o~;S1om~11u-lssn eco11 s;l. 11iffc-
re-nte; m:is, era. 11es:;a occ·a.siiio í[ lle S. Ex. O !§r .• :;los6 ::tlaa•i:ino $Crit muito 
:lppl:iu·•i:t o min i~t1~ri0. c11jo pr<:sMeute <lir.ia. brtn-O ua r·ecl:una.ç.'i.o qu:! vae a.presentar fi. 
:tos rc1Jubfica:10s-cresç..'.\m e appareç.am . ~~e.•a. !\iio o foi lwntem pei':lnte o successvr 

o sa. Jrrv i-:xcro o;: AGU!Ait-);unca dL;se d:_' St· . J.•t·esitin_nte. !JO:·que. diau::.e _1l:t anir11~-
semelhaute com:a. j (:ao .que ha.vr:t em t.Gdos o~ e.;p1r1. ~os. 1.H1G 

t1uer1;t couconer pu.r-..i. rn:Lior exc1taç·a.o, 
o Sn. . ~IoP.ElR.\ ALVE:i-E' mnn. b:i.llcl~ • 0 s B ~ d· , 

n.itribmda ao Sr. João Alfredo, quo é um 1 R. ui::so DE : .XDRADA a am aparce. 
cidu!lilo distinctissimo. O Sn. Jo~F: !lfan.uxo - Niio é tal ori1cix-.i; 

o SR. Tnro:rrrEO D.\ CosTA-'.11<1.s e~ci•cveu l repete que ~ominú~\ . :i. penir.enc:i~1·-se. 1lo cri
llm m'rnifesto inon,~rcl\ísta l;;• m. u ito iioui~o 

1 

me. de ter :w\11 l'C\"oltoso . Tem o e3p11•1to de 
t.:mPu. (T;·oc-im-sc Ot!tros t?pai·!c'.) ' t·~vo!ta, cunstante e peyn!aucn!c, bem enten-

- d1•1o, cont1·a a oppres~uo_ 
O SR.. PRE3IDENrn-Peço itns nobres D~pu- . _ ~ _ 

ta1ios que niio interrompa"t 0 ol"tclor I O Sr~- BuE:>O _n.,. A1'DR.AD,\-Como tez com 
~ · · • · o M:n·echal Flori~rno? 
(' Srt. Jolo D:i; SlQliEIP...\-~est:i o~cnsiiio, 1 · · ". 

r1u:i.ndo as forças r>:xpeii 'cionilr-i .s ue Mr..tt6 O ~ri .• ro:~_~faRr.-1."·?-~XJ.cta.:1Jeme; re;ol-
c;1-05,..,, ~egnh1m , tui rnm~:1do por iil•fü:u{'ii.•; 1.~\'"'~ . concto. .. o ~'~·~·1e~h:1í flormn~:: po1.~u~ 
,1a g<>nei'ui l){);;ch;ro. p:•h CO!lfü1nc;:i. CJ<tC iht :i:red1tou qu, e.l" c1a1ze::.•e 1mJ;.~1. ta. ~ 
iO~i1ir:1•~. porque. fazcnob p;il't•~ d:i. im- !.hct.:idura. 
prelll;';l d(:>ra C:ipituJ, !itwia. . 1ictcudi.Jo fJS o SH. BUBXO DE .AXORAL~ - Queria a.penas 
milit<J.rcs na quest~o lcvani:i.da rni.quella. recol'llàr. 

C:i.mo.r" V. IU 
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O SR •. To<i; \L\JuA:>O - Eu !!Oh'.·~ Depu-: E' (l':u1co ~üirndor e nii:o poc!ia. s:1hi1· J.est<\ 
~do ;Hid<) !i1zcr U'.n ir.tP!'l'og-:>. toi·ia :L r. ufo~ os po:o;i{;ii.o p:i.rn "lloinr o _'.:"O\'Ct'llo, me.;mo }>OI'
seu:.; runi;:os e correíigío:1ario~ de lV\k, a. que n:io úClseja qn~ ~e pense que tem o.spi-
todo; qun (!ntra1~i:lrn pa.ra ~) sa~í·' d1) par+.itlo ra~ües 3. qu'.!lqtH~r cou~}t: -
fe(ieraL ao seu c:itl~~g:i. e n-1nigo .. o S1\ Sca.lJru.~ tá 
cu.1\; nome pcilc-licenç:t 1-.:tr:i. d·~cllnur. · . ~)r SR. DEPUTADO - Mas es. · com n oppo-

s11;;to. · 
O ~!L Sn1mA -Ji o c)n:lrn1ei. 
, o' .;:, J .,-. 'I n· · - . 1 O Sr.. . .Tos1; :-,L\r..nxo-0 c:overno tem o que .. ·:~· , f'"' '~ ·:.!,!.\:.;?'.:"; J_zi_::i. q:ie 1'.1';? r~Ul}l'rl' 1hl'. 1'..0 J:l:l.~;:'(\ (!Ue GOfil U. OlJJ)OSiçâO nJ.O UCúll-

tr,l1.C. le.u.1. p,ti.~ .t l l,_uc1r.t. <1ue ·.t,cl\.L e.,_.~ 1-tec:.'! n m~smo. · 
ch?goa o tempo. ne~i:t t~an1:trn.,e~.~ue,r'.1';,~J '."õls sua.~ pa1:t~·1·.:::;: niio l!:i alJsolut:tmeutc 
s~1 t1tlo comu um dC!rnrmy.l ifo or iém ' ub o!h,tb:J.. pois ;ipeaas esta mo~trando que a ~UD. 
ndado!), COal•J UlU:l C.>pi:ClC de C:tC'l..[l!:lSit\C UC l 11,1,;1r .. ~Q e> o fl1ºl •• ~1, •n ,., "Oº_l."n(. jn ' º'" s' l' l 1 ·· ~,, ., ..... ~'---'S 1 o. L~., ,, ::-:::- 11,,;;, r.._.~..._-,,-'-' o .. 

J li IJ,i;~L 1 inC!lt•~ corre~p~•'.1der [L êon Jfanç:;. <lo SCU U<tf• 
0 Sr~. IXCA;; DE: 13\RilOõ- J:: O !!~•\c,;rnl) prc· I tírlo. -

ci;;a liú c:tr<Lpla~ma. 1 . :\iio ;nhe a.; •;ondiçili'~. era que. ris ~~us. ltl)l~· 
O Srt. Josf; :-IAraA:>o-0.> noln·es DclJUÜtiL,; !'..1<',os C•.·ll~;.;:.s ~or:un eleito~. poi~ o ternt(l~Io 

querem ,1e5i'i:d-o a:;:o1·a riue esta. t:i~i ~l!eio tl:J f:lr:11.ll e mun''. Y:1st.o, e C:M.la_ um lia de t~r 
de corclura (ri. ,Q) e de pt·n•lenc\a. imnaili;i com.p~·om1s~c~,que. m1utas v~ze~. n<lO 

0 S ~ ~ . . , ·.> veçm 'l [1.1~ 1(;1 pu!ittc1da1ii?. e qu.e so poolcm 
r: • :-;i,,rn,~ .. \ - r..st;1. !'.:>so.v;w) a ser p:•n- se~ Eqt1i1lados <!-JIU 0$ ~elts elDit:ores. (Z'ro-

dente. txt .. 1-~c 'l fM1·1,·~ .J 
O Srt • .Josi: }.L1.1tIA.:>ü -S3.b·o s".i•t. (Ri::o.} 1 c,~d:i Depu L:v1o. cm seus dí$triclo~. cm lo

Nou~ u Sr. [irn;;;.len"c qu·~ iôto tllilo q110 ~e1 c:ilidJ.(ks re1u,,ta.<;. lia •Jc ter tomado co:np1·0-
e.•t;i. p:issar,i.!o nu<) ó PC!' sua e '!in nor coi~t:t rni&~o' qae não ~U.opublic:s, porquB nii.o fo!·:.tm 
uc> honra•lo; Deput:vfos. - 5te:·cotyp::dos. 

M•to :\ ~íesL devo vstar ÍO•nu~·:vb. dr. riuc Niío esta neste casD. porqui:: r()presenta o 
ltontem qu~.n.lo se •jiscutia o pr . .1jrcto que au- e1e·1wraüo de um partido que. estú. de hll. 
toriza· .. a o p ·g:Lmento d1.1;; milit:;J't." qtie 1·e· rrH1ito. IJm opposiç·io ao Pre:>iucnte d:1. Rcpn
vertcr:im :i. acti\·id11,]e dos seus po.sws, P''•liu i•lic:1. po:·que S. Ex. e o chefe •lo parti1lo uo 
que se sulnnettessc :i. dt::lib'.:ra~:üo. 1~is~u:•s:'io ;.'•J\'L':·no e do i;eu partido, como úi~se o it!us
"' :i.ppro~·:!.~âo d:t Carnar:t a 1ln1"it.l:1. stBeir.:i.1h. ci·e c~:-fcw!i:i· da maioria, e como esL:i. e.ocrq>to 
sobi·e o •lc:,;tino que •'c·:i~~ ;,er ''~>e p:·,~cdo. e ::.uthcntk<i.tlo no Ji!a.nífrsw que ;.t. úíssidcnci:i. 

· qm1urlo c1n :l" dt~cu~siln foi apresr.,nt:vl:t ümr. atirou ao p:üz. E11tcn·leu tl:J :;eu 1l.cver mun
erneotl:i. suh,tirn:iva. e apriru\·aL eih ''rn tel">e lla po>[.;ii.o •lti opp0sicionista. sem li-
3·' 1li8cns,;il>J, sendo. entrct<1nto. 1·~jcil:L<fa n;i. ~:içues eo:n os seus HJ l!Sti·cs :unigo$, qm:r 1!0 
di~cussiio esp~c[:\l a 11ue foi subrnd.trtJa, ,~on· mn. fltl!;l!' de nutro lado. Vota C•.1m tt oppo-
1orme o fü~gimento. ~k:\o. m:1s sem te1· c.;.m ell:1 •~ 1nenor· li;;tL•:<hl, 

O illmMe nresiJ.ent·', que com i"ual mcs111•J p0rque ;;vmpre tüi frtlllC;\11\~nle opp,•-
brilho... ·· "' ~id•mist•i 'lª ~·ovenio ô ui nela tem os m~smos 

O Srt. Sr:::AB1c.\- lst<l tu rio consu-, tla :i.ctn.. 
. O Sr... Jo:»i: }!Ara.\:'\'O - Perdão; su.lic que 
isso consra. da acta. ~omu ;,a.!.Je <J lH' o nobvc 
Deputado vem .... m seu auxi!ío; mas nàu é 
disso que quer tr·utar. 

O il.lustre pec"idcnte. dizh1 ..• 

s~1 Sn .. Dt:l'UTAD:i- Estit renà.e!1do home
nagen:::. _ 

O SR. Jo5;:: :i.1ARIA~ t)- Não 1·enrfo home
uagem a rc~so: • ,1Jguma. e a;::>roveit'J. o en
sejo que li1e 1!'°1 o nol.ire D<:put:vlo p:i.ra. re· 
pGtir ,, qne tem rlito sempro, e franco atira.
do1·, faz opposição por :;ua con t:i. 6 riEca. pur 
cont:i. de seu p<1nirJo. do p:trtido aur.o:iomi~ta 
de Per11:1.mbuco. Enccnn•uu-5~ tom a íI!ust1·e. 
opposiçiio de:to. Cam~.I'«, nu luh1 de to1h~ o.> 
ú1us, nas cam ;m.nhas pi!.rl:L!r.ent:i.i·es que se 
travam ; m;i,s, nada te::1 com a ~oa pofüica., 
püi$ 1iiio enb•:i cm comliinc.i:õcs, não assiste 
iLs suas sessües nem sabe rle ~eus planos. 

inot1 n1~ p:~i·a · con tm Utn· :• se l-o. 

o Si~. Bt'EX<l JJE ANDl~A!H. -Op_posicioni,ta 
~JJ> Gon3:·no e ~·L n.ct.a.. 

O Sa . .To.>1~ ~IARJA:>O-~fas vae liquil1ar e,;se 
lnc:h1.:nte. 

· Me1·ccc cens11r:i. porque continúa em oppo
~ição? :-no a..:cus:i. tti.mbem aq tielles que hoje 
fü rtalec2m o ;!'O-vernn, pois fa:i: justiç·n. ao cles
i:'lt'.lres;0 corn qne procedem. 

Não se pódc aizer tambem qu~ aquclles que 
estiio ao lado do µ'JYerno :procedem assim. 
porque elle t~m o que dar. pois todos co
nirece.mos os in&tiitos p:i.trioticos que os do
;ni12am. 

Xii.o diz que os ílt1gtt'Cs Deputado-.;, seus 
<i.:nigos, que: ,it1tga.ram prcstigb .. r o ~nverno1 o 
tl;:e.,~<·m n:\ mira de posições e 1•ccompensas. 
(T1·ornm-sc o;-ico-~es.) 

o SrL .r.~ ·nm V!LLAS BOAS - A opposio;.ão 
er!l. ao governo partüJ.ai:io, ao go'i'erno desse 
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P.:t•:ti<fo rc!'ulilic:uio !Hcl'n.l, p;.trticlo q~1c boje l ' lc f;!.Zel', quo l!.le di.sj)\m .. -<Cm a s:.i:i. henev.o-
Ja. uesa.:pp:tl'eceu . J encia . _ . . 

O $R. fü:RE Dl:·\. or; S . .\. clil um :i.pn.r te. l>izia qne não •:omprel11!nde que St< organize 
O SR. J·os_r~ )fa1w .. xo tleve l'espostri. a estes ! ~i r.i y~rti<l~.~~~ra. ?P:E'.°::·~.e ii, tl irecçiio, _que 

clous apa.rt~:s: _. ,e >e i.o -p1.,1<.o c:o.1tra110. . .. 
mz 0 :;ea mustre colle!!il.. secrebrio do Compi•e!!en1le que se. org~mz~ um p:i.rt1Jo 

p:ll'tido republicano democi:<lt.1. e ue "ll t com. progl'a.mm:i defin11lo, rnt~~1~·amente con-
da/o toclo 0 :i.p.,io ilo ::ovei•no. ' l - .e . em traria'?-º pr;)gt·:•i:um~ d •1 p31· t1ct~ cont~ar10 . 
. · : Atlm 1 • to q ne no se10 tio pro;ir10 p111•t1do se 

o_ i':R.,- .Osc,\1' Goo(lY-:-Si tom.~m css:i 1leli~>C- !cv:mte ::i. d iS$iden<Jia pa:-a. ·combater a. Ji
ra,c,1to t>t cm ~egre1lo; clla. na<) vcrn u. _ pu- rec<;ão .fo cher~s clc:s.;e partido, por contra
blico. rhn·em o~ seus intuitos e alterarem o sett 

O Sr. .. Tosf: MARr. ... :---o-0 seu i!lustre amiuo proi,;ramma. 
secrettJ.l'iO do partido republic!lnO democr-<tt'li.. O parwlo ~cm~crata. foi or·g.a.níza1lo com a 
vem pr.:.star um grande ser\·iço a.o paiz. dí- louru.rnl a_sp1rn<;ao de conquistar o poder. 
zen•lo tine este partido (oi crearlo pa~·a. apoi.ir 1.Jnte;·,·"l'~·IJI.'-'; apa;·te.•.) 
o :!Overno. · O P~·<-Sidünte ila Republit"<1, responde aos 

·o p:..rtirlo <lemoc~ta foi creado para fazer nobr;;s Deputados. e o chefe do pa1·tido . 
opposição ao partido federal. O S::. H~1:E1>1A m; S.í.-0 Presidente da. · 

O Stt:. HerrnDI.\ DE S..\. - !lfas pelos chefes Republica é o Chefe da ~ação . (.1p1Crtes.) 
que cstao i1. sua. freme, não sei que orien- o Sa. Josf: :\'fa1:rA:---o-O Pr~sidcnte da Re-
ta~.ã.o o partido tenha.. publica ê o Chefü da Naçiio. di'l: o sem iHus-
. O SP.. Jos~: MAr.r,~l'O niio sabe que um par- ire :i.rn:g•i; o Prrsid ·nte da. Republic.-i. é o 

tido ~e pos.;;a. organizar pai':!. fazer opposi(~'ío cliefü do ;1ariido clil-o o progmmma :!o par
a outros, pele~ llumens que o diri~e:m . (.4puia· tiuo federa l; dizem-no as assevcra.i:ões fra.ncas, 
dos.) · pnsiti vas, c.-ibues to.o learler dt1 maioria desta 

Comprellende que um partido s~.ia. o:•gani· Cam:i.!'a. com os a pplansos <lo. Gamara. fül-o 
1.ac!o par:i ...• (l!Q. apa1·tes gue interrompem 0 o m:tnifesto da. íllusr.re. dis~idencia. em qw:i se 
omdor. O Si· . presiden:e ?·cclam.cz ot:e;içlio e ;i.ccentuo;~ muito r:lara.meutequeo Presidente 
1iede "º Ol·adol· qi~e se restrinja á ma!eria da da. RepubHc:t e o chefe du partirlo . 
aci,z.) 0:-:i.. nús que não approvamos a ruar<Ja. 

O Sr. prcs;1!ente niío ha de ter a. crnel· r••gis!l'8.cfa -t>. R . F .-, nós, elei tos cm oppo
dadc de nli.O pe!'mittir que responda 3 05 dous ~içií.o a.o partido feile r;i.l, poderemos hoje 
:i.p:i.rtos. com que roi interrompido. dize1· que fomos eleitos em op~osiçao a.o 

o StL Hm~m.\. n.: S,\.- M:i.s V. E:x:. está Sr. Genei·u.l Glicerio e não Pm Ollposiç•lo :10 
torcllndo 0 me.u ap<irte. Sr. Presidente da Republica? 

O · se~. Jo:Hi; MA1uAxo peão cnti1o ao ~eu 
íllustre :l.lllÍj!O, que o destorr,:i. . (Pausa. ) 

O s:m illnstre a.m igo. companheiro de pro
P~<!anda contra ª· po!itica do partido repu
hl 1cano federo.!, d iz que o partido democrata. 
tederal foi orgaoiiado po.1·a oppôr-se (i direc
ção que levaram os chefe; do partido !e· 
dera! e não para fazer opp~sição ao S1·. Pi·u· 
der.te de Moraes. 

0 Srt. HEREOIA DE S.í.- Fomos eleitos em 
optiosiçãc ao p:n·tido pela sua. m:.i. or ienta.c;:J'io. 

O SR . .JosÉ ?.fAP..tAxo-i.\'ôs li:lmos eleitos em 
oppo3içii.o ao Si·. Presidente d:\ Republica, 
rumos eleitos em opposic;:ão no partido fe
der:d, pm•q11e entendiamo~ uã.o q ue a exe
cuç~í.o do programmu. ao partido t'ederal não 
ros :e religio-,amente cumprida, mas porque 
(;úrnbatiamos o pr·•gl':1mma e os principies do 
p:trtido federal, nõs todos do partido demo
ct·.ita. 

O Sa. HER.EDIA DE S.i..- V. Ex . ainda ha 
pouco rfüse que represenuvii. o seu p~trtido e 
niío o democt•ata. (T;·ocam-se apai·ces . Intei·-

0 S1t. Hllr,EDlA. DE S.-i.-Peio programma riipções .) 
que V. E:c::.. conhece. o Si,. JosÉ M,\Rr11.i-:o-x~o duvidará. q ue o 

fa dizen<lo entcfo que n1io comprehendia 
que um partido se pos..'ia org:ml1.ar sem idéas. 
sem princípios, cogitando l'imple5me11ie da 
direcçiLo que o.o outro po.rti<lo po~an1 dai· os 
seus cb.efes. 

U::11 SR. D:::rUTADo-No :irog:ramma. figuram nokc Deputado q·ueira. :1.rrog:w-so o dil'eito 
ideas, não figuram pessoas. (.-lptt1·1es.} de Nl;u· nesm Ca.ma.ra e:n nome rio pii.1·tido 

o si~ .. Jost~ :II.\l:I.\:\"O pt'dC aos seus illus- dem?<'l"<l.~!1 .• ;\o qu:\l n~o po1 ·tenc_~. :i. cuj:i. 1li
tres ;.:,migü>', não por a.ttençãu :i.o ur:~d;•r, ! rccçav nao r,ertenc_e. iSabe se multo hem c~mo 
que não pôde prencier-lbes 0 iiiteressc ("''°•o n?bre Depuwh' se cvmportou no wre
apoi11dos), mas para que nfi.o sejt~ int~1·1·om-[ ctorio. 
pido na ordem <le considerações que tem O Su.. HE:REDIA nE SÃ-Como fi.li 1 

• , 
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O SR. JosÊ :'.IL\mA1'o-'hC\ uízel-o. l e~i:l C::pitnl. in'Ventou um~ histor ia de seore-
0 il!ustr-c ·De;nitarlo . que rtllàs to: U!n dQ' 1 tar·i·" de , :·i~·e ,~torio. · ~ , ,- · . . _ 

ma.is esforç:lli<)s... 

1 

OS;: .. H~~1. r-:r>u. Di·; ::-A -'Na.o o.poiarlo; nuo 
o $':t. H!:aH:l!L\ Dlc s,\. da WP. apa!'te. C::J ;-:u. . 

- • ..:. , _ . 1 : 1 . : O S1t . ~L~TTA MACfL\M ( dirio~r.,zo-.;8'rio 0 SR. ·!º~" .. faRIAl\0-0 110.~rc .)cputi.\ID •

1 

Si·. J o.i·,: Jfr;·iru:1 ) _ v. Ex. est a, ·lll<\l in- · 
foi :err~:ttva:nrnr? 1m1 dos p1·();notores u<\ o:·· turma.do. o di.-c:::i.Jt•io nomc:t.do solicitou os 
g;n:~1zai;uO do partido. . s:e!'Yiços d::i nobre D~puti1.1o . o Sr. lfr:·e·.lfo. 

o Sl'.. HEP..1W!A·D1" s,~-v. Ex . ó ír;jus to <leSú. . . . : 
par:i. commig~.. . , . . 1 o ;;r:. H1·:1~rnrA DESA·- Eis :!hi . 

o s:i ... ro~E .IÍAP.!ANO-~-~~' o 110!)' ' !) D.::i:m· 1 o' S:t. Jo:>É M ... H!,\'.'•) - o Sl' •. Jo:lo ele Si
t.~':º ,."1nJ::1 l! pr ,•OCCUp:!•:au t!e p:ir ten ce:• ll(I q ai:-;~·;, vi'i:\e C'jlltJ.l.' guc iLbl'iU SCisii.(J JlO Seio 
c!ncc.or10 . uo · a::t1d.i auconiJ.:·1;;ta. · · · 

O SR. Í-IEP,::01,~ · Dt-: 8.\- :<_;"b apoi:ido; ~-!}- ! o :=-·: . · B~;,:-;o !>r·: "\:'i!H~.\D.~ - Que p~rtlrlo 
p ello par.1 os c-bch's do p11·~-ulc . 1 f e:::;~.'? ! 

O S<l. .. los;'.; l\L\rl.l.t:\o- Vt:c pt';wnl-o . O 1 (} S:~ •. 10.c'É )L\:n.\:-:o - xr.o a.Umil'li. é}ue o 
nob~e Dep~ •a•lo ' l u~r· ~e:' u ra du:; 1.nem~1·0 .. ;; 1 uo!i;·('l ; ::?put:•1.l•J o :io saib:i., po1.·q t:e o 1J1Jbre 
do rhi·cC'!Ol'.!O [EW ~m111;; o;: me :o:. ~ P••cl:!\ .!1z«r [i,,1,u t.tdo. :i:•~ ~!~Lndews _.: e S . Pu;itu, :i;ic 
que e:.:t : s·!a l:un1tldu. c~~orrchg1_ona.r10: l!On1 1 p.j:lc S.ÜY·l' o C}..U\: ~e }J~~s:::. no. re.s:o do :nun<.1~ . 
a franqueza co:a qi:e s:,nc. a;>u!l 111· :• !'<'!>P(•::- 1 Pensa :lC:!:;o o uuu!'e !Jeput:J.do r:n~ o flraz1l 
so.bilidarle cie snas po;;içiic~ .. . (:trr:·:~s, s:•s- 1 és. P:tt! l<)? • 
SWTO • t oca1;1 os 1., .. , ,};<1"0S. ) t ·' " 

,... ' .. . · · _ . r O ~ ;~. Hve~o r~i;; A:'\01-:.AI),~ - "'-·OtlJ8Sso .. :i 
O ::>!!. JOSE ?II.\ ~ tl.\'.°':o (p!!1·:1 o s,.. p;·c::z- , v . Ex. que o~ jo:·uae~ dn mmba t er r;i. nuo 

àC;11C)-Deixc-me fall:i.r. r Llel'<.1.lll llOti<:i1 rl e:ise partido. 
O ~~. ? 1:E>1r:E:s1·E-Pe\·o a V. Ex. que so) o $t~ •• r0, i;; MArUA:->.) - Si o n~l!Jre Derm-

res;rrnJci. a actn. 1 +.:11lo n:i.o cliz i:, tri p;:>r (5pir·1i.o. então con-
0 SR •. Tu$~ !IL1nn:-;o-c\. o.cta est.·L onc0s- I \lemna a su:i. tcl'ru , rlíze:t<lo qu <l ella e~ü~ 

tada; já vat' a ella. . J <li;~~·ciada co;~pht;unent~ <lo moYimemo 
.E' prPciso que :• Camo.1·1 cnnh?.\•:1· ~5!.'.i. p:l- l po.:uco 1lo re3,,J do pa1z. 

g!.na i:1~ma. rla organi~a~~.t~:lo rrti•lo ~ernr, . ! () Slt . Co}:LllO LISBOA d~l Utn :lpMtt':. 
e, :r.ta • .:. bof12 que ell.i._:0:. 1 •• t •• 1ue o 1llusLre 0 s;" Bci>xo fü' ·\.xo• · o>. tl~l um a par te. 
Denut:u\o, ll:LCI !ia dunda. !o: . t~mn l'rut1·r.1s 1 ~ ... ,_ , · · .• A • 

n.m'igo~ e t:Lmbem c; m o m·a..!o:-, orgauizado:• I (Soa.a º·' 111,.1pcrnos; o Sr. 111·..:.•1dcnte 1·ccltt-
<lo 1rarti"o democ1'tlta . 1 m .. ac!.;;u;ao.) 

D!z isto. pow;uo :-:. Ex. 1lis•1> qnc o oi•ador ., o St: . ,Jo,i:; :-:L\1:u:\o d 1zi~ que esb. 
nã;.i pertenci,t ao p:trtido <!~mocrat:i. •w;..~niz:i.<·ü.o p~litica. a q:io se rerere Cl)lll 

O SR . li.<:REUL\ vi:: S..i.- '.'IJ•) dis.s:: <tue i r1d1culo o S<'l! 1Uus tre amigo. - . 
V . Ex. não e ra. j O Sr: . lh:r:Eor,\ DE SA - Xão apoia.'.? ; 

O Si: .. To~i:: ~I.rnu:vi-0 wihre De;:mtado ; nrw me r-eliro com r idiculo. 
foi or~anizarlo:· . .. (tro:;-!o' . ·i l O $1: •. ) '.t;f:' '.ILrnrA:\"O ••• e que tlolla prn-

?-' n. o:·casi:in ue ~e c·i·g:rn i:~~r •> .iircc:u.>rio. ! cu:·ou tir;~1· partido, encar ta.;ido-.:;e como ~e
er:i. conhecido o Pru rido dn sr.•u i! lust:e 'c:·e :~t: ·i o1 i! ud:rect.or·:o ~' fa:1.1·urlo·s.-i candirh to. 
amigo em fazer· p:ú·te tllJ 1ii :·c;,~to:· io. · \ e viarlo h:de r1izer que fo i deiro pelo S·.·U 

O .SR. HrniwL-1. DE s.~-X:i·) :rnél\:v:,0 . ! m~rc:c i rnemo, 1;ue não cor.tc~ti1 (_Jluilos _11par-
' 1 tit.: 11ct1Jr1·o:up ent oradoi· e o .S1·. 11rcsidcnt~ o Si~ .. J)S I~ ~L\l: L\:.\"O -D;_i;~O~·~e tena7.· i 1·cc lc! u?a r• tLu;iç(7iJ . ) 

mente a i,;to; e conf,!s-:i. (1ue :iii.o s~ .ju!;.:••ndo j: C\ ~. -.:- • " • ,,, tF u
111 

a arte 
co:n a capa~~ t~&!!c f.H·ecis;i p: il·;t SHl; i:"lcmbro ~lo "~, ~ .. · i.\!.AQt •IAS ·JO~Ç.\T~\ ~ .. s :.t . ... • P• · 
õircc~o:•io. ,füse: o :-:r . Ho :·c•rliil. ele sú, qut! O$;; •. Jnsr.:' ~!.\1:u:>n-E~t-'1 se1S;J.O llei!·Se 
reccm!ie..:e sei· uni !Jornem tr abal!l:1<1or. mmto l c,xact;~;!·;enLe. po1·que o pai-tttlo :cutoriorr11~ta 
activo, int.e!ligente. ainda a i.lo r.stú na <Llt urtt l en~mcku declarar-se soti<lar!o com o partido 

- de ~er memhro ' lo r1 ire~•orio. • democ1·a;;;:1. do Kio r: e Janeü·o. 
O n0bi'e Deput::do nii.o se rl'\;;igoou e clle 1 !·:is pol'quc o Sr .. João 11e Siquei 1~~ Lle-

11ue queria figum r na l ist:i. t! os membros do! cl:::·:.; :,i-s~ <:: m <lii:síckoci:i. ao partido demo
direct0r io d€Soe pa1'li:lo. cite r,ne q:~e•'i•c fü1.e1· i ::r"t."\ e e i:i.>rLi,:o r<:publicano redHa\ \1~ p.,,r. 
Jjgur·a. ~i t;US•:J.. àe., t-1 org;i niz:it~·:1o. :1. c;tw.! l11 ~c i 11a:nl~t;e:;,\ l,~ ,:e pr..:·$S~. errl L .. ila.rn~ ? -o. :.\ !;Ji sul'7 
S. l·:x. rídieulari7.:1. e ~m !l<"me ,;:i, ']tt:::.l sei fr;'.~au",; •> ~(;U 11vmc; e manuando·o a. 
a.p;:e~niou canairfato i.,; urnas e!eltoi·.tts iior ! ca1:10.ra. . ' 
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o" np·1rr.e .~o seu iHnstr;) :\rni;ro. ~.-si i:-. n:i- j fign:;-a que ~o.in1h thz. o .'.'nc:-.nto do' dele!ta11fos . . 
10.nn.o :i .. us ,irl~:wi:~ '!Ue ti. s, .. .1- .;:o · t~e ~i -[ ·L· n1:i. .10 ou\"lno;· . -
qt:ei:·a. l""~ r.~ n-ic :1 l~! Z!''r. 1:01·0 ~~ ,, :i ::i: º''·' M:·.~ conr.lniu c\iZf•nclo- qiie a5sim como :t 
}':1,ra (> ~(:n ilht.- t;·ô a: :d~o l <; St· . Hc ·:~ ~I! i: i .. d~- J,u:.;u.' ~ 111n se2~ vnpr; ~·oso 1 paíra11do. nos n.rcs, 
Sú.1 r~c que 1fp:;..1.·éid.i ~;l! (Ono;1 ·:ist· ~ at.ll i ~i::-iu ao 1-~ (,1~tttlor: - ~ ~,i:n"~1. so11da1ne1ne apokvlo, sem 
liatt\11.o t'.<:moct:i.•:·iJ. . : · m~"'·"º c~•.w,w 1:01-.\ o 1:onc\lr :;;ti U\l~ ·muswes 

. . . amigos que por~erium sustenw.1-o em qual-º· Sr': · H!::nEDI.\. rm SA- P~!' 1soo e que quer qu0<i:i.. · . . · · · 
•)o; 1a !«l!o.1· cm nome ào m.rtt-10 d(>moc;·;~ta. . . ) · . · . 
e nilo cm n0me do na.i-tido 'ii.a tonomista. O SR . I Rl:>llíf::\TE- Peço no 1llustre Depu-

. · ta.do (! uc 1 ·1: ~_~nnp a.:; $U;•S obscna1;ões, JJOl'-
0 s:~.' Jus~· ~L'..'~J,\:·;o-0 :i~!·~ia;{\ ·:-.;1te:w: que ji~ e~ttl. na tribun~ h:i. urm1 . . hora. e tres 

ll\)st,·, 1 ~c. P~ruurnbuco n1i1nt:~'.:C ~ s.u:l. :>!'":!~ · quai:tos. 
11t;:°'çi'.o <'Spc•cia!:o espe~·:~n 1 ~0 a. r~~~;. .niz:: <:?io 
gcraJ dn pa1·t,i\!O de~HQ~t·ata. p itl\'..~ inr.orpOr<J.r
:>C f'11t:.;ti r;u:ientl:! cl est~. r.~:üent!o :1 ~aa de· 
no:nii1:i <;ii.o . 

~las. ::iilb. el~itC\S e:~ 1 n<":rn.i ª'' opposiçüo 
;i.Q))'.1.1'1.i,\\) l'~ll'.lb\\c:~ní) f•••\a;·;i.\. 1'1{);. nfül te · 
mos hoje qne :~1ul..,·1y a n<'~~n. conducta poli· 
tic.1.. :::0!1 rr•·tcx.t.J •lc r;ne o Sr. GFcer io ~~ 
destacou do i:;overno r1o Sr. Pruuen te ele 
~-.!o~ae,: . l\ft.o t.'!lll"S c.1mpetencia. p~r:.1 l'n~:'!lr 
nesta qur.s:ão da \•ida domesti<.-a. i!ns p:.;'ti1l0:-'; 
1\(í,) t ·: •llll:$ 1\1.'.C \ub~"J>' Ili) 11~\)::t\', l)\ t1';1 

fazc>r co:11 que o grupo 1fü,;irJ.o ote Yenc;!L o· S:·. 
• ;(iceri<1, ou o ::>r-. Glicerio, ven\a e grupo 
dissidM1te. 

Mas o que vG e qtte ~e montava nm syn
dic:i.to que se foi de~·lobr~.urlo de mão.>, p~1r:1 
~e \l\7.e~ qne -;,~ 1\esd,í:lb\'~V;\ ~m t'''·~ti\1,Q. 

O :-;1-. G!ic:::rlo fico u com a primeil'il em!s:;in 
com a ,:erfe A. ~ º' :>1·s. Ros.~ e Si! <'n e r:.ir
ciuncui;i co:n :1 série R. e pl!r~e que !he;; 
r oem a corda. l_itilaridadc.) 

Os~: . . Jo3i' ~L'>.HrAxc-Agora que começ:n-a 
a !":~b:'r um·t recornn1~nr~açJ,u cs : 1e:~c ia l aos 
i llu~7.res amigos, perm ittit':°t S. Ex: que con
tinue. 

ilizü•. qua os ma.rombeiros -pnliti~..o~ enten 
•le1·a111 qL:c o piipe! da J,,mui cm o daquelles 
qi.le n:i.o se Gllei·em dellnir. 

O Sr.. M.\TT.\ MACHADO - V. Ex., como 
cl;efe d i~tineLO, de>e p(·~:i.r a respoo:mbilidade 
que iem sobt•e os hom ens. 

O S1~ • .iosÊ: !l-1.rnu~o-Acccita o aparte do 
seu ill ü;:tre amigo, a q U-l' tn •Jechtra. que não 
1\tz :i.ltuslo ;i,•) procerliment o de S. Ex. • 

Mas vej:i. o nobre Deput:Wo a. ditrerença: o 
•l!';1ilor, rep~Gscu t.ante d~. opposi~ão, está· 
<l.[>t'll \"<:i tanJo a opportunid;1d0 pa ro. fazer a ex
pl:an:tçli.o füis.su:i.s idcas e àctinir a sua po
si~.ão -

o 5". BELISAP.10 DE SouY.A.- )liio ê occasiii.o 
proprb. ; n:i 1fücus»i.o t\o?' orçamentos ê que 
V . E:i.:. <le\·i:i. fazer isso. ( -lpoi1Jdo3.) 

O S1:;.. Josi: ~{A.l'.U..')l;Q-Ma;;, si isto ~mb~
ra1;a. u. mnt·cha <los ; m.iJ:;!lios da C:l.ma1•a.. per
cruut;1 : 11 ae:n l!tc po•!eri atira r a prirneira. 
pedra. '! J::sü f.•i:en•io jog() frcJ.nco, de~collerto , 
;i,;~u 1:i iat:!o a r•~sp.,n:rn.b;Jidatlo d.e su;:i. atti
r.u1lc. e nii.o .jl1gc1 c!aivt.,~ti no,., ue tem ob;;trui
•fo os tta.ho.lfolil cfa. C<J.Ul.il.l:<J.. (.1t11aía.do•.) 

Ora .. si o part.i11o ma!'ca l'e.i:fat rl).•fa P. R. F. 
tevo 1\ll$l\onr:i.mento. si o grupo q;i~ se <liz 
t!e;;esito.riu r!a b:i.nrlc il·a ficott r.mn o Sê. <Hi
cerio, e a) o:it:·o q•1c c<ti·:·cga a. bag:.i.!:em ficou 
com o S1·. Prudente 1le :\·íor·acs : 1nu.$ si 
:imbos se 1.l izem F:1rti1b JtcpuLlk:rno :-c
, ~eral, J'!)i·quc o o:·:.ul1n· h;~·~·i;1 de pas~ar p:n·a 
o S1-. Pl'\\•1 •~n\.e 1\c 1-fome:~. ::il -porque S. E x. 
liri;;ou co:n o " r . Glice~·i11 1 ( '1.noicido~ .) O SR. ARl 'Ji t:R DmuE1:1c1i:>EK - O Sr. Pau -

Ern lljliJO•li;:ií• e e:n 11ppos:çlio fü)•"U. r: ~rri :t lí!w •i.G Souz;L Juniot· nf10 pode da.r uma. 
um imbecil :;i não se :it:.~r?~asse ;i.q 11elle~ t:;,ue «xpli~ti;ão pé"50!tl, tendo sido obrigado a 
se propi):?m :1 dert·uiJ;,ir v e!emeat? .ir' c:~rco- seota.r-se. 
rni•lo do ;.:"O\'<! i"J1!) que ,:ú t<l;n f.:!to :;. de~- u~r Sr .. D::rt:'.r.\DO- .\fa.s tez abstençü.o, que 
~r:~<;:\. o riesc~e·lito e a lnfolici<ta~•e eh Re- é :i. snc:sm::. cous::.. 
publica.. (.-Ipoii:dos , prolc:do• ·n:lti;.ut:illc:s .) O Si: .. Josf: ilfAP. rAl\'o-r omprehende o grão 

Quo.:ito_ ao m~is , s~ a ~cta está e~~·ad:i , o de responsa !;ilidadc one sobre si :pesa, e 
or;idor nu.(i <?sta .. ;;ssim lhe parP.ce . (h:•o .) crni. rcwonsa.b1lidade nine.lo. se lhe desenha 

O scn1 partido o o p a.iz dev~r:l ter com-, m:iis nítida. depols do "rito ele alarma. 1evan
prehe:Hfü!o :\ ironi<i com que e:n outm. oc- t;!do iielo lligno rep1·~"senta11te de Min:J.S Ge· 
C•U'iilo ~:;i referiu a fna,:e d.a. 1·tm. il ::i 01t •i 0!or. raes, um d!ls ornamentos d~ bo:i. "'Ct>ação 
ou an tes ::i. t•1tk;: os mn_r0~heiros da politiro dest:i terra . {:tpoiados .) , 

0 

qu~ ei~'.!;t~~,~'.\=:c' ~.~ ··" '1:, .~~~·~~!·~:~ coi rna.~·ll' Sº O Si~ . :'tL\TT.\. Zlhc:!Alio-E que muito o .. ,aq ... e "'"'·l .. ... o , ~.... :. .. ... 'e , • ... estima. 
a.o cs1>irito : ~e De~~ ::;oh~·c as ~;uns u,ates tl;1- • 
cre:iç:.;;.0 do rnunrlo, c'Jnfol'mé a lc:i<la b! b!!c;.i ; l O SJ{ . Jusf: .MARIANO- A S. Ex. , a. quem se 
ma.s oue pairava ~01.J1·c0Part\do J~cpublic "'no eonfe>s<:. pri!SO pelos laços de solidariedade e 
Fed<ll~<tl em l uk\,~ intesti11:i.s, como aq ue!la symp.1.thio., po:1c liccnç:i p !ll'a dcchm1r quG a 
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a.ttitude r.loJ orador cí Lfutermiua<lH pela ne- J .O :S r:. Pr~E>ID~FTE-Tem a p:.i.lavra o Sr. Jos~ 
ces;;idade que tem de fü~finir a sna po;;içi"Lo; Marian(>. · -
em uma explicação 11es;;on.1 que <1á. 

O S&. Siülllu.-Soln•c a acta ::i:íc h;~ expli
cação pesso<'l; lm rectific:i.çues. 

'ô Sr~. Jost M.Uél.\Nv-Os seus m1.stres 
:i.migo~ que o veem í::ol:t<lo ne:ola Cam3.r:t. 
l.íatido de to~lós cs ladoE pelas vcntauias -pai-
ticlarias. sabem que ,;e bale .11~ jc ao ht<lú t!a 
opposir;lio que se l c·n1ut..'\, como amanhã. tiu.r.er
se-IHl. ao lat!o de outi-<• opposição, iiuis o seu 
esco-po e com!xttcr a pol ttica inept11,. ~teríl. 
fomentida e troi~il-n do Sr. Pre:i!dente da 
Republir~'\. (Protestos ~.:!1~m1,:;1tc$; <tpoi<~!fos e 
.i11tc;·n1pçüe.<.) 

o Sa. YEl:GXE DE .AnttEü-COllSa:> peiorcs 
V. Ex. disse a.o go\"crno do Sr. Barbes:~ Lima.. 

O Si;. PRE>rnt,;~n:-PeçCI ao nohre Deputado 
que restrinja as sn:1.s obsc1•\·nc•ões :i. :ictn. 
V. Ex. e3tâ. ra.lbndo }JOr miüs de uma. hora. 

O SR •. Jo~B :\b.l~L\Xo-0 nobre Deputado 
pela Bahia, e não <! um:i. fi~u:·:i. 1le 1·hetoric<i. 
qu& sabe a symp·~tllia que os tem líga.,~o e que 
iiilo -poclia. ~er queb1>a.Ja. -pelas miserias dri. po
lítica. lhe Mirou ern fü.r;e csta1· ligado com o 
Sr. Ba.rbosa. Lima. 

o SR. v::r:G:>E f!E An;:iw-~:ic disse isto. 
O SR. Jos:E )far<I:cxo-!sto ú urn:; inlJ.mia 

dos renditlos. (.i,;oiwin~ e oparics.) . 
O SR. Tmonmo L>.\ Cosr:. - E' mais um 

redac!or dft Cidr't.de de R.i'J que se decl;tra . 
(f•·ocam-se mdto.< «p<i;·!~>. O ,s,.. pi·~sid~;11 .: 
1·cclama. ci attc:nçcW . ) 

O St!. Jo~i:: iv!A!:~.\M-\"ae sent;tr-se. 1) 
Sr. p residente füç,'l. ;J.ppro.-nr a :icta e con
ceda-lhe J.cpois a. palavra. 11u.i-.i. concluir essa 
explic:i.ção pesso.'l.J. 

Em seguida. é app1'0,atla :i. actc. da s~:sfi.:.1 
antecedente. - · 

O ~·- . .,Jê)sé ~.I:.u.-~ano (ptmi imia 
e:c1iUci.içr.io pe~-~oa/.) .- Pensa que os seus hori-
1•:ido:; ~migo,; nilo levai·ão ;J. m~l que o.S~. 
1•rc,;iúeufo lhe h:.j<l concedhlo a, palavra p~ra 
crmcluil· a sua explicaçào pessoal. ·· 

Re3ponJendo ao aparte Jo.seu iltustre ool
l.:•";1. 1!ectarn, ctue n:i.o <:stã lig-r.do ao Sr. Bar-· 
b0$;i Lim:i., como tambem não está ligado ao 
Sr-. Rosa o Silva.. As incompatibilic!ades. que 
o sep(l.racn do primeiro. s:ío as . m03mas que 
chumbam em Uentica. solidariedade o . grupo 
<lo Sr. Rosa e Sih·a., no Estmlo de Pernam
buco. 

lncompaiibilidaues · pes~aes "]lropríament.e 
não as tem com o Sr. l<-osa e Si! va, mas as 
<ie origem politica., de decoro, de dignida.i.le, 
de grupo a grupo são ;:is mesmas. Diril sim
plesmente: inco_mpa.tivcl com o po.r·ti,1o do 
"r. Barbcs:i. Lima., pelo :;r. B:wbosa. Lim:i., 
tambem o é com o Sr. Rosa e Sil \"a pelü Sr_ 
Julio de Metlo. 

Quanto ;í. att ttude que entendeu 11e,er as
sumir .ieante dos acontecimentos que se teem 
desenrola.do no p<1iZ, queriam os que llo.ie o 
insultam que fo~~e a. m1d;i. submí~sa. a beijar 
v.a pra1as do ;;-overno. Nilo! O orador pre
íeN ~er :i. omlu. enc:•pellada que se enconti·a 
no r:Jchet!o esca.rp:\.do tfa pc'e[lOtenci:i, gove1·
namental. O pn.iz o julg-ar.1, do q_u~Ll espera. 
jt:stíça, po»que, si obedt.::c:sse a especu1açõ2s 
, re 1:10mf.?nt.o o seu lagar estw•\ indic Jo :i.o 
b.d.o d1Js· que; t.eem que ilar e po<lia.m fazer 
a. p;in ilh:i do ;;overno cutre o orador e o sr. 
!~os: • e :'ii lrn. 

O or-.i.dor couctue l!emonstranilo ;i. Ca.ma.1•:i. 
:i. conecçã.o do :;eu pro<wli rnento uo p~r!().
mento, n colterenci:r.. politico. que sempre 
soulic ruante1· e q11e de modo algum hoje 
piirlo sei· po;;t;~ cm du~·ida pelo si!llµles factv · 
da opposii;.V:o que move ao ;!•>•crno que ac
tua.lmentci inreticíta a llepub1ica. 

O ~r. IIc1•e<lia (le ~:~ - Pe:•:O a Cotnpên-llCe111 m:ti.; os Srs. João Viuir·R. An-
pala>ra pela ordem. gelo ~eto, ~ei\·(1., C:l.-; tro .Rebello, Jo~L: )lur-

0 S · • · - E tini.lo Mendes Pimentel, Nogueira .Junior, 
i:. JusB )JAJ:l.\..:-;o-Si \· · ~x., SI'. J)re- · P:uiu.- llezencle. Ul'f)aao de· Gouvêa. e Riv:~

sidente, dü. a pa.bvr;i. pela orJ.em ao nobre davfa Corr&a ( IUJ. 
Depu~dv, eut[[o coatimi.o na. triburra. 

O S1t. Pi:E5IDESTE-Não posso dar a palav1:a 
ao nobre De1mtado, porque não ha nada em 
discussã.o . 

O ~r:. H:;:1:r~Df.\ m; S} .. -Eu me conformo 
com a -voutaile de V. Ex. e peço que me 
l'~serve a palarra IJa.ra o ~:tpedicnte. 

O S1t . P r:<:;;1o:axrn-Não lla quem peça a 
pala-r;1 soi.ll'e a a.ctu, vou dal-a por appro· 
v3da . Está approYaàa. 

O Si:. Josf: l\-L\i:L\xo- Pcço a palavra pa.ra 
uma explieaçfio l'~sal. 

Deixam de compa:recer com causa pa.rtici
])ada os Srs. Vaz de i.\Iello, Torl'es Portugal, 
Herculano Bnntleira, _Miguei Pernambuco, 
E11cl.iucs :M:i.lr.:i, Aristitle~ de Queix·oz, A(l_al
berw Guim~trues. Url!a.no Marcondes. Poru:e 
de Leon, Gonçal ves R<tmos, Al•~ro Botelho, 
Antl)nio Zac:i.!•ia~, Oliveir(l. Bra.,ra. AH'.reuo 
Ell!s, Francisco Glicerio, L:?.uro Müllel', Vi~ 
ctol'ino .Moa~P.iro e Azevedo Sodre (IS). 

E sem catis..'I. os Sr·s. Ermirio Coutinho, 
Tosia, João Danfas FiH10, Leovigildo Fil
gueir-.i.s, Alves de Brito, Leonel Loreti-
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Cupertino de Siqueira. Luiz F.laCjUCl', Grani, I o s~: P.re~idc:l~e-Vcu. man.d~r 
deir-~ Guimal'ães. Eil.mundo _ ó:t Fonseca e proc;i~e~ a cb:~~ad<t. y1~ra 1; no\'O escrntrn10 
P~ulmo Car·los (J !). . :fa etel•;üO de r·· Secrstúl'IO • 

. 'ORDEM DO DIA 

E_' annuncia·~a a eleh:ão de 1° Secrefarío. Süo rcc.1Uiicfas !Oi eedulas, que, apuradas, 
.dão o seguinte resultado ; Proczde-s·e à ch::1macla. 

O §~·- Pre,..ídünae .:_ A Me~a n:lo 
póda proceder â Dpuruçiio, visto .como n.pr;:i-1 
rece!·a.m mais dnas cedul:is <lo .que o num~l'O 
elos Srs. Dcputa(los votantes, em numero de 
169. . 

Vae se proceder a no•o escrutínio. 

C Sr. Cassiano do ~~!iioi
lll.ento (pelo. ordem)- Si me !Osse perrnit
ti1lo, si o Regimento r.ão se oppu.zes~<.:, lem: 
br.iria um alvítrc que ponpa1·i:1 tempo <" 
Ca.mara, qual o rle ~e proc~der ã. apur~ç-:Io 
desoontanclo->e ao mais votado os dous votos 
a mais_ 

O Ss.. JosÉ MA.RL\.Xo-Nada que po:;so. apro· 
Teitm· a oppo$\çfo. 

O Sn. Cti.~sU.N'O DO NAsc1:.r<:NTO - Além de 
que, pela. tl.puraçito Que V. Ex. fizesse, se Ye· 
rificaria. :para que !ai.lo eram estes votos_ 

ô §1• •• Tos<) Ãii':::u·i:ano(pela oi·dem)
Qaando V. E:c :!.pregoou o result:i.do da. con
tag•;m elas cedulu.~. partiu um~ Yoz (1izenrb: 
Jú se $c11iia_ 

N:lo posso :i.e!"edital:' que fosse a rnz de um 
Dcput<\úo, ma.s b.mbem 11ã•1 pooso ac!'càitar 
que fos~ .. a de um c~tr;onl10. 

Em todo o ca:;o, si foi Doput;!dO rJlrn di:>rn 
isto. eilc que venha. <1echn·s.r os elementos 
que teve para. lanç::i.r t•s t:t inlàmia sol;rc; seu:; 
collcgas. (.-lpoiaúa.<.) 

E' 1irccíso rle:inír as posiçiic:s ! 

O âl·. P.re.;oidente-V:1ese p1'cc~do1· 
a llff>O e8erutinio. Ptço ::ios Sr•. Deputa1~GS 
q1w :Llte11dam ;i. chamada. 

O S•·- {:a!!l:;;kn•o do ~asc:~
mento-Requeiro a Y. Ex. que consulte 
â. Cama1•a si comente no acliamento da 
eleição. visto como já. se reiiiaram alguns 
dos nossos collegas. 

Ninguem podia pl·ever o facto, que tcdos 
nús l>1mentam(.s tle,naturalmente por engano. 
apparecer m .. io.r num~r.'.l ue cedulas do 
que de votantes ; e, portanto. ]Jeç:o a V Ex. 
que submetta ã. consideração da Cn.müm o 
meu requerimento. 

Posto a. 'Votos, o reqne.-imcnto elo S1·. Cti.s
sfano do N••Scimento 6 l'c:jeitauo por 83 
'Votos contra Gí. 

Votos 

:Tulío de MeHo........... ~5 
Tl1~otonio de Hritto.. . . . . . 5 
Em br anco ............ _.. J í 

107 

o ~:r-. :e~·c"-i<len.te-EstiL eleito 11 

Secretario o Sr •. Juiio d.e Illello. 
(O ::;,.. J idio de Mello om1-pa o sei< logar à 

rli1:e:ia elo Sr. pre;Um~e. ) 

O §;•. C::?.,..,.,i.au<~ do ~:r~~sci
nient;o (pela. o;·d~m)-Sr. presir!ente,quero 
!~licitar :1 C:~ma:·a por Vél' Set'!.t "lo nnqui;lla. 
cadeira o illu~tl'll.tlo r;'pre;;entui.te de Per· 
nami.;uco, q_ue acaba de ser eleito l" Secre
tario. 

Querj tambetn tornar saliente que de 
no>'sa narte concorremcs. Yotnn.:1 (• em bl'an~o. 
co:n ô immero do voÚJ5 neceõsa.rios para 
tir.1r á. C:im:i.ra ,fa sitno.1:ão criricn. cm Que se , 
ac\10.va collocadajá. lta dia~, :per nü.o lln.'Ver ., 
numero. 

.\ccentun:1o qne concorrPmos com tanto; 
;otos quantos eram necemi.rios para. Que. 
se elege~"c o l" Secr ej;al'in da Camar!i, fe
licito-;J. put· ver qnc n~.o fl<~ agora mms mo
fo·o par;i <leixa.1· de trú.b~U1 :n' e funcciona.r, 
re)!ula rmeute. (l';·cclPn-.<i! ~1~ai'tes.) 

Ih ~!garis:r.é1S ral!am filíl.l~ claro que OS 
il:parte~ m;üs ou menos vebementes dos no· 
bres Deputados, que me interrompem. 

U:1r SR. DEl'liTADO - A. opposição não 
fogiu ! 

0 ·SR. CAS5TA:\"O DO "1.w::r:l!F:X'l'O- Nu;; aql!Í 
licnmos ; deix:·Lmos tlt1 votai• como prOte$tO 
con1ra o acto da maioria. occasion;il que nos 
neo-n;a. o arlia.mcnta d:i. elciçi'io. (A.p11r1es.) 

Ólzí<.1., Sr. presidentê, que deirimos de 
votar. com poucas excepçües de collegas 
ncsws que votaram no Sr-. Theotonio de 
Britto, como um protesto. con;;ra o_ acto da 
maioría occa.sional,que homem com tttogrande 
solicitude -oedla o adiamento, tendo hoje o 
cuidado à.e- nega.r-no;; o mesmo adi~l!lenta. -
5endo que, <1uanto ao adiamento nos bontem 
e~ta \'amos de accordo, opposiçã.o e governo, 
mas apena2 :i. Me~a niio admittiu o req,uer1-
mento por ser contrario ao Regimento e a 
oppo$içiiv sulmietteu-se á re~oluçlí.o ele 
V. Ex. 
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Frizaao, porhnto, como os :i.lg:i.1•ismc;s cvi-1,c~p. direito, havenilo recurao e;,;-offiâo para. 
dentemente c!ei:x.i;m >cl'. que, inr-n a eleiç:i.;i 1 e>t,:> t.i" despad1•> de im.munci:t ou J1ão pro
rl•i .l " Sccret:irio, m~·~.- conco!"'n~ 1nos cõ1.n o nu-j :mucic, sem effeitu ;:uspensi "º· no;; termos do 
mero de v,,to~ nec-~ssa!'io,; p;i.r:l th·u.r :' Ca- Mt .. '.!·· 1lo dcc:·~to .n. 7l•í, de 9 de ouLUl.iL•o.clo 
rnara da, situaç<lo a1 .J.rch!ca.em -que se tcai d.lto ;\nno . 
vi'.~to tic l>lto a dez dias a esta. pu.t'te, tenl10 C't!a$, a lei n . 221 , de -20_ de novembro.de 
·1lec!:i.1·arlo. em nom~· <los meus tunigo~. Qlté 1894, .no •lrt. :W, decl:1r:1ndo qu:i.es o~ CI'iIDfS 
nqui est:w1os. · aqu i f'.Ontinua.1·emiis e que u[i.o cujo.jul:;amento compete ao juiz federal, in
nos :ilimeutou l!o.ie a e~pcra.nça. tle gaut1<.r a claiu cu~re elte3 os 1le.mocda falrn, delini 1los 
elr~iç:{o: tínhamos 3n:rnnciado que a pC\1·c1c· no capitulo 1", titlllo 6", li•ro II do Codigo 
ri:l.!no~ p:-.r dou~ ou t1·03 votos e qq.e ni:io t i· . Penal . · 
nil:imos o menor. intere;;:;e em prutel~~r cs~•~ 1 0>- ini:onven!entesre.,ulta.ntes 1la innovaçIT.o 
elt>i <;--:lo.attest:i.udo a..,:sim.cru b11a hora, a. noss·l 1 s<lo ob'9'io5, e reclamam que a mr. teria seja 
cordiaiida1Je, o nOSS'J conccir:>o p:n·;i. :i.s c!eli- reconsidc»ad:~, no intuito de sal v:tgun.:-dar 
beraçõeis desio- Ca:nal'a. c um;~ dns mais importante:; pre'rogativas do 

· · · 1 Poder Publico-Qual 1le C>:nitt ir• e man ter a 
O !;S?• . ::.:>n·esi,l -en::c - Ter:nina<fa n\ moec!a. nacin~_al em toda a verdade e certeza. 

horu. d!'. o: tlcm do di:i.. vou pul!Ss;1r a.o c:<pe- de ~ua l~g-.. tm·Mlc. · 
clieme. · · Fací!it<i.r. neste particular, a acção da jus-

ti()'l. n:1 puni1;iio .dos culpadO-", cujo nu:noro 
o §i•. He~·edi:~~ d e . §it _ Peço a tende a auf;menta;·, rle~e sei· sér ia cogita.çã.o 

r - 1 do legislador e do Governo. pala..-ra, iiar;\ uma exp icaç;io pe;soa · Tenho. pois, a Jumra de submetter o as-
• • .. • ,., d - sumpto 6.. íllu:>tra.da consideraç.'i.o do Congresso 

O §1 • P1 e.to;u!c::n~e - ."once e_rei ª ~acton;:.t , suggerindo o alviti>e de ser a for
pa.la:ra.,~o nobre Deputa-.o depois da leitura 1 mação da. culp:i. até a pronuncia., em t:tes 
do expe:heute · p1•oc.essos, commettida aos actune3 juizes sub

O Sr. 1.0 §ec:1•ctario· procede á. iei
tura da seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do M.inisterio da Justi<:a ~ Negocios lnt~

riores. de 6 do corrente, envia ndo a. ~e
guinté mens.'l.gem: 

stitutos federaes, cabendo o jul~amento defi
niti'l"O <i,OS respectivos juizes tle secção, po· 
clendo o respcc:ti ..-o processo continuar a ~er 
regub.ilO .Pelas disposiç-ões adapta veis do ci 
fatdo decreto n. iOi. 

Capital Federal, 5 de julho de !897. - Pru-. 
1.J.eiiti: J. da .Jlo1·aes Barrvs, Presidente da 
llepublica.-A' Commissão de constituição, 
L~gisl:i.ção e -lustiça. 

Do hlinisterio da. Guerra. de 6 do corrente, 
·Srs . . Membro;; do Congresso Naclona.l - satisfü7.eado a i.-equh;i;;ão <ie..'<t:.i Cu.:na.ra, no 

Tendo em con;;:íderaçUo o 'I UC ponrlerou o ·omclo u. 17. 1lc ZI , ;,~ m:~io findo.-A quom 
.Ministro tl:i. Justi1;<i e Ne!<ccí11s :cterivres. na iez a. requisiç-J.o. (A' corn1ui~slio de Ma.ri:iha. 
exposição jnu~, rn!:lti'>a.mente i1 ::ecessida'le e· · lucrra . j 
da concessão de c~·editus sup1 ilcmentru·1.-s, na Req \1t!rimc1ito do Gremio Brazile'iro. re
!mporta.nci;\ •!e 1':uzenws e se;;e?Jta e qua.t ro prcs-~u!Mntlo cvntw~ o exame de madureza e 
contos oitocentos e •'ous 111!! ce nto e d~zenovc · 
i·êis i2i'4~l:!O:!S l 19), :'ts diver:;:is .-ei·ba.s ,10 01._ p~dindo o seu adiamento p:!m te:npo mais 
~o.menta do exercicin de n:;9;, cor:st..'lntes <la opportuno.-A' Comm issáo de Iostrucr;ã.o e 
l'ehçiio annexa. cabe-me :.i honra tle submr.t- Saude Pltl•licn. -
t..ar :1. ,·o:;so e.sclaI"ecí do criterlo este assumpto. o §~·. p 1.~~i flcn t.c-1'em a pala v1·:i 
o.fün clti '1 ue vos digneis de i•esul n:1· a. tal 0 Sr. Hereclia Je s:·L, para uma ex~icação 
i·espcito. · pessoal. 
· Capi tal FodernL 5 de julho de 189i .- P,·H· 

tlentr: .7. de N11rae:; Barros, .Presidente da O !i!>I'. II~1·e~.3h.l- ü~~ Si:i. (JJam '"''"ª 
Republica.-A' Commiss:.to de Ori;:o.rnento. axplicaçao ll~tsoai)- Sr. prccsi•lcntc, infeliz

mente ía.ço a :ninba estréa, n esta, Caroar.i.. 
involvendo-me cm questões 11ropríamente po
li tic;J s e a. té dEl cer«<J ca.r,\cter pesso:1 l, quando 
o meu int uito e~'«- inicii:.r os meus trc.tJ~lhns . 
neste cas?-, cuida.ndo- r1e preforenci;i.- de :i~.:. 
sumptos q11e pude~em inte1·essar d irect:i.
meote o d•skicto que_.ter.ho a honra de re-

Do lllesmo ministerio e de iguo.l do.to., en-
viando a seguinte mens:i,gem: . 

Srs. :~!embros do Cong1•eiso Nacional -
Pe!o il.rt. l" do de-~1-s!J) Legblati vo n. :562. do 
2 de jull10 de 1850. o crime cJe moeda. falso. 
era pro_cwado pelos juiY,e,; ruuni<:ipaes atê :i. 
prouuucia, iuclusive, e julgru:lo pelos juízes pres1mta.1·. -.. · 
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.,..--urna. vez. porem. que o honrado Deput:i.do 1 · Peço a pab.vra para )lllla.· cx.vlicação . .Pes-
i>el•) Estado de ? c:•na_mbuco, cujo no;ue peço 1 sca l . · - · • 
li_cc:nça para dec:lin;r. o sr - J:o~6 ~laria_?o, d i: o SR.; Hf.:REDIA. -DE s,t-X verdn.de . ha'. ae 
r 1g1u:mc tlem_:t ~al.ei1·:i.. u~:i. .1psm~ai;a?, ate: apP.a.r~c<>l' é os cob~·es Deputados teriio n, con
certo po~o m:.ultuost a mu_1h;1 pe$>oa,'V. Ji!>:. firmação cio que acabo de dizer. em ·virtude 
Sr. lll'es1tlen~c;_lia de ]).erm1tt1r e ~em ass~~n de explicacRcs .que hão de ser adüuzidas ·pefo 
a CaTnura, c1uo eu venha desfazer a. impressa o sr, Dt• .. Matta M~cllado e cutr-os cbetes, üi- . 
JlOITentu1 ~i ~ausada J)~lasp;il:?.>i'as d() nobre clusive os Srs . Senaúorcs Virgilio Da.masio e 
~put.~.do e ao ~esm~ temp~ r~ta\l~lec:r a Almeida Bari:et.-0. · - . 
'-~1·Jade _úos_fa<;_tos, porc!u~ a. !sto me impoc a Mas, S1': presidente, a questão ê .outra, 
mmha d1go1dane. (:ipo1aaos. 1· completamente outra. • 
. U:.u SR. DEl'lJTAoo-Y.·Ex..nem preci~ava dar Ha. muito tempo que noto · o n~br~ .. De~u-

explicações . · tu.do pelo Est.'1.do de. Pernambuco pretender, 
O SR.. Hm!!.:DJA. .D:i: SA-Não \Í. exacto .que •. uesta. Camar:i, traçar normas a: minhà con-

por occashlo de organizar _s3 o partido <lemo- d ucta.. · · · · 
cr :it.n. en ·procuras~e fazer parte, ou preten.- Por maior qué seja. o réspeito · que consa

· dess~_:_de longe a.o menos-occupar um log~r gre a S. Ex., por maior que seja. :i: conside
no dircc.t.m:lode;;;;e fiõl.!:tido. A<> contrario . ro .. ;5.o que S . 'Ex.. me mei:oça, ha. 1\e permit-

d tir o meu collega. que nií.o me curve. ã. von-
0 Sn.. I R!NEU M,\C!l.\DO- 1'fal! liceu sen o ta.d.e de !J.ll~m quer qii~ seja ("-poiados; muito 

auacluJ ao uirtctor~o. (!la ouo-~·~ <:ipm·tes,) · bem) ; porque, antes de tudo, só de'V"o sa.tis~ 
o Si:;.. 'mrn.EOIA ne SA'-Tencl·o sido o par- füç;i.o ao eleito1·ado que p:ira aqui me man· 

tido demccratc. fotleral organiza.do ;-0rinicia· dou, ao independente eleitorado do. Capital 
tiv:i. minlia. e do hourado rerr·~·0~'h";~ do [>'ederal. . 
Estn.üo rfo Minas, o S.r .. Matta Mu.ciu~do (nüo Não h..'\ muitos d ias, o nobre Deput·.1do pi:~ 
c:o:ihecenr!o o Sr. José Ma.ria.no M primeiras cú rou enxerg;n na. minha. attitude, .cni faJ!e 
bases desse partido, porque. qu ando S. Ex. do.go>:erno do Sr. Dr. P1·udente de Momes, 
o.qui chegou. Ji.\. eslava ínieiacla a sua. Drf::a1ü- um<\ inc.:>llereocin politica; quando · aqui 
zo.r;ão), uão tinlm s. r~x . i:ornpctcncia. [Iara, natla mais fü~o do que seguir o caminho que 
desconbecenuo completameote c.s · füctos, at- ll~ muito temp'l iniciei. · · . 
tribtür-me es~a. pretenç-ii.o,<tue c:o. nunca tivo, Eu. ainda ·não er:i. Deputado, muito .antes · 
.de periencer ao director!o do partido . d•t e!ei..-5.o, quando intendente municipal, . 

Dest.t tribaila, dirijo um :!.ppello ao hon· semp:·e·que 1iirigia-me; eh tribuna., ao sr;-
1·üdo representante do Estn.do de Mina~, a Dr. Prudente de . ~vloracs, o fazia. em termos 
quem já me refer i, afi1n llc r1u<' S . Ex. de· os mais entlmsi~tieos possíveis e pos:o a.p1'e· · 
clare si é ou não ~·ordade o que acato de smtar a pruva i.mmediat3.mente. · 
.offirma.1' . . • · I o SR. BELlSAR.10 DE SOUZA - ·V : Ex. nem' s. Ex. Hl.be perf9~to.~ente_ que s1. oc:upet precisava d·ir estas explicações. . 
esse .cargo o fü; p·Jt' 1n'.;1~ümcui. dos d trec,orcs 

0 
S , · H S . M , · 

1?esse·-pa-tido. 1,. EilE(II.\. DE .A. - 1 ª"' C_:l sou Uffi:-. 
• · · r • · • . Deputa.do no1·0, a Camara toda nao me co· 

OSR. ~~A~A 1L;cu.\D~\~. ~x. foi ~1nv-L- nbece e, sendo a :i.ccus:!.ção do hon.rado Depu
da...to _pelo:. d11e_cto1es par11 P-esta~ seus b?ns tado pol' Pernambuco ba.staote forte; preciso 
e va_llosos serviços, corno secretarto do du·e- j\l~tlftc:i.r-mo, n.ü.o só perante os meus · pares, 
ct-0r10. mas a.ind:i. perante o pa.iz. (.4.poiad~s ; muito 

o SR. HEREOL\. DE SÁ-Fomos ou não nós . bem.) . . 
ambos os inicia.dores desse pa.rl.ido? · · Em sessão de 20 .<le novembro do anuo .pas-

0 Sit. ovrDI O ABRANTES-O nobre Deputado s:u~o (por c:onse.~uencia inuit<i a~tes d;i. elei~ão 
rfüse ha. pouco que foi de sua. ioicíativa pro- t'co.er'.1-1), 1mpug:nandó a a~1~1~traca.o do 
pt'ia e exclusivll n 01·0-:i.niso.<;ã.o desse pz.rtído. Prefeito do D1st1·1cto Federal e chr1g!n!lo-me ao 

". · Sr. Prudente de Mora.es, pronuuc1e1-me nos 
~ SR . HBnEDL\. DE S,":- O nobre Deputa~o seguintes termos: « Ell, que sou apologista .•• 

estac~g;i.o:i.do. O q~ed1sse C~i que_e';l ~ o Si:~ (contimla a lei·.) . · · 
Dr . 1'ia.tt'!- ·Macl!--a~.q ~omo~. · os_ rn:cia~ore:s Vê, pois, a Gamara dos Deputo.dos, que muito 
.desse partido; a m1c1&ti•a foi. l'lao so mrnba., antes .de ser eleito Deputado, m.u!ro antes ,de 
con10 do nobre Deputa.do, o ·Sr. :Matt.'.1 Ma- opér3.l'-~e a scisã.o no seio ,do ,P.artjdo .Repil
chado • · blie:>.no-Federal, eu jó. era pruden tista.; não 

(M-ui!os o.11orte.~ interrom1J<Jm o oradM e o_Sr. _ por-interesse õu por· qualquer: otúró ·motivo 
presidente rcckr.~ attcnç«o . ) · merios confes~a vel, _porque para .entrar_ neste 

O SR . MA.TTA. MAC'!L\OO-São .tantos os recinto eu nlí.o,.precisava do apoio· de S; E~'; 
_o.parte~ que nãá pos~ú re:.;poo.der · as pe1·gun- . (i:tpo~ados) a;i . ~ontw.riO, t ive ,·olt11dos c9_otra 

. tas do no.bt~e··neputado. a. :nw li;i. elei<J"-º• tod.os os ete\1~eutos .oflicm.es· 
Camar;i. · V. H l '" 
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o S1L C~SL\NO Do ~A$CIWlNTO - Entfü1 jLi [ltlsseiar peht~ r:usdacidarl<>, riuando afravez 
ha. e~~c 110\"0 1J3.rti<1o dos f'r'U,J<'nti~tas? <.ias i:i·adi?s da C~s3. c.i; Corr~c,.ã@ -viam·se cen-

- t<i.nas <lc pcss0n;; ir;noccntes ali recoll1idas. 
0 SR. 1-h:rn:ou DF. S.:..-Si dou 11!'.lje O nl<!U (Àp~icidos.) _ _ • _ 

apoio ao Sr. Pru,iente de :-.fora(-;::, é po~que Nun ~ ::i. c01Ecr1·i p:mi. alteração da ordem 
conlleço que S. I•;x. é. :intc;; ile rnrJ•>. um re- puUica o ,,i- el'a i·cvoltoso. igurdmente o são 
publicano· esc'rnpulow n:'l.stta.õldmini~tra1::io 0~ iilustrcs vepul:u.··1og q,;0 ~e oppõem á 
(a1!qia;lo-<), um r~pul_1liC(tllO q_ni:_ n:Ln Pº'~'' S)r pol tlc<t .lo S·:·. Prll<l<'.ntc üc Mor.:es. 
suspeito. lorquc t<-m 1r.tcltÇul"S · ;tlono::u~.. A mi11l a llp11us1c1to ao ~- arcc1i:1! Flori:J.no 
tem ]lnSsfli,o_ muito puro. ·. , . _ _ 1 Pei.\Gto nii? wm üo d Li cm que o <;I!ilirante 

O SR. SEAlmA - lmmncu!an1), (.lJ•'"'"to-'.) Custod;o cc .:-.tello oc.~upou ti b:•.!:m. c:Jlll os 
o SR IRI:.-..c:u M"-C.H- no-!" ~+é ill!;-li·a ·ão v:1s'-'s 1~e g;;e1•n1, ma;; ,' esde o inicio_tla admi-
• • ' · -. • · .\ ~ '"" · ~'- ~ ni;;traçao r'o ~lt,t'(C\J<1l, logo d0po1s 1lu acto 

piofunda. (Rr•0·) cm virr.ut'c (1.o qual el!e d1;stcrrava p_a.1·a. 
O Sa. i3r.:LISARIO n~ ~ouu-Foi um nmm- Cnc<1lly dh·er>O-" g~m,rae5 e pai7.ai1os. E e~sa 

bro muito rlistincto dg. Canrnr.:.. do;; Deplltaclos. o;-ir.os1ç-ii.o ao :'iarn~h:i.1 to:-ne\ ll:dcr1siva. iio 
(Apoia:!as._) meu 1xc·tícub'· ü.tnko o Si._ ::=m·<.e1le!lo e ao 

0 Srt. HEREDr,\ DS S,~ - E, d twlo prc&ente- ;;i.Jnm•:l!lt2 Mt:ll•>, ·~Úja. :•,•~miniSt!'açiIO rnmpre 
mente o meu apoi() n<;> Sr. Dr. P1·11•1e11tc de combt,ti. . 
Mora;i:;-, como tlei ao Dr. !lfannel v ;cto1foo. fique, port<tn;o, be:n p~.~ente que n5:Ci fiz 
quando no go\·crno. e c:.mo tfarci dnd°' o.! oµpo,i~;w peosu~d ~o· ;o.-rarecht\i Flc'.1·i:1no Pci
S. Ex. ~i porventur:1 Vê·lbr l('ga.lincnte potra xotl•, ''º 1JlH~ : ~1 11~1.0 t cnho l'('Sent1_111,~1Jto,; e 
o goYern:; (p:'CCÍ>ô firm•Jl' n. _paJ;;ivra leg..-.l· rF:C 1·econllrço. que. a _par .r?e m~lltOS Cl't'OS, 
mente). nao sou leva1lu OIH' intCl«'~se tlc l'S- pre5tou relernntes ~cr1'H,T.s a na~ao. 

- pecie :i.lguma. I>Ol'QUO o nieu inte:-e~se é o rla Os nobrE·s DepubHlos (1.esvio.rum-lllc 110 
Republica {opowdos). vi:'t,1 que não sou adlic- cnr~o rle ide:i.s que s~gu:~, (] uamlo re;par~di:i. 
sista.... <tO ~1 tsc:urso do nobre Daputado pr Feroam-

0 SR.. TI~!OTl!EO DA CosrA-V. Ex:. era ate b110~°,-.0 ~~o-~n'uai· que 0 '=" ~.. l d r :. ma.ra.o·:i.to. 1 ~' ~ --~ '· _ . _ ••• • ...pu a o . aso 
" Ma nano ta!I ez nao esteja da twcurdo e-0111 o 

O SR.. SE;AilRA- Tambem ei·a,m rn;i.ragatcs modoi'a. C.imat'& ancarar a situa<;iío, pü1-.:1ue 
o Sr. Rol~olpilo 1Iira.ú11a e muitos outros. enten !e qu.-.nós quene.,:la Cas?. est.warnos om 
(Apoiados.) opposiçiio :10 P<.rt1do Repul.Jlica!JO Fede:·at,de· 

O SR. H.E"REDU DE S,i.-Son repuhlica_r.? d~ .. vi~!~~'\t:on~i? uur e~m DPJ!'iç~o. a~1 Sr. D1·. 
propag_anua d.«s<l~ os bancGs<l~Escola Mtltb.r. ! P.1.'!-~~?:e tl~- ~1orae-. S.~x.: p;et~n::eu :nesmo 
e tomei parte acti va no :nornnento que teve. 1111

:,"'.
11 um ~ 1.~?º ~~~o~e- ~<·r1·l.~ ·º"~o~ qnaes 

por rl.esracho a. denosiç:i.o de J5 de no-1 e.,,t,.' a.m. co.n._,,1ellt.l'.!to.tL> ~~.,m.s r~~1esentan
vembro. • t~s de l\!1;;as G~t~te~ e Bafu:t, 1i1!e J<L se acha-

Ao lado dn.s tropas e dos :1ntígos compa- 1 rc.::i cm opp. si-:~•\O ,,_quelle 1J<1rud0 a.11tes dos 
nheiros da. Escola. ll-Iil.ifar me achei nesse <lia, l ult1n-.os ::i.contcc1E11eutos. 
como podem dar testcmunl10 03 s:·s. Vali~· Ç>~a;õc:~ ~~e n:10 ~.t:er·:a _prest~r-n,;e ~os d:.
dares, Serzed'eHo e ouU\lS Deput~dos mt- S':,JO~ <-~ s .. Ex·· po.que _ ::.utt 11~.ne.n ae po~1-
litares. [ <;oes defirm!a• nan ·· :th~ (\e formri. alguma. 

. , concorJar com as ' JO;; de S. Ex. 
O SR. SERzSDELLo Corm.EA.- E exa[)to. 0 Sr.. Ovmio .\BL{AK1'i·:s _ y_ Ex. cst:í. do -º SR.. HEREI:IL" DE s,\. - ·º Sr. Deputa<!o 1 ac:cori:lv CiJJll -(J Sr. Dt·. Domingos Ferre ir~~ ' 

T:mo,thco ~a c~~.:a apl'O~Clf.OU ~ oppiw&u- 1 o SR. Ht~P.EDlA DE s.~-ND te-rrtno politico, 
n1dait,_e para fe11 , -me, t:.rn.]11anc.o-me ma- ni'io Porque faz V. Ex. eõSot perguut;i? 
l'J.""a o. 1 ~ 

b _ O ::i1t. Ovmro Am:tANTE5 - Porqo.ie elle era 
. O SR. T~"10THEO DA C!J~TA- Sempre ~un 1 co1npa.nhei1·0 de ch;ipa de V. Ex. (A.pai·ics.) 

dizer que 1 - Ex:. era filiado ª esse po.rtido. I O SR. HmEcilA r:E S,i.-Si V. E~;. allÜde ao 
O SR. HEREDIA DE S,i.. - Mal'J~~tos sri:o facto ,te .ter dlc sil!o monarcbista., ti Ca:nr.r::i. 

nquelies que no Rio Grande do Sul tccm po- 1 hoje é compos::a cm grande parte de ex-mo· 
Iitica diversa da que e adoptada pelo re::pe- l narcltj~·w.s, qnc nem p0r i~so deixam de ser 
ctivo governador, i' uoje·dedlm."os !10 novo 1•egimen . 

. A minba. posi1;ão n:1. política era 3. ,10 oppo- O BN.zi1 ó do~ br;l.úieii·o e. destle que qu:.cl-
sicionista cuns_titucion:11. Fi7. opposi~:i.lo ao que1· bra_zildro Çt_udr::i.. ~er::[r fieluierHe ao 
Marechal Flonnno Peixoto nos termos .da . novo re;.pruer1. n;;o !Ja m.z<tO para a.rredal-o 
Constit.uiç>lo, nunca :peganrl.ô E!m arm~s conu•a l üa ~ .. ctivi :ade p<11:llk1. _ . 
o ; Governo, nntica crmsph·and.o, poi•que si TenJ.u ôado e:sm ligeira i;esposta ao Si·. 
tivesse conspirado, não terio. a. libe:;rdade de JoBé Mariano, cuja ausencia deploro, retiro-



Cfrnara aos Depl.lados- lm!J"esso em 21/05/2015 11:13 - Pêgina 13 de 17 

sEs~Ãó · E :.i 7 OE 1ur.110 ·DE 1897 115 . 

me da tri?una, agna1·1lanrlo_ ?utri occasião 1 ;-1wnn. o_u y:.or alg~ns dos ?~itro~ jornaes que . 
para ~preoentar prova.'; mais 1nt:onctis>ns do· so te,!ll visto appa.recer ultima.mente como or· 
que_ acabo de expol'. (Ji1úto lwm~ muito óc1:i; i g~os oftlciosos .. _ 
apolados. - . . . os .. e . . " .: . . . . a-. AS~IA.NO DO NASCU!El\To-Os que pu-

0 &!h.: ·ndu"bo~~ Lima .diz que em blicameditaes. . . . 
·Um. dos Ultimos tliscUI.'iiC•s que proferiu, C<ln· . 0 $p..· •. BARB03.\. ·LmA.-.' .. da nova a"re
suraudo o g-overno por não ter ti•l<l a neces- miação polit ica., viesse uma tnl defesa n'A 

. · saria energià !"::i. repressão •' e fi-audcs que Not icW.,jom ul que a.te ent<'io parecia extranho 
· .campeiam em uma d;-s -'.l!Jiuvll:'gas do no1·te . ás luct~ politicas, 1!30Stl'.i.ndo apenas que era · 

1la Rep1.1blica, esta su:i. a.·~co.>(l,<;ão foi repU· 'lllll per1od1co es;~oc1alm"'nte noticioso nunca. 
tada.· menos verda.deira, e, um dc-sjorn?,es f~zen,:o. ~ommen~iu·ios . não tendo prcbecupa
vespertinos desta. Capital. fo.r.endo-Ee echo .ia.~ CM!S j.Ohticas que 1mportas~c:m na. sust<:ntação 
opiniões (não sal>! hem o orJ<lor si dó govcr •. o desta ou (laquella politica·. · 
'ou si do Sr. Presidente da.. Ca1nara,) veiu úa:o;ro· a · explicação que .o pi-~cdimerito 
a publico declarar que ;i accusaçiio c..'\r~fo. de ri'.4 "\'ntic:ia exigia, asse">erou que a. em!Jreza. 
tunda.mento, accrescent.1nào mP-li~na:nc•me que montou e&.<:e jornal tem interei!Se de vir 
que , ao envez de h~<fa• s\cio foi ta em termos em auxilio. não . ta.nto rlo iro.">erno, mas da. 
genericcs, convfria que viei;sa á. !ur.. pr\!Ci- politica domi1!ante no Estado da. Balli:I. da. 
sando-se os no·mes, C3usa que eise jor11al QU.11 á insigne i·ep1·esentantc nesta. Cnma;a o 
apresseiu-se a fa:L.er , declarando que, na espe- Sr· Dr· Arthur Rios, e cornpreben!le-se o 
cie , t ra.tava·se de um chefe de secção da Al- pronunciamento deste jornal. recordando-se 
fündega da. Bal1ia, o Sr. Clito Valterino Pe- que o seu proprietario tem com a Mesa desta. 
reir3.. Camara um contracto.que o colloca na depen· 

Assim, chamado nova.menta a discutir as- deucia. da boa. vontade do Presideote da Ca
sumpto sobre o qud havia passado rapida- mara, o mesmo Deputado Sr. Dr. }1.rthur 
mente. o 0111.uor voltou a tribuna. e requere:u Rios. 
que a Mesa. ,;a C1Lmara solicitasse do Pr-esi- Tem ·o orador em mãos o livro no qual se 
dente da Reptib!ictt copias de dive:so3 r ela- acha este contracto, que f'ez vir da Secretaria 
túrícs, coru os quaes fie-O.!·fa r1emonstrndo atê para. o fim de Eer>il' de prova. Tem a data de 
á ultima evidencia que, r::iio só a accus~•çã.o 113 de maio ele 1895 e 1·efere-se ao oerviço de 
era pe.rfeitnmmte fün<lalla como ainda. estava. a.panho.mento dos debates, redacção elas notas 
o orador p1·.r:st;,i,ndo re:\l sei•viço ao governo. stenogl'aphicas e o mais que diz respeito ·aos 

Parecia que o dito jornal, ou se daria' por tra.bnlbo3 interno~ desta C•\Sa.. 
satisfeito ou, volt:in•10 à carga, víria relb1•ça1• As clausulas !3ª e 15" dizem o seguinte :. 
a opinião :interio'tll'.lenta emittid;i., demon- «Na fa!ta de cumpr imento de qualquer d3s 

. strando que a inda fal t.a.v~m razõe:s para. clausulas aqui estipulad:J.s._ se~ão impostas ao 
·insistir nas accusaçues feifas . 

. Ao contrario disso. A Noticia, J'o1·ual ves- me~mo col?tracta.nte m.ul'tas de 100$ a l :OOQ$. 
E si. depois de advertido e multado muitas 

pertino a que se e,,c.fá. referindo, deixou de vezes, ainda. incorrer em novas faltas, poderâ. 
lafo a. questão príncipt1l e trouxe um topice o contracto ser rescindido sem direito a 
do segu ndo discurso .!o orador pa.ra. tbema. de indemnização. ~ 
uma nova. arguição, a qual 1'eill r .. procluzida ..:-Em caso de aus~ncia. ou de morte o cou
di: fórma. tal que o "'~riga ª v~!tar <l~ n~~o ii. tracta.nte será. substituido por seu collega 
tribuna. e re~ter es,a a~u:açao, ma.is ~ta.ve . tachygrapllo Manoel Jorge de Oliveira Rocha., 
do QU~ ?- µrimetra, por is~o , que des,;;a .vez que assi"na. e,.ualmente este contracto acei· 
A Noticia dech,ra qu~ O DeJ.Uta?o que neste tanC.0 todas as vantagens e onus nell'e esti
momento occupa a tribuna «Me q~e demons- pulados. :i> 
stre a verdade do que allega (topico por elle 
contestado) e um calumniador». O Sr. Manoel Jor~e de Oliveira Rocha, ta.:. 

- Compr ehende-se que o epltbeto é êe tal chygrapho á. quem se refere o contracto, que · 
ordem e envolve urn<1o accusação do tamo.nha compatt!lba dos onus e vantagens do mesmo 
.gravidade que, :-iuaesquer que sejam motivos e que succede rlura.nte as ausencfa.s que se 
outros que não veru ao caso cfün• e que pos- derem do principal contrnctante, o pro:prie
sam convidal·o a silenciai· sobre a. questão, tllrêo da. Noticia ; e port!into o honrado pre
~oje não llle ê dado f;:i::r.:(;l·o. sidente, estimado deputado pela Bahia, repre-. 

Explicou que a attitude.d'.11 Natfoia e~pu:· sentante da pblitit:.-i. :i.· euja força deve o Sr . 
cava-se pelo facto de tc1• a redacc;ão de~se Clito .V11Iter'.ino P ereira t er voltado I>ara. 

· jornal i•elaçõcs de de}Jeudeccia. cem . a Mesa a· B:thia, sem ter sido conV'enientemente cas
de3fa. Cama1'a." poi;; >Õ'asslm se coraprel1ende 1 t igado,' llcn inqU:estiooa.v. elmente com o di.:. 
que, ao em vez de se . ter Jeito rebater a rei to ele poder uss.r da su a benevolencia. mul

. a.ccusa.ção pelo Dia.rio Otficiat, ·01•gã~ ·do go- t ando ou deb:ando .·de multar por taes ou 

-:. . 
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_ __ A:->i\A~ Í>A c.\i1,~1\'À. .. 
~~..,...,.~~~~~~~ 

.• tai>~ f;.1.ltus; ni'io yuninrlo .eS>e· contrt. ct.:~-ii tc, ~I si o 6, ile. liltar sP.mpre., iilf nterruptam~te 
·- ~:iptiza1· tl~s relawe.::> rle ·_c1ep;m1.>enc:a, .~m :we , no terreno dos priucipícs -'í)Oli.tic.üSsustento.dos 
_- ~lle se acn<J. r::i.ra. _com a :.fo~a, e1~1 -Vls~t . (!o ' pi>l-'Y ·l~l'tido -constiLucion:\_l - tló ·meu ~tado; 

· .· :;:;-,cd'' por .q11El°0 ti1rect~r. daqueUe Jor:!ial cC\rre para· c11ja ío1•:na~·ão coneorrí ·.com . os Cs" 
: • C.lll .<'efc;_S:l. .do l.TICSlllO · p1•c.s1.Jcnt.c, . . faz.endo ÍCIJ'ÇOS. é 'tléàlca(ão à.é qüe ôOÜ c3;])(1z; e liO . 

.. :i.~.w'<1çues ·com. .1ntavrtts que · cm·e~ern ~':r seio· do qtia.l .. tén!rn n:e · rnantHo-~iocera e 
•. form~lmQnte r"b1ttidi1s. · . : l0;1lme:ite ;_ .uu!co, .·~im, Sr. Pr".sidcn~c; p°or~ 

. . . . . . . que .e:n todo.> os . elistrklos ·de meu Estado, 
~- _~;·. : The-:>t.ón~?· ~e ~ll::iiga- -1 11xcepto o~ ·, que eu tenho a: lionrá de rep~e

ll.h~c~-S1·. Pr·e.w'cntr., rnscr1ptiJ p:~ra fa?- .1 seu~r aqui, o ·programma· do meu · pllrt1do· 
b~· mi. ho•·:i. do ex~,ec.ren te da sess[o !Je lloje, c;mquistcu <l. ~dbesã.o da. ·quasi ·unanimidade 
V, E~. vá quenfto po1ler;\ c.'•ber-me a paia- dos homens pofüicos. 

:VOZE5 DA l\:\NCAl>.-1. ?IUXEIR;\.- A:poiado. -vra., ·v i;;to c<tmo muitos S;s. Deputa.dcs teem 
'llEarlo <lello.; pedindo-a p:;1-a E:..'\:p1icaç.ões p_e3-. 

· soaes; e, por c:-;"'1 -Talvula do Regiment-0. O SR; TnEo'roNIO DE MAG.~LHÃBS-Não !:Of-
occ:ipam·n tribunG. pot· tempo indl':t'i':rninado, freado pot· isso o part'.do· opposiçiio càpaz de 
impos:<ibi lifanüo a~sim ele lalfar os que ~e determinar Juta de· priucipios, sinão no meu 
inscrevilram ·para :t lwra destinad~ ao expe-. dl~tricto, no qual o llomado e illustre D1'. 
diento. (.otf·a;·te,<.) . M:i.tta Machado, com o :prestigio de seu nome, 

Desculpar-me-Mo, porta.uto, V. Ex. si eu I jastamente cercado d.e sympa.thias no mesmo 
me apego tambem :;. cs~a cfüpo~içf.o ''º Regi- 1 districto. levantou a. b:i.ndeiro do parfamen
mento, .Pflr:i. tratar de assun:ipto que, me 1 fut•ismo e fundou _esse pv.rtido, que .desde 
pare~enào tlos que de>elll ser diseutitlos na logo 0:ffereceu luta franca e renhida ao par
hora do e:qiediente, niio va.c, c:itretanto. tido constituciona: . 

. ·.:-.\lém dos limitc-s ·~as explicaçõeS pessoaes que l\Jantla a. justiça., Sr. Presidente, que eu 
· V. Ex-. e a. Ca.ruara. ouYem Cjuotidianamcnte. externe aqu i a minha aõmu~~;;o pelá. cob~. 

E, ainda que 10$se preciso re·~or:re1 ú toleran~ renci<;; e lealdade com·que o meu illu,,-tre atl~ 
eia de V. Ex., e11 o faJ.'ia , ~. e1emplo dos vel's<:.rio politicotem defendido Iio9" districto 
dignos collcgas q uc se teem utilizado .deita, ou de Minas M idéas parlamentaristas:, que. são 
da lotitude·ampla <:!a di$ros.i~ã.o. n'gimentaL .a b:\se do par.tillo qtt(j S .• Ex. func!ou ·alli e 

Só boje, S1'. Presideute, de.l)ois que entrei !-que sustentou com :1 dedlcáÇão ~incera de um 
no recinto f. a Caraa.r:\, t~ve occasii.i.o de ler o con•encido; idéas qué ·eu .lamento não te1" 

cjor nal A . .;.Yo:tcia de hontem, no qual, rela• <1il1da. percebido em$. Ex. a· mais lcve .. ten
tan ~ o-~o o q1:e se drn r:o. rcunfüo (lo :partido dencia de abam.lo1ü1l·as, ··cem siquer . modifi
que. apoia o Sr.- Presiuentc: da_ Repnhlica, l cal-as, i1r._1·a melhor .servirJ1. Republica Fe
cont:>.- se c;v.e o ho•1ra.do represento.::t.e de meu deral, que ·reputo lmposs1vel com o seu 
Estado. meu ilimt!·e amigo e compirnb~il'\J de parla.meata.rislllo . . (,1poiado$ . ) . · . 
dL~ri~to. ~Sr. Matta °ll<la"haJo, àec!arara guel Yêa. Gamara que eu tenho ·não sô o di.reito; 

. ellc e seus amigos tla 1nm~n da. miceil'a .mr.n- m;is tambem o de~·er de · le;i.ldade,. ao meu 
tiuham a attitudc às>umida ao !~do do holi,;, 1 partido, de vi1· desta. tribunn. .. :pa1·a que me 
rMlo l'resi~1.entc . •la Republic~. para. sustenta· j onça o p:i.rtido constitucional do meu lMado, 
rem o $e'u goí€rno e tamtec:i o Prcsi::entc pedlr ao ineü ilhistre amigo e adversa.rio 
da Camara.. . · · . . .· · p;:illtico a. fiueza. de -..ir dizer da. -tribuna,..q11e 
.. Sr. P rC$í<lcnte, f>: preciso que. eu'-.dlga ·4 S . Ex. ,tanto illustra ·nesta C.'\Sa., quaes s-:io 

Ca:rnna qual tem sldo a minha att\tude :po· ua. bancada m ineira os seus amigos politicos 
litica r.o Estado que tenho .a honra. Ll: te- que com s. Ex. sustentam o govel·no do Sr. 
presentar aqu.i,e p>:lrticularmcnte no.·districto D1·. Prude.::tte . de Moraes e o sr. Dr. Arthur 
que De elegeu, em redação á 'de' meu ·illustrd Rios, Presidente da Gamara. $ . Ex. relernrá. 

~ amigo IJUO T.lí.o dign:~mente rcpresentru:s:::de e justífirar;i .,, minhu. . pergunta, porque ba. 
. . ·mesmo-dh-irL to, par~ que ella. cl)tnprehent:'. de ron1essa1• que, dos.politicos que em 1'1inos 

como se f~1z mi~ter que eu me 'oêc.upe nes defenderam . o ·pi1rlamentarlsmo, quando alli 
tribuna. da r1 oolara.ç(io de roeu húnr;i/10 coma SUl'giu como douirina. capaz de se constituir 
po.nheil·,; de r:i:,trictc',. em reunião lo iia1-ttda basci de ·um partirlo poHtico, só ficou . de pé, 
a.o qual S. E~. se l igou . agor;1 ,pam sust:ºl'.li:a.O frrme no seu posto ·de com b4te. coherenre com 
-P.Sr. P!'esid.::nte tla Re_publtca.(Na escala. do esse _principio e· em .nome delle · lutamló, 
merecimento, eu sou, Srs. Deputado~,· o i.rl· S.· Ex. ,1()uos os outros campeõe . .; ela idéa, si 

>- ·. r.imo dos·repr;:oscrita.ntes do Estado d~ ~tinas;,. · -não a. ahant.lonaril.m de vez, arrefeceram ·_o 
: Yozú:.-.,.mfo· anoi~-1,do~ ê um representa!lie seu.cnthu~iasmo_ por ella; l (Apoiarlo .. ) . ·. '. . 
-muito ,Jigno tles~e . <·lorioso Esta·lo; • . : · . ,9uaes S110, po:s, os. parlamerttarlstas .. ·?J.1-

.· ·- .. · : · '. : •>... • ·. ..· •· .. _: ... 1.·D.el!'os que .com · S;··Ex . . sustentam ·aqnr .os 
.·o s;i;_;; .Tmoro:'iro ))E.MA<;;..u.ri'ÃEl!- ; _ ··Jnas S1'S •. . Di'S ; P 1<tidenre. de Moraes e .~\..rthúr 

sou, tam~!D:-.:o unico c1ue .tcm tido a gloria, ·ruos~ .r.11ar.te.s. Ex.;·nenhui:ti, .ou,t~.o".dos :re-
-:: .. :· . .. . ..... 

···; . 
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.... : _, , sE.'ss~9 .Eil! 7 l:ís Joüro ·:ni ·J 8~7 - ·.· 
· .. ·,· - : 

> ]>~~sentantes •de""Minii.s nes!a. ca.mar·a. sóHci.- H'iroi~~~-{., ~eio sr : ~l;~ 'Pt;~aê-nte "d;.)fc:r-,~eá-:-.~ -
· · .ti>u; que·-n~e c::mste·; a sua eli;ição_._. · nQ. dia 30 1a;;ai-w ; ny~i<i:.los ,c;·nffo âpoit;dos) . . . · : ·,. :· . . ~ · 

ele dezemb~o. do anno · ·p~~sa~o; em nome <'!o . Vozu:s_:.:'1Iu,i~r!Je1il ; e a ~'orua.iie: -~· .. : '. . 
pa.dament:msmo. ( .-tpom los.) : ; · · · ·· : .. · . - • . . : · · ... 
. . ·~· .. • . ;; ·~· - .. ~ . .... . •• ·.d· •. "' n .... o SR-. TllE'JT()C\'!O I>:ll ~L\GALllÃF.s-,, ." . em 
N~in ·_~o po. e~~a. razao .. sr,)?.t\.st ent~, _ .. ayo hora que. a -Rt)uulJ!iC<l.. nrecis~ e · recl;t1n:l. a .. ·· 

e~~a pc!l;g,uut!!-·ªº·.meu fügim coml)·~911;1ro_ d: uuiiio ·de to(fos•os pa-tdõi.as{'.~áa. iifostn.t' <l~ · .. 
d.~t.nc;_t1 •, S. .. E~- ~he . q~e :;ruasi t~tlos e;) stu caminl:o difficu!rlricfos, que, çl igarnos trall'. 

- :Deput:,rloo mineLI:o., que s~swntnm _ia e ... ·ca.mrnte a.inc::;çau1 a sua Ü'U.;J(1Uilldade ! . . 
mn.ra. o Gov~rno- do . Sr..-... Pres1•leote :da Repn- · . ·· ' .. . .. · · · • . 

_- l>lica, não. o füi.em por:s.er"~m p~ylamerit:í.ri~·;· _ VozEs-:\ poia.·~o; muito tero. . . . 
. tas~-.pertencem S.tl pàrfado·1·ept\bl.1cano ·constr- o SE.. T11i::or o1'10 nE MAc .. u_11XEs - Qu:i.nto 
tuc1on~ _de meu E~tado, ,e; apoiando o_- G-o- a mlm. Se·.;. Deputados, quc!'o dizer a-o pa.iZ, · 
vern~uo Sr. Dr. Prudei:ite5:e ~f~rn.~; ooi:. l_e- M !ll!\U E,;tado e ao partido constituciona.: a 

.. cem <~outra. or.d~m de consiaeri çoes, 9ue n<io que pe1·tcnço, e ·para. cuja· fcwmaçiío concorri 
me _cabe av19rrnu(lr e. e~umero.r agoi•a. com ri :i;elllor de minhas fracr..:; torç;is. ... : 

. (.!lpoiado.ç . da · bcrnca,f<t ni.11e:ra.) .. ·. . · . . . 
\ ··,.; .· ... d . ·S E- . . ~ - t ·u~[ Si~. DEPUTADO - Cmicorreu nrnito hr1-

J a1um11,1 e que . <.e .~ncon_oro. .. _en. r~ o l!mntemeute. 
Governo do Sr. Dr. Prudente CJ as suo.s ideéts · · 
vc.1itieas, não é cert:i..mente o mo-çel d:i cli- 6 Si~: TúEotox10 iYE-iiJ,\GAU:l1F..s- ... que O: 
reccão pol ítica que uma parte d:i banco.da._ a minha :ittitucle aqu! é ão franca opp0siç'10 ao 
que perteucemos tomou para. o ·lado do Sr. Gove:rno tlo Sr. Dr. P::-ud~ntc de Moraes, e 
Presidente <la Republi~. . . · que c-s:;a. atfüu;le Lla upposic:ão con::ii rncion:il 

ao Governo eu a ns,,umi IJ(ll' obedienc:a ao · 
Os S RS . C.>.r_OGERAS E FR.L~CISCO S.{ - progr.)mm:i. d•) meu p~rtido, que é identico, -

Al?oii<dos; . muito bem. se confun de mt's:no com o prrgram:na do 
-· · · Partido Rr.pu!Jiicuno" Federal. ao quul. por 

O Sn. . . TirE~T01'"10 DE MAGALl:!ÃES - Sinto. i~sô mesmo, me fili<>i." d'"stle a li<g!slaturil: pas .. 
Sr . .Presiden.te. q_uo .não; esteja · presente o s:i.da. e:u que· tí\"ê a ho:ini. ,:0 l'ºfr""entar 0 
11onr<vJo re)lrese1itante do 9'' dí~tricti:•. a qm·m Estado tlc Min:i:>, nesh casa. . 
tomo a liber~;ide tle interpellar. neste mci,- · · . . 
menro; •en<lo s. Ex: no recinto.dn Cumara, O S.11.. FR.~Ncisco $,\.-V. E:i:~ int•.~roreta. 
ate poucos rnomêntos ante$ de me se!' <lnd:i. perfüitmn~nt\i .o pro;rammr. do p:irtldo· cnn· 
a paln.v1·!i., não s~speitava.- si que1• que S.-Ex. $tit ucivnal mineiro . . ' ·. · . . . 
teria. · cl.<l se retmu·· tia. ~;;;a, <:S!.ando, como o SP.. TnÉriroxro DE ?,f.\G.\L1L\ES- A::!r:i- 
e.stii . )nscripto ·p::i.r:i. fatiar c.nte!I do mim nn. ci~ 3.:1 illmb-e ne;mtado -ç-ir em meu ao:ti- , 
hora elo e::q>eiliente, '1irolto que não sup;.. lio ; 0 te;,temunho in$U.>peito e n.ntor izatlo · 
pur-ha S. Ex. cle;prezas.>e. o que cei-tami:nte <1e s. EX- mu!to rohnstece a:"ini1llia. opinião, 
!e;: pelo o.doanhf..o ela ltor:i;, ·Sinto. porquCJ M confront.> ~ue faço cio pr.1g1':i.mrrm do. P 1lr -. 
estou conv-'!ncllo· d.e qul) s . .E~.; .ea.YalUeí1·0 t,irlo Repulllicano ·Fe~er11l com o Partido Re
que é, me. dariu. ímmcdia.tame:r1tc :i. n's~sta i•ublic;mo Cofütitucion:il, ri.o qunl r,mbos pel'· 

.fl. -pergunto. que t(\nho " honra d.e. lhe fazer, tenccmos. em )·rin:"\~ ; sim, l".>busi:ece, JlOl'quc 
fic~n11o das<la jó. sabirlo qu:io3 ~ão n:i. ·ba.11c:i.di;. s. Ex. occupou atá ngnm as rn;1is. c\cv.,_das 
m\nef1·a os pa1·-lamentarist:is. · :un i g-o~. politic::is lJO~:çlic~ ao p:1rti11o cm nt»s~ E~ta rio , ccinquis· 
de S. Ex., que é o rligno chefe d li!SiC p:i.rtHo, t:ul:i.s i.:e!o ·S•lll talenio e eompetench•. eonõtk. 
no Estado que temos a honr a nc l'~presentar Luindo--:;e Ulll Jo,; ciH~rt:$ .dt's;i'3 p<1l'f,i1lo dn·q::e .. 
ne:;ta.·Casa: (.Apm·us ele- todos o;i lttclos. ) ·soü soJ.J:u~o ; a o;iinfüo de S. Ex .. _pois. 

E ' tlmbem -por i>so~ pelo sssampto dos :i.u toriz:.1d::. como ê. tem par:\ · mi~: o inesti
apartes dos nobres Dcputo.rl1Js. · qtte v-ínl" r:i.~n·cl valor tle c-, nfü'ma.t' quo e;l." n:i. :...ttit udc . . 
à t ribuna;· iircciso,· Sr; · Pres~dente, . ~:i.be1· q\te. nssu:n! aqu i a.o l:tdo tlo . Partido R:!pU· · 
si é ~ince1·0 o protesto· da. maioria. da. Ca- bt\cano : F~t.lei·al, n. clljo hdv S Ex: Ul:nl:em 
ma1•a; cp.rnndo ~o le..-a.ntA , qnasi u1i:tn irnc, c$u:i, nlio mo •~fat'tei. u1mi. linha si<1um• do 
para dizer que o parlameor.:Lrismo não e p::.1•tic'co q1Jc pariúi.qui mo m'.lndou. (.i\.11oiado,•.) 
o progr11mma. <lo novo IJ:i.rfü1o, riue sur~c !k:tlme1ltC\, S1•s. Drpúb:lclos. q~afülo, sem 

: a.gora . susteut.'1.nc!o o S:·. tii•. Pt·udente dl) hcsit3çiio ou -çaciiinc:ão de osppcic nlgumn, 
. Momes e o Sr. Dt'. A1'tllur Rioi;. um q.no me col!oouci ao l:i !o 1?0 Pari1do Rcriuu!í-_
é. ··o cl1efe dC:SSe novo· · pa:rti(lo o outr-o que c;mo Fe<1Õml. ·rcpuiliado Jl<.l[O _sr. Presidente 
foi o g'rito de-·guerr.I ao Parti<lo Repu!Jllc..'.luoc cl:l-: l\ep1:bl1c:1 • . a · quero . e~~e mesrno partilio; 

.·· Federal t (,l zJoi,.dós e 1i<'ra a11oiculos;) Sim ; Sr.:i .. · ·depois Jc o c!cgei-, ~hr.Yia :;.te· a.gc,r<i _&:1'v.-id1? · 
· ·D.eputa.doi;,_e ptecii:o que · c:i.d:?- um.,ilc-·;i.63 ' coai ::. m:tior .!e!fica.•.Jio (-,1;pZtmsos.çcY:1c.<); .fo1 

·assuma desassom:Q1>adamente deanto do·· -p::.fa' j con\-"c11ci c~ i;:si m<J q;10 obe:je.:hi. ii ·.:ek-rm i naç-<lo. 
·· ,:i. re5ponsttl;il~d<\de . J a · a.ttitúde. ·politi~ q~é êfo m~u pp,rtid~. que M hy po~i:e;" se conf!1_ n_ .. d.e 

escolheu aqui, ~~epois · dess:l luta part1daria p~i:fc1ta.mellte·. com o P«rGia.o Rep~bl~~.i.no 
. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .· - ' . ,. - - . ' . 

·.··.·· .• , .. . . · . ···~ .. ~ - ' . 
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F;~d~ra.1, cujns idêa:s-. capitáês São~sustCnht· o sn.:· TnEOTO~!O DE MA.i;~úr!:E~~Sr: .Pre-
cada ilm.o.s Constitui(;ões Fede1-a.l-o F..sta.dual. sill.unte, con:t'esso :i, · C3.mara que a.- ~ttitude . 

· (Apoiad:os.) · · · ·. ; · · ·. · ~- iu~onstitucional do ' llonl'a.l.lo Sr. Pr~itlante _ 
· E quem, "de_. boa fe, :porler:í dizer que o da Repul•lic.i.. ..• ._. . · 

.· Sr. Dr·..: P:rU:aente de Moraes não se esqueceu 
1
- : v ... · A . d.~· -- :~ · .1 · 

dos deveres -do airo posto que a .Nação lhe oz,,,s- poia e-, _na.o .,_pota ~os_. . . . 
conftou, quando delle· se o.fü.stou, p:i.1•a. vir _:o -Sr:. TnET_cNro bll: MAfoi.LHÃE.S"-~ • • • me 

· :n9 seio_ do pa.r)nment<i nisputa.r ~eleição de su1•prebend~u dolorosnmen_te ; estive ao 
Pi:e_sidente d&" Ca.cr.<J.ra. do;; Deputado~ ( ·apcrfo- la.do de s, Ex. di.u·ante a. leg-islatura. J:>:LS· · 

• O.os:e JUio apoiad,o.; ), chegando até a. dc<!la.t•a.r, · sa.da.. ve.rir~o 1om·s . Ex.: O :guard~ leal da.. Con~ . 
·o que to\}.:t gente sa~~ qve -~euuncial'ia o seu stítuiéão tlé 24'; de Jevereiro: que<! o. expia-' · 
mandato, ·si o -~eu_ ca.ndi,la.to · não obtive~se nação nifr'n do meu iúeal republicano ; eu 
ma.iolia. de -votos. nesta Ca.sn. ?! ( .4.poiados e ·me.convenci, iiJor~ de ler a ].Jrimelrtf men-
1u10 apoiados • . mu;io b~m.) Quem, deante da sagem de S. Ex. â. Na~ão, que. todo a.quelle 
Constitu!çito de 24 ele fevereiro, poder-à negar imrnensél prestigio. ClUe a quo.si una.ninüdade 
que o . llonra-~o Presi<lente 1'a Repul1J!ca . da l:\aç.'i.o dera a$. Ex. nas urnas de l de 
assim p~·ocedendo, implan tou aqui o mai:; março· de JSH-!. s. ·:i::x. ·delle se utiliza.l'ia na. 
desbr:iga.d.o ·pa.rhintentari~mo ( apoio.d"~ e Jr:fcsa. uos prlncipio.s; que p-regâra D3 propa~ 
aao apoiaclos ), fazendo depender da eleí~.ão :;-.i.cda., 03 quaes S. Ex., com seus compa
do. Presidenta desta.. Camara a sua pei·ma. · nh<'iros claquella gloriosa jornada e com ou-

. Dencia no a.lto posto; que a N:ição lhe indicou tro3 boa.ons eminentes de nossa Pntria, com
e que .s·. Ex. ac~eitou, promettendo manter e pendim·ani n;i. mesm:i. Constituicã'.o de 24 de 
guardai• essa. mesma. Gonslituíç.1o, que cau· 1evcreiro ! ! Como. poi~. n~ me surprehen
telosamente collocou o Poder E:tecuti\·o, à<J <ler a :i,r,titudo nom de S. Ex., deante da 
que ·S. Ex. é o deposita.rio, a cooo1·to d3.;1 cH~iio do Pre:s:denr.e d;i. camara.? l Parece-

. decisõe;; f~e m:1.loria,s; .porventura. fal!ciosas- ml', Sr. Presidente, que· o honrado Dr. Pru-
. no parlamento 7! tloo te de .!.fomes naquello momento renunciou 

VoZE -'-Muito b m todo se11 passado. _.. (af~ia~os e '/\t(o apo ia.dos), 
s e · quebrando a. sua sohdar1edade com o seu 

O SR. T lCEOTONIO _DE ;w.i.G.~LUÃES- S1•. Pre· pa.rtido. (Apoiados. muito· liem.) · · 
Si(1ente, e npp<>rtuno que l'e)•lia dr;sta u·i- Ora, Sr. Pre;identc~ é ponto capital ao 
buna n. pergunta pur m1m 1antas vezes feit.'I., progr,irnma. do P:.rtido Constitucional -.Mi
nas disc:ns.:;cel> políticas e n:i. impt•ensa do m~u neiro. ao. qual pcrtenco.como jã..disse; manter 
districto, ao meu honra.do a.migo e illustre :is Constituições Federal e Esta.dual; cm ol>e
adve-rsario Dr. Mar.ta Mu.chado : · q uai ·se1•à a diencia. -IJortanto. aci partido. me col!oqnei em 

. sorte ou o destino rla Rep~tl.ilic.t ora.ziteira..no oppc;,içfio ao governodoliom-adoDt•.Prudente 
-. dia em que o seu Governo~ a. sua direcção de Mora.es, qutl, a meu vex·. golpeou a Coasti
. dependerem da di•:tarluc-a p1rl;imentn.r. q ae tu içllo, ~Psputu.11do a. eleiç:llo de Pi·~sidente da 

não é outra. cou~:• sin:io o p;1rlamcnt:1ri~ino. Ca.ma ra. cem o nome elo Dr: Al'~llur Rico, 
que S. Ex. susteufa. tão cJe·licad:i.:r,cn te <>m que havia. r•·nunciauo esse me•mo Jogar e de . 
nosso Estado ? ! Para. mim. $rs. Deputados, novo o· pretend~u. cm nome do· pre>tigio do 
(oxa.l:i. que cu erre ! ) :i. Rt>publicn dc-ixará.· de S1'. Presidellte d:i. Repu ulica. ! f 
ser a federo.~üo clemocratica. que a Constitui- º·' SN~. EoUAnno PmENrEL E RonoLPrro 
ç.'io dd ~4 de fe..-erciro tão •:1.hi::.rnen~e arclü· ABREU-Apoiado ; e~sa. ü a razão ele ta.mbem 
tectou,no dia em quG o seu Gov81·no llepender nós estal'mos ern oppo.::içÜú ao St•. Pl'esi_dr:nte 
das ma.lol'i\l.s do T•adam~nto.. . ()~ Republica_. 

b YOZES'-Apoia.d·"s, muito ~m. ; ô SR. TIIKOTONIO DE !-fa&A!.HÃf.S - Ainda 
O SR. ,Ti-IEOTO,.'Uo ni;; ~f.\G>.L!!ÃES- .•• e foi bem, Sr . Presidente, que ·não sou o unfoo · 

isto que o bonr~do Sr. Dr. Pr11-ctente de Mo- republicano cousfüucloual mineiro, cm opposi· 
l'.ae.s tentou, quiinào, l'!;;quee.ido do ~eu glo- çãci ao go~·erno do Dr. Prudente d& Moraes, 
rioso :Passa.do -de prolJagandista leal e sincero, pOI' eohel'encb com os p1·incipios basicos do 
veiu, por lnterrnedio da seus amigos nesta po.i·tido a que pertcn~o; os meus i.llustres cor
C:imara, plt>itéar a . ""lei~ão ao Depufado religionarios e . amigo~. que me 1ionra.ram. 
bahiano. o Sr. Dr, Al'thur Rios, q11e depois da com.·scu a.parte, peus,.m como eu, que o par-

· 1·enuncia des~'1. me5ma ·c;:vleira. de Pl.'esidentc t ido ·a que pertencemos em .m~so Est..1.do, e 
no.via captado a.:; i:ym-pathir.:; ::fü S. Ex. contra })elo qual fomos <!leitvs, nos · -impõ~. em· seu · 
o illustre ·chefe do Partido: Ucpublicano· Fe- programina., . o tle\'er de ·ncs di"Ç"O"t'cia rn'los 
der::.! o Sr. geneJ·oJ G-licedo; . d:iq uc!Jcs que, de lev-<1 sique:-. tént:>.rcm feyir ."'· 

a Conscituição . Feder.;! on Esta1füu.I; _sejam 
:i . -VozJis-,Apoiados,_ eoso. ê a. bis.toria verda· eUes Governo ou .fac(;ii.O publica. .-. (Apoiar/os .. ·· · 

deira. · . ·. . . ' ·. dos Srs.Jtrfilardo Pime1itcl e Roàolpho Abreu.) 
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e Nem "'ll.C, S1•. P .. esidente, n'~ r"..::c[o.r:ic;iio 1 b Co11g:resso Nacio1fa[ dcàets.: . . . ~· . ·. 
franca qt1e faço ag-·1::i .• de OlJ'PO!ição ''º a"fauo ! ·Art .. l. ,; .Fica. 0 P]·esiden!e. da Republica 
G·Y•. en1Q_ '.\• _Repnbl!c., ou_ 1w. J'<'.)\'g'~,;~ta J;i'.-1r autol'i zado t\ p1;omovec nc pasto immedia. tac 
mtm_ dl!:1~rnu ao mt•\1 1llust~e e'.•rnpn.nhe1ro mente Hlnerior os c-ffici;i.cs da. arma.d;;1. r.a.· 

. . d~ dl~~r~c.·to o Sr.Mntt:t~fac·l·mt!o,u .. u· l.·ta.;'lr1t.eu.·.1c?on.al cü.j:~; dirr:ito~ não .. foram. att.en.dido·s· · ·«ªº >iaao .. a. .que !11.~ ~u·gge1•a o cumpr1.mento nas·pr•ornoi;ões ele 9 e 30 de· agostô de 189-L. -. · 
de meud~ver .P~l!t1co. ee;:so.Sr ·.f'.r1J~1<!entc, . Art. 2.ª Picam· revogadas as disposições_· 

· que, dad:i.s. sc1sc..0_'10 va1·b.to _que -~tü;; a~~~a am contr:u."io-:' · .. . . ... . · - . · 
teve·~ l·e~ponsab1l1tl11.dc da .dir~c;;ao IJOll,1ca S 1 ~ , ·· - ~ ., · 11 d. 189- J 6 
da Repul:llica,'cone·me o de\•cr de vir 1h7.cr · .. r:, ª -~ª~ ~,?sw~, 1. u_e ~u to e _ .. . 1 ·--:"' . . as. 
ao elei~õrado ·que me fez. d~po.sit:irio dê sur. de .t.>u.11!!s lnmco Jumoi • 
confiança, ·qwll u. i·azão de minlm atfüudo Vae ·a impl'imir o seguinte 
poHtica, depoísdos acôntecimentos que <leter· · 
minar:i.m es5a scisão; e:;tou. contl'a o àctual . PARECER. 
Governo .dà Ri:: publica; pela. mes1n~. razão por 
que sempre csii.-e contra. o parlameutari~rno 
cm obediencio. ao :prog-ri1mma' do meu par-
tido. · · 

YOZE~-Muíto búm. 

O SR. TuEoTO:-."lo "DE MAGALIIÃEs- Foi C!m 
. nome desse partido, Sr. Pre:ldente, que 
estiv~ o.o lado dos que :pa.triotica!llente levan· 
fo.rnm Jll'Ot~to energíco contl'a o golpe i'e 
E$tat~o do General Deodoro; toi em nome <lesse 
par~ido que eu estive ao lado do immoi·tal 
Marechal Floria.no Peixoto, contm a l'evolt:i. 
ele 6 de setembro de 1893; e eQJ.· nome desse 
partido que eu me declaro em franca oppo· 
sição ao Governo, que se afastou. .da Con·sti~ 
tuição, a:rri.;cando o seu prestizio e fazendo 
depender do voto da .·Gamara. a sua perma
ma.nencia ·na adminis;.ração d<t Republica 
(apoiados e 11tío apoia.dos, muito bem); é, tin~l
meute; em nornc ctc~se partido, que yenho 
pedir ao meu honraclo amigo, o Sr; l~fatta 
!\fa.chado, que desta t1•ilmna. venha rliz~ Qfü1.es 
são, na. lJani::ada mineira, cs s~us amigos 
:pcilitícog. que com s. Ex. su~teutam o ·l!on
raclo Sr·. Presidente da. Repuhlica. e o Dr. Ar
tllu'!' Rios, Presidente da Caai~.t·:.i.. 

(Jf(.liW bem, nmiio bem. O orarlar e compri-
1íHntado por muito;· S;·s, Deputados.} 

Fic..'l.rn ~ob:-e a. Me~a. ate ultc1·ior delibe!'a
ção os seguintes 

l'ROJE.CTC'S 

N, 7L.-1897 

'fi<ilc{ere o ,·eqiic1'imc7tt>, em gue Vi1·gi1iia 
Januaria da ,S;hefra Soares pede que re- __. 
urta paro. si o saldo e montepio do ,t• te- · 
nenLe refo.,.mado :Ma ioel Jose da Silvefra_ 

A Comroissão de Marinha e Guerra, a 
quem foi presente a petição de Virgin~a. 
Janua.rfa. da Silveira Soares, atteodendo as 
informações prest:idas pela. Repartição de 
Quartel General da Marinha, é de parecer 
que seja a. refedd(\ p~tição indeferida., · .. 

Sala das Comm issões, 5 da julM de 1897. -
MeUo Rego, presidente . ..:....Terony.mo Monteiro. 
-AfarcoUno · Mom·a.--4ugusto Clementino.-·· 
Agostinho VidaZ. 

· Vae a im:primi.r a seguinte 

REDACÇ;\.O 

N.20C-de 1891 

Rcd'1cç{ío (ina.l doprojecto n.20 A, deste a11110, 
o//e;·ecido, ~omo emenda súl>sti:utii;a. !'la 3'• 
(lisci'.SSM elo proji:ctfJ n, 48 B de 1.896, au
to,·iz1:rndt.l o Goi:e1-nó 4 abrir o credito espe:· 
cial de :JJ1:096,$fj00 pm•a pagamento dos 
'l:encimentos do.~ officfoes que retertei·am á 
effec' id<la.de do serl'Í\'0 do exercito e da ar-
ma da. pela rncogaçcro dos decretos de 7 /J 12 
rle ob;·il de 1.892. 

O Congresso Naciooal resolve; · 

\ 

Al't. l.'··n:• o Governo autorizado a abrir o 
O Congresso Naciond dccr~tn! credito êsnecial de 11 \ :090$500, pa.I'.a poga· 
Al't. 1. • ·Ficam ex ti netas. i\S diviihs con- meoto do< vencí~entos dos ~ºm~iaes qu;_re

trv.hidas para com 0 Tbeo:ouro Federal, por 1 ''.al:'teram a.. effechv1~a~e rl~ ·'.:!v1ço do e er
otliciues e pl·a.çns do exerdlo ou da. a.i•ruada,) ~lto e d~o.tmad~ pel~ ie~o.,a.ç.u.o dos decr~t~s 
que 811crnmbirem '!m con:eqti~ncia, df:> feri· u: 7 e i_: ~~' alml de IS9-, fn_zen~o para JS:>D 
mentos recebidos em combate a~ neee~~a.ia.s opeiaçoes de.cred.1t?-

. · . · ' . · . Art. 2.0 Revogo.m-se as d1spos1çoes em con-
Art. 2. 0 Re\'ogam.;.e as dispos1ções em traria. ·~ 

contrario.. . . ·· ·Stihvdas. Commissões; 7 de julho de 1897.. 
Sah~ .. d<',s. -~~s.sões, 7 (Je ju~ho de. l89i. -Joi!ol· ....,,- Iidefonso Al~im. - . C-v.cdellu1 i~toiw<io. :..:.... 

Pancl<-:1. Cq,~nge1·as;-Fra1wtsco Se-.. · ·' J1P;.;;nc10 de AfJ!t.«W. .. · · . 
.. . . ~ 

,·:. 
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o Sr. P1·cside:n~e- fülo l1:i.vcndo Doria;J,,.yme .. Villns~Bo(ls; Seabrà, Francisco 
· nada mais a tratar; designo pa.ra a.manbi:i. a -Sodré, Manoel· Caetano, Eugenio. Tourinho,· · 
.·seguinte ordem do· àt.\ : · · · · . Pil.ula GuiQia.rifo~, Vex•g'ne de Abreu, Tolen~ . 

votação uo projecto n;· 20 B. de 1897, sobre ti.no dos S:i.ntos, _Pa.r~nhos ~~onten_egro, Gal". 
a einenda o!Ierecída. Ifa. no\''a diSCfüSâO ~dÕ ~mo ~?re,to1. P~n.~~ll'O !1,1mor~ . Jer01:1?'

1
mO 

projecto n: 4S B, de lSQ!), aut~n·iz:.i.ndo o GO.· ~fo~~~no, fo~.~uat~ !1Iore1:_ra, Jo.é_!linr~1.uo, 
;v.erno· a abrir o tre<1ito e_s-peclal. de 21 :500$ He~ .. .li:i. de -~· ~~c..w .Godoy;, _.T1mot1.eo.j~ . 

· p;..1'a pag;:i.mento ·dos çenc1mentos, no.~xer; C_o~ta. Ra~l B:i.rr0:0rFelipp~ Card?so,.Bel.t.~ 
cicio vigente-,. dos eml)reg:i.clos rJn. extinct:i. rio ue Sou~a, Per.eira. do~. Santo,,_ Fon.seca 

- 'Agencia omcral de Coloniz~ção, o.dtlido<0 ú ~o~tella. !Jt}~ª ~,a.st~o! Jul1q_ San~o~. Deocle-. 
·Secreta.ria: d.o ;..1inisterio do. fodnstrís., Via.c;íio ciano _de ts~m~. ~ l:l.Jrink, Joa~Lu1z, C1<rvalho 
e Obr;;s PubEca.s, 110;;. term1-,s da :tdual lei Moura~, 1 nz pc i\Iello'.MQn te.iro de Ila.r·~'?S, 
do orçamento (noni. di~cussão); I~d~.fon,o Al ~1m,. Antei O Botel~10, Franci~co 
. Continuação oil. .. 2" tliscns5ilo· do projecto Ve1:ta, A.lfre1:0.Pin.to, Leonel Fi.ho,. Fcrreua 

n. 29. de 1807. fix:i.nrlo a. a~spez~. do Minis- P1rcs,.Lll:mo~nte~·G,..o.fo~·e~o! ~.odolpho:Abreu, 
terio (l:\s Relações ExteJ•íore~ pa.i•a o éxercicio \lleoto.mo ue. !lla,,,all_iae., :Mat~a. Iv.iaclw.rlo, 
tle 1S9S(Orçamento do Exterior-); N,ogueir:i..Tu~10~,Ma.~.º.ªI Ful:;enc;?·~~~do~?ho 

, 2" díscus:>ão do projecto n. 3~. cc·J897, fi- Cu.etano, Ed~ .. ~~o P1.1:entel, 0'.e,,a.r10 ilfautcl, 
xando as torço.s de terrn P'"1':t 0 exH"cicio de Ro<lolpho _ l :nx:,w, P .. dua Rezende, Lama.r-
1898· ' · tme.,. Galeu.o Carvalhal, Co.rne1ro da Rocl1a, 

3",discussiio do lJl'Ojecto n. 17ô, de 1896, .Dr;ii:mgues ~e Ç;i.stl'O, Gu;~tavo Godo~·. c,?~ta 
reformando o Codigo Penal; J umor, Bue.no d~.An(ll:~·.· A~o~pl1~ Go._di;>, 

3• discussão do projecto n. 11 B, de 189/j f'.'erna~do Pre~tes,Ce~a.io de l're1t~: .. Ov1d~o 
dispondo ·sobre a pron1oção c1e oflicia·s do Abran~cs, ~e1me;neg1ldo . de .. Mõro.~, ~-u~z 
e:'\'.ercito· · · Adolp~o, Caracc1olo, .. AleJ?C:l.l' Gum~ar,te~, 
Discus~o unica[do projecto n. 34, de !S9i, Bi:aztl10 .da Lu_z; ~am~n1i:.\L1n~, Le?nc10 q?r· 

autorizando o Po.ier Executivo a. cDnceder re .. 1, F'.aula ~a;no~, Franc1 .. c.o ~ J!entmo, Pe.1:-0 
um ai:rno de licenca: .. com o respectivo ortle· Ferreira; :1rn~o ~~ado, ~~~r,tm~ Co~~· Guil
nado, ao telegraphisfa. cbefe da. Repartlc;;iio 1.0~, il~;1çc.l E._cotar, r>.os,1uom() d,.,, Cunha, 
Geral dos ·1 e!fgra.pho;;; Alfredo de Lim:i. AI· ~1_anc1~co -~lenca~tro. i:>into da [tocHa, yes:pa- . 
boquerque Mello, ·para. tratar t1e sua saud.e s •. a~~ ~e. ú'lb~querque; P.Y qrespo, Campos 
onde lhe convier. Ca!Lie1 e C~ssmno do !':ascanento. 

Levanta-se a ses~ão ii.s 5 hors.s da tarde. 

44• SEfSÃO E)l 8 DE JUI.IIO DE l 807 

P;-c.~idcncia dos Srs. ,tr!lwr Rio$ (pr1:~ide>1te), 
Va;- de ,1.ldlo (1" vicc-prc<idc111e) e Arllmr 
Rios (presidciite). 

Abre-se a oessão. . . 
];' li•.la e posta em di~cussão a ac:ta.. 

O §r. Oviclio -""-brantcs - Pe~o 
a palavra. 

o Sr:-. P1~e~idcnt~-Tem a pt1.bvra 
o Sr. Ovidio Abra.utes. 

O Sr, O·vidio A.b1·a:ntcs - S1'. 
i1t•csid'' llL<?', µn:tondo fazer Jigeirns reflexões a 
respeito da r.cm publicada no .D<it1·~ do Coa-

Ao meio-tlia. procede-se à chamada, â q un.I grcss~ e em. referencia :io discurso pronun.~ 
i·espondem cs Srs. Al'thur Rios. Julio de ci:iüo pelo meu ex-corirpanbeiro da. Escola Mi
!\Iello, Carlos de Nova'"5. Akares Rubifio. r:tor. o S1\ Deputa.do Heredí:t de Sá. 
Silva ?.Ia.riz, C<i.rlo.;; M:t1·c!'Uino, Albuquerque Quo.ndo S. Ex. tlisse nnnc.i. ter conspirado 
Sere,io, Thcotonio de Britto, Urbrino Santo:s,. I contra o llfnrecbal floriano Peixoto, eu. em 
Rodriguc:;; Ferna.nàes, · Ed.uar.lo- tle Berrêdo. ::.parte l.'f-sp01idi: «mc~mo porque, si tivc>Se 
Elias :Martins, Hem·ique Valladares, Marcos conspirada, o Sr. Mo1rech;1l Florfano Peixoto 
de Arauja, Pedro Borges, Bezerril Fontenelle, teria com certeza calüdo do governo.» . 
Ildefonso Lima, .Jorro Lopes, Mar·inho de An- .Este a.parte não consta. r.la pulJlicação feita· 
<lrade,. FredeJ>ico Bi;J•ges, Augusto Severo, no Dia1:io do Co~;g,·e.;so.. ·. ·· , 
Tavares ele Lyr-a. Franci8cO Gur~e.l. Jo:;ó Pe- · · Quando o Sr. Heredia de Si refüria-se à 
reg-rino, Trindade. Coelho Lislioa, Teixeh"â. sua posiçiio polir.ica, perguntei si S . . Ex .. es
de Sã, Affonso Costa, -Coelho 'Cintra, :Mala- tiva ae ii.cco1•do com o Sr. Dr .. Domih;ios · 
quias (}onçalve$, Barbosa Lima, Cornelio da Ferrei:•a, e s .. Ex .. respondeu nos. seguintes 

.. · Fon8eca, .. JU.';cti.cio. de Aguiar,· Arthur Pei· termos: «si v .. Ex.; o.lludc :ia facto de tereue·· 
:·< xoto"; Rocha. Ca:valcãnti, Araujo Gôes, Olym- sido rnoriai·chista; a:· C:i.m~i'a: hoje é compõsU!. · 
· pio ue Ca.m:pos, Fclisbello Freire, ·no<lrigues em grande parte de ex-monarchistas; que 
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.· ~:~iJ2~.sso cl~ixam de~se t' de~íêa?os no no-io l. _ · · . -a EQÜfurmrn::.ii~-s . • . .. 
N~ste ponto ·dei uôvo ~;i.parle, declarando .· Requeiro que· se s.olicíte dQ Sl'. Prési

que õ illustre Sr. · Heredia. de Sá nii.o tiriàô. dente •'~1 Republica, :pc.r intermedio · aa -i\-Iesri. 
comi:>i'ehr,ndido ~o. meu primeiro aparte, Ac- ,<l:i . CamarJ. iJos · Deput~dos, cópias doa of· . 
crescenteique não me referia'<i.:monarchist~.s. fici·a~, .. relaturio.:,. rescnados ,oi.rnão dirigi· .. 
poisdesêja<a ·a.peiias rnõE-r.si ·S. E:<. fünda dos ao :\finistro rJ<i."Faz~nrh pelas inspectà· · 
está de accol·do e '!linda. tem o apoio do Sr.' res.das Alfandeg:~.; tla. l:lahia, A. Lacerda.Ma
Dr. Domiogos Ferreira.. ·. . cahyb;:;; do Ceara, 1fal1oel Al'l'c5·d(l. SH.-a.; do 

I'.-foto, Sl'. p!'esinente,. que estes · aparks Porto ,\Leg1·e, L. Vescio llrigido; [~e .Santos .e 
não vieram io~ercálados no .di;;curso.do illus Ide Paranaguá. c.b~m assim tlos empreg:ad9s 
tre collega,.e e sobre bto que i·eclamo. de. foze11cla · Tur1b10 Guerra em cemrn15S:l0 

Eem seguidaAapprnvn.daa. act;J. eia. sés~íio uas Allh~~e~ d~ Maceió~ Recife.~ P~m~yba 
antecedente. e A. Satt . .in.mt, n ... de Belem.-füt. lma. L.nia. 

. Comparecem roai5 o Srs. Silverio Nery, Requeiro que o Governo er.víe \t. Cri.maro.· 
.·Amorim Figueira, :Auguoto · J'.llonteuegi·o, cópia do contracto celeb:-a.do coro.. o Tliesouro. 
Malta. Bacellar,. ·Luiz Domioglles; Anizio de sotlre o A.iümymato bra.;;iléiro,..:.... Sci·;cdetlo 
Abreu, Thoniaz Accioli, Francisco Sã., José ·G:Jrr&r.. · · 
i>fariano, .J"ão de Siqueira, ~Ioieir<\ Alves, 
Martins :Junior, ·Angelo Neto, Gominianu 
Brazil, . Cnstl'o Réb~llo, Milton, -Eduardo 
Ramos, l\fa;·eolino :M:oma, Xavie1· da Sil v-eira, 
Irineu 1faclJarlo, Alcindo Gua:.iabara, Erico 
Coelllo, Agostinho~ Vit.lal-. Bernardes Dia.3, 
Paulino de Souza:.:'.~u"uior, Campolina, Calo
geras, Ferreim Pire;:, Ar·thur Torri;s, Lucas 
de· Barros, Urbano -de. Gouveia, Alvc~ ·ue 
Castro; Mello Rego, Xavier do VaUe e Ri>a.-
davia Corrêa. · 

. . 
Dei.Xam,de Côlllparece~· com causa. partici

pada os Srs. Guédelba. Mourão, Torres Por
tugal •. Herculano Bandeil·a, Miguel Peruam·· 
buco, Euclídes. Malta, N ei v::i., .-!..risti.de~ de 
Queiroz. Adalberto Gui:na.rães, Amphilophiq, 
Urbano Ma.reandes, Pouce ele Leou, Gow;:al· 
ves Ramos, Al'l'aro Botefüo. Antonio Zaca
rias, Oliveira Braga, A.lffedo Ellis, Franeisco 
Glicedo, Lauro Müller, Victori.no Montefro e 
Azevedo Sodré. · 

E sem ca.usa · os S1•s. Ser:z.edello Corrêa, 
AppoUonio Zenaydes, Ermirio Coutinho, João 
Vieirs., Pe:reira d.e Lyra, Tosta, João Dantas 
Filllo, LeovigHdo Filgueir[..s, Rodrigues 
Lim;i., .A11gu$to de · Vasconcdlos, Nilo Peça.·. 
nha, Ah'es. de Brito, Leonel .Lorcii; Ernesto 
Bmúlio» B;;rro~ Franco Jnnior, Almeida Go
mes; Mendes Pímetúel, Luiz Detsí, Octaviano 
de Brita, Cuperfüio. de . .Siqueira, Augusto 
Clementina, Telles de Menezes, Granadeiro 
Guimarães, Luiz Flaquer; Rclmundo da Pon
srx:a, P;mJino Carlos, Artll11r · Diederich:;en e 
Rodolpho Miranfu1, 

o §r. :r:rereuia de §•'.'\ requer 'l"e
rific:wão dn. votação. · 

Procedendo·Ee ú. ~erificaçã.o, reconhece-se. 
tere:n votado a. ftWOl' 72 Srs. Deputados e con· 
tra.59. 

Si1o lidos e julga.dos obje~to de d.ell\Jera~.ão 
c.S s>?guíntes · 

raoJEcros 

N. 35 - 1897 

Dccia.ra ext:nctas a$ cliú·.las conirnMdas Jl((m 
com o Tli<Jsow·o Federal por officiaes e p1;aças 
do exerr.:Uo oii lla ai·nwda, qtte >uccwmbirem. 
em con.1·e'].t1Cricia. de ícrimen~os i·ecebülos 
em comoat~ 

O Congresso Nacional decreta: 
At·&. l." l.<'icam extinctas as dividas cont1·a

hidas :para. <JOfil o Thesouro Fetlerai por olfi
ciaes e praç;:i.s tlo exercito o-u da armada, 
que succumbirem em coaseq:ueilcía de ieri-
mentos recel>ühis em comb;tte. · 

Att. 2.• Revogam·~e as tiisposiç1)c~ em 
contrario. 
· S:i.la das sessões, () de jntho de !897. -.!oao 
Pancli<i Oalo9~rn.<.-F'r<i.11cisco 81<,- A' Com
rnis~ão 1!e I:'azeuôa. 

N. 36 - 18!J7 
.. 

RcorqrM1i::a oqHwJ.rn clvs.tJfficir<r,.< do sei·..,iço .<n:· 
niirn·io do c.ccrcilo e d<i otllms pi·o~ícle11círt.< 

O Ci:mgresso Nacioua.I decreta: ORDEM DO DfA 
. Art. L• o quadro do~ ofil~iaes. do serviço · 

o sr. P.-~siden'e-'c !'fll.veurio nu- sanifarío do exerc:Hoficar;\. :u·simconstituiilo: 
mero lega. l,. v:ae.:.se ;irocedee ás vet:içv"s tias Medi('Os 
mater·fas encerradas. · _ 

São succe:Ssivarilente approyados os,seguin· 
. íes. 

Cl1.m~r11. v .• ur 

1 official gcne1•.<l.l_;irn;pedor geral. 
8' coronilis . 
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i22. 

12 tenentcs·çe>roneis. 
24 majores:· 
45 ~p1tãea. 

•direitos ni\() foram att~nifülos nas promoções 
de 9 ~ :Jo·cte ngristo rle 16~1J. 

,\rí:. 2, ,. Fic•i·n re\~ogada~ iíS diSpàsiçües em 
85 .tenen_tes·. 

. 175 

PTim·macimtic/Js 

I fanente·coronel. 
3 majores. 

10 caoitães. 
' 20 tei1en tes. 

46 alferes. 

80 

§ 1. 0 Para o p::eenchimeuto das vagas que 
se "derem de tenentes-meclko~ e atteres-phai:· 
maceuticos serilo aprov~Hados os actu:i.es 
mediaos pharrnttceur.icos adjuntos. indepen
dentemente._de concuróo,e respeitada.>", quanto 
á idade, as exigeneías das lei; em vigor. 

Art. 2.° Ficam abolidas :is designações de 
cla.,ses, em seguida a indicação 1.las p:i.i:entes 
do,; offidnes, qua u:;adio apl'.nas da palavra: 
medico (major·rne,iico, capitão-metlico, etc.). 
Mútal-is, mv.landis, quanto ·aos plla1'maceu· 
ticos. 

Art. 3." O;; tcnentes-n:iedicos venceião, 
alem das outras vantágens inherentes :i sua 
patente. 120~ m;:-nsaes de gr<itificação. em 
loga.r de l 50$: e o.o Êtl ~eres · pllarmaceu ticos 
SOS em vez de 100$000. 

A[t. 4." Fica extincto. a classe dos rnedicos 
e pharmaceuticos adjuntos, crearl.a por de· 
ereto n. 27i, de.22. <le março üel.1':90. 

.Art. 5.• Fica o Pu<1 er Executivo a.utol.'i
zado a nomear, sob proposta 110 inspector 

C'.Jllt!'ill'ÍO. . 

.- !$afo.da.s ses~Oes., ô de julho de IR97.-José 
de Ba;-ros Fi~;ico J1mior.-A' Co:nmíssã9 de 
Marinh!' e Güorr:L · · 

N. 38-1897 

Oo-r1ced~ igv.ai dfreilo d pe>·cepçtóo do 111eio· 
solr.lo e mon1ep!o dos &{ficiaes de- marinha e _ 

·.do exercito, na falta . de viw:a, filhas sol
teira-<· e vii:oas c.fil/ws mc11o;·cs.de 18 cirmos, 
â.<'fillias C<tSr<das crn vir.la. do co1il-ri/luinte e 
a.o.s ·netos e neta$ 1í1enr>res de 1-B- (!n.~·20s, -ra-
1;re.-;e,1 h ates-do direito de stu~s ffl.c.7es ~iHvas~ . 
jri falfrcCdas. · · 

O Congresso Nil.cional decreta 

A l't. l. • Na falta da viuva, filhas soltei1·a~, 
e viuvas e filhos menores ce 18 :umos, teem 
ig11<1l direito .:~ pefcepç;fo do meio-soldo e 
montepio dos officíaes da marinha e (~ô exer
cito: 
- As filhas cas~.d;ü; em vida <lo contribuinte, 

·o as netas e netos menores de IS annos. re
:pre~euta.utes do direito de suas mães 'i'iuvas, 
;[i fallecidas. · · 
• ArL •. 2. • Revog(lm~se as disposições em 
cont1·ar-io. 

Sala. das ses5ôes, 30 de junho (1,~ 1897 . ....: 
A1r:1us10 Se-oen;.-A' Commiss~o de Ma;dnha. e 
(hlei:ra. 

geral do ser1·1ço sanitario, tres medicas e E' post<:. a. ;-at os e npprovada a. re<1a~'io 
igual numero de pharmacenticos. afim de. fina.! tlo pi·ojecto n. 20 A, de 1897, 11ar,l ser 
reverem os regubinento;; d·i Laborato1·io Chi-· enviado ao Senauo. 
mrco Mil>to.r, liospita.es e enferm1.1.ries, fo1·mu
larios militares, ta b:;llas de dietas, etc., etc. 
e in•Hcar<-m as reformas <J.Ue devem ser le-
vadas a effeito. · 

Sa.la da~ se~ões, 30 de junho de 1897 .
Bra::iliQ da.L1i::.'-A' Commi~sao de "radnha. 
e Guerra. 

N. 37-1897 

• 4.itt·oi-i::a a PoiJ,e,· E:i:ecHii'õo a tiromo~er no 
posto immedia.tamente superioi· os o{ficfoes 
·da .4rmada Nacionat, cujos clii·eit&s mTo 
foram atirndidos nas liY~m.oçàes de g e 30 
de age sto de 1894 

O SP. A.ugust.o ~e,•el."O (pela. 
oi·dem) di7. <J.UC: h:i. aiuda. um ·requerimento a 
votar. 

0-S:c·. Pre,;;;ideu'tc- A Mesa não o 
tem. A que requerimento rcferc-se _V. Ex.~ 

o SR.. ,\U(HJ.;To SEYERO - A um que a].lre
sent~i, redin•lo iníormaçues sol;re nego~ios da 
Marinha. . 

o St{. Pai;:smENTE - füi um requerimento 
de Y. Ex. que a lvlesa começou a. ler, porque 
viu que tinha a seguinte nota.: «Apoiado, 
entJ>a. e:u discussão que fica adio.da. por ter -
perlido a ,,a!a.vra o Sr. Coelho Cíntra». Por 

O co "" •so ~;p· n"l de'teta . c~nseql!_enc~1 não Il·~de ;;er voLa.tlo, porque a 
. ilº,e, 1 

'·
10 ~ ~ · , d1scussa:> nao e~ta encerta<l11.. 

Ar~. l. ,, Fie t o Potlel' Executivo n.u lorizac!o 11 
a.· prnmovcr !10 posto immedfata.mente su- Po:to a volos, é ippro'l'a.~o na no•:i. dis-
-períal' os omcít1e~ da ArmMa. Nacional, cujos c_uss;~o por que pilssou o segumte 
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sissxo .E-M. 8. DE JUL~O-DE)897 .· ... 123 

PlWJECTo --: , ·· Si ~>"otsção fü~se detlnitiva;SconiJ)rebendo 

N. 20 
B-

18
,.._

1 
• . , CjUe ºt .Pl'OJcct:i fica;;rn pdrejudica<lo ; m~s eni" 

- "' · ()Ut\n o, nu.o tiver 1Ja.>sa o por todos os turtrüs 
. me parece que tlevc suosist ii· o p1·ojes:,to pri· 
O l~Ongresso Nacional re~olvc : l?litivo. · . . : · . · ... . .. · 
Art . .1.• E' autorizado o Governo :i, ~bdr · E' sobre est~ po.n:to q_ue p_eço a v .. Ex. que 

·• un;i- credito especial de 2J ~500$ para pnga.-. consulte :.ª ,ca.ma.ra,_ que póde ÇJ.esembar~-' . · . 
lDento dos vencimentos, no exercício vig~nte, _çado,i~ent; 1_~2ol:el~o, :porquanto . a.- sua cleh- ... 
dos emprega.rios ela extincta. Agencia Officfa.I beraçno n.io •'! p1ende a. ne~lmm caso occur-

. de Colonização. adrli<\os à Sect·etaria do )li· ·rqite. . ·.:. · : · ·. · 
nisterio ,ia. Inrlustria.. Vínção e O'brns Publi· · · ·· . · • .· ·. . . -- .. . . 
cas, nos termos da actual lei do on;·aJTimto. ·. O Sr. l?l".es~den~e- A Cam(\ra,- e 

Art .• 2. • Revógain•se us disposi~ões cm •~st~munlH1 que por occasüio de se tratar do· · 
contra1•io. · . . · credito _pai~ os pagamentos atrazados de-

• · · . · . . · Yidos no M;1re1:hal Almelda Ban·eto. no correr 
E · O._I>l'!'jecto n~. ·2q_ B, de 1$'."li, enviado á dn·3-• !l,iseus.>iío, foi ;l-present~:i. . uma emenda. . 

Commtssao de Redacçao. ·. · · ememia substitutiva .ampiia.ndo ·-~te credito 
E' :i.nnmicin.cla a: continuação da 2' cliscus- :\outros oUicines do Exercito o Armsda que, 

s:ü.o · do projecto n, 29. de IS97. fixando a. no entender r1o _autor . da.ernen~a, astavam 
~espez.~ do l\Iinisterio das Relações Exterio- no m~sn:o c:J.so ~o. M;i.r~hal Almeida Barreto. 
res para. o e:xerci~io de 1898 (Orçamimto uo A can1~!ª• na votaç<i? ;i. q~e se procedeu, 
Exterior). por occasiao de<sa 2• d1scussao, 1'.ppro.-ou a. 

· ·· ome1Jàa. do sub5tirntívo. 
O !Sr ... To!!ó~ l'H:u·ia.:no {pela oi·deni) Em 1·eg:r;i. gt:ral a em.entla substitutin\ ap-

- Sr. presidente, hontcm V. Ex. não teve prol'al~a PN~judica a materi::t snbstituida. 
occa~iiio de on>·ir o fina l tla minha recl~.ma.- (Apoirrdos.)Mas nessê cu110 muito especfal não 
çilo; e senti niio ser ouvido, :poi· cans;i. do Hl tratava simp!e~mcnte de umaeme_nda_ sub· 
,,.1·ande tumulto, não digo !.em; mas elo calor .tltu~1v~ : era ~ma . e_mcnda S?bstittmva .e 
da. dis~u~são que se travou neste recinto. 1 ~m:pllat;v~ •!e 61~_ros!çoell cont1das no p1·0-

- , . ·. . Je<:to J.n1m1tno. (.'1pow,dos.) · 
. O. Sn. Btm:.-;o DE ANDIUDA-Qu~r no ter- ora., na a.rnpliação adaptada em ~" diocus-
mo bom? O c:tbos. . siio pela Carnara. e;;ta>·a incluida a mater ia 

O Sn.. Jossi'.: :NLu:.tANO - Niio chegliroos a substituidu., o que originava. um:i.hyi-othe~e 
isto . · nova,-. não dada. aiu(la, ou pelo menos, :por -

Sr . -presidente, V. Ex. deve lembrar-se que.I rni111 não conhecü!a, .~nte a q. uat me julgaria. 
eu pedi· que se consulta~se ·a. Cúmara. a.fim em ilifficuld~des p:,ra resolveI-a.. . . 
de st>r firmado o -precedente a re~pefto lias Ante:; mE'smo elo appello dn nobre Depu
emendas apresenladas em 3' discus:;ão e que t·_i. o, estv:ra resolvi•!o, expondo o caso cem :i. 
sejam ri;>jeitad:tS. Eu pet!i. :i. V. Ex . . qne con- impõrci:1.lit.!ad<? qne acabo de demonstrar, a. 
sultasse <. Cam::ira. sobre · que ilestino_ t-eria. con~ul tar a. Cam:im sob:·e o a i vitre a seguir 
nest.3-s condiç•les, o projec:to primitivo: . s i e o modo de 1~elioorn.r. 
devia ser rejeitado cu si den:i. ~ub.;islir. Niio o fiz. p..•rque tendo s ido app1•ovada·n:i. 

E$ta duvida foi pro:post.i. l.)or mim a. pro- non1: tlis~us~ão . a emenda ainpliativa, a de
po~ito do pi-o.ie?<'.to que mi<ndav(I: -pagar aos cisão da. .Camaraer·a. desnecessaria.{Apoiados.) 
olnciaes que tinham revertic!o:i. f1l°éctividade? Em todo caso. como o nobre Depuca~ó de
do e~ei·cito. Folgo de ver· que 11oje a Carna- ~<·.l:i. que se firme um precedente, devo cfüer 
ro. porte vot..·w flesenil.Jrtraçad:unentc,sem C(•3.C· â l°arniua que me parece que em um eaw 

.- ~i.o alguma, porquanto não ·s~ prendo a. sua idcntico lll:HJU_e mr a cabo de occupar. aJ.lprc-
soll.:çiiQ li Pl'<\iEcto nenhum em de bote. vada. a emenda subs~itutivn, a mate1•ia ;;nbs-

A minha que~tiio é a S('guinte : V. Ex. de tt~uida não deve llcar prejuàieada (ap oiados), 
aecorüo com o; prececlentes ~stabel ec:dc-s, (le- por·que estt~ ino-Luid~. n:i. emenda substitutiva. 
cidíu que uma vez approv-aila. n'a. 3" díscu5.!ião ·A trnen1Ja ~ubstimtiva sutrr~gava a nw.
uma emenda substitu tiva elo projecto, este ·teria snbstitulrla, ampliando o füvo1· afüver-

. ficava ipso f<1cto pi'E>judic:vlo. so~. (A7i&ic1lo.<.) A l'f'jciç~o no. nova disci.;ss:io 
Mas argumenta;:-.. que DãQ >endo . esí.<i. ,·o- ou. emenua ampliatiYa. não pócle abrange!' a. ·· 

tação detlniti;a e tendo o prllj~cto ainda de mnterfa am11Uadu, mas súmente a amplia('ão 
ser ~ubmett:do o. nov:t YOtitçilo. sem.o q1~al Mtn nessa l1 l t .mn. d.i>cfü:>fw. (.ll;:oi,:clés. ) 
este substitutivo não póde se ce:usi<lerur. mo.
ttria v<-ncidll-. não eomweliemiiu ct·mo nilo 
sendo approvar!o · este - -substítut iYO, podia 
ficar prejudicado o projectci acceito em outra 
vota~-:;!o. ··.· · · · ·· 

O~ $r. E;dco C0:elbo (pela ordcni) 
-sr. l>t·esif.enie, tenllo't1ma kmbrauça vaga 
da leiiu1a. do Regim<:ntci, quanto :i disvo~içã.o 
referenfo. a.o caso verten t\"'. . 

,---;. 
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.. · 
ANNAES DA'-.CAMAR'A · 

Escusado 6 V. Eo:, :lppella1"i.J~rn. a. Ci~~a.i·.1, ·serem.i·emettidns ao Senado, como preceitúci 
pois quer ·me parecer que :io Regimer1r.o lHl o citado art:. 13L ::>ão _<1.uns emeni.li•:; amfilia.
um o.1·tig•) q~te diz mai~ ún nlü:ios n seguinte; tiva>: U•Ul\ que mand:::. jJ~gar a? genernl 
« qu•rncto <is emend:cs !O:·cin . t~mpli n.t ivl'..s, •"S' .\.lmei•h. Barreto. e out!'a. CJU<' lll<rnc!I\. pag-iir 
t~n:1endo o o.ssumotó de um: m:ojccto qual- au~ emprego.i.los quo .[oram arl1:litlo$ á ·sec:·e

·q UCI', (t OUtfüs pêssoo.s Olt co:ÍJptehêi1Jenrfo ta~ia. d .. -i. -~gr!.cu ltura, pcil." d rsposiçfío. da le.i 1!0 
out;>(I.>'. asrnmpfos, a, emend•i dcrre C'Onstituil' 1 o:•ç'-l~en~:i. Si . ti · ~:nen:h qu~ le~antou !·sta 
.m :1te:i•ia <l~ nm r1r(~ecto em scpFnrl)Y sem, 9ur,_~_tt1.0 e -substit~ttff<i, c_lar1J_e que .e~tá pre· 
ptejuizo do assurnpt::> pt•iu;:;lí·al.» N1í.o po:;so JUrlic.-v1a :l sagi;na:i.;-pore:;:i >uo duas en1eml.ts . 
<;itar de' meiuoria o a1'ti"'O elo 1tegimento; ma$ :impliativa:;, inteira.mente dt!st:lc~1!as tlo ·pro
já um<• v~·?. ar·gúmcutei com C$1.C a;·tigo elo joct-0 "e· cons~ituind.o .. p rojecto eni·sepa.r.u.lo. 
Regimento aproposito, creio, da qucst<'io da · 
amnistia.. . · o Sr. P~~e;;;icle:n l'e - Lembro ao 

o SR. Fo:\;seca PORTr-:r,v,-E" 0 :i.rt . !3l. nobre Deput.'\do que d:i.;; dua.s emenr;las. uma 
.• . . . . er;L_;;ubstitu'tiva. 1lo projccto, e outra.,a.ddi~(v:i.. 

O_ S1:. Er-ico Coo:uw-t-. o ru·t • . 1-ll, ü1:c ao PI''>jecto. Na fóm1a uo R\!gimento, ';ot.arla , 
a_11u1 ~ meu. ~o:npa.~heir.o c:e ba~1cafü1.. .~0ço 1 em pnmeiro logar~ <t enwnda su~: ti.tuti "ª 
Itco_n~!ll. a V._ t!.X. pa.1.i h•Mi. «A"_ emend.1::0 ou a mutci·1a (fo J •!'OJe~t·J tlcava p•eJllwcada ; 
artigos t1 'l t~1 tLvo~. de~de. que · nao ve~·5:1.t•çm ir.as no c:l.<o vc1·tente. mo -pare.::c que não 
sobre o J?fO,Jecc~, ~as csten~er.~m 0:_1 ampl: ::i.- P<'i,_le ser consid ?f:td,-i. p:•ejud:~·!a, uma.· vez 
:rem a dI~pos1çao o.e!!? a. o~Ject.o tle '!.ua! n::- que a emenda. substitutiva nril[.rlia va a: ma-
t ureza. ou :i. out.ros rnclrv:1duos. serll.O -rmll- teri:i. snlJ;;titttida. · 
gídos, depo!s 1le app:·ov;\d.os. cn1 prcjcctos ;:;e- · 
para.dos. pa.1•:1. terem rliscus:>;i.o especial anie:s 
de serem rernettidos "º Senado. A Ca.mara 
:PO,lerit <tcceit:ll-c•" ou· rcjeir.al-os depc·i~ de rn· 
cerrada. essa di.>cussão, que cor1os1ionderá a 
3• <liscussii.o. » 

Portante. :i. _p1rte que não SP. l'efera :i.o gé
neral Almci<l::. Barz·eto tern de ser fürmu!ad:t 
cm prcjecto.scpim1n.o ; dopois ele venc!J:i. em 
uma 4" d!scu;sio po~er:i. S!:lr j11lgada c .. >mo 
um~ dell bera>,'i1'> da. G~rnci.1 a. E' o que me 
·par~co em I<tce d.o Regirn<:nto; r.ntrot:i.nto, 
V. Ex. deliberar;\ como ·entender. · 

·o SR. PREHDE"'TE- Fc i em obediencla ú. 
clí$posiç:io do art. 131 que :i. .í\lem. cpproYi>.do 
o proíecto e a emernh ein U tM 3" discussão, 
submcttcu a um:i. quart:i.. 

O S?t. Ai.cr:-<:10 Gu,~:-.;A13A1·: ,\-Entii.o tles-
bque. · 
· O S1i. P 1-:Es10r-::-.-rE-E:;i;\ dc.-:l:ic:i.Jc. 

O Sr. ~l<>re!ra .~lve$ diz fJUe os 
u.;bres Depnt:).rlos pelo Rio de .Janei1•0 e pelo 
2" dbb·icto de Pernambuco não t <J1n<J.1•0.m a. 
questão.rio pé 11m que a. collocoa o·.1Jlnstrc 
l'~111•esentu.nte do l" di;.;t-ricto do s~u E~tii.do. 

ss. EEx. se J'dcrit•am :i cinen<hs additivas 
sobr·e · as qnaes · não lia nenhuma <luvidu., 
urn:t vez que não atacam a subsLr1ncia elo 
proj·?cto, :io pl$SO que o Sr. J.;~é Mariano oc
enpou-::le 1le emendas subseitutivas. 

No l)l'imd~o c;;so, é claro que rejeita.Ja a. 
e1m•nda, que fôra approva•fa em 3·. diseu:;.~[o. 
a Car11ara tem de tcJmae con!Jecímente ua. 
ruat! rL• :principal, a.dnptun!lo ou niio ; no 
sec:uw:\o ca~o, uma vez que uiio sej:\ a~ccita. 
a emenda. nocla m:üs rcst:1. a füzet•, porqu·e :>. 
[,_Jéa. pt•imitiva i!e~:i.ppare·~~u de todo . 

O Sn. JC'!"Ê )IARlANO dá um 5parte. 
O St-t. Morn:rnA 1\T,VES.- diz qua o argu

me:n to não col lie. A oplnião do 1v1bre : Depu-
0 SR. E t{ JCO CoF.rno- )fas nãQ <-m pr«\i Geto 1.a.-Io lov:>.1·ia. ao absurdo de não se p od.m• r e

s<·p:u~ido . Dcl'c ~cr sni·i:; etti lo :i. qunrt•\ 1lis- jeit•H' nentmCl projecto am l• ou 2• di;;cµssiio, 
C!J~'lo ~st_e pro_:co::to c.-imo .lll'C! p:·ojei.:to dis- uma •rcz que s.- Ex. pen:>a que o facto <le 
trnct?, lnucp~na c'.1-te. do_.-; fram1tes que temde ·tc;· <l oi::ic!!da. uma. i'.1 1srnssiiú CJ.sp zcial, traz 
seguir o pr.•J•:c:to pt·inc1pal, ni:sfa. e na out r;i. l como result:tclo, toma.1· a Cama1•a. conheci-
Cn$a. do Congres;;o. meoto 1lo proJect:J jit. i•ejeitu.~.o. para d;i.r-llto 

· · vida., n~. hypot.l1ese d'-1. rcje\çii.o _du. mtistmt 
o §.i·. Cof':ihn C intrf'. (pclt.,orde;;i) cmenria.. o orador pergunta a. s.· Ex., rni:i. 

-Applnu<lo, Sr . J?ff.!,;idente. n 1leli l1c:·:iç1l.o 1\0 attonçfí.J reclama. chi.do o ca.so 11a approv:1.çii.o . 
v: Ex. , ílppellanllo r.ara a Cumwa. O c::.so· <\ de ,una. emendo. ~nl:>sütutivP., en1 2" dis· 
:pcrfcít:i.mcni.c definirfo no tii·t. 131, o t:i.nto ctt~s:'í.o, o que é (jUe acontece'! Em 3" dis· 
assim que, alc;n da emelltl::>. que ni.z objecto cus;;ã.o é que so vot:i.? " 
da. r eclamãçf1.o to meu iilustre co!lega.; ha 0 $R. .Tosfo ~L~R.lAi'\n _ 0 !:'ubstitulivo 
·01Jtra qnc o. C:i.m<lra ac:\ba de nppmv.i.r. 
Por coosr.i?uintc, 11;;,0 se trat;:i. de um;1. só porqnc. :i..ppro\·:ir)1) e~te cm 2~ ·di:;cu;:;<ão, des: 
emcnd&..,sul.>SLil utiva, 1.rat:i.-se de d ll<ls:emen- •~ppa_ r-ecr~ o pi·oj:·•;to primitiv.J · . 
da so.mplfativ;i.s e a.rub:1.s foram dc~ta.ca.1bs·; O Sit. ~Ic1tt1>mA Ar.vr:s •liz q11~ ~ ; Ex. 

_e, .po1·tanto, V. Ex. deve dcstaca.l·ns, p<i.ra rcsponcl<:u pe!'feittl.mente, e que :i~sim co1uo 
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em 2• lHscussão a ~pprovo\·iio tle em~nco. i O $1~ .. Mar:EJRA Ar.n:s-: Si vv.· EEx. -pro
subst_itmiva faz de~&Vf'UI'Cl'et· o prnj<cto pl'í- , varem-me que ~düiün b "su1J~titui r·, en lhes 
mitivo. deve Jj m~S!Ho ~ucce<l..er ÍjQ~rnlo o , d;n·d raiil.o.-
fücto se re?lizü.r cm 3ª.- - - l O !':'R- p,, tLA tL\>IO~-Poi~ bc_m; ·vou pro-

0 s~ .. Jd;B- ~L\tUANO - Perdão.;· o nrgu·- nr :i. V. Ex. que a emen<la ~. sulst.il-miv:i 
mento não é o me~mo, porrp1e n~jeitádo um. 1 e am:pliatf.,-a, pois que niio. ~ú augr'..1entou a. 
].)rojeeto em l" ou:?:· discussão .. ílc;i. é.eôniti-: verht que c;a pe'füda, como e~tenC.eu a ilispo
vam1:mte rejeitado, uo pllsso que a cmentl::i. 's:ç:~o aos demais ofücin.c~ g~ e;:·aes. E' uma 
aprdenw.J.a fom <:1ma. 1:o•·•i di.>cussão. . : err.:en?a que amplia a c1is1wsiç•'.io . .'.o pl'oject9 · 

o SR., Mom-:m.1.. A:..--Es ni;.o ,·ê diffcrcn~a.: a c·utros _ ir.div;d~o~. Subs!.ítu_e nmplil\ndo; 
entre um e outro ca~o. ,coa.o pct~a subst!.u:r rc5lnB;;mdo. 

· _ . _ . , J Pvrtuo,v, V. E:.:., que mo declarou quo, 
o Su. Jos1,: 1!ARIAXO - Perdu.o.; Sl 1osse si cu prov;isi::e i~W, uari<t a. questão r:or·Yen

appro-vado o Pl'OJCCLO desapparccer1a. o subs- 1 cida 1'ern fazel-o oois (füe acabo de pro-
tít11ti'vo; ·ruas ~endo este 1·ejeitado deve sub- val-~. ' • · 
sistir o proje:")to. · 

O Sr;: l'vfoEEmA ALv.t~s - E' jusrarneritc o 
que contesta, uma vez que pe11~a que o pro
j~cw p1·imitivo desap1xweceu com a apprc

. vação co substitutivo. 

o SR.. JOSÉ MARI.\?iO dá um ayu.rte. 
O Si,, l'.iORElfü\ ALv~;s diz que o julga

mento de um prQjecto nunco. ser(1 definitivo, 
a :icceitar-se a. theoria do nobre Deputado. 

O S.R .. Mommu AL\"ES - Pertlão; não 
me i·~feri ,"i. questão B'11·~·cto, discuti <t que.;tlio 
em tlie~e. 

o SR- ;•Aul.,~ RAuros -11 questifo 6 a s~
guint<J: ~\lb.:r si a emenda C i:U!J::trtui.[va. OU 
amplialiva. 

:Não h<' lluvi1la que ti em€nuu au~menta a 
verba pedida no prL~ecto inicinl e torna o pê\
gamento p<~Jido p1u·a o ma1 cch~l Bal'rew ex
tcns.i v o o.o~ outros offlclaes • 

. O SR. Josi-~. MArU.\Xo-:- E' quando tem t:cr- Or<\ a difficulll.ado qc:e se apresentu neste 
rido todos 03 tumo~ reg1mentaes. m@1e11to l)ro;·e\u fa decisão da Mesa con-

0 SR.. Iv!oRi::m..~ .ALYES afllrrna que assim, sidGrn.1:d0 preiurlka.do o proj.2ct<-, inici~l, uma 

.

de accordo com a opini·ii.o elo ,eu il!ustre 

1 

\'€l. t•ppro. va,1a. a ementla substituiiYa.. 
colh~ga, !!.ID Jll'Oje~to, ernbom r~J~ifado em · o si~ . .MELLO REGO - A ~fo;a não conúde-
1 '' d1scu~sao, l!evcma ser submettrno a :~:· , o rou tal. . · · 
que serra. absurdo. i . . _ _. . . 

• " • . 1 O SR. PAUJ,A H.\:O.Ios - Con>1dcrcu; e rsto 
O S:e.. Josi,; ~an.u.::-;o da um ap3.l'te. 'I 101:stn d•J Dia1·io _do CGngresso, onde V. Ex. 
O Sr •. Mol'.EIRA ALVES vae concluir as poile1á Yeriftcn1' e que llÍ!lf;Ucm contestou. 

rnas consido1·açôes. sentindo que as cou-, Por· esõa occa~iiic· p€<'.i :t p:ihv: :\ 11ela or· . 
.stantos interrup~'õcs de que t om sido alvo, dcm; mns hüuYc gr«nde tumulto o r.:ão me ;i 
niio lhe pcermitr,i~sem enuncia.\' claram~nte. _ conced~ro.m. 
precisamente o seu pen~amevio, couti11uando l }.]<•,,; , repito, pari\ mim to:fa a difflculdadc 
a. sustentar, por lhe parecer sei· e~t.:i. a bo;1 l proveiu r1a decisiio da '!\Ie:;tt em con:;íderor 
doutrin:i., qu.~, a~pt'o~·atlti en!- . 3" <li>cuss,i'io 1s<>.iutlicMfo ~ projt>cto ao se1· :1p:ptvradaa 
um:i. emenda substttutn-::1, e reJeita•~a na lli°'- em,,nda sullshtuln a - · 
cussão especial, a que o Regimento a ~u}dtil, 1 A :.\1os·1 dcvhc ~on~idcrol-11,•le cClnformir!:1de 
esiii dada "" ultin:a palavra, quer dizet• re- co:n o l{cgírnento;;:iro.kcto MI S(']JSl'a•:!o, ~uli-
geitada tvda. a m;i.tctia. j 11:eltcmlo-o a urn<i no\'a diEC\1s;,i\o_ 

. . 1 O que a.<:110, ~r. Pr •. ,sic!eute, é que, de ac-
0 Sr. ]?aula Ra1.nc:>1- ~r. FJ'esi- cor~~ com o Rq:rim:;uto claro:;.ermin::ufo e 

de11te. ncho que a questão JOi estallele<:it1:1. l J:>os1~1vo, como e u. esto ~·esp<-i.o, P,cvm. ser . 
po1· V. Ex. de accordo com 0 que determina 1 cons1de1 v..~<i a em~n.ua.. proJccto em ~ep<1rado, 
o art.. 131 do Regimento (lllC diz: · [OtC].UC r_hz o art. 13! · - ' 

. . ,. . , « ~s- e::rcendas seriio redigida~, depois do 
«A~ ememlt-.s ou ~rugos adr.1trvcs, .c..esde apprL•Hd~s.em projcctos s~'P•irados, lJIJ.l'a te

q~_e n~o ver;aren; s_o~r·~ o :P~~J.ec;?',- m,\~ es-: l'em discus~ãü (~pecialanteti tlc ~erem remet
tc,:dei en;- _oi. awpt•a•C•H _a o .• spo.<f-'º.d.cifo" tidas ao Senado. A C<uniu·a pode;:à acceitat
~õ~r;_cio o.e. ~![•wlria.tir,.,.::a w °' º~''1:º",rn~ltMdtws, <IS c·u rejeit1tFas depois éeencerra<la esrn.-dis
~eI,\O red!.,,!dOS, depo1~ de 3.]?p1Ci;·a1.QS;,_em pl'.'0• CU&ÜO qve cOl'"r~sponder<i á .3~ du projecto or
J~CtOS sepa1·:.v:los, para tQr~ro d 1scussao e.<ipe- diitari~. » (Ila mn apar,e.) 
cla.l antes de serem re:metttdos ao Senado. A 
Cilmara poderá a.cceit:ü-os 'ou rejeit::tl·cs lfo· 
pois .. de .ence1•rada es,a !l h:cuss:i o, que col'rCS· 
ponucr{i â 3• do proje<:to ortliuario. >> 

Se.ja de cornmii;sõcs ou seja d;i. iuiciativa r!e 
~nillquer Deputa•lo, é emenda substítut1v::. 
<lc ci<ra.cter :~uuití•o, e, F<JI'tanto, :i.pprovada. 
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~:n :3• d .. -iscmsfo, p~s;ava a con~tH:1iL' _p~o' ~] ~;:1~ lllCl<li~cac.lo. a const ituição ~a Camara; po~ 
Jecto em separado. sofirendc. ·uo1et< <h~cm~ao. in ter'l'cnç:ao . t1e noYos represento.nt~s, que 

. para que. 11ão se ô.és~c o f:<cto que se ~~u de não rn a !:hassem na votn1,:ão pl·imitivn , re
ticar a Camara obrigada o.. vota.i• ·uma. emenda jeitar .a matería. que ~e tra.t.i. de substituir. 
:Q:u-:i. que não fú~se :;ffectado o direito . que s9m que; por• isso, pos~a fical' prejudicãda a. 
•tem o Sr. Almei.Ja Barreto. idcl:i. ' 'ioital r'!o projecto. . 

. Acho, . pór t:into, que a C:i.mal'a n(i:o .tem Eu m·e exprimo melhor. A Cairiara no dia 
·.-ab~olutamente que t!rma~· douí1·inà a respeito, ·! podia ~nten.:er que t.ievia nmril iar a mat€

porque ella está fir·mada no art. 131. ·Basta· i·ia dl> 1wojecto, e, oito ou . no>e dias rlepois. 
partir dn pi-il)cipio de que a e1T1encl:i. sub.;ti- vvtar differentEmente; podia rejeitar na rl is
tuth ·a. é un::a emenda additiva. para..e!!<t c.~ta!° cu·~ão es1.cciul a emenc! ~, porque pnm isrn. 
perfeitament e dentro lia:; tlispQsi~üe;; do m·t. ti oh:~ ttm:t nova <l.isc:usoão, s e:;nuclo o. Regi-
13! ·do Re::imento. ,\ Cnm:nn remette1·ú l.iO lll('!lto. o projecto nn:erior, e, neste caso. não 
Senado os (1uus prr..ie~t,s: o inicial, l'[Ue se rodia ncDt prejuúicado o· pz·(uecto; t ratar
refere ao mar1 <.:lial Alrneidn f:lo.l'r~to, e o que sc-!1ia tle s:1 ber si :• c.-nw:rn ~ueria toda a 
tornaextcn$iva a medida. aos c1~mais ofüches. matel'!a <'.o preojedo ou si queria a. amplinçfLo. 
(.Mui:o liem; iniiito beiir.) P:wece-mc• que C•.•111 e;te r,scl:Jrecimrnto •. si 

V. Ex . <le sua. pro;;ri:i. aut<ir-i•1acle houver 
de •!c·c:id ir e de t!rmar esoa. doutrina, teremos 
clel'i 111 i•lo todas :is quest<:iEs, r1ue, a i'tllpeito, 
ele futuru s ' po;s.q,m su,citer. 

O Si-. Ca.,.l!Oiano <lo ~;u;:ci
u\en"to (])<Jlti cwdem) - Parece-me · que 
toda e$>a. questão <le 01·clem r.ilo tcn1 r<'zilo de 
ser. Eu 1>0ueo wria e terei a dizer, dep'ois 
das pal:1'l'ras r1o nob:-e Depnt.1.do por Santa 
Catharin:.i., que roe antecedE-u . . 

O meu 11~nsarnento se resume em dm1s pa
la vrDs - caso a emenda i.ubi;titutiva ou aro· 
pifa.tiva se]a approvada, tem, nos termos do 
Regimento, nova i.liscussão, ticanllo susp~nsa. 
a dolibe:·11ção sCJbre o Jit"Ojecto . . Decidida a. 
questão d:.i. emer~da, si nir acceita. ~ emenda 
umpliath'3., esü pt·ejuclicado, de fü.cto e pai·a. 
tO<I< s os e:ffei ~o~. o r•:.:,,jecto ; si, porêm, a ca
m:i.r:i., nes;;~ 2• cfü:cus~ão, rejeitar a emenda 
a·mpli(>.ti\'a, deve ser Yotad:i. a ma.teria do 
projec:to . (."11;oiad.o_s.) 

Parece·me que. si a l\!csa. acccitando a 
emen<la substitutiva, 11ecl11.msse que e!J:>, coa· 
stituirh prQiecto em s~pal'ado, s<:nclo man
dada. i\ Commil!::ií.o. sel(ui nd<• t< -do~ os tmrní -
tes regimcnt.'1.es. por isso que , ale m dr subs
titutiva, ella tinha um carac ter··nmpliatirn, 
e feito isto, voll~s~e á com;;1}e1~ação tfa 
C:unarn, so1TtcS~é noi;oa. dis.;u::~iiil. e _fvsse ap
prov ackl.-. ter-se-bia, percorrido 1oilos os tra-
m i t.es rc-g imentae~. . O §r. Presidente. - foi a opinião 

a~~;m , como que ~xt .. r nei quando cxvuz a questão á Ca· 
mara . (illtt:co bem). 

Não i;c procNleu, p::ir ém , 
m:mda. o R~gimentn. 

Mas, trata-se de ih'mar dom1·i1rn e eu me 
proponho a dar tambem t\ C:rn ara (1. minha O Sr. Barbosa Lill.11a (Jie!a orcfom) 
opinião, embora despir!D. l;C autoriúa•:c (m1o ".""" Não me pDrece fóra. de propo_sito rec0rdar 
apoiados .) . succ:intamenie o historico dess:i. questão. 
. Sr. presidente, as emendas 1•111."l.cm se2· snb- O projecto priwíth·ameotc apresentado à. 
stitutivas. ampli:i tivas ou adcliiiY:::; . \amara cogitava. fl11. autor isn.ção com que se 

Quando uma en:enda ê simplesmeilfo sub- :.u·m" va o gove1•no dl!. impor t.'1.ncia. de vinte e 
stitutiva. d:;. mat<;ri<:. •lo· pro.iccto, approvada tanto:; comos, para p;~mento de v enci
ella, 1!ca ipso focto i·«jeita.<lo o pro.ie.,to. · mentos do ma,rechal JoEé 11e Almeida. Bar-

Quantlo; p eir ém. como na. ll:niothern ver-1 re{o. no:i termos da sentença do Supremo 
tente, a. emenda. não é su\J.;;titu t i\·a, é ames Tribunal FedGral, que esse offlcial havia 
ampliati"va, estencle a ma t eria do projecto a obli~o na acção proposta. contra a Fazeuda 
out1·as determioa.d:i.s pessoas e, r<:latlvamerne Nacional. . 
tambem ao qwmlum <lo cl'edito ped1tlo, au- No correl'c1a cli3cussão desse projecto pri
gmenta-o p,ira pag:;ment<i 11 em1~ pessoas; mitivo foi apresentada uma emenda elevan
neste caso, parece que em 3" discussão, ac· do e.;s:i. impúrtancia a 111 :096$500, quautia 
ceita a ement.la, fica pre.iudicodo o prqjecto. que ni!o t inha com a primitivl\mentc pedida 

Si na nova discussão, a que, em >irtude do! pelo ;{OVerno, liga<;.ão alguma. E , l'Calmente, 
Regimento, essi emenda a;.!iim apprornda. .. nii.o exiE•e es.<a !ig:i.c;ão, r:orque o pen::.mento 
tem de ser submet.t ida.. e:ll:i. cahir , preva 1 tlo auto!· cl:i. cmenr1a. e 1-a a;rm::il' o governo 
lece a materia d<• prc~jecto p:n·:t o cffeito :le com os 11lP.ios 11ecessarfos 11ara pag:u· os ven
ser ,-otada· pela Ca1m=.ra, rorque compl'C!· cim~ntos d<;-tormina.óos do omcioi.t, que ha.via 

.. hcnde-se pErfeitam::>n te q UC' a Célrnara po~rn c,Lt·:clc ~entença e.lo p, der .Judiciario. e mais 
hoje, dado e. 1ninw't0 ,fo í :eriu t.;i (k:,; (]U<' tom- os 1t<l touo.:; o~ outros que, · ·0 :1_ opinião do 
:pa1·ecem, o numero de opini<Je~ em jogo, ,ac· autor de>sa. emenda., ~e acbavam nas mesmas 
ceitar e ampliara materia do projecto e am•l- condicõe~. 
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· Ora, a.cont~e pr~cis.'lrt;'.ente que·, soli~.t-at\\i.s 1· Peítso que de.vem sel' envhl.dos-,\(1 outro · ·. 
do governo infurm;tçà~s_ lil'OVCCIHlas -pel11. ramo do P0d1:7i• Legisl:uivo o p1-<>jecto pri- _ 
aprcsentã.c;:uo tlessa eim1nda., o GoYerno l'e.>- mitivo c·o pz·ojecto, qt.e chamarei .n .. 2;-ccin· 
pon<l<~ que, para corre>pondci.• ao ren::amc:-r.to_ sugi·anclo a emenda primitivament~, .. a.presen-
cio autor d.cl!a., é neces~r-sia~ a. q u:i.ntía.; não i:!c fada pelo SF . Deput.'.l.do To~t.u.. · · ·· . 
l _l I :096$500, mas. de. !io:0Uü$. De ;;:ado que De:;de q r,e imim proceda.mo~. da1•emos :en· 
veriftca~se o seguinte: approvad:i no fim tlf! 1 s?jo a1youtro mmo do.Po·~er Legislativo, para 

. conta.s "' . cm~ntln. dos li I : O~i G:;'-500 , nll.o se \ ennunciar-se separadamente sobre cada um 
. póda C•)nsiderl\l·a corno a \mm.:;cnclo Jorçosa- dos projecto.s,· ~em que, . por'. fól'mn. alguma, 
mente, como me parece ·que se eleve cwosi- \ esta einenda possa. rirc-jud.ica.r o ·IJrOjecto que 
cll!r ,\r, o pro~ecto -primitivo. que mn.udavo. dava. a.o Pod<":r 'Exe.cuti\'O meios tle curo.pri:r 
i1ngar M marcoh:i.l ;\lmci1lii ·B:trreto e mais I a. :-entenç<l do Supremo 'Tri1m1111!. (Apoiado3; 
os l'ecu.rs,:s neces::ar·;o;; p.•ra sf\ pagar a todos I ?m1<to urJ.·11) · 
os outrc.s, porque, s~ assim fos;e, o computo, · . · 
que .~llt. deviv. \en.,~i;ist r·:ido. serin.t'..~: líé:OCO.? O § 1·. !\Ia.~ta. 1\l:a.ehatlo (pela 
e nilo ! li :000$. ye V. E:-;;., -gortanto, como wdtm) ~ S-r . presidente, ih üiscu~ão de
n?s temo;: nece~sicla•le rle, nos tel'lllcis do Re'. prehendo 51ue alguns Srs. Deput:i.rlrs julgam 
g!_ffiento _e e'.11 tu.cedo q!rn se ~1:: 1~ _pas,:i.do, que o prOJ<!cto de credito e:-; igc uma quart11. 
na.D preJud1car o p;.•o.i~clo 111·:rnn1vo. que üiscu~ão. 
con.:agraos direitos iucontcst>itlos 1io officia l, . O SR. Pn.i::SIDENTE-Ja. t .:ve logat' a quarta. que obtei:e :;enten~:a c::1 s0u ta ver, prOJN:t•J 
que tc1n siC.o exp:iciw.mcn te, cxpres8~:n~nte discussão. 
nesses ca;:os. e implici tamente em omros, O SR i.\J11.T1'A MActt>.PO - Jà. teve Jogar a. 
constantemente n.pp1·ovnd<', e·, por 1sso, niio 4' discus;ão ~ 
tem m:.l.is trnmi te~ nenhuns :i. cor rer. deve Sr, pre<;idente, dos livr os da secl'etnri:l.não 
ser.segun•to a dbposiç.Ü.'> regimenta.-!. enviado co:Jsta. afo1la. que se ti>esse verifica.do es;;a 
:í. outra Casa do Cougt•esso, ao pasw que (\ 4 ' di~cussiio. 
eaien.:l.i. apresen1ada 1•elo Sr. D~put<ttlo Tosta, S11p_pun!1a. que o no'ore I)eputado que acaba 

. de 1 t l :0\!6$-50:) qu~. segu nõ.o acnbo de lem- i~e deb:m· '' tl'ibuna. l'eclnmava. urua. 4" dis
bra.r, não abl'ange, me~mo com eI-l'O de S001· CUSõiÍO pfl!'J. rste proj eCtO e éra. ju~taJneute 
ma; não :pô ic ser cousiC.e.-atla. com.0 ::i.l>:-a.tl· ue~te senti.ia que ett que1'ia emittir a.. minha . 
gend~1 o \ll'ojccto primitiYo; deve ser. c·1n opinião por esses mesmos decretos. . . . 
vista. dri. a.pprova~'ii o da Cam•tr::i., conshlera.(la Si V. Ex: . jil. ~ubmetteu a 4" di~eu:são este · 
ta.mbem como u m outro 'i)r uj l'.cf,) i p~1rte. que projecto, _ap~oveito o em<?jo, f'ar:i. ped.ir a 
percori•el'á Oi! SC:i.l5 tramites r cg-imentaesncse..1. V, Ex. lkeaç::i. p:mi. discordar do. sua opi
e n:i. outra Cosa do Congrnsw, sem qu~ de ni:\o, porQue me parece que este artigo do 
f\irm!J. ul;umit <lev~i. p rejulíc;u· o projecto Regimento pt'~C i$a de interpretaçü.o aut heu
prim.iti"'o. t ica. pa.ra e vi!al'-se ;i.cc.resciimo inueil de tra-

Parcce-me, llOl"•:•nt.,, em S\Hn\U;i., que '" b:}l\Jos nt:sfa C3.:$a . 
condueta a ser ::<lopt.'lda.. no c<is~ .-ert,·utc, é A meu \"er, uão se trat:tv:i tle uma emrnda. 
esta : o pi•ojecto p1•imitivo, a.ppro\·ado cm addHiva. apresentada ero 3·• dlscusl!:ão. 
toda:; as <1.is(:n>sões, re:ncttido â ou~ra Cas;i. O pen>ameuto do ar t igo do R~glmento, a. 
do Congresso; a emenda sobre a qual nos C\1j11.l:· itum vou procede e muito claro • . 
pronunci;imos hadia~, em vot.lli;-;J.o nominnl, Diz o ~l't. 181 do Regimento queasem(:nlias 
se for apprOV:Hia, c,onside;-acfo .. nos t~rmos ou artigos add it lvos, desde que não vel'~arero. 
do l(egirueoto.como pr<'jecto, lia·.le ser forçoss.- whre o pr0jecto, mo.s esteMerem ou amplio.
mente s e1i:irad1i da mat rl:i. in!cia.l, pols que reni a dlspooição delle :i. objecto de igual na.
aqui e~tá o m·t:.go dü l egimeoto. em que tureza. ou a outr.:.s inrJ i.vi~.uo:;:, ser-l o redlgi
vou me IJ;J.!;e<iudo: « a.s emeuda.s ou al' tigos 1~0~. depois de approvados, em p1•oje<:tos !le~ 
:i.11di tivos, cle.;do que não -vcrs:i.1·em sobre o p.wados, pal'a. terem discussão es1>ecial antes 
pr oje?to (oito é. o ca_sr:_), mus· esten~erem c_u j de serem :remetfülcs M Sem:_id_o e que a. c13:-
3mpharem a d1spos1Ç<tO delle a olt1ectos ctl': m:tra podera aceeüal-os ou r eJeJtal-os dep01s 
i"ual natureza ou a. outr .:-s iuc1ivhluo;:; (ê ó c\e l'ncerrad:~ e~$a discussão, que eorTesIJOn
êl~o) se··ão redigidas, ctepois de a.pIJ"."OVad:is. deró. n. tercei.ta. do \n•oje~to oi:diua.;•io •. 
em projectos separados ». . . .o p~n8itmeoto do leps~ador do Reglmento 

P1·ojectos separado~; esta <l que e a. púrte foi e,·it:i1· surprezas mmto coinruuns n~~ta. 
. c~pital da emenda, é ::i. idea. da sep:u-;;ção, C:alll"- l'a, llâo .so no rc-iirncm aotei·ior, como no 
pnra. r,ue a, emenciu, que füi :ip!·esenti.da corn regimen ri'!public.1nv. _Emendas e~:i.m a.pre
Ci\.r act1"r-<·s extt•dor~$ .de um sub,titutivo , ~eut.:,(bS 3~ ~·ezcs intcn·:i.mente··füversas do 

. m:is que, en tretan'.o. nã·•. alirnnge o caso project~ . e~teridelld~ fa:;ore; pessou.es, sobl'e 
priuci}lo.!, n:Io pos~ por formti o lguw~•.- pre- tudo a ii:dmduos d11fereu:tt>s, se:n estud?s de 

· ju dical' o projccto. inicial. (Apoiados) . commi~oes, sem nenhum preparo anterior e 

·.· . 
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eram ~qui (1.pprovo.das, quasí sem d.isrnssffo e r-cr!ucção a. 11 I :000$ se explica deste modo: 
SB_UJ i·aflexão da parte dos Iegj"slarlor_es. a Commrssií-o julgou qm~ nã1:1 podia consi-

Ptrn1. cvit;u• e-.t!"s n1eo11yér.ientes. o autor uemr ~m casos i:lenticos ·ao do mare&al 
do Regímeuto e~ta.belec~u que e;;ras ·emendas, Almeid<i. Barreto. em ra. v01• ·_do qu~\I tirrha. 
_depoii de 1i:pp1•ovada~. seTào t~estacadas r'o sido formul~c1o o Jll'Ojecto, sinão aquclles 
p1-.~ee:to, pnr;i. tel'em uma. dis~U$>5.ó e8pecia1; otlioiaes que tinha.m sido reformados pelos 
is"tc é:: uma q:;:i.rta <li~cuss5o, que uio cru, uo d~cretos·de 7 o 12 ll.c abl'il e, então, reduziu 
cnso, propr-iamente 4' di::cu.,>1io. que o Regi- a c>SS-1._imp·.1rtanci:l. o Cl'Cdito, isto é. ·ao-quem-

. m(jnto n~o permitte; c-ra uma z" 1li~cmsào, h<m uece;:sario para o :p:igame_nto dos oillciaes 
1}11rque elh1.s- de,·fam te1• frlo nina, di~cussão, l'eformados .. 
quando ;tp1-e~ellta<Jn$. como :?d•'itivos. -:'\.ssim O pe1lino não se referia aos ofi!ciaes rcfor-
Jl3.SmYao lll'ojccto por duo.~ díscussü~s. m:>.dos pelo decreto de 10 de abril, rc:foria-se 

E~te era. o pen~arnento. "'our.ro• corno está c'aro aqui. 
Mas. no caso Yc:rteritc. iifLo ,rn tr2-h disto; Foi por iso qul' a CommisôãO entendeu dar 

trata-se 1ie um sulJ.>titutivc. arre~entado em, i;ómente 111 contos excluindo sessenta.e quatro 
3" <iísc:u5s.:io. 1 que õe1·efcria a almnos de vencimento~ e etapa 

V. Ex. s:üe, Si·. presidente. que o Regi- de emjlreg;1dos de enfermarias militares e ou
mmto 11\i.o p~1·mitti; a npre;cnta\:5.o do sub-, tros que nada tinbam que ver com a. :revei'.;oão 
stitutivo~ >luii.o na 3:· díscurn"io dvs p-<'jectos_; 1 dos oíliciaes. 
n;i. 2; r1is~11~ilo, não podemos _fh;:cl·~· p~n·que S5,o estas as reflexões que enten<li apre-
o_delatl;! e !e)t\! p~: 3rt1_go~; so. m. 3• d1scus7 seutar a v. Ex. e à Ca'l'.la.ra. 
sao, C!lt<\t~~ o r.r.)J0c·ro e ,J1s~utido eru glol.io e 
quc:·e pc1•:mittida. o. <ipt'C'~cntaç5.r) t1e ;uostitu- r>.""' • "!" ,.. t "'-~ .- i~ l ·d,. 
ti>o~. O~a.. a t!re;aiccer um substltUtiYO nil. "-" "3l '""'.<ke _-..i!a:a: .1ano u·e ª 01 cm) 
camal'a.. .. - 1-:-:- Sr. pr~s1dente, eu veJO q_ue La. dua_s _que:s-

0 
;:; B . . 1 tues SU~Clllld<~S e submetttdDS a op1nt<lO de 

- dL ,\!:l30SA LDa-A proprm COinID!>'· v. Ex. ~ 
sao Ch?.lllOU de ('ffiCOda. . 1 . Uma. delhs e a que5ti.to C]llfl foi por mim 

O SR. "Nh.TTA ;J--1.c1!Ano-Mê.~ é verdadeiro 1
1 
propost.'1 de saber o destino que de•ii.I. tel' o 

substi luti"m. .. projecto primith·o, qunnJo a e~en<la ap1·e-
O SR. BA1rnós.\--LDIA - Demonstrei que ~cut~à.a cm ~' d\scus::ão_ e reçeitada em dis-

nílo é. cu~rno e~:pec1al, na 4" füscus,,10. 
o sii. !\JATTA MAClr.rno-Mo.~. mesmo neste A outra., a do caso occurrente. 

caso, aprc~e;1tado 11m substitutivo em 3-· Amtas «stas.questües, Sr. presidente, são 
discn$São. se;:iclo app1'0va.do. n1i.o lia neces- int!iramente divel'sas: uma .de fado e outl'a 
sidn.<:le t\t 4" di~c'1~~ão, porque o ~ubstitutivo de int~r.rn·c.to.ção.do Regimento. . 
não é Ull!'1. crneuda, aítern complet,:menle o .Peço, portanto, a V. Ex. que si Julgar que 
projecto e di1 luga1· semrm~ 3. umo. ttrnpl::l póclc por si firmai• a doutrina. com r·efüroncia. 
obcussão. , ao primfiro ponto, que o facn. de modo den-

:i'>âo ó, portauto. prnsamE!lto ~ubmetter o nit~>To. e claro, iudepem~ente da consulta que 
subHituüro ap1·es6ut.aclo 3. ·1;' discmsã0, seria. eu requeri à . Cnmu.ra, porque o que quero 
at-à contrario ao pc:ns;i.mento do Regimento, é .e..-ila.r di:!Ierenç_a. de inte!prctação do Re
quc o.p<m.,•s cxig~ trP-S discussiJes. gi!lJento e por consequencia. mot1v~s dP. a.t-

Mus, no c<iw verteme, a.inda lia um l<:.do <l. , tr1ctos futuros, qua.ndr;i se tratar de rntcrc3se:; 
C:uc~.ra1·~se. 1 que digam respeito a .C:amara . 
. O su~J;;ciiufü-o_ ufio foi. apresentado~ ~!n "":ão tenho. outro fim, pedin!io n. Y: Ex. qne 

d1scussao !la Cama.ra, .o foi pela Commissa.o, decida por si, de modo claro e pcsitivo, por
que re:êebeu o projecto approvad.o·coni emon- 1 que n. Ca.maro., estando de accordo, i2iso (acio, 
dêts, na 2" discussão, e apre-SP.ntou parecer tudo CeõSél-U. 
com uru }ll'Ojecto mbstituth·o :para a 3• 
UÍ~Cllsii:lO, 

Foi e~tc projecto substltuti.vo que foi ap
prl•vado. 

Qu:i.ntoú~ r(::ílt-xiies ÍOJ.'.Illulailas pelo nobre 
Deputadvo Si·. B:.i.rbcsa Lim:.i., <lirei qnc l'e
almEint~ üos p;i.receres ua Con1mi~~i'Lo, diver· 
sos_, quer dai·, p•mi a 2-', quer da 2.'· po.i:·a a 
3• dhru&ilo, nii o cstil. ue!ll cl o.i·o o pensa-
mento. . 

Peclia.-se 165:000$ paraop(l.gam<'nto de> ven
cimentos a. officiaes reformadO!I, e que tinham 
rever.tido ao qu_atlro; mas, me P"!'ece que a 

O Sr. Presi<l~nte-AMesa. entende 
que a dí~:posição do ai·t.. 131 e muito clnra e 
uii.o pl-de admittir 11uvirfa.s. Quando na 3• dis
cu~~ão dos :proJectos são apresentadas .emen· _ 
das adtlitivas, estas emend:1s .sendo approva
das. oão redigidas em separado pa.ra. sotri-erem 
uma. nova d í:scus~ão. 

ri"o c<iso Yert-0nte,. a emenda que foi _a.pre
sentada não foi propriamente uma. emenda 
at!dítiva., mas substitutiva. e ;).mplia.tiva, ao 
mesmo. tempo, isto ê, amplia.v11 u. dis_pos\ção 
do lH·ojecLo ::i. diver·sos illdividuos. 
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Attendendo a que ella era subsfüuLi.va, nio 
podia rnandal-a redigir em sepri,rado, mas fik' 
ter, como teve, nova discussão. 

Mas, convencido de que, si por acaso, na. 
nova discussão, a ma teria substitutiva fosse 
rejeitada, a ma.teria substitui.da devia ser 
acceita. (Apoiados.) 

Si o nobre Deputado e a Camara não tem 
objecções a fazer a esb interpretação, en
tendo que nada mais tenho. que consultar a 
Camara. (l!fuilo bem.) 

O SR. JosÉ MARIANO - Estou de pleno ac
cordo com V. Ex. 

O Sr. Rodolpho Paixão -
Sr. Presidente, permitta-me V. Ex., cujo 
cavalheirismo me tem até hoje penhorado, 
que eu comece o meu pequeno discurso 
exclamando perante a Camara o que me ha 
segredado a consciencia; ora, graças a Deus, 
se distraiu o cavallo de Troya , da eleição de 
um secretario, que não seevirá, ainda uma 
vez, de pretexto obstruccionist:l 6, sJi di.sant 
maioria desta Casa, que, durante quinze 
dias, tem dado o exemplo pernicioso e fatal 
ao paiz ... 

MUITOS SRS. DEPUTADOS-Não apoiado. 
A morte do Sr. Veras deu-se ha oito dias 

apenas. 
o SR. RODOLPHO PAIXÃO- . .. de prejudicar 

o andament) dos trabalhos parlamentares ! 
Esse mau exemplo, Sr. Presidente, eu o 

não tenho seguido, porquanto não ha força 
de homem, nem braço robusto de Hercules 
que me arranque vivo desta cadeira, no 
momento de qualquer votação, ainda que ,o 
meu voto desagrade a minoria, á qual me 
vinculam laços de doutrina e não interesses 
partida.rios. (Trocam-se apartes). 

Por isso, Sr. Presidente, conto ao meu 
paiz, ao geande e prospero Estado que re· 
presento, a dor aguda que sinto ao ver a sup
posta maioria governamental, por questões 
de nonada, ou por causa da eleição de um se
cretario, obstruir o caminho de nossos traba
lhos, isto quando a patria, convulsa, treme á 
visão pavorosa, ao phantasma de um cambio 
irrisorio de 7 l/2 dinheiros por mil i 0éis. 

O SR. MANOEL FuLGENcro - V. Ex. deve 
accusar tambem a opposição. 

o SR. RODOLPHO PAIXÃO- Nfio faço accu
sações; desta cadeira, fallo de accordo com a 
posição que francamente assumi. 

o SR.MANOEL FULGENCIO-Censure tambem 
a minoria. 

O SR. H.oDOLPHo PAIXÃO- Ainda hontem a 
opposição não se retirou do r ecinto, e, so

. bretudo a da bancada mineira deu edificante 
exemplo de patriotismo, concorrendo com os 

Ctittrnra V. IlI 

seus votos para acaha1' com a obotrucção. 
(T1·ocam-se vehementes apartes.) 

V. Ex. cornprehende, Sr. P1·esidente, que, 
quauJo o cambio, esse cérbero trifauce, escan
cara as guelas hian tes e ameaça engulir todos 
os nossos recursos financeiros; V. Ex. com
prehende que nesta hora affiicli va, quando 
os intrepido3 soldados da Republica rasgam 
as preciosas carnes nos alcantis e penhascos 
de Canudo;;, e ensopam no sangue generoso 
as areias daquella garganta maldita, onde, 
como aqui, esvoaçam e corvejam, esfaima
dos, 03 abutres prnteiformes da monarcllia; 
V. Ex. comprehende, Sr. Presidtinte, que 
a Patl'ia confrange o coração apunhalado e 
chora a magua profunda que sente, de ver 
os representantes do povo gastando longo 
tempo em discussões estereis e dando exemplos 
de ob3trucção, nunca vistos nos tenebrosos 
dias do parlamentarismo imperial. 

Por força destas considerações e antes de 
discutir a emenda do nobre Deputado pelo 
Rio de Janeiro, Dr. Erico Coelho que, gentil
mente, me cedeu a palavra ..• 

o SR. ERICO COELHO-Não fiz mais do que 
a minha obrigação. 

O SR. RóDOLPHO PAIXÃO. . . dirijo um 
appello ao illtistre representante da Bahia, 
leader par. droit de conquête, porque foi quem 
feriu a batalha, e ao nobre Deputado pelo Ri.o 
de Janeiro, Sr. Belisario de Souza, leader, 
bmbem, par d1-oit ele conquête, conquista le· 
vada ao cabo pelo seu talento e sinceridade 
r epublicana, pela sua phrase fluente e tersa, 
pela fidalguia de S9U trato; dirijo um appello 
r epito, aos dous eminentes directore~ da 
maioria,no sentido de SS.EEx. aconselharem 
aos seus amigos que não mais levantem ob
staculos ao proseguimento de nossos tra
balhos. 

o Sa. MANOEL FULGENCIO-V. Ex. faça 
igual pedido aos Srs. Glicerio e Cassiano do 
Nascimento. 

o SR. RODOLPHO PAIXÃO-Desta cadeira falla 
por conta propria; não possuo talentos o 
prestigio (não apoiados) para fallar em nome 
de quem quer que seja. 

Todavia, julgo que posso fallar em nome 
odo3 meus eleitores, já que o não faço em 
nome da, minoria, porque sou um simples 
soldado razo. (Não apoiados.) 

Concluindo este pallído exordio, passo a 
tratar da ma.teria em discussão, declarando, 
com sinceridade, que não me sinto muito a 
gosto ne>se terreno, vantajosamente trilhado 
pelo venerando Deputado, honra do clero ma
ra.nhense, Sr. Guedelha. Mourão, e pelo illlrntre 
repres.mtante do Rio de Janeiro, Sr. Erlco 
Coelho, cuja erudição excepcional, Jrnm0-
rismq, attico espirita e fé republicami, lla 

17 
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muito me iilisl'H',1 m n 1s filcirM d~ se::s 
enthusia:>ticos a.:lmiradores. 

E maio:- e a difilculda.·l.c em que me vejo, 
ao abordar asmmpto de _t.1.l relevanc!n. quan
do 0 julgo sullideptemente c:xµI~naro reio 
nobre relator da. Commis~ão de Diplomada e 

·'Trata.do~, que, por feliz ccrnriubio tlc i•leiiR. 
disse tudo. IJUanto eu tencionava o:fa·r11w 
a. 1·e~peito : si \lCl\1vCS>t>. a>$i;otir\o _ao cl.i.,cnr>O 
de S.-Es: .. ou o tivesse lido <tntl's d· r e iir a 
palavra, cert0 não occu:parla o.goro'\ :'.l. ~tten
ção da Gamara. 

Si ni! ''''i-mos os olh,.s p:!.i'o. o p~S-:l'.\do. ve- . 
l'C~n,?s a G~ ~cL~ .• n· !\lilC.Pd.)nia., Ca1·th~.go e a. 
primitivo. L~uma '"onqnl~t:tnll.o p-;iYos e domi
na!ido) C!ll g1·an.lc J:l:u·w ·~u lhli11uo coni:ecid1), 
~pe.zar d!'i.. ;1~lp.lG11~7. ·lC~ rc~pecth~os-territo1·iC~. 

p. ·-r.tu;;a.L injn~t- ; rn t;nte ju~gado pc~los con
fe:npur·;HtfOS,'sttu~td:) cn~ nrnP~· nes;.;n de _té:!"r'íl. 
no ex t.!'emo occtdentnl da. Euriop:'l..~ f ... ·i.. du-
1~antc a dyfn,st·:3. 1lc Aviz. ur:1a n:!ç~o porlc
ro~.n., cu.i s na.qs ·sing-1•\tr;~n1 n ~:is :nar·es to1·~ 
mentu:;os c\8 ArriM. ,\ s:a, A:ne;·:c:; e OêCanf:i, 
onde 0 1>·.i~ ; llü'i~; gi(1:"i.O:)•) das quinf! .. .,- tt·~1nu .. 
!ou, <:cmo s:gn;;t\ in:<iJcusso de po~se. 

O S!t. ~-IP:>EJ!l.\. Ac.v2s-·rudo i;:to ó bon'to 
mas ... 

Sr. Pre~idente. Tolarcl contm a emend;i. 
do Dr. Erico Coelho, porque não reputo ín
con~btuciooal · ;i. legação· brazileira junto :i. 
Santa. se. 

O SR.. R•mou'nc1 PA1xÃo - S'io factos his-
0 Sa. MoRE!RA. ALVES-E sobret,,do inu- toMc-.. s incvnte>t:Lveb. Q!lC l"CSi:te m ;i(lS 

til. a)Hrtes d.n nol:n-i? D~pn t ai!o . Fkno 11 lllinh:t 
O SR. RoDOLPHO PAlxÃo - O_ :pttp'L não e argumcntn<;~o ucst~ prindpio: o E,;lltdo não 

hoje um chefe de e~tado poderosisEimo; Hão >e impô::: só peh ;·;.sthlã.o de ~eu t~rri
é ma.is aq_uella. magestade temporçl e r~ll- l tcrrlo. 
giosa d:i. idade média. que. po1• s\ e por set!S O p:i;>:\ e pei!oO~· ,it1 d ,lic:a internf!.cional ; é 
auxiliares, füzia curva~· a cer·riz aos rt:is or- soler-aiw. c.:.mo tal 1·cc:,nl1cci<lo Jcpois· <la 
gulhosos; que exdamava. pe:Jrjs laJ•h:s do u:i :fh:acfio <l:i lt'.'-lí<i, r!e\·icl:i n.o prep:Lro in_ 
arcebispo de ReiI_Ds, ao gran(!e Clovís. funcfa.- gente de C;i,·om· e ao bra~o fe':.'rcu do heroico 
dor ela monarcliia franca: « Coud.1.: la t~!e, u gilner("W Ga?•ibo.!c:li • 

. (ier sicambre, adore -:e <j!le (U as vrtrlé, ln-<:,!-'· o SR. Mo!H:lRA 1\LV-ES - Ma ! !Jão é go· 
ce q1te ti' as adoré ! mas é. Sr. Presidente, n~rr.o rogul:n·. 
uma verdadeira J-Otencfa, debaixo do pon~o 
de -vista. esj)hilu>ü. 

O SR. 'MOREIRA ALVES·;_ V. E". te1•i a 
bondade de dizer-me o que tem o povo br;;zl
leiro coro. o poder espiritual dl) papa? 

O Sa. RoDOLl'TIO PnxXo - Cl'eio que S·iU 
um dos Deputados que meuos tempo tem 1'(1U· 
bido aos trabalhos rla Gamara, cabe-me por· 
tanto, o clíreito de IJedir aos meus d i gn'.ºS col· 
legas que me 11.~rmittaffi; ju~tific:>.l' o '<."O!.o. 
Não quero, porem. cous1derr1r .o chefo rlii. 
Igreja catllolica. pelo li!.dO espiritual; ca~o o 
:ftze>se, teri11. rle votar contra a -vei· ba destí • 
naclo. ã lega.cão de de que ~e ti'~l~'I. para nii.o 
ir de encontro. aos princípios que d~fon<.lo h;i. 
25 annos, com :;acrificio ele rnin lra. saúde, 
meus interesses e soceg-o cl'alm::t.. 

O Sr.. Ror.oumc P}..IX.:\.o-E.'. po;qn~ ~:;:(lrce 
infl ueucb •·1ul'me !H,s df·sr.lnos (h\ lmmani
dn.,Je ~ porque c-s ;;c\re·!-nos J'Odero~o~ l bo re
conhe.:e1n a l1C'!1~onaJi1fol1e .i liri,Jícn. intet'na .. 
cioml. O ra.p:-i.. Sl'. Pt·:;sidcn!f', -s•:•bra
tüdo quun1lo clll• se ch~ma. Leão X'IT, póde 
ser n. 1~It irna. ?'"c.i!'o l~e.sc1Yeni.n (~a <h1 vidas~ 
cti.i~ w:uç:iio pcfas '~t'mu~ ~ori~ umfL 
fat.alidr.•~e. N:•s pend~nci;i.s que, pon·entm·i;.' 
tcn!io.mos com os 1-r.izes cathohcos_ r1ue n.is 
e rcnrn. 11~0 devemo~ rfcus:ir os bons officlc1s 
d~. S:tnta Sé. 

o S1i .lüs1~ .MAUIA:'\O-~las o Pa.pa não ó 
cile;Lc <le nnção olgum:t~ 

O Sr:. Ron.or.rno PAI::l'.Xo-Na época. pre· 
~Gnte, un que :i. lru??ianid:uJe é lntida. pelos 
tnfões da fl.naNhiu, a inlluencia mor~ l do 
Vaticano é ini\ludi1'cl. (Jp•;ia·l~s.) 

Vou considerai-o juridicammto. O po.pa é 
possuidor de um peqn•rno territorio enc1·a· 
va.do na capital do reino rfa Jtalia,- nté aoudc o ·H. )!Ol\El!;il. Atv!!:~-X'ada. temos que 
não che"a, seja por condescentlencia, SC'ja. po!' vei: com ist·i. 
calculo,"' o .poder dos successores de Victor· 
Em.n.ianuele. (Não o.poio.clos.) 

.Podem c1enoinina1; cha.cara o. esse 1Jimini.ito 
territorio; mas verd<1<le é qve não se mecle 
o valo1· de uma nacão com a unidade de seu 
territOl'iO. A pequena Suis>a, "J?Ol' exomr1lo. 
impõCJ-se ;i admiração e respeito do mundo 
civilizado IJela importa.nela moral àe seu go· 
verno, ctvi~mo e cultm.•ii de seu povo. 

Do m;:i,ppa. da Europa 1:ão fomm ainda. ris
ca.tlas ~s pequemis republic~s a.e . Andorra e 
S. Marino. -

O S11. Rvuou•no P s1xJ:.o-.J{l, dernort~trei 
qw: o P~.pa pos~ua um terr1torío,posrne umes· 
ta<lo, qtW, com ser 1r.linu~cuio, é u;11 9!'ta,1:J en· 
cl'a. %do no c'•ra çiío d~ outro ostaJo (apartes), 
até ona,) ni'.o che1._a a jurisdic1;ão ít~1.liana. 
(A1i~o·:cs.) · 

Cito o Estar.lo L1o Papa, com o intuito rle 
conctui1' quo a lcgc.~ãc impugnada não é 
inc(>n>títur'.ic-na1. 

o Sri.. ll'loREJllA ALVE->-y. Ex. n:\o e 
capaz de me apres_entar uma occasião em que 
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'U~ cüiad~~ "b~~il~iY.? _!ll'7cu:e. :e ::o;rc:' ªº\ ~ud ts, :.'epu~·iiea.r.o sincel'O desde 05 tempo
8 

Pap~. (Hi. :nml .... ,, ,._,,}, n .•. a,i.e • . ) i.:1 prop:i.g-1mua, nem.;:. •1c 'JUt ras summld.a.cte8 

· O S t~ . Rooo1.PHD PAJx:\o - Prbnvfa n in- -d~ Jgr~j'" (lDl Minas, lemti-o a •'o p:idre João · 
fluencia dit SatJta s~. eoosto.t::tdo o prc•stigio l~IO, S~Cl'r.;oto illmtra1lissimo, cujo amo!' a 
õe q.ue "dtspüe !)al'a a solu<;ã.o do · conflicto:; r~epubl_1ca. uiio i-;órle ser ex.cedido. (Apo ido$. ) 
intet'nacioua.es, ~i·o varla ftca to.m: em e. m ili· ·lst? _e dito, Sr. Presidente, por quem sem· . 
dade da lega.çiio Junto â mesa_Ja. (.-lpt1rte.) . pre foi republí~ano intraosigente; por quem, 

Sr ... Presidente .. sou insn.,p!!it:i em mat i·in. ro!I!peno.o . munas vezes relações estreitas de 
religi o~:i.; 1mnCJ. fui 'fünatíco; "teubo o e~piríto amizs.de e · sympa.t!ifo., se colloca em terreno 
complet:!.meuto emancipado . · 1 escabroso, rna.s em Q. ue··palmilha. segl,lrõ; com.· 
· O Sr •. MOREIRA ALYl.'.:s-E, por iss-:l. a.clmi~ os º!1~~g lic~os uo se~ .id~l. . . . _ · 
ra-me ver V. Ex. tomar est:i. attitude. ,E:st::.s ~ 14, ras sa.o sincer::s; nao devem · 
(Ha oirtrosapmfos ) ·· s .. r. cons11le raüas como profissao ele fé de um 

· · am1;::0 cego dos padres. sim como preito à 
O SR.. RODOf.PHO PAIXÃO-Si me .c0nven· verdade_, ~omo testemunho eloquente do que · 

cesse de que a lega~ão tinha· por 0iicopo :i. de· presenc1e1 :io estadv de que fui governa(lor e 
fe:;a. dos iiiteres~es c1tholicos, declaro ente- naque!l~ onde tive a felicidade de nascer . · 
gor\c:unento que dai·i:'.l. o meu voto ó. emeni1:1 O Sn. . MonEmA ALVES_ De que · céo em 
paru. ni:ío violai• o p1·incipio constitucio1;al; <1ue bara.tbro caltiste, Lella. estrella de luz 1 ! 
mas isto nli.o ncontece, porque certas qne.>· 
tões lnter na.eionaes que nos cii7.em respeito O S11.. RoO-OLPHO p,\uio-Teuhc concluido. 
11oderão ~er resolv!das com 0 au:i.:ilio do (Uuito bem, muito bem. O orador e comprimen· 
Vaticano. (A pa)·tes.) ta do.) · 

O nobrrl Deputado pelo Rio de .1aneiro, 
<:ujo nome .~eclino roma. devicl:i, vpn'll.. sr. O Sr. Erâco Coelho- Srs. DeJIU· · 
Paulino de Sotlza Junio1•, feriu perfeitamente tarJos, meu argll:mento foL ao justificar a. 
o ponto controv .. rso da constitucionaliiJ.acle e~:e~ida s:~ppr,•ss1v~ ile.dospez~s ~<!ma lega.
da. Iega~o junto á S11.ntil Sé, cuja extinc~ii.o ç~o J;~to a. ~o.ufa. S~. foi e c?o~mua. a s~r fun· 
não é conveuien.te nem opportun;L. ~-am~uta·Jo em mzoes 1'.e _drreito p~blr_co, as-

No correr ,Ja ,fücus.;;ão, a.mrmou-se ne.;tv. ~1m ~omo _rlo ponto. ele v ista do. dn:ett? das 
ca.>a que 0 paJre é i:Jimigo d::. Republic:i.: 

1 

ge_~:;'s._alem do.~ot1vo de couven1enc1a. tma.n· 
11ão concord,1 totalmente com esta opinião. cei.a. t!•\ ,Repu 1~;.ic_1 .. 
Como j;\. disie, sou i.Il$Usp::ito cm mat€ria Razoe~ ~f.l ~h~eito. · . 
reli~osa. Penso livremente; não son, gr:1.ças A Constitu1r,:<10 de 24 tio fevereiro (art. 72, 
a Deus, positivista. § 7'') pro!l1b~ quo a. União ou _os E,;ta,los te. 

Desde os s:iudosos tempos quo cursei a. Es- uham relaç-oes rlo dep~ndencía ou alliança. 
cola Militar. asi;im me manifüsto, conf,1rme com qu_alquer culto ou lgrej:i.. 
se poderá. ver d·.;s p:iginr.s d:i. p1•imeira Re~isia . Ora, a Santa. Sé, por outra, o as>ento de 
Li!te1·aria a.Ili pul1licada, de que tui um elos de S. Pecll:o, é a cabeça. da Igreja. catholico
funda.dore~ e redr.ctores. 1;01na11a, Logo, a. Republica, como exp1•e;;são 

Não sou. t.n.mbctU, c.'l.tho1ico orthodoxo ae govo1•no fc<ler::>.l, e os Esta<los do Bt·a?.il ela. 
porque nã.o obse:•vo tod;i.s as praticas dà. mesma sor~e. não pode~ entr;i~er relacões 
igreja de S. Pedro; isto. porem, não me 1lecent"~ (rtso), que~o d.rlel', licitas com a. 
obi·iga a. nemir a. verba r>edido. pa.i•a a. legação 1 Sant:1 Se. 
junto ii. Sa.nta Sê, como ~ão me priva. de fazer Io~id~ntemente afürmei, do pont~ d~ "l'"ista. 
justiça ao nosso clero. do d1re1to da,; gentes. que o P•~pa. _na.o e sobe· 

Cumpro, Sr. Presidente, um dever de ra.no, mas va.ssa.llo, sem te1·r2tor10 onde ex
bonra. decla.rt1ndo dest:i. cadeira, que du- erça. p rerogativa. alguma de poder temporal; 
ra.nte cerca de dous annos de ""Overno em e pol' conseguinte a. Santa Sé não é per$OÍla· 
Goyaz, o seu clero Hh;strado nã~ me creou lidade_interna~ion:1J._ . · 
obst:i.culos ,\ ci:x.ecução das leis republicanas. l\Iot1vo ele convenienc1a: 
{Aparics.) Não com:portando as.1l.nanço.s da Republica 

Em meu Estttdo, a maioria do clero t<·m de <lespeza ca.lculada em ouro, cem cont<'s à 
p1·ocedldo do m~smo mod.o. mais, com a .legação incomtitucional e im-

Si o padre estrangeil'o, salvo honrosas ex· pro!lqua junto á. Santa Sé, deve ser suppri
cepções. concita a :Povo ao desrespeito da mid:1 antes ce ch eg:•rmos ao extl'emo de 
lei reguladol-a. do c:isamento civil ~ outras. reduzir os parcos vencimentos dcs fuo.ccio· 
o nacional. que lhe é supcríor i;elo 1lesinter- na.rios publlco.5, como alguero cogita.. 
esse, illustr~o. al!lor patrio e religioso, b.:i Por mera. corti:zia tl.a. Republica á Santa 
exhibi1lo exuberant es provas em contrario. Sé, fü~a. o grupo d3s o•·elbas ó. sua costa 
Nii.o cit:i.ndo o nome respeitavel elo venerando m;1s i:ão os cofres pu!Jlicos,para.os quo.es con: 
bispo de Diamantina, modelo de insignes vir- correm catholicos e acatholicos. 
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O meu anaso:id.o foi fal como acabo do l'," · 'l 9, fürnta Sé não é entidade jurldica, na or
cor:·;a.r ; o argun1c.n to dos Sr3. D:.-·pn.ta.dos q 11 (1 dern das relações inte~·nacionaes. 
~rn;rn g.rrnm ;i c11.1en:fo, ;mpp1'2s1liva cfa kgac:ão Os lcmtn_'.18 do argumento que hoje '\"Oll des-
JUnto a Sa1na Se consta, clv segumte: en rnlvcr sao estes: 

Razões de direito de SS. Exs, são estas: Só o puvo é soberano, dil·O a Constituição 
O Papa é soberano; o Vatica,110 é de seu dos Estado::; Unidos da Norte-Americo,. 

domínio tetrito_rial; a Santa Sé, portan!o, é A soberania está exclusivamente com a 
u ma pessoa internacional: erqo, sem iufrin· Nagi.to, cujos orgãos :são o Congresso, o Pre
gfr a Constituição de 24 de füvereieo, a Re- sidente da Republica e o Supremo Tribunal 
publica pode e deve rnaGter relações cllplo- Fer1eral, dil-o a Constituição que acloptamos 
rnaticas com a Sanüt Sé, como OJe. faz de na- em 24 de fevereiro, 
ção em nação, na oi·dem t empora l. O autocrata torn,independente de constitui-

Os motivos de eonveniencia, cqm que SS.Exs. ção, to<Jas as prerogativas suzeranas, ou 
argumentaram. vêm a ser· estes: não tem nem uma. 

A rntatii.itica elos Estado3 Unidos do Brazil Povo, Nação, o Czar, com exercer a sua 
damonstra que ha, nove milhões, pelo me.nos, soberania não carece de garantias de poder 
de subclitos e$Jli ritnaes do PapR, Lto é,imwn algum estranho a sua orbita de governo. 
ovile et unum pustor; em vist()l~ do que a Re- O Papa não é a personificação, ou antes o 
publica está empenhada em custear, com mandatario do generoso povo italiano que 
sncrificios de dinheiro embor8, uma estação aliás lhe guarda rancor. 
díplomatica no Vaticano, afim de resolver O Vaticano faz parte do territorio nacional, 
questões intere.,santes, de um lado, o succes- sujeito a Sua Magestacle o Rei Humberto. 
sor de Simão, Barjona Cefa.s Pedro, e de outro Leão XIH não é, graças a Deus, o Czar de 
lado o illustre Sr. Prudente de Moraes. toda a christandarle. 

Respondo em primeiro logar ao Sr. Pau- Vejamos quaes são as prerogati vas da sa-
lino de Souza, cvjo nome é o orgulho dos flu.- berania, direitos magestaticos assim cha· 
minenses, ma,s cuja dialectica arguciosa rn mados. São estas : 
me afigurou uma teia dourada para prender 1 º, fazer a paz olÍ a guerra ; 
debalde as cabeças pensantes dcsti.i, assem- 2°, celebrar tratados ou convenções ; 
biéa. 3°, privilegio de cunhar rnoecla; 

O ideal ele S. Ex. é a média edade; a bulia 4°, representação internacional. 
Dnwn saneiam elo Bonif'acio VIII o seu com- 5°, o direito de graça. 
pendio de direito internacional. Pergunto : a não sei.• essa attríbuição de 

O P<\pll, na opiniã.o elo meu illustre com- receber e expedir agentes diplomaticos,a qual 
panheiro de bani:>ada , 2,incla hoje deve exer- eu contesto, 0 Papa tem outra '? 
cer a hegemonia entre as naçõe!!, sobrepon- - f '· t 
do-se, como na era medieval, ªº'' reis-vas~:a, - Nao con 'ut>uir preroga ivas magestuticas 

com attributos de governo, como são : los; em summa, Leão XIII p8,ra o Sr. Paulino 
de Souza é o imperador elo occidente ! . . • lº, distribuir a justiça; 

Custa a crer que eu, um velho, represente 2 ', exercer a policia; 
o conceito da liberdade neste fim de seculo, 110 3 ', decretar leis sociaes, financeiras e po-
lemma da Republica, eS. Ex., um moço, en- líticas; 
carne 0 prejuirn da gutoridade . 4", obrigar ao pagamento de impostos a 
~ Hoje, maif> c!Cl que nunca, detesto o emino população. 
elo~ jesuítas que nos ameaçam füzer da bella Verbi gratias os Estados no Brazil são auto
alma da rnocido.de hrazileim um aleijão ; hfi ja nomos, como governos, mas só a Republica é 
exemplo esse que meu amigo e companheiro soberana ; sem embargo dos presidentes ou 
de ban,mda r=xhibiu com rnu oll.Jar parn. o 1 g~overnadorrn dos Estados se arrogarem o 
passado, em vez de adrnil'ar o f'ntu.ro. poder de perdoar os crimes communs; abusos 

Além cfürn, s. Ex. su3tentou qno tanto é contra que lavro o meu protesto. · 
verr1ade que a Santa Sé é pen,onal.idacle in- A lei italiana de 1871, chamada de garan
termwional, qu2,uto é certo que o Paµn, póne t ias ao P•1pa, confere a Sua Sa1üidade os 
receber no Vaticano em baixü.d.ores e expedir mesmos direitos pessoaes de que gosam os 
suli·-minü;tros e famulos em missões diplo- eidarl1\os brazileiros e estrangeiros aqui re
rnatirn,s; tudo h'"º em virtude de que~ Ape- si.clente8, em face do art. 72 da Constituiçã,o. 
u:i,-:i d:1, lei de ga l'ft11tir.s ql~e em 187 ! o go- Domais, considera o Papa irresponsavel e 
verno da H:•lia t1eu a Sua Santidade . ::.agrçdo pol' actos e palavras no exercício 

A hypotliese do Sr . Paulirw do Souza de 1 de seu pontilkaf1o, o que faz lembrar as im
qi:e o P11p:J, é f'ObC.''.rno,_ especie de autocnüa. Imunidades ele que nós, Deputa.Li os, assim como 
n~w renmrn1.o sobre iwçtto alguma, nem go-

1 

os Srs. Senadores, usamos e ab11samos. 
venrn,ndu aggremiac;[io :política nenhuma, é Entretanto, pelo facto de termos g•trantias 
destituida de fnnd(.l,ffi&nto. Conseguintemente, de citlatlão e privilegias parlamentares, ne• 
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nlrnm de nàs, r.cprcsenfante d'1 Naçii.o, é so- f Ilanetachs a cm;to de m2,ís de cem contos 
berano; boa duvida! · a1m~mcs? 

_o· Sr. PauliI~o de Souza aegumentou com a Agora, a respostD. devida ;;.o iLust1·0 Dopu-
le1 de . garantias do P.ap:do,. para affirmar tado pelo Maranhão, o Sr. Guedelha 1lout·ão, 
que ~endo SUct ~an:J~ade rnger encia em cujo nome peço venía para citar nrt sua au
questoes de ordem Jur1d1c:.i. na !ta.lia, exercia sencla. 
~oberani:_>, e, portanto, a Santa Sé era pess:x1 Prometti. provar a S. Ex. Revma., com as 
mternac10nal. palavl'as do Papa, que Sun, 8[1ntiritrlfl ürnto 

O Presidente da Republic:i. no Brazil colla- não tem podei' temporal qu e se lastima do 
bora, d::mdo ou negando a sua sancção na ter sido · esbulhu.do d!Cssa \'l rerogatíva nrnn
obra legislativa com o Congresso. ' dana ; entretn.nto, est1·ibarlo no dogma fu l

o Congre::so é por excelloncia o Poder Le- mina com a excommun\lão maior a q>tem lhe 
gislativo na Republica. contesta sua hegemonia sobre as naçõe'J. 

O ~u~reJ?O . ~rib_unal Fed.~ral é a cuspide Vêde, Srs. Dep~lt~dog, esta estam\ia, 1.'.º 
do ed1fic10 JUd1mar10 na Unia.o . verso da qual <'llÜt impresso uma o.llo•3n\:<eo 

Entretanto ninguem dirá que Con~·resso de sacrhistia, figura e palavras de S1.;(I, Sant.i
Presidente da Republica ou Supremo 'Tritu'. da.de, é tudo isto um mimo que fci exr,iecl.ido 
nal Federal,cada qual de per s i, re]Jresente a de Homa em 27 de maio do coerente anno. 
:nação soberana. . Aqui tendes a imngmn actual de Lei'ío XrJí , 

. A Italia per:mitte ao Papa receber e expe- ! cabe_ça de Vol t~ire !10 corpo _de um prtd.t'e,. A 
d1r agentes d1plomat1cos , disse o Sr . Paulino sotarna branca e tecida com ht r1e carne'r:n11os, 
de Souza, ergo o Su mmo Pontífice é sobemno criad()S por um;•3 frGiras de la, bapti sr\l1.o~ era 
e a Santa Sé pessoa internacional, com quem janeiro de cada anno e immolar1os n,nt.eé; 0.a 
a Republica do Brazil possa firmar tratado3 desmama: veste candida como a alnm eco-
ou convenções. ração de Sua Santidade. 
· Mas essa liberdade de que o-osa 0 Papa de- Pend~ (lo J?escoço do Papa-Rei uma crnr., 
pende da vontfüle da nação italiana. 0 'aue symhollca do .mstrnmento em que .J~s1rn .sof
equivale a dizer que não é uma pre'roO'ativa freu morte. ui_fitmante , pelo facto u.e rrtegür 
suzerana de Sua Santidad e mas com c~nsei;~ contra a ralrgiao do K;tado. . . 
timento do rei Humberto r.' . Sobre a roupeta branccea.cruz de Clu·:sto , 

Tivesse 0 Papa, a clespeito ela nação ita'- Sua ~ant1dade reveste a tumca purpür•ea dos 
liana, esse direito magestatico de .entreter Borgtas. _ 
relaçõe3 diplomaticas, quer o rei Humberto Isso é Cl'itica o.a esfampa, pois, quanto (i 
conser:-tísse, quer ntlo, ahi então sim, 0 Papa allocução do reverso~ é ~ousa mui.t.o nw ihcr, 
porler1a gab~r-se dessa prerogativa suzerana. e?~º vou verter do italiano para 11ngus. bra
Mas o caso e outro : Leão Xlll, il papa-re, é zlle1ra. 
vassallo do rei da Italia. Os tempos mudaram 
e a média-idade vae longe ! 

O P11 pa não tem su!Jditos na Halia , t em 
ovelhas aqui , alli , acolá . 

O Vaticano é a chacara , d.ada pela Ita!ia., 
por menage a Sua Santidade, prisionei ro do 
seculo; é o que é. 

_A Santa Se é o assento de S. Pedro, mas 
nao personali.dade internacional. 
. Ainda em resnost.1 ao Sr. Paulino de Souza 
'repetirei que,d.o ponto de vista constitucional 
a nos~a. legação junto ao poder espiritual d~ 
Papa e rnsustentavel, sobre ser disuendiosa e 
inutil em pura perda . ~ 

São ocio;as as relações diplomatica.s da 
Repl~b~ca com a Santa Sé, poT'quanto a Con
st1tmçao de 24 de fevereirn veda a União que 
as firme em tratado ou convrnção a igreja r1e 
que o assento de S. Pef1ro é a cabeç,., 

Visto qt~e falta de parte a parte, Republica 
e Santa Se, a faculdade de firmar tratado ou 
conv.enção, ~sto é, os instrumentos jurif.licos 
da eh plomacm, que rer:mltado colhf-)ffiO:> curn a 
nossa legaçfLo junto ao Vatic••no ~ 

Conversas fiadas'? 

«0 Papa,cabeça visi vel fla Igreja inteira, é por 
direito divino inc',epentlente de tolh !J qüu.I· 
quer autoridade terre:;tre. A' su::t plmi,: i •.!do
pernlencia na pre$1.;nl.e 01•,lem de cousB.:-; cc'l' 
responde, a despei to de tudo, uma; vc1 ·1~<~.1.Lit'r, 
soberani.a temporal . C'ft'octi va . A nec8;_:s i· '1:.L:.e 
dessa sua sobernnia trmporal foi j(~ l<0fü1'<ch 
pela suprem[). autoridade ela Igrej <l, co;:J.o 
um asswnpto qiie , sem ser de (d , tem n.[(o o1J· 
stante relações com a fé, em virtuc~o rk r.;lle 
deve sei' acrecli.tarlo por todos os c.üholicos 
com absoluta adhesfLo dr.t mente e do º'"':M/io. 

«O Papa, ·mesti'e infallivel, niío pó'.:.,, c~1::Lt.· 
em erro, quanr;o ensina que uma :-:.cç-:i"' é~ 
justa ou inj usta, torpe ou 110110,;ta. !·'n.:; o 
l-'apa. já definiu ser deshcnesla, injm t:» e s'1.-· 
crilega 11 urnrpf:ç3:o da m1a sobera:!i ::-. l:::im
pofül. O catholíco, pois, s i não qnize;:· ce.:;;n r 
de ser catllolico, devv crer que é deshoirnt;t2', 
inj ustc> e sacrílega essD. usurpação .. 

« O P:1pa ttim o poder con fürL( o ~Y; lo 
gründe coru:;i.li.o. o poc1er do jü1gnr o :::·:·:l1!·: r:.:~ 
as acções crlrninosa.s de s0us ü.lhO;'J. 
<~Ma,; a pena 1\ürn inant·c; do Pape c:;n:;;.11 

os nsu1·pador0s dn. sua. sober11nia temp c:.:';-· 1, é 
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a excommunhão. Pesa , portanto, sobre esses 
a excommunhão, á vista do que todos os ca
tholicos devem tel-os na conta de excom
mungados . 

« Não é questão de numero, com relação 
áquelles que acreditam ou escrevem ou fal
lam de modo contrario. O numero não sal
vou os culpados no tempo de Noé e de Lot. 
Não os salva tambem a sua honorabilida•Je ; 
pois no inferno está Judas que era um dos 
doze di.scipulos. 

« O Papa fallou ; e, pois, si baixasse um 
anjo que fosse afim de prégar em contrario, 
devia consideral·o como excommungado. » 

Repare a Camara nesse acervo de dispara
tes, · sobretudo na contradicção evidente do 
primeiro com as ultimas palavras da allo
cução de sachrjstia, as quaes vou reproduzir 
agora em lingua italiana: 

«II Papa, capo visibile di tutta la Chiesa é 
per diritto divino indipendente da ogni tet'
rena autoritá. 

«II Papa ha parla to; e se venisse anche un 
angelo ad insegnari il contrario, abbiatelo 
come anathema» ! 

Isso posto, torna a affirmar que Jesus foi 
victima de sua prégação contra a religião 
official. 

O christianismo é a doutrina da confrater
nidade uni veroal. 

« Todos nós somos filhos de um só Pai que 
está nos caus . 

« Meu reino não é deste mundo. 
« Dai a Cezar o que é de Cezar, e a Deus o 

que é de Deus. » 

São phrases do Evangelho essas que acabo 
de lembrar. Srs. Deputados! 
. Contem·n'as os Srs. Guedelha Mourão e 
Olympio de Campos, si são capazes. 

Em que ordem de considerações se funda o 
Papa para rehaver o poJer temporal, de que 
foi esbulhado ? 

No dogma da infallibilidade pontificia, 
dil-o a predica de sacristia que acabei de ler. 

Entretanto, o dogma, como fundamento de 
direito na ordem temporal, é um contra
senso. 

Digam os Srs. Guedelha Mourão e Olympio 
de Campos, si não é asssim. 

Quando se convocou o concilio nada ecume
nico do Vatica.no, ia na mala do correio a 
pomba do divino. 

O Espírito Santo insinuava antecipada
mente que Pio IX, de mãos dadas com os 
jernitas, queria a infallibilidade do Summo 
Pontífice. 

No acto de votar-se o dogma insensato da 
if.Lfallibilida~e papal, perguntaram, á pu
ridade, a P10 IX qual era o seu parecer. 

«Como Mastai Ferret i,creio na infallibilidade 
do Pap11. Como papa, sinto que sou infal
li vel !» 

«}e sens que je deviens Di~u !» 

Pei·gunto, Srs. Da put:i.dos: a infallibilidade 
do Papa é cousa ~éria ? . 

O Sr. Guedelha Mourão, abslrahindo da 
razão financeira que alleguei para supprimir 
a nnss'1 legação inconstitucional junto á 
Santa Sé, argumentou com o recenseamento 
da população no Distrícto Federal, apnrado 
em 1890,aflm de deduzir a porcentagem entre 
catholicos e acatholicos em computo phantas
tico dos cidadãos e estrangeiros ila Republica. 

Reptei o Sr. Guedelh1t Mourão para dar 
provas de que eram rears nove milhões de 
ovelhas do Papa no Bra.zil, na persuasão in
genua em que eu eatava de que na deficiencia 
da estatistica official dos E8tados todos da 
Repupublica, inclusive o Districto Federal, 
S.Ex.Revm. tivesse elementos i;>ara affi1•mar 
que na Igreja, da qual S. Ex. e ministro no 
Brazil, 03 fieis sommam nove milhões En
ganei-me rwlondamente. 

O recenseamento da população de 1890, no 
o ;stricto Federal, é falsíssimo, e o calculo do 
Sr. Guedelha - Mourão é destituído de cri
terio. 

Supponhamos, porém, Srs. Deputados, que 
são verdadeiros os nove milhões de catholicos 
que o illustre Deputado pelo Maranhão des
cobriu a torto e a direito. 

O que provaria esse algarismo fabuloso, em 
visk\ da lettr,t[constitucional da Republica, 
§7° do art. 72, conH1ue tenho argumentado? 

Não prova que a União deva entreter rela
ções diplomaticas com a Sanfa Sé, e é quanto 
basta. · 

Fossem, em vez de nove milhões de catho
licos romanos, 18 a quanto monta a popu
lação do Brazil, segundo as minhas conje
cturas, nem assi m o Sr. Guedelha Mourão 
acharia razões para impugnar a emenda que 
sustento . 

A questão de numero é nada, dil ·O o pro· 
p1·io Leão 4III na allocução que ha pouco verti 
do italiano p1ra lin gui1 brazileira ; assim 
como nada importa apreciar as .qualidades e 
categoria social lltt ovelha ao Papa ou infiel 
á Igrnja. 

Muitos eram os que se afogaram nas aguas 
do d..luvio; muitoo os que arderam em So
doma e Gomorra ; .Judas era discipulo de 
Jesm, porém, está !l,} inferno. Todos esses ex
emplos citados por Sua Santidatle contradizem 
o a"gumento de Sua Revm. o Sr. Guedelha 
Mourão ; não é assim ? 

Gaba-se o Sr. Deputado pelo Maranhão de 
que a sua Igeeja contei nove milhões de cren
tes; restam, pois, nove milhões, pelo menos, 
comprehendendo as seguintes r·specíes. 
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O numeroso e íntelligente g rn po dos protes
fo.n tcs. 

Os indígenas fetichistas que ai nela vivem no 
seio das florestas virgens da nos>a Patria. 

Os deístas sob todas as denominações. 
Os atlleus. inclusive C·S raros filiados ao 

Apostolado Positivista. 
Si eu me propnzesse a apreciar os nove 

milhões do Sr. Guedelha Mourão, suppostas 
ovelhas do Papa, dfria que ó. excepção das 
damas da nossa melhor sociedarl.e que fazem 
do romanismo traço de elegancia, por imita
ção da nobreza parisiense, não ba no R10 de 
Janeiro ce,tholicos fervórosos sinão os negros 
minas! . 

A grande massa · popular com que o Sr. 
Guedelha Mourão argumenta, joga no bicho 
e evoca espíritos 1 

Ah! Srs. Deputados, o povo brazileiro que
brou o molde acanhado do catholicismo ro
ma no, mistura de tradiçõe3 judaicas e ritos 
mythologicos, e foz,..se espirita.: a verdarle é 
rssa. Para um certo numero, dos mais aba
lizados no occultismo, Jesus já não é mais o 
Deus do amor e dos perdões, porém a alma 
mais adiantada, que neste planeta encarnou 
um dia. 

Entre os catholicos elos nove milhões phan
tasticos do Sr. Guedelha Mourão, ha ovelhas 
corno Napoleão o foi. Perguntaram ao exilado 
de .Sant:t Helena si era catholico, e o ven
cedor dos reis, respondeu corri uma evasiva: 
« minh;1 mãe era catholica-romanJ" ». Assim 
é que no Brazil ainda ha muita gente arro
lada na Igreja de Roma. 

O Sr. Gu eclelha Mourão terminoü o seu 
brilhante discurso. fallando em ordem na 
Republica e paz com o Papa, mas. para go· 
sarmos desses beneficios fazia-se mister con
servar a legação junto á Santa Sé. 

S. Ex. Revdma. fallava em paz, amea
çando-nos habilmente com a guerra. 

O que tem sido a ordem entre a Igreja e a 
Republica de 1889 a esta parte, e a paz que 
o clero catholico-romano entretem no Brazi[, 
demonstram os seguintes factos: 

Logo que o Governo Provisorio decretou a 
separação da Igreja do Estado, o internuncio 
apost.olico .varejou as igrejas, furtando até os 
anne1s, brmcos e braceletes das imaaens do 
Maria, e não fosse o honrado bispo D. José 
de Santo Agostinho teria esbulhado as ir
mandades nesta capital. 

D. João Esberard, sagrado arcebispo do Rio 
de Ja.n~iro, visto como o immortal Floriano 
Peixoto se recusara a indicar ao Papa, nome 
de prelado brazileiro algum 11ara o cargo, 
:pois bem comprehendia o bravo marechal a 
rnde~endemcia_ absoluta entre a Igreja o a Re· 
publica, D. Joao Esberarcl foi um dos fomen· 
tadores da guerra ci vil, iniciad.a pela revolta. 

de ser.embro, pela r estauração da monarchia. 
no Brazil. 

A ordem que o clero romano alimenta na 
Republica se traduz na diff;J.mação da lei do 
casamento civil, feita ás escancaras, até do 
pulpito. 

Peior do que isso, a paz que a Igreja de 
Roma entretem no Brazil é tal qual essa 
guerra de Canudos, que começou por motivo 
religioso, p1'omovida pelo clero da Bahia 
cioso do proselytismo do consi)lheiro Antonio. 

Tenho concluído. 
Fica a discussão adiada p~la hora. 

O §r. Arthur Rios-Peço a pala· 
vra,para uma explicação pessoal. 

O Sr. Presidente - Tem a pala· 
vra o Sr. Arthur Rios. 

O Sr. Art.hur Rios (paraumaea;
plicação P?Ssoal)-Sr. presidente, pedi a pala
vra para. uma explicação pessoal, pela muita 
consideração e respeito que me merece o hon
rado representante de Pernambuco, cujo 
nome peço licença para declinar, o Sr. Bar. 
bos1 Lima. 

o SR. BARBOSA LIMA-Agradeço a V.Ex. a 
deferencia. 

O SR.ARTHUR Rro;;- s. Ex. hontem, oc
cupando-se· de apreciações feitas por um 
orgão vespertino da imprensa desta Capital, 
honrou-me com referencias que motivam a 
explicação que vou dar, não só a S. Ex., 
corúo ainda á Camara. 

S. Ex. attribuiu á minha intervenção a 
volta á Bahia de um funccionario de Fazenda 
que Q.alli fôra removido por conveniencias do 
serviço publico. 

o SR. BARBOSA LIMA - Precisamente a 
V. Ex., não : á bancada bahiana, da qual 
V .Ex. é insigne representante. 

O SR. ARTHUR Rros-V. Ex:. referiu-se ao 
meu no:i;ne e ás exigencias da politica da 
Bahia. · 

o SR. BARBOSA LIMA-Exactamente. 
O SR. ARTHUR Rros- Creio que o honrado 

representante não fez mais do que apresen
tar á Cam<.1ra conjecturas. Devo declarar a 
S. Ex. que, desta cadeira, tive a honra de 
ser o primeiro a erguer a voz, exigindo do 
Governo da União energicas e immediatas pro· 
videncias contra a defraudação das rendas 
publicas, no Estado da Bahia. 

Si s. Ex. recorrer aos Annaes de 1894 e 
1895, encontrará mais de uma vez o meu 
nome fazendo reclamações as mais energicas 
contra isso. 

()SR. BARBOSA LIMA-Como a que fi z. 
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o SR. ARTHUl~ Rros - Devo declarar o SR. BARBOSA LIMA - Subserviencia, não 
ainda a S. Ex. que a nomeação de um i n- disse ! 
spector da Alfandega para a Bahia,neceEsidade o SR. ARTHUR Rros- ... em rela~ão ao as
que julgava imprescindível, foi por mim so- sumpto sobre 0 qual 0 mesmo jornal fez 
licitada com a maior instancia junto do Go- apreciação das palavras proferidas p0lo nobre 
verno, pedindo-lhe que escolhesse um empre- Deputado, só pelo facto de ser o redactor 
gado acima de toua a suspeição.que não fosse principal, 0 director ou 0 proprietario da 
nenhum dos que estavam na Bahia,e que não A Noticia tambem representante do contra
tivesse a menor relação, nem compromisso ctante do serviço dos debates desta Camara. 
naquelle Estado. Sr. presidente, V. Ex., o nobre Deputado 

O SR. CoELHo CINTRA-E a ernolha não po· e a Gamara sabem que estas relações de de-
deria ser melhor. pendencia es1ão perfeitamente tlrmadas nas 

O SR. ARTHUR Rros-0 govemo attendeu bases do contracto. Qml"ellas não poderiam 
às reclamações que fiz, e para lá mandou o admittir, não dlrei sub:::erviencia, para não 
Sr. Macahyba, conferente da Alfandega desta descontentar ao nobre Deputado, mas este 
Capital. desejo de agradar por parte do proprietario 

Devo declarar ao nobre Deputado que até d' A Noticia para com a Mesa da Camara está 
hoje (e tenho disso documentos que posso sub- claro, porque, como já disse, as relações de 
metter á sua apreciação) o Sr. Macahyba dependencia estão perfeitamente firmadas e 
tem encontrado sempre o meu mais decidido estabelecidas nas ciausulas do contracto. 
auxilio ó. sua benefica e salutar adminis- O S1:i .. Jos:E MARIANO-E aprova de impar-
iração, . cialiclade da Mesa está no facto çl.e h(tver aqui 

Sei, Sr. presidente,que o empregado a que : red,actOres de debates que são empregados de 
se referiu o nobre Deputado fol removido a jornaes que censuram a Mesa da Camara. 
pedido do Sr. Macahyba ; e, sabendo disso, (Apoiados.) · 
coherente commigo mesmo.não podiaclemodo 0 SR. AR'l'HUR Rros _A Mern, sr. presi· 
algum interferir, como não interferi, para o.e\1te, procura exercer com inteira isenção 
que esse empregado voUass_e par~ a B9-\l;ia, de arlinio asftlílcÇões qqe a Cai:n.ai'a ll,ie con
~~~i~~ embora para uma repflrUçã,o, dift'e- :(iol,l e., par~ provar ao nobre Depl_ltado que 

nenhuma relação, d,e de:pende:µCia oü d_e reco" 
- 0 SR. BARBOSA LIMA dá um npq,rte. nl1ecin1ento exü:;te entJ;'e a M(!Sa,9u po_r outra, 

O SR. ARTlIUR Rros-Estou dando uma ex- eú'tre a minha pessoa e o Sr". Uocha,· proprie· 
plicação pessoal, uma vez que o meu nome tario d'A Noticia, está no facto de haver eu 
veiu à te!a da discussão. multado o contrllctante deste serviço, no 

A segunda parte das observações do nobre anuo pi;1,ssado, na quanfü1 ele 500$, por faltas 
Deputado, que exigem de minha parte uma commetticlas. 
explicação,são as que dizem respeito às apre- E, si neste anno ainda tal não fiz, foi por
ciações do orgão a que S. Ex. se l'éferiu - que ainda não houve motivo para fazel-o, as· 
o jornal A Noticia. · segurando ao nobre Deputado que no cum-

Sr. presidente, nunca tive a menor ligação primento dos meus deveres não tenho nem 
com este orgão da imprensa, nunca collabo- posso ter em vista sinão o interesse publico 
rei para elle, nem directa, nem indirecta- (apoiados) e a conveniencia dos serviços que 
mente; nunca inHpirei seus artigos; e, pelo con- me são dados fiscalizar. 
traria, si o nobre Deputado recorresse a esse · Parece-me, portanto, que ficam perteita
jornal, em publicações feitas ha poucos me- mente esclarecidos os pontos sobre os quaes 
zes, veria que longe de ser elle um sustenta- fUi nominalmente chamado á tribuna. E são: 
cu lo, um defensor da politica bahia na, foi, ao 1°, não influir para que o empregado Clyto 
contrario, um aggressor injusto dessa po- Valterino Pereira voltasse a servir na Bahia; 
.litica. 2°, que tendo denunciado desta tribuna as 

O SR. BARBOSA LIMA - Isso era a opinião defraudações feitas não oó das rendas do Es-
d.e um collaborador da folha. tado, como das rendas da União, e, tendo con-

O SR. ARTHUR Rrns _Por consequencia, a corrido para qu e fosse collocado à testa da 
d Alfandega da Bahia um empregado exem-

ap~'eciação e S. Ex. não foi fundada em piar como é 0 Sr. J\focaltyba, até hoje não 
justos motivos· Jlle tenho faltado com ó apoio necesrnrio. 

o SR. BAHBOSA LIMA - Na parte em rela-
ção á dependencia, foi perfeitamente fundacln. O SR. MARTINS JUNlüR- Dá licença para 

um aparte~ o SR. AR1'HUR Rros - Sl'. Presidente, o 
nobre Deputado acha justificativa do que O SR. ARTIIUR Rios-Sim, senhor. 
disse, vendo um11 especie de subserviencia do O SR. MARTJNS JUNIOR- PoBso dar teste-
jornal A Nolicici ! ! . . . munho disso , porque tendo-me encontrado 
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Mini:;tro fü1 Fncnh tem ti,lo encrg\;1. ne ~e.;- ' r:~t~s 1'<'h1ç.'ics t'c dc;i~n·ier:eiA.s. (liH\a a ia 
s.'1.ria. para. ame.:!ront.ar ,,,_. r;i'ev:i.1'i't•i\i.10.-es ! t0~ri,::•d.o ,;" .:e1·ro; t·s;>t:-itus. pó k:m nlio in

Si isto é au1e:lr-ontt\r ~ r~\ ÇJ. a GaJn~rii ii1ên., íluil· ;: b5iJlttt.azuc:üe n:~ C•.ln:lu::.:i,i). de U?n 
si nã.o houves~e tal intuito, o c1ue se fa!'l:L ! p:u·a cr):n o:!tl'<:r, tn~a vei que ~o trato de 

O 5.t'. Bernal·dino de C:i.mnos ó !fí.o hou 1·atlo ~pl'Gci:i.l' actos recipr. :cos ; mas, no coml!lum -
quat1tc 03 que mais o fot•cm·. Fa,·o ju:>ti(' ;~ á da h1u1l:u1itl:vI·~- sab(J !;o:n V. E:<. qw~ 1nu' t:1.:; 
integrida.de desor:i meu illuske ::i.rnigo ; s~ i vezes ell'1.~ iuíh:c:n para. u•:t~rm i1m1· \t;na 
que·s. Ex. tem a~ mi.'lhore• ir.:.cn;,:ü:~s . no c .. r t:< comn!:1<:e!1ci:!. t!!J:a c~1·t:~ be:Jcvolenc'a 
sem.ido de punir :iil l'r;ni1~<·S, mas sei que ll,; nm hi.·lÕ p~~·:, u :n;r0, o. r,·.:i ?"º•lamen tf', 
S. E~c C pn.rthln.rio. u:na. ci:rr.'.1. ob~r_'.q uios~tbtlC ~o scnf.id.<•lh~ co:·rt:r 

Ó SR. BELIS.\.tnO DE SOUZA.-Nii.o lcm ~C\l ::m ll ti ueie, ;-.;~ i'.rl oui.r ;-, V · Ex .• f· ú !i\O CU e O 
hom•a(\;J !J.>pat.;ii.lo. pc•::i. H<thia. <1uc a c:>.lJ':1 elo 

pa1'clclari:>mo :i. es.>e ponto. 1fat' :i. C•:!::pl!cn~~::io quc- me ti·onx.c i\ tl'ibunn., 
O S1t. BA RBOS.\ Lon-T('.nho reb<1.thl0 tno\,) tea1 fal•i . t .Yotfria.r; n1·gfio vcrpcrtiM.objc~to 

qua.n tl) V. Ex . tem dito; v. E~. diz sim. ca c.·ut.~:!t!o:· VC'-:te deb:t!c. 
àigo não e levamos :1isw. E' e ·r to, S!·. FC~~tl .. ntc. que n.qu i h:i. tempo; 

Por fürmà a!gumii. u·g,) ~u. o honr:HlO ~l i · não :'i: lir.m i!lS ~ÚJ!:l!l(!S tk.<te or::riio I OC:~(.'S . 
nistro é capaz tle pratie;w :~do> lle desbone.:;ü- <:n ti·('Jiali;t•lo;; t' lll <!-. !ez,1 olo pro-tigio 1i ·;, nuto· 
uade; mas V. Ex. sa.!:e <Lté 0:1d~ hi'-"'" :.s i1;,:;- r :J;ub ; e ce1·to 1;1csa:o qu\3 <'m um·1 <:c1·t:i 
ta.ncias d.os arnigos·e corITligion:1rio$ a q uem p:•rtc <~cote jornal "nu-.,gue :i. i ; Ju~tre colla· 
se qn~r servir. l>•· i~t~ão de qu•im formt:fo. :.t,; SUJ.,; opiniües 

Feit.;i. a accus·tçi:ío por um inspcd·--r r,3;; com :rli'.) ir:J. in :õcpe:idonci~ daquellas que.p(ll'
condiçõe~ do Sr. Mac:i.hyb:i. conb'a. o em pre- ventu r:t. pos;;i ,,: imont:ir o pro;1t•ict;u·io olil.
gado que funcc~on~va r.a i3:1h i~, hc•uve, cot ttli qnell•t !'01!1:.l.. "ll<'i:Uta•:ilo b:.1 llinna, Otl me
jí succedcu em relai;:"io ao Si•. C!ito Valt<'· ll1•W, o U0ver1wc!,.;· th l3ah!:>.., f;;i seYer;imeute 
rino. houve quem inte1•\·ie~~e de rno11o a. con- nt-tc:a<io; e. c·Jtn e:-t<> •. senltor, ,\e :.d ;:1uu·.1 so:·te 
seguir filzei·o volttt.1.' p Ta. lá. :1u:rnllanr.11> o mn.;;to::t 1a. na ~oll1 hl'ie·!:1.Jo ri tw m;;.ntcm c,.m 
castigo que llie ll;u·i;i sido in!li:,:i.Jo ! clle. e. 1111Mn;i. c:eputl~:;i.o. D:iua. porem. ti. 

A Ca1nara comprelwnd<! que um empre'. sci~.lo, ousenci, ·: co:ni: .. "J tGd.:i o rntrndo, 
gado que e :i.meaç,tdo de re:llOÇ:uo rlo Pari~ que "1 ~vo1icú1, q:.ie e~t:'L tomantlo pill." ª~~iro. 
Jlil.l';J. ?.Iatto Gro.-rn e C't.n'e~ue uunulí:i.r e:ii!tt dir.cr u1n pajl~l tte ort;~'io nflh:iu!od•1s auturi
remnoão, tem demonstrado ·~ itwa1c;-.ci<t <l(• rh dw:; s"b:·e rzuom rcvo;·tiam us accu <oçi!(;) ii 
semelhante castigo e ;i uim:i.do as:: im o 1\efl'll.u · que h1. vi:t fonnnlado. "p;-.os.<:o -.-a, ~e dous ou 
dameuto das rent!;J.s pul>:icas. tr·e~ di;<s depoi.< :~ Yi<' prcr.0111:(::- r~J'utlll·as, 

Hei de ler â C:~m;ira o otncio e o re!:i.Lo~·hi: n1!la.n.:u eom1i :irgiio tle,ras :i.utoritlalles, cm 
e, cotejando o~ nome~ dos <~mpreg-:l,!os illli \•i ,;t:1 do c[;t;;sko :;aliem as <'H .:.'f,z, .. a.; cmto1·i~a
:i.~cusa0lo.; com o movimento de :·0111o<;Õ~$ o <los ; L', referiu 1o-se á minll•l pc;soa cm ter
demissões constantes tlo Diarin O(fi~ial, dei- nw::; mu ito pJuc.J ;v.t;;:ncioso,;. V. l~x. com
x:irei'pro;ado a.te à ul~ima, evidt-.ncia que oln pre!lando que ,-.;·:.. muito natm·al riue pro
pane do i\tini,;tro tln J.';\zt<n1h 1iú,la h:'l.Ye\', e cur::s,;1 tl·::;c-:i!'linu· o;; moti,·o~ <roe h·wi:i.m 
não coote;to, :is molhol'e:i inteni;õ.,.> , mas q uc, de Lcr1ninr.llo ut;.t mo • .\ific;l.Çii.u nri.· tr:oject,;ria. 
de fa.<:to, nã.o lb.e tem assi:;titlo ;\ c:!crgia ne- · ;u~ hia :c·::rnáo =-•1udle jornal , :ité cnt[o 
ces;nria p:ira, com a 1•apidcz riu~ 11lgu11~ intci!·amentc ncutt\l o muito longe de l'u:r. o.;r 
ca:;o~ exhiem, promo,·er :i puni<;>:io de t.'\e> dc:'.!!ara•;ões inici:i.rdo-oi; com o clM:>ico se.
empregados accusa.:10.s por s~us superiot•es. uemo• ou estamos r.rnw1·r.=wlo.~. 

Isto lla. de ficar, logo que me v ie1•em D.> mollO que. em i'2su:no. ficou demons· 
á.s mãos os documen tos que sol•citr:i, fó1•01 t1'a'.lo: pt•imoil•J, íJUc H\•taudo-sc de um cm
de quest:io, aliás sem so,·p:-cz:-'l. par<! a. opinião p1'e;:p.do preva1·ic~1dor, mi a·;:cp.;-flo l~t; üo 
pull!ica que. jlel~ p:.t!n.vr11, m:ÜS :i,ut~r·lZ ;l(h te ·mo, QUe devla ser punido (:rn 1'il"tUde ua. 
do Sr. R'l.mirv BJ.rcellos. ouviu, no S~n;;.do , o re.C::t1mu~ã0 d•) iti.>pecto•· 1la ,\lfandego., ho
aono pftssa.do, a.pontare·n-~e cous:1s rnutto mem que ;!OS:i. •h c.mtbnçil do Gove1·1w. estn 
ma.is sérias do qua est<~,,se111 que,entreta.nto, pur,l;;ü.·.> uã:o ',ltl'le tct' l02',11r, com 3. cr\ergia 
mais feliz do que eu. ti1·&·s~ sus ~it~do o qui;: a sltua.<;fiJ fünncefra pr-de. cm vil·t11de 
fomp':lml nn qu~l est:)u nH d·ib.tte:1'10. Ido om ;1cnho, do p:tt1·o·:ir.io filiao.lo us ro:o.çõcs 

Out:·o pcnto que me tr.iz it in~isfü• ua de ambad,: . Isto é ponto capita< e que julgo 
minlm c:q>licM;ao, piN que nü.i fi,1u·3~em1 fúr.t rle quo. lquet· conLestação; scg-uodo, 
contesmr;ã.o o que 11firmon o meu honrado 1 que :i.nces d:J. Sl.!i~iio, :inte» d:t si ~ltaçtio 
amigo D~pub.do pdll. Bn.hir., \! o ~cgnint:(' : novn.men tc ~rc:!<l~ pai·n. o ll·)nr,~do Sr. Pro
-U~taç•i-!s de clc;;·.::•·<d,<~n. c;~!Ls c..r:i ;:lcm. en!;·t.: a ( ~L:ento da. C:.i1n:t.r .. \ e pat·:\ nii;s outro.$. ciue 
J:.fcu' e OJll6Ú-!Cifn.l p;·opricta.;-fo ~la .·t :\7oH..·hz. Ide S . Ex. _dlv;.~rguao3, .. ·1 .i.Vuti·: i~ rr1•~11t :nh3. 
c1Jnsi'tJ.r. l es de iu;~ . . :on.:1·t:cltJ cu;as c;4nis,,lds c1n s ua; I1nb~3 g ero:U:s u ns !n:ihies •1n e <,ue· 
terminc!tlte-~ U aqâ. brou com o d;:~meutillo q u~ se apressou a 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 11: 13+ Pág ina 20 de 20 

SESSÃO EM 8 DE JULHO DE 18\)7 139 

ro,•mujar em cont,1sta.ç.lo a accusaçú:;.:;.qne ,Je;- o regimerr p~rhment3.r, fa.nto que se 
eu !t:•via aqui produzido. Si. pro1;eden io por. tom b1ti<.lo por elle e e~creveu ma.niCcsto
estrt fürmu .. qu~br,u1J o e-;tcs moides. esre ni:s;e· sentido. 
jornal obe:iccia n intuitos altamente pa.trio- D~pob de bi~toriat• muito succintamente o 
ticos, em coi:-rer· em cteC.:z·• dit Ye1·1fa.de, OLl-Si moli•J pelo qual fol . 01·~ a.!lb:ado e fundado o 
o fazia llOl"lUC houYes-se os motlvo;; psychicos Partido Rapublíc.'1.no Demo~rat:i., frisando que 
rresos a c~tn. ,-iepetLdencíu. que demon~trei contin11ou :i bat~r~~e pela Republic:t parla· 
como exi;tindo entre a :\Icsa e a e:11t:1r<:lzr,. v. [ mcmtar, o ·orn'ior disse, :satbfozendo ao seu 
cada um ficar•~ a liberd<1<.le de esc:;lhe:._ N<'io . colle~<l , que O> :imigos mineiro>, aos quaes se 
tenho motivos pn.r.::. 110gar, porque o facco ahi l ref.,rrila na reunião, haviam sido eleitos pelo 
csti com toda a sua rudeza. Ale a. tint:t qu.; cit1do p:•rcido demo~ra.r.<1., e ~li.o os Srs. C.fano~I 
a>signalei :1 Noticia era um oi·gão cx.cin;í•u.· Fulp;enclo. Olega!'io MJ.clel, Lamolrnler Go
mente notício"º· como o t"'rrn:i qun esc•.>liiea do»rerlo, .faro'• <h Paixiio e Ca1•1•all10 Mourão. 'Pª"ª seu cabeçalho su!Iicíentcmentc in líca; O oiwior p~;:sou a fazer outt·a Ol'dem de 
ma~.(hlli 1' 0r de~nte>.elht a:>rnmiu n ai.titu l\J COi1Sitlcraç1ies. ac;:;eve;·:rndo que do Sr. Here
d.as Yatias ilo Jo;·n1! rio t'o;111;1c;·cio. n:.ts qlHte; dia úe S~t p:1rt!ra a tnicíMi va da. fundação 
se ló um es!amo.• a11tan·o,,dr,s,quea•:ctnp::.nho·.1 d:i. 1n~lb ra1·:, iJo; dechrou ta!nbcm que, por 
de p<l't0 a ruptura. •'e r eti.ç·i"id e:ir1·.•: iJ g~- oc~~1siüo <la oc·ga!li7~'\ç.:lo ''º directorio, jul;;<t· 
nel'"J.l G!icerio e o Pre,iilentc da Hcpuo\ica, rarn º' muinbi'os des;e partldo que não po· 
\uentico :i.o sabemo~ que, p;>r suo. ve·1 , deu tlíam dis11en50!.1' os bons S1•rdços ele s.· Ex-.' 
lagar iL attitude que tenho sido forçoAo a q 11e tito decticafo se ho. via demonstmdo ás 
manter e EObre a qur"l insistirai tantas vezes ll\é<'..s do pa.rtid:), e o com-ida!'3.tn p&r3. ~ecre
qnantas entender aque\le ,iorn~ l riue de''º ta'·io-é ver•'a,'.e que sob protesto do Sr. Jo.;ê 
ser ma.ltrak-irlo por ter apontado a. frall<le p:J:' )J;\1·Lttw. n.~spondeu ror Ps~a. forma ú. inter
um lado e íl. fraqueza. com que o ::;l', 7\lini~tro p• l!~.~:ão w,mbem fdta. pelo representante do 
d:. Fuz;inda p;·E;tende põr c;liro ii." rncsmn. Di3r, .. ieto Federal. 
fraude, rle modo muito diifürnnte d.1queile 1 TerminO'.t o or:v101-. mosti·anc1o a necessi
por que proceceu S. Ex .. quando r~moveu tlJ.•le •la. l'tmr',3çii.o de dous pa.rtldos com idéM 
um emp1•eg-.ttlo da B~hkt :p11r.::. o Rio Gr;1nJe 1 defl,Ji,1a.,;, com ba.rn\elra; desd.obrn.Jas e com 
do Sul. pto;:iramma:; franco~; ma;;, emqua.nto isto n[o 

Tenho C)ocluido. (Jlui10 bem, muilo bem.}, se rkr. co,%im1arâ. com ~eus amigos sem fazer 
f11siio com qualquer da; D.·a(:;;ões do Partido 
Re .• nblic:wo FMei·al.ma~ sustenta.ndo o prin· O :€h~. ~.!at.t,:::i J>I:tch.;,Hlo vem à 

tribun:i. :1penus p:wa. 1e.>ponder o.o appr:!lo 
que foz o seu distincto ccrop:wlLQiro U() uan
c:1da e tle dl~tricto, nu , essio de hou tern. rc· 
htlv3.mente a uma úcchra<,ii:o de t1.p.,ío no 
governo, feita. "[Jelo orador nn. 1~cunii'io d;i. 
maio1·ia da c:i.ma1'a.. O que ~e pa,sou nessn. 
reun\ão foi o seguinte: :l.'!hava.nHc pnncn~ 
mineiros presentes.e um (',.os Dep:it:\lln~ notou 
essa. a usencia e pecliu n.o~ mineiros q '.Hl lm
via:n c"mparec:do gue •h>~cs~em n.lµ;um:l 
cousa. n respeito. O orador e~:ierott qu.; 
outros <l~ssem l'esposta a c\s:i. DM':;LJ.ma: 
mas, c~mo ninguem se "·11i·csi~sse êni •:»r.+o, 
uechnon que alguns amigos :iCLlS. ():~ b ;!lcada 
mineira, e.>L,LV:rn1 resolvido3 a manter a atti. 
tude ~-smmi:1a ao lado do r.;0vcrno. 

d pio tia '~uiorida·le. Coinp3receu ;\ l'euni<io, 
porque o co11vl r.c leiLV era para «todos os 
Deputados quú sust;:)n&:rn1 o governo". e ntio 
p:w:• o~ dissi<lonws do Part;ido l~~j!ublicano 
fcüer;tl ; e, com r:a.recemlo êt tetmmo, decla
rou q>:C, CO:tl O~ seu.~ a.migo;, CO!ltÍl\UaI'ia 3. 
s11,tenU"' o 01·. Pru1len1e <lc Mor;i.es, como 
Govc1·no con ,t[tu ido do 1•aiz. Es,;i. po,ição li 
t~mto nwis livl'e •lc censt11'as,qu:wta o ora.•lor 
e ~ous comp;•nhei ,-os niio po:Lem espcl'ar 
eous:t ;>!gu:u:•, lll'O\'eito algum della. (Jluita J 
úc1u ; muúo Ut..'í~l). -

o :Sr, :a• !'!ilcci-ct.1~rio pra<:ede á lei
tur:i. do seguinte 

EXPEDIENTE Ma~. o ponto principa.l Jºa, ini.erpallt~2.'ão é 
este: o nnbre Deputado q11er ~:i.ber qua.cg os Olficios: 
amigos politic .s do orador e, port~u1to, qnaeo 
sõtc; os Dt:putado.s mineii·os que a. ·omp:lllh[l.ni Do Sr. Deputado Augusto de Vasconcellos, 
as suas idê,is pa.r!am 'llbt•is t:i.s. o or·:iAor rlecl10je, c"Jmmunicanõo que, po1• moti 'ºdo 
vê n,?sta pe1·gllnt;t algnm;i ;ua,lick, oorque é r:iul·~~ti11 de D'.'ssoa de sua familia, deixa de 
cretJça gd·ó.!, ncEtc momcnt.0, que ê c!'iino cnmp:l.l'eci:;r ~~ sessües.- rnt~[t•ada. 
ser pat•!ame.nt,,r-ísta, compar;dos l·S que teern Do :'.llini:>terio da Guen·:i., de 7 do ror
cst~ bu.1'!1_!efra a.o_-; r!.!On~!.rchist~t.~~ aos c·:insc·- ~~~!lte~ ::-·aüsf~ii~~nrlo a rcquis\ç~o desta Carnara 
llwú·isias, ctc. 01·a, tew.io acceit;tdo de ut'a.-111~os otI:lci<;s ns. 2~ e -13, ce 28 de m~io e 16 de 
ços abertos a. Republica. e, ac1l;t'.1do que é jur.ho ultimos.- J, r1uem fe1, a. requisição 
í:upossivel :~ volto. da m:marclliu, 11eu1 por 1 (.-'>.o S1'. Deputado &i.-rlJCS:!- Lima e {~ Com
isso julgou-se íncom:patibUisado para dererr- mis,ão de Z.farinha e Gu~rra). 
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Rcquerimtnto: 
De Candido Guedes Chagas, conferente da 

Alfündega r:a fühia, pedindo iirorogação de 
licença em cujo goso se acha .-A' Commis~ão 
de Petições e Poderes. 

O §r. Pll•es lkll.enite- E.8tando adian
tada a hora , designo para amanhã a se
guinte orllem do eia· : 

Continuação ela 2ª discussão do projecto 
n. 29, de 1897, fixando a despeza do Minis
terio das Relações Exteriores pa1'a o exer 
cício de 1898 (Orça ment o do Exterior); 

3" discussão do projecto n . l l B, de 1897, 
dispondo sobre a promoção de officie.es- d,o 
exercito ; 

2" discussão do projecto n. 32, ele 1897, fi
xando as forças de terra para o exercício. de 
1898; 

3• di ~cussifo do projecto n. 175, de 1896, 
reformando o Codigo Penal ; 
. Discussão unica do pro '.ecto n. 34, de 
1897, autorisaodo o Poder E x:ecut ivo a con
ceder um anno de licença, com o resrJectivo 
ordenado, ao t elegraphista chefe da Repar
ti ção Ueral dos Telegraphos, Alfredo de 
Lima Albuquerque Mello, para tratar de sua 
s11ude onde lhe con vier. 

Levanta-se a sessão ás () horas da tarde. 

45" SESSÃO EM 9 DE JULHO DE 1897 

Presiden cia do Srs. Arlhur Rios (presidente), 
Vaz de Mello (1° vice-presidente), Arthiw 
Rios (Jwesidente) e Ju lio de Mello (1° se
cretario). 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Arthur Rios, Julio de 
Mello, Carlos de Novaes, Alvares Rubião, 
Silva Mariz, Carlos 'tlfarcellino, Amoeim Fi
gueira, Theotonio de Britto, Luiz Domingu e8, 
Rodrigues Fernandes, Guedelha Monrão,Edu
<11'do de Berrôclo, Henrique Va!la,lnres , Pedro 
Borges, Thornaz Accioli, Bezerril Fontene\Je, 
Fra.ncisco Sá, Marinho de Anr1rade, Augusto 
Severo, Tava r es de Lyra, Francisco Gurgel, 
José Peregrino, Appolonio Zenayàes, Affon so 
Costa, Coelho Cin ~ra, Pereira c~o Lyra, Bar
bosa Lima, Cornelio da Fonsec:i , Juvencio de 
Aguiar, João de Siqu eira, Angelo Neto, Ar
tlmr Peixo r.o, Rocha Cava.lcanti, Ara.ujo Góes, 
Rodrigrn,;1 Doria, Jaymo Villas- Boas, Seabr<J,, 
Milton , Manoel Caetano, Eugenio Tourinho, 

Vergne de Abreu, Ilo1lri3·ues .Lima, Tolentino 
dos Santos, P&ranhos .Montenegro, Mar
colino Moura, .Tosé Murtinho, Heredia de Sá, 
Oscar Gocloy, Belisario •1e Souza, Eí'ico Coelho, 
Silvct Castro, Bernardes Dias, Paulino de 
Souza Junior, Almeida Gomes, João Lniz, 
Carvalho Mourão, Vaz de Melio, Monteir 

0 
de 

Barros, Ildefonso Alvim, Antero Bot01 ho, 
Francisco Veiga, Octaviano de Bl'ito, L...e

0
nel 

Filho, Ferreira Pires, Lamounier Godor- do, 
Rodolpho Abreu, Theotonio de Maga1rees, 
Nogueir<i, Junior, Ar tlrnr Torres, Manoel 
Fulgencio, Lindolpho Caetano, Eduardo Pi
mentel, Olegario ·Maciel, Rodolpho Paixão, 
Galeão Carvalhal, Casemiro ela RochU:, Do
mingues de Cast1·0, Gustavo Godoy, Costa 
Junior, Bueno de Andrarla, Adolpho Gordo, 
Fernando Prestes , Cesario de Feeitas, Ovirlio 
Abeantes, Luiz Adolpho, Alencar Guim.arães, 
Lauro Müller, Paula Ramos, Fra.ncisco To
lentino, Pedro Ferreira, Plinio Casado, Mal'
tins Costa, Guillon, Marçal Escobar, Possi
donio da Cunha, Francisco Alenca;;:tro, Pinto 
da Rocha, Vespasiano de Albuquerque, Py 
Crespo e Cassiano do Nascimento. 

A ure-se a ~essão. 
E' lid>1 e sem debate approvada a acta. da 

sessão antecedente . 

O § [ •. 0 2l§êliauo do Nasci!~ 
lllle>l!Jlt,o (pelo ordem)-Peço a palavra. 

O §r. Pres~de:n.1:.e-Tem a pal:wra 
o Sr. Cassiano do Nascimento. 

O §r. C.arssiano d.o J"'blasci
lln ent o (pela ordem )- Sr. Presidente , pedi 
a palavra pela oedem para rogar a V. Ex. a 
fineza de me inscr ever pa.ra o expediente da 
proxima sessõ,o, em que quero me occupar de 
assumpto attinente á orclem institucional da 
Republica. 

O SR. PRESIDENTE-O nobre Deputado será 
at temlido. 

Comparecem mais os Sr3. Silverio Nery, 
Albuquerque Ser ejo, Au gusto Montenegro, 
Serzeclullo Corrêa, Urbano Santos, Anizio de 
Abreu, Elias Martins, Marcos de Amujo, 
Ildefonso Lima, João Lopes, Frederico Borges, 
Tr indade, Coelho Lisboa, José Mal'iano, Tei
xeira de Sá, Malaquias Gonçalves, Martins 
.lu!1ior, Moreira Alves, Geminittno Brazil, 
Olyrn pio de Campos, Felisbello Freire, Neiva , 
Castro Rebello, Paula Guimarães, Amphi
lophio, Galdino L<weto, Pinheiro Junío1°, Tor
quato Moreil'<1, Xavier da Silveira, Alcindo 
Guanabaea, Timotheo rla Costa, Ra.ul Barroso, 
Julió Santos, Mayrink, C<•logeras , Luiz Det;i, 
Alfredo Pin t o, Telles de M@ozes, Matt t Ma
chado, Padua Rezende, Lamartine , Lums de 
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Barros, Urbano de Gouvêa1 Hermenegildo àe 
r.to1'aes, Alves do Cn,:itro, Ca.racciolo, Ivlello 
Rego, BrDzilio da Luz, Lamenl1a, Lius, Loon
cio·Corrêa, Rivadavia Corrfüt e Campos Car
tier . 

Deixam ele comparecer com causa parti
cipada, os Srs. Fonseca Portella, Torres Por
tugal, Ermirio Coutinho, Herculano Ban
deira. Miguel Pernambuco, Euclides l\falta, 
Aristides de Queiroz, Adalberto Guimarães, 
Jeronymo Monteiro, Augusto de Vasconcel
lo>', Urbano Marcondes, Ponce de Lcon, Gon
çalves Ramos, Alvaro Botelho, Antonio Za
cbarias, Oliveira Braga, Alfredo Ellis, Fran
cisco Glicerio, X<1vier do Valle, Victorino 
Monteiro e Azevedo Sodré . 

E sem causa os Srs . Matta Bacelfo,r, João 
Vieira, Tosta, Francisr.o Sodré, João Dantas 
Filho, Leovigildo Filgueiras, Edu.artlo Ramos, 
Irineu Macha,do, Felippe Cardoso, Pereira 
dos Santos, .Nilo Peçanba, Alves de Brito, 
Leonel Loreti, Agostinho Vida!, Ernesto Brn
zilio , Deocleciano de Souza, Barros Franco 
Junior, C11mpolina, Mendes Pilllentel, Cuper
tino ue Siqueil>a, Augusto Clementino, Luiz 
Flaquer-, Granadeiro Guimarãe;,, Edmundo 
da Fonseca, Arthur Diedericksen e Rodolpho 
Miranda. . 

ORDEM DO DlA 

E' annunciada a continuação da 2" discus
são do projecto n. 29, de 1897, fixando ades
peza do Ministerio das Relações Exteriores 
para o exercício de 1898 (Orçamento do Ex-
terior). . 

O §r. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Alfonso Costa. · 

O §II". Affo:nso Coista -Sr. Pre
si.dente, parece-me que, tendo hontem pe
dido a palavra sobre o assumpto , cuja dis
cu:0são V. Ex. aco,ba de annunciar, o nobre 
Deputado o Sr. Dr. Lu.íz Domingues, repre
sentante do Estado do Maranhão e, sendo 
publico que S. Ex. sustenta, não só a pro
posta 01•çamentaria, como ainda , com m ds 
esforço,-a conservação da legação perante a 
Santa . Sé, parece-me que a S. Ex. deve 
caber, em primeiro log<tr, a palavra que gos
tosamente cedo. 

O SR . P1~ESIDENTE - O Deputado pelo Ma· 
ranhão a quem V. Ex . se refere desistiu 
da pafavra, re~~ervando-se pnra fallar na dis
cussão do parecer solJ1'e as emendas. 

fa~os - a faculdade de fülicital-a pelo 
trrnrn~l~o obtii!o, om votação no;inn,tl, tla 
vel'daae1ra e ela sã intGrpretaçfí0 do Rerri
mento, com relação á prerogativa quo t~'U 
cada Deputado, d 3 élpresentar emern1as a to
dos os orçamentos e dbcutil-os livremente. 

Certo, Sr. ~re:<i:~e1ite e nem ,se cornprohendia 
que a Con~t.1t~12ao FeuersJ desrn ao Congresso 
a ai t!l- a;ttnbmçao d~ discutir e fazei• a,s leis, 
max.ime as, que 01zem respeito á vida cco
nomica d:t h,epubltca, e não lhe concede·:·se a 
attribu i9ão ~e emendar esses orçam~nto~ 
subm~tt1d9s a sua .apreciação. (Apoiados .) 

Des~a for~a , st a tlleoria de V. Ex. pre
valecesse, s1 tal faculdade nos fosse cas
sri.ia, per~unto <1. Cama.ra dos Deputo,r1os : a 
que ficarm reduzida a prerogativa m:ixima 
dessa mesma Camarn, , de fazer os orçamentos ~ 
Ü ) certo, de nada va,[ia o sacrificio de nada 
valiam as grancles despezas que faz'em todos 
os Estados, IJ).:1ntenclo perante o Congresso 
Federal seus representantes, si esses repre
sentantes viessem pa.ra o seio da Gamara com
pletamente transrorma'1 a em mera chancel
laria do Poder Executivo. 

Digo-do Poder Executivo-além de ou
outras razões, porque a situação em que 
se acha a Camara dos Deputados, no rno
m~n~o ac!ual, é a seguinte: todas as Com
m1ssoes sao compostas de amigos do Governo 
e, sendo seus <Unigos interpretes de sua von'. 
tade, como é natural, predomina no seio . 
dessas Commissões a vontade exclusiva elo 
Governo. 
· Depois desta breve digressão, que me seja 
per<loada, vou entrar em materia. 

Duas são as series de considerações que 
pretendo fazer: em primeiro loo-ar trat»rei 
s~nplesmente do trabalho g·erai° da' Com~is
sao, d? que ella fez e do que podia fazer; e 
posteriormente occupar-me-hei da emenda 
que tantos protestos e. tão grande discussã~ 
tem levantado nesta Casa, tratarei da emenda 
que d.íz respeito.á suppressão da legação pe-
rante a Sanfa Se. .. 

.S.1'. Pr~sidente,_quando pela primeira vez 
~01.dado a cl1scussao, nesta Gamara, este pro· 
Jec10 de orçamento, se pretendeu que elle 
fosse ~lisc~tido e approvado de af'ogad ilbo. 

Assim e que não foram presentes á Ca
ll_lara dos Deputados as . tabellas explica
ti:ras de ca·la uma das despezas que a Repu
bhc~ f~z cpm esse ramo do serviço publico ; 
e, si nao ~ora a voz levantada aqui por um 
membro 1llustre da opposição, talvez este or
·çamentojá e~tivesse sujeito á 3:1 <1.iscussfio ou 
já andasse em caminho do Senado. 

o Sn. . AFFONS6 COSTA - Neste caso, vou 
fazer n.lgumas considerações sobre o projecto 
em debate. 

_Mas, nesse mon~ento , quando se fü,zia ques
ta? da apresentaçao das tabellas expllcati vas, 
o 1llustre re~ator da Comrnissão, cujo uome 
you pronunciar, es~erando que V. Ex., p"ra 
isto me conceda hcença, o Sr. Paulino de 

SI'. Presidente, seja-me permittida-antes 
de occupar a attenção ela Camara dos· Depu-
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Souz:i. Junior, tcYe :i. fracq;:~za de di1.c·r que!~. 1 f-·.z~r np;n•o-;n;•, ó ~implesmc.ute él.a despei.a. 
proposta. " Pl'C:seutatla. ;, c,1113íderaçã.o l;,t Ca- ! ; :>!''~ •fi~i~ • .-1. Commi~sfi.o, em vez •le faict· ~1 
ma.m não ·era l'.!l(lis 110 que a tópi:t do orç:~· 1 quc D P;·1~ :;;He1:te da. Repui,Jica pe11iu, apre
mento passado, quc·1·0 dize1•-o orç,1mento vi- ~enton ;, no~s>t considei-::ção \11\l p~11ject~ que 
gcute. · · cbra. as ,·edias rni. ra7~'º de quns1 8µ:UOO$, 

. Sr. Presidente , este facto tive u=siiio rlc t!Ci!tin,.rlos il. tc~n.ção do Japã•\ (apoiadoz) 
>erifica1'. q 11:i.n ·1o tl-atei ele. est.mhu• ;t pr,1post:• ultimamente cread:'.. s~m ra7.<1o de ordem su
_or.;-amenta.ria. q ue p;·i>~~ntemcme 1.lisca ti mr,-s. perior. 

Do exposto •eritle<l-SC que a illustrar~(l I Ct~1·t.~mente, ns;;um:•tO algum deve pre
commissao nii.o dEu um p:tsso no c~tmítJ!to dns I oxupar m:tis o. :\ttcocão <1a C•'.mnr:i. e tlo paiz 
economin$,pdo qna.! é.p1·<>ciso ennredar Mim 1lo qtt~ o n.~~uropto tinn.nc('iro. Ondt! niio ha 
de de,,a i'o~a.r o pa.iz de~~:?. ctir;;íl. pes:•1hl 1'.e l ln· :1~ fi_1n'.lv~-s . Nufo _ nii.r~ lia ·targo3 rPcursos 
comr1 bulçoes. 11ec;n11a r11)~ , (1ndc nao sao bem arrecadados e 

Assim, 11oto n. co;npkt ' dit·erg~ncia que fi;c:i.l iz:u1.o os itnp·:i~t.c,$, onde não lla a.buo
rc?n:i. entro a opiniiin rlo illust.re rc-la.wr .!a dante< 1-.,;;i.e:: .1e renda~ o m:i.iol' trabalho, o 
Comm!s:<ão e a do Exm. Si-. Pr<:sidcnte da maio1· cuid•vl1), o maior esfor;:;o do legislnrlor. 
Republica. d<:ve sei· i.':npe11l:ar-se po!·fí~vlamonte p:ir.t re· 

O St'. Presidente 1la Ri•pablic;t cr.ctu·ccc a duzii·n·~~pn:is, 11.:im de p1'cl(lnzi1·-se o e<[Uili
situac1i.o fi11a.nccira elo p;~iz, a.present;ln-~O-llí1S IJrio (11·~~mcrnt:u·io . de que •'ep~nde a marcho. 
a co.da passo um:i dimcnldll.de, um vbice que regul:tr d<J~ publicas ne:.;ocios. 
é precis;i -ç-e!lc(,r, e muitas vei:rs S. EX.. con- A~sim mc·pronunc!ando. não quero fazer· 
l'es;a que não tem r()rças para i:sso. me r·co de•sa mal ontendióo. e iouomia. que 

Eatretaato. a illusire Commissão que con- i:!fel_izmiiute por :thi s::i vac propalando. de;:;;a 
fec~ionou o projecto rle 01·-:amcnto das despe- ec:.nomi::. (peço lic<'nç>.. para fazer uma refe· 
zas do ~íiniste.río do Exterior nao procum se- reocia.) que, po1· exemplo, está. clevastanrlo _o 
cundar e re'1.llzar o pemame.mo do S1•. Dr. glorioso fü;tado \te Pernambuco, sob a. ailm1· 
Prudente de Mo~ae~,c nãofüz mais do que sub- nistr·ação (\o·· :ictn:i.l go.-eruitdcw, o Sr. Jo?-
roettcr (l. considcrnção eia Cu.mar;\ urna cúpiil qui1n Col'rên. o cons':llwir1)-cconomin. que Já 
c1o orçamento c{uejii.exi~tia, i1;s;s 'l:Crbi.~ - a merocrn rla impron>à pei·nambucana o quMi-
m~ma pr-opost t do M:nisterio cio Exter lor. th-üi\·o d•, de,·::istad01''1.. 

o SR. TiMOTH~o TIA Co::-r.\ _ Estú. inco\Je· E' assim que. c1:i Pernambuco. o actual go· 
rente com o Sr. Pr<sidcnte da Rep:iblica. ..-erna<lor. ~:a ;;qu~Ha. !otuiç,l o p:i.trlot ica. 

. qu2 rle»o inspirar torio~ aq a·~ll"'S que ~e 
0 Stt . AFFOX~o COSTA - Peço_ ];conça vam nd1a.m invesfr'o~ tln. al t3, funcçiío CC g.werna.r 

ler aos ll(!ln·es. Depui:alios o !º?!CO da mc,mm-1 os PJ" o:<, te111 procurndo apagar os beneficias 
gem pres1uencw.l, cm q~e o ::il': Dr.:?nirk·ntc v~lio;a:-: . c1.€H'l't"M~:tr as !nstit.nições que :i.lli se 
de_ Moraes .enc~rece m~1to s. s;tua~"'º _ft!ta.n- t inh:im levantado dnrantc a atlministraçii.o 
ce1r:i. do p::uz,e dess..1. lc1HWJ. se f~-1:m1wa JUIZ'> lienofica. e pro..-<>it<>s:i. r.o cx-:;ovcrn;i.dor. 
seg~ro . . Foi ;is$im que a E;coh~ I ndustria.l - Frei 

\ ·ejn. a Camara como se exprimo S. Ex.: Ca.neca, que tinh" por fim desenvolver o 
@sino i\~ricc-là . tanto qu;i,nto >ae sendo 
clesc,nvot \'it.Ltl em todos C!S p:tizes civiliza.dos, 
foi decepnda p?I?. mão sacriteg:i. rles~e go't'"cr· 
no e con-;ertida em succul'sal <la Sant;;i. Cnsa. 
l!e '1.!i>cricord!a, a prttexto de economias. 

-« A si tu~çiio fina.nceíra •lo ;iaiz ciintinüa <t 
preoccupa.r :1. attem;:ito d•) G,wcr110. que pel'
~evera no plano ~le cunipl'ir a lei CQm lca.hl:i.,te. 
redui:indo a (le~pew. publica tanto quo.11to 
possi vel e esforç<:tndú-se po!• b~;n fü;caliza r a 
nrrecad:i.1;~0 di> renda.. » E o intm·es•a·:itcé que o actualgovern:~dor, 

no u lti':.o orç:i.mento, pediu quantia muito 
Ora, s i o Óobr o Presi11cnt'} d::i. R~pu!-:li•.:a. $Uperior áquella ·que lla':'"la sido solicitada 

aconselha ao Congresso, p c<le e su;1pli~i pro· pE-los:m antecesso '" p;1ra a manutenção dessa 
videncia.s que rnodift~ uem a sit uaçiio fiuan- tscc!a.. hoje deformada.. e que satisfü.zia. com 
ceirn., si S. Ex. diz que o ac tu11l momento <la o plano ()_Ue lhe fôra. d:i.•lo, ti. ·aspiração d·o 
Yida economica. do Brazil é gr·ave, sendo pre- povo. r_1esenvolvenrlo-se a instrucção a.gricol:l. 
ciso cortar largo, tanto quanto possível, na.;; de que t:i.nto se c:1rece em Pernambuco. E 
despcza.s, como ê que ·~ nobre Conunissão continúa a man ifesta.r o goveruo o proposito 
cerra Oi\ ouvidos its palavras e aos conselhos 1 o!e tlccep~;r t'Jd~s as institu ições uteia como 
de S . Ex .• e vem aprernntar ó. Camar'1. ui11 I essa, u ltimamente cre.·11fas ! (pmte.•tns rle di· 
OrQamento iclentico ao q11e .f1 vigo:·ava, niio 'i :·e>·sos De12rr!ados da &ancada p•1·na.mlmcana, 
corresponden•!O, port:~n to. a cspect.at1 \":\ e rnte.-?•UJiç11cs.) 
n.os_ desejos do llouratlo Pl'e:"idente da. Repu-1 NJ.o sou p~r·t'd.a.rio des;:a. economia que em 
blic:i. i ! . · Pe1•nambuco mereceu o. denominação de d<l· 

E demais, si ha di:O'erença ent1·e o ors:a· vastora.; quero economia peltl. qual revertam 
mento em vigor e a proposta que se nos quer 03 díull.eiros publicos a.o thesouro, mas de 
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modo que J)ão ::e pd1c o pOl'•l 1'.::.:.; iD;,t i tui· 1 71[:?;. ·s:'. Presiilent~. nií.o qm!l'O trazer p:i.1·:>: 
- çroe:i e hf:r:wf:cic.~ 1!c. f]":i' o r:o•·o !'.':\!'C'C(~ (.-lpni•< af1Ui ;t por-sormfa1ac!c •10 sr .. Co1·z·êa. de'Araujo, 

di>.~ e "1i1i> a1;r.·iw:.,sr. · · i:em füzer-me echo ctecomiuent3.rios que ú.res· 
~·.::.o . sou p:n·t!rl;i.1·io •le~sa <:c.:irr.~mi:i. mal cn- peito do Cil..'l') do irnpc»to do pii.oc da.s joiàs so 

tenclifü1 p~l~:. f]t:o! :'t f:.m;;1. p'.1:· t:'tl ·s a.;; fúr- 1lfr7. em Pe:•nainbuco onde todo o muudo srtbe 
in:i >,_ SC:n c•l·Í(!:l !;1c;5.1•, ."\! <.iP.rr ,~ ~:!m fn · titU ~~ÕC'~ Q11~ O ~Ctu:l.~ go.v..:~n >1doz· ma.nteln _rel~r,.-iies 1la . 

·que as ,·e;:0s pi.·est.'\r:1 rc:e·•,n:r(·s b::neílcms a amistdc 1uu1to mtuuii~ com o pruneu'O llos · 
P;\tri:i.. (.\7.r,:w11,s e "''º 1:1dlia1fo:.; oya.-re.~.) jo:lllmiros daquella terra, o Sr. Josej)he · 
. Mn.~. :Si·. l':~sldcnt!', ,h q1:0 a'><im no ''l)O Krause. 

da 1mln·.-m fallL•i c.l;i~ ;~1:1,:io1ni ;1..• do Exm. 
Sr. ·col'.rêi1 i.le A;·:.wjo, ~ Hc :ll1:da ~e Y<tn:..:!o· 
ri:t tlc s~r c.·n~e!hoil'l• . ... i.:a·m~ po~·mitthlo 
lr:mb:•ar ;\ C11'1?t\l'-l o g 1·~nrh»<1:>-;;\:1·lal-> :; ~l•\ f;;i 
long~~nenie di ::cuii1!n r.a!1t1l Dê~ in•pt·ens:ttl:~l li . 
como na Ji(•tt:~ Capir:~ l. a l'~Sp~ito da prorio,ta 
cic orr:amon t0 rp:e ú. a~~c111hlú:1 r!.J Esta•lo foi 
:~presenrn:lo p<·l' S. Ex. ( .'lrc >>r'itvs (1;)11rlt:s 
da bancac.~a de p,;,~~~a-,;1/; · rr,n. .';.;,011 fJS :y:'t·IA~

nos. O Sr. p,~cs~dt:ii ~C r..:drt11u! <tltc:arúo.} 
Estou ?:!zr;r.1i1) ;;.prno•s u111u. t":l'e"<"1J1~ia. Oru., 

Sr. Presirleni.c, tl'atiln·!•Hc 1.ll! Ot'\n.m~uto 
mtda. mal; natural ;ln q11f\ 1·ef1>rlt·-n:c :10 qne 
s:<i est:'t ;·ttan• lo n·• c>).m:~ :~1 C? incu E~t;:..fo . 
( ilpa.-1cs.) . 

O or·;~ame:no ultíma.i~wnt;· :üli. "-l'~'entl'.do 
i.cm l:::,·~nf a do cch~u~na. r,a itb pr{~n-~:\ não ~ó 
tle Perrmmbu .. o cc.mo 1h"SÜL C•tp\t:l.l. por· 
que até a<:;lü che~on ;L not,ída do monstro 
que o go•:e~·n:dor . tin1•n :• p.-e~,·nt:.1.,lo li.'l Con
grcs!o .. Entre outr .. :..~ nno },:dkt.s e ex tr~"V~
ganclas, porque out1·0 nome nà.> se lhe:> pú,ln 
d:i.:r. é h:·,'lt:•llte dizei· CJ!.l~ ~~ 1

1.imí,,uc o im
post.o sobre joh1.~ ~ nn,:.::r;1•nt<l.·«: o ímpo<i.o 
$1)hre o :IJ~O:(T,.~c<1.,i·•c' mrd:os (l.p:;r1cs.) E':.~ 
wrdatle. 

o SR. CAR:-:EI!Vl D.\. FOXSEC;\.- Seri algum 
crime~e.1· amigo <1e um j0<ilbei1.'o ? ! · 

O S 1t. l\Lu.,\.Qt;1A3 1;oxçAtvts- A h oncsti
tla.~lil. rlo Dr. CorrG;\ de Araujo esti acima. de 
qu:1.lq_ uer suspeita. ( !Ici muitos ow1·os apar
tes.) 

O Sr:. 1\FFuNso Co,;T..1.-0ra. Sr. Presidente, 
O q11e Ó c:taétO e que augmentar O impt>!ÍtO 
sol>:-e. o pão e diminuir o das joias ó 
udioso. 

O SR, :\L\LAQCc.~s GoxçAL''ES-Elle uã.o 
j}ó,ie sei' suspeit.'\do. E" inc:i.p;i.z do ravorl'c<i1• 
amigo~ sem com dinlleiru::i publicos. (Tro· 
C<.ti'?- SC iitnitos (fpaYtCS.) 

O SR. SE.\lHL\.-Perna.mbucJ eriç'.\ ;;i. com:i. t 
(Soíl1n os ty1npa1Los. O Sr. Presitlc>?tc r cclr1ma 
a::cnçt.Zo.) 

O Sl,, AF~·o:-;s<i Cosr1..- l\!:i.s. Sr. Pres\
tlcut~. o que é t"ertla.ue infe-Jizmente e V. Ex. 
e" Camar:t s;i.b~iu , é que :i. !'un~.i\·) r1e gover
nar os povos n~m s~mpr;i despo;:tt>. enthU· 
s\:i;mo e applausos; só 1.1<is::aclos annos e q_ue 
a jfütit;:v. e. a luz se fazem S'Jbre est a Oll 
o.qu;:l!a :dmin·stritçií.o. 

o SR. EtUC·) CVELHO- Depois de morto o 
sujeito. 

O :-x. Conxi-:uo P.\ Fo:"si::c.\- ~:',ot:i. se tra· 
t·1:;õo do or~mento dn Mini.-tf'riro d:.>.; RC'l:t 
~(ie~ Ext.-.rfo1·e!< e :i.li:::iin •:~•1ie11t<~ nito <;():n ~e 
cnso o r1rçn.men.tu •'o Bot 1d;> de Pel'n:Lm· 
buco. 

O SR. AFFVNso Cosv .. -N:i. vigencia. dos go
vemos ;adios e fortes, porém, não é natural, 
nem •:os no>sus co3tumes o elogio ás a.uto-

0 SR. llL\T,AC!li!.\S GO;-(ÇALl'Es m C.UTROS <1üo ridadcs inve~tid:i.s das primeira.;; rnu.::<;ões 
ari:i.rtc.•. ! puhfü::~;i c o a.~ma.I governador wm (ttê apoio 

OS« .. An·u:-;::;o C·~sr,\.-N~o quero. tr:.1.Zet• dos nei<tros ! 1 
Jlnri~ :.• ,1\scu>slLo :\ pess .. n do Sr. Dr. COl'l'ful. Este indicio, S1'. Pre~ideofo, é b:tStante elo
d0 :\1«rnjo .. ta:!l10 o tli!·eit.,, po:·úm. dll ('ri ri- q1lente; a Associação Com:nercial de Per· 
c:i.r lhe os acto>. ( T1·ow·,i1-sc q1m·u:s. Soa1:i munbuco, representando o :1.lto commercio de 
os tympanos, O Si·. P;·c.<ide;11c 1·edrm11t c.tten- ClljO apdo t.'lnto se. v:toglorh1m hoje os il· 
çcío.) VV . BE:-.:. hão dc pormítlir que cvn· lustres Deputados pemnulbucano3, !echou as 
ti1iue. · :mas po!'t:i..s: durant~ o ultim1> per io1lo da 

o Sr. . :1-L\L.1.QOt.\.S G.:i:-:çA:.YEs:..:_ ~::ifl, conti- admintstra~[o do ex-gov~rc1.1.do~, sob o pre-
nuc. 'T1·c<Xnn-sc outi-.n C?/Jt<l'tcs . ) texto. da. ,,rande elevaçao de impostos e do. 1. • al!u.c1fr·;i. dooi>Ç'\lUeoto (aparces. ) 

O Srt. PRE!'JDr:xn: (/1.1:c-id:v· s;;a1· o.> tb·m· ! - . 
p.:zno.~)-.-\her.ç~"> i .i\t ienc;ão ! Peço silencio 1 O Stt. MALAQUL.\. GoNç.1.LVES-PeçQ a. p:i.· 
:J.O~ nob~es De1mta1\os, :if:i:n Q.: que o ol'~dor ! la.,•ta. !)· -

continue. ! O SR. PRESlDE.'ITe- Attenção ! Attenção ! 

' o SR . ,\l:FC•NSO COSTA- A:~-rat10ço ti V. Ex:. 
a atte~11~~i.:1. m:i.~ os n.pa:•tes dos i!lu>tres col· 
lega;; ni\.o me ineonm1ot).;un, ~o e;ontr:.1·ic1-
go:;to de estar no mehi dest<~ o.git:l~.ão, mesmo 
porque fa!lo !lia.!. (1Yc7o a11oiu.dos.) 

O SR. AFFOZ\'5'.) CosrA-Compnra.ndo os irn
po~tos <lo pcriodt1 governamental :i.ctu:i.l com 
os do anterior. Y~·sc que o <."C1mrnercio paga. 
hoje muito mais ; . e no entanto .todas us 
boccas se callam •. e qu:i.ndo ;e abrem é p:u-a. 
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tecer elogios á actual administração ! (Apar
tes.) 

Não mi Sr. Presidente como se explica essa 
apotheose á administração do Sr. Corrêa de 
Araujo. (Trocam-se muitos apartes.) 

Fechado este parenthesis vou voltar ao 
assumpto de que me occupava e do qual fui 
desviado pelos apartes dos illustres Depu
tados, 

O SR. TmroTHEO DA CosTA-Mas não ficou 
clara a maneirn porque se augmentou o im
posto do pifo e si diminuiu o das joias, (Ha 
outros apartes.) 

O SR. AFFONSO Cos'Í'A- Eu explicq, que
rendo attender á curiosidade do meu i!Ius
trado amigo e correligionario ; e digo corre -
ligionario porque tambem sou jacobino, 
(Apartes . ) 

Querendo corresponder á bondade com que 
me interroga, direi que os impostos em Per
nambuco são distribuídos por classes , isto é, 
a Assembléa determina a verba que cada 
classe deve pagar. 

Antes do pagamento os representantes das 
diversas classes reunem-rn e dividem-ria en
tre si, conforme os seus capitaes; e o Go
verno homologa essa divisão. (Apartes.) 

Mas voltando á questão das joias, e á 
razão porque si diz que o augmento do 
odioso imposto sobre o pfio e a diminuição 
sobre as joias, aproveita ao Sr. Joseph 
Kranze é qtie semlo elle quem negocia com 
joias em mais alta escalla, é certamente 
quem mais pó'le ganhar na diminuição do 
imposto. (Trocam-se muitos apartes.) 

·O SR. CORNELIO DA FONSECA- E V. Ex. 
affirma isto ? 

O SR. MALAQUIAS GONÇALVES - E' o mais 
importante, mas nfici é o unico. 

O SR . AFFONSO Cosn-Creio que está ex
plicado o que quer o nobre Deputado, e bem 
conhecida essa historia de Pernambuco . 
(Trocam-se muitos apartes .) 

0 SR. CORNELIO DA FONSECA - V. Ex. 
apoiaviJ, o Governador do Estado. 

o SR. AFFONSO COSTA-Ah! Sr. Presidente, 
eu apoiava o Governador do Estado de Per
nambuco sob a direcção do Sr . Joaquim 
Corrêa ! 

Não; não apoiei, esperei silencioso o cum
primento de uma prome.ssa política; e não 
podia apoia!-o hoje, porque, Sr. Presidente, 
eleito pelo Partido Republicano Federal, em 
virtude de uma solemne combinação parti
daria realizada nesta Capital para não entrar 
em exercício do cargo, o Sr. Dr. Corrêa de 
Araujo, ao contrario dessa combinação, apos
sou-se do cargo ele Presidente e mantem-se 
nelle até terminor o seu mandato , quebrando 

assim o compromisso tomado perante os seus 
amigos . 

O SR. MALAQUIAS GoNçALvEs-Apossou~se, 
não; é o legitimo representante. O nobre 
Deputado não pólo dizer isto. 

o SR. AFFONSO COSTA - Estou prompto a 
trazer aqui os. documentos comprobatorios 
de que o Sr. Corrêa de Araujo offereceu-se 
para ser eleito Governador de Pernambuco, 
com a condição de não entrar em exercicio 
emquanto se clesincompati bilisava o Sr. Dr. 
Gonçalves Ferreira, que devia ser eleito Go
vernador definitivo; entretanto, S. Ex. foi 
eleito, assumiu as redeas da administração 
e se ma1:item no governo, esquecido de ... 
sua palavra ... 

UM SR. DEPUTADO - Quebrou o compro
misso. 

o SR. AFFONSO COSTA- ... quebrou o com
promisso apossando-se do cargo. 

o SR. BUENO DE ANDRADA. - Si foi eleito, 
como se apossou do cargo? (Ha outros apartes.) 

O SR. AFFoNso Cos'l'A - Ora, Sr. Presi
dente, si o governador ele Pernambuco era 
eleito por nós, no momento em que mais pu
janço, tinha o nosso partido no Estado •.. 

0 SR. MALAQUIAS GONÇALVES E OUTRC•S -
J?or nós todos. 

o SR. AFFONSO COSTA - ... sob o solemne 
compromisso de não entrar em exercício, e, 
olvidando a sua pa!ana, dada em momento 
solemne, procedeu de modo contrario, não 
podia merecer mais a minha confiança e o 
mel! apoio, pois eu, que sou moço, colloco 
mui to alto essas questões de lealdade poli tica. 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA - Mas continue 
no assumpto das joias e do pão que estava 
muito interessante. 

o SR. AFFONSO COSTA - A questão das 
joias está bastante explicada ao jliizo da 
Camara. 

Mas, Sr. Presidente, já ia me afastando 
destas questões incandescentes da politica de 
Pernambuco e já me ia enveredando de novo 
na discussão do Orçamento elo Ministerio do 
Exterior, quando o meu nobre amigo o Sr. 
Cornelio da Fonseca se comprometteu a 
fazer a apologia do governo do Sr. Corrêa 
de Araujo, que, comparado com a adminis
tração passada, parece-se com a escuridão 
dessas eternas noites pola.res. 

E para dar urna prova mais, mais um indi
cio do que foi, do que é, do que promette ser 
esse governo que infelicita a minha terra 
na.tal, é bastante dizer que S. Ex., que é 
mestre ele direito, inventou um novo modo, 
uma nova fürma ele decidir por si e por sua 
alta competencia ex-catheclra, os recursos já 
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de[initi\Ta:nente julgados a(lmínistrativimeú-1 O sli·. Al'F.iN5D 9csT:\. - Si V. Ex-. deseja 
te P,elõg?·,erno do E:~ado: __ : _. 1 qu~ eu conte a lustorio, como ella fot .... 

E ll.·Slll"< Sr. Pre,1de.n•e, q1,-, temi.o rn!o · O SR. ?IL\L.\QUf,\S GuNç.u.vi;;s-Com muito 
con~!e:·nri<~(los :d;:(un:s cnn:m1ercl::.nt's com as 1 prazer. · 
penas tlc c::int~a.b:lndo, esgota:los tndd; cs ;•e- . · . : 

·cursa3 <]:ie :i.. Con?titu-içfio gar:.nte e o.orngura .• ~-~~- ,;i-:<•XS,:,~~?;TA-:-· · .d1~;1 q~m ~y1~p~< 
:i.o• T>r<>J"lr'ii':i.' .~ 0 S" C"rre· r'~ \rau·i·o· • .h1.-.• _ pcs,,oaes Lº ••. am-_ nos entao .i ca.naida 

_, -" ·• · · "uu.,, ' · J \ ·" ' • ' t · • "o D· J i·o "\Iello in 1s d~~·'~ qu• o· 
lo:N qu;) iuiciuu ·a sm\ adminhtração, o pri· . u~'\.',' . ,~: ... ';. 1 '"~ .. :; _, _; . '.. ~ :"'> · . "· 
me iro ~(";t;, CJ.UC ·n·uticou [Oi dl•rroaar O~S:J. ;l~• º:·O, J-vl .8 l1S (),,,_,V.lo lU<ll~ u.Uto. naJO$, 
<ledsii0 ~olcmne,e~sa deci:;ão llcoJ de que ::!âo :i1mufost·:u. a s:un. vonm<le, n03 nos ~u?mette
~c podi:1. ·ru:ds appr:Uar. 1nos .e. suft.:.·jga.1nns,,, f;.tn ... _i;~$O n. Cl}1d1dar.ura 

E.; te a.cto J.o< s. ~x., que não se fun•la nem con1hc:onal do Sr • ..,orn:a .,e_ Amup. 
tms prn.tic::,:; de boa. l"a.züo) nem no.s ensino.- O Sn. I3.\ItBOSA. Ln.r.~ - E 00111.a. ln~xima 
mrnto3 d<) dil•cit:1, nem me;;ruo .nos p1·incipio;, lc:il<l~dc. 
dos USi'S e .:;ostume~, àá segur7. Hé:1 do riue E\ o SR. AFl'Ol:\~O co5l'A - Re:i.tamlo 0 fio do 
e :lo qnc pro·meti.c ser u a~lminisLrar;ão <."to meu tiiseu1·3i,, dcí:::o 4e pe.rte as considera· 
actual Go·.-cruc.dor. ç<:íes S1Jo1•e pQlit•c~ de. Pcrrn::.mbuco {< p~.;;rn a 

O S!t. Tnrcmreo D-~ CosT,~-E' um c0n- occupar-me dn. !)l\J~osta.do cr.;:i.menb a.pra-
selh1;íro. sentada !leia. nobre Commissão. füta pi·o· 

O Sr...:.L\.u .. QurAsCuNçuvES-l\'ii:oapoiado. !)OSt:l nfio satiõfüz o pensamento e as vistas 
E' consíllh'3i1'0 em Yi:tud.;J do C<krgo de lente do Sr. Presldcnte <la. !{epublica. 
<la F:i.cuidde. OS!·. Pre~idente da. Republica aco:i5e1ba 

economias e a. nobre commis>ão de 01•1;amento 
O Sr.. i1F1••uxso CasT,~-~r:i.s e~ta queofüo augmenta as 1lespcz ·s ; o Sr. Pt'esiciente da 

de Perna.ri; lrnco niío >cm ao ca~o i'! não a bo.n- Republica mo5tra-S'J timorata de~ntc da si
dconei-:J. Io;;:i porqt~e julgo J.o· mrn dir~ito tuÇJ.çfi.o financeira. d.o :paiz, e a. nobre Comroiõ· 
nãrJ a1Jrir mão 110 minlw.s conYicçõrs sobre ;ã.o de Orçament,u não se deixa levar· por 
poi itica. geral, maxirne nu, discu»•iio dos eôs·cs receios ; e certamente .:sscs l'ecefo,'l ~ri.o 
crçam•)ntcs, quo admitte deb:ltcs lo.rgo~ e bem fundado~, pois pP.ra füzc;: despe:.;;:is,épre
ampl1;$. ciso tCi' fünbeiro, e as rondas do p:iiz d~cres-

0 SR. TDI)THI!:·) nA C03Tà-Mr-smo porqnG cem, e, quantl.o realmente não dccresce:n, 
ao seu dí:curo:o não se pCldia dar :'• orien- nã.o 11iio aqu l!o que deviam dar, p~ia. !alta 
taç1i.o <p1e o seu censor quizesse. tle fiscalização que vai se notao.'.io em muitas 

o SR- AFFO:XSO COSTA-Mi1S, Sr. Presi- alfandegas d~ l\cpuL!ic::i. . ' . 
dente, vê v. Ei.:. quo não !ui eu quem a Pl'O- Sr. -~~es~1 en ,e, o que aeni\ ter fe1to a 
.-oc·,iU. Sej:i. corno for, th·e a supre:na ven- Comm.1s,ao · . • 
t:ir~ , a ,::uprema felicidade rle -ver que a _Dev;a ~~1· -~stuc1.ado no conJuncto das iega
minh<> pr.Jposiçüo formal-O S;-. Conêa ço~~ braz1'.~1ro.s .~,q?1fll_,1s. que, de 1~c·~CI~!º! 
de Arnu.jo 0ffereceu-se p:n·a ser g-overn~1tlor 1 P?,liam s~i-~uppl!·n·~-a~, .e;n_ qtt:!"'?~·a.ç~ce~ 
0 emqnt-nt; ~&JesincJmpatibilisavii 0 Sr_ Go::- t~IJ:,_l~nmt.c ... , entr_:: .º~ d.ffe. eiitc::i • a,zes .ol· 
çah·c3 Forreím- nilô foi de~m~ntlda,. o qu.o: {r~~~ern :l.b~I~ s.en~~'ic~;r· _ -~ ~ . 
i·np·'"&a d:.,,, •• au~ "oi•am J'u·ta· ;ust'··i·m· s N-.• :~1ne1,ro. ·' . .tu~ •.• t'1a Com_ mLSilO m.m· 

J ...... < 
1
""" .. J. 1 '"' ..... '" ~ ~, .: i.::;io~ ~ ..... te.Y, o t t ' ~o co11""ervou todas .... s lc 0·n •ões 

as minha> accusações. (:lpoiados. !! nao •: s ~ :'.?1
'. • ' " _ .. ~. t;"> ~ 

<:poiados.) e~o1aortl.n,t. 1:1>, t?dos os con::iL'.lado, n.is t::i-

Assim, sr. Presitl.ente. agt'-'deço aos picae;; tl:.ts ~~pub~~~a~. Fez muito bem e nem 
nob-c• co'l"''as do Rio do Jan''Íl'O o ens"io eu~ sensmo por 1 ~>'>. • • 
qur/~e pr:>por-ciou~.mm de faz~i·, no :seio ja ~u_tXetal!t1~,;i:i outros_ p;mes Eºd';l. t;r ~~p· 
C[l.m_'.'ra! uma provo,c;.~i;-.ã.·i solemna, co~i a coJ].· p~unbo lega,oes, como"' do Ja~uo, a ~'" S 1~ .-1cçao oe r:ue as mmh;1.~ 1u.hy1•as. m•o serao S?· ... ~e '.tUe 0 ?1. ~~eve. ~ª- ?e_cupa.~~ • , ª- .i _ 
dcs:n·mti<.fas, e. p:11·a ma.iot• cla1•Gza repito, S,u,,~•i., a u.~ itus~w., 'eidll.Clcmi.s , ,,um,, ue 
que o Sr. conselheiro C:orrêa de Araujo eoleite. 
ojfüreceu-sé para ser govern::vlor de Per- O Sn. TmJ>IoTE) DA COSTA-As t1.a Beldca o 
na.mbnc0 ::fim de salv:lr i!. incompatibilidade füi A nstria.-!Iungri;i. ~ 
do S~. Gonç:a.l\'e5 Ferreira e com a coudi·;-5.o O Sr~. AHON~O Co:sTA.-:- $1'. Presitlent.e. o 
de n1b cnt.rar cm e.x:ercicio. Brozil. I>ela sua posição geographica, coúo-

0 SR. ~.faLA.QUIAS GONÇALVES - Nü.o er<J. cado nú meio de repubiic:\S, deve, a todo o 
c1ri,.litlato J.0 S. Ex. transe, mantcii' t•.::tn.çêc:; diplomo.ti~as com 

eEscs gove~ncs irmiíos o eutreter, e o.pertar, 
c;ula. ver. mai~. ;os noss:1s rel:içõo; de sympa
tlün. o de amisade com eEsos po....-os que s1o 
nos~os vizinlws. 

O Si:. Al•;>o:-;so CosTA-Mas ci:a r:o·p:.i.rtbb. 
O Srt. ~LA..T.,\QUIAS GoNQAt:vEs-Contc a. hi.>

toria como ella é. 
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.. O .o..n_no nn.~s:i:to abl'íU· So :iqn i a 1li,1::i·~fü, 1 i:-rru;nda, o Jrnmíl<le O••vlo-r quç; YOS fatla, cuja 
so°t<'e a ·n~:·.~~~:irl~de . ou 1_lesnec"'~~:tü~d0 rti l('I. '."l:: ; ;tvt·:~ ni~!l se B;tlie1l t.<1 oela.s b~:l~z~~ cl·1 es· 
g(1c;:~o HJ .i.1.:i5.11 e n. idú,t t~'l v flnci<la :1 :---~r.::i.J '.yi• >. •1em P'~l·•, elt;-g:nc1•tll·i !'Gfinet~jnlg;fr:~e
CãS'1, t-='ndo Sl!l,J '-r~~ncE"tierr,: r.o S: .. LJG..·.~v 4~11r:-::~L~ 1 li11t J ~oliriga('o 'l ~ tnl coa::!~C~tl~l~cnt·}. Lv1as 
:pnr u rn:1. di.:ij1C.hÍr·ã.o regímcnb.1. · t•or:10 ~ L'i.lJ.1·~~eut.~tcrlo dn. e·ncnd3~ t~m su~cí la .. 

. Já vê. poi·<. \", Ex .. Sr. Prr~'rl,:i1fo. qnc 1h n :Mii Lie irreligío~idar!:,>. e como se tem 
não so I>lid.e dizer r;uc li. Ca.m •I·r. d·•ccp:. hoje 1 11: ocm·. C.o faz;;r crer que ~upprimir css<L 1e
o que et·~on iioriter~. por·que :i. C~mr•r;>. nao 1 ;t·'l.~.'1.o é faz,:r urna. o!fen-a ao sentimento 
teve a1nin,ula:c·,$por.sahlíi·1auen~;;~:::..:::·0:1~-.:.o.1 c:·,ri~t·'o d~1 po,·o hra z1lejro. eu quero expli- .. 

o SR· CuST.\ .JF:>:!(,;{ _Foi -;-,)Lia " ' lu' por CH !'.3 ra•w~~ d.; c .·1r•1c;;:to, riue m_c lev'.;ram 
Dop•üadçs cu~1 c·8ti;o ho e n~. opp,is•.,:ii.c., cvn:•.' a ••:;s1;;nor e n.~,01ar u. e:mmda que d.1scuti-iiOS. 
V. Ex. · Sr .. Pr:coí<fa11k, a questiio da legai;~o pc· 

voi:Es- ~I:l.s foi ~·ejeit.ad<i pot• maioria de ram:e u. S:cntõl. Su é Ullli1 questão ele di:-.:ito 
.-otos. 1,rul>lico. é uma quenü.n con;:titucional. 

Peranto o dj1·cit0 publico b:·nzileíro, que o 
n<n"•) regimen v~e c:re;;ntlc:>. D~•·a.n te a l~ttni. 
v!v;;. t!a..Cor·~tituí•;âo Fr<lera1, a !i?gaç5.o que a. 
R:··vuii!ica mar.tem pi:,1•Jnt;, a Santa Sé & uma 
viclen~iu. o.o e~pit'ito de~\a. mesma Consiitui
~ãu. é uma anomai1a. 

O Sn • .AFFür-:so C:.. .. s-rA - ~ii.o f.~L S{· .. P1~~"-si
denta, que <: vt:vu t1etcnninnu "":·e ,çf"l'' ,;e 
legv.:ão do .ra~1o. i:tHJ..da no Sen:1do. 

Tl.,l:ria. slüu 'J i:.::.11th:i::;.i:i$'íl!o t;tt~ L~s.~ 'fJ•J',-u 
dest'el't•.'U pE:lo denodo com que se b:it;;u na 
ultima guerrri. C()ntm. a Chir.:i.? 

Te.l'iQ. pre.:!ominaco a i·lé:~ de 1womover 
desae ponto tio n::un<!o n<>v~-' cor·rent.e~ ím
migratorias P'~ra.o nofs:.1 paiz ~ 

Nã.o sabe~nr·s .. 
E, <l.esJe r,ue n!io ha motivo superior que 

autorize a coutínuação de•sa legaçiio. julgo 
que ella deve~ ser supprimid11.. pois que ne:u 
agoro. ~e Ct~·gi·a nn. imrnigr:· t_~ii..n da raça :.irna
rell<'. p;J.r,1 o n;1;;-sJ pn.iz; ma~. Sr. Prrsi
dent\', ni"io y,n :o· occa3!ilo r;pponuna. para 
tratar il:l.s var.t:q:i;eas ou clesv:~ntageus dess:i 
immigraçiio. -p<is~a-re\ a outro p:.1utc•. 

Ou;.i·a ralib, Sr. PJ\J5ii.!Qnte, que me len1. 
a rn~kntar b!;cs ~.l' em~r:d:1s rnppre;sivn:. 
dessas lcg~·:;.S~s. <'present~A-~a~ IJf"lV rnen J1ob:?.·o 
coll~ga, o Sr. Timotll,:o 1

1a Cosr.a, já 1J.q:ii 
mauit!:smóa, é o pouco ou quu.si nénhum ~Ili'· 
viço q11e pn~t:>m ~o paiz cm·tc•s m\nist,ros 
plenipotencía.~ü~ uo fü•azi!. i;ern.nte os i'!O 
vernos estrirngd ;:·o.,; orn !,; silo a~r'!dit.-i.do~. 

O àrt. 7'?. § 2 ', tantas vezes citado pele) no
bre signfltn.rio 1ln. emcndu. cu,i;i nomo peço lí
cença p<1ra dPciioar, o Sr. Erico Coelho, é 
bem claro; e nem de sua. leltr:i.. nem dr;. sua 
inte:·prefaçii.o so ~ódri coocl11i1• um:~ r1.1:'.âO 
qualquer. f[ile autorize a pnrnar.end:> dessa 
l~g~ç<lo pe1«mte o throno <le s. Pecro. 

Holltcm ficou e,·ídentcmente pro.aiJo pefa 
tiabvrB flu~nte, eloquente do nobre ~ignat:l.· 
dn d:i e:nernfa.. que Sua Santidade nãn é pes
soa int.i:,nw.cional; qt:e o Snmmo Pont1fice 
nüo pólle se:· compara<lo a e>iSQS mlt1·os mo· 
narchas, impe:r;.H.~ores 1'.a lerra.:i. essc~m:~ros 
J'l;pri:s~nhinel; (k•s g•)•erno; 'tr,mpo1•ae:; Ge 
qualque;· naiUreza, p~(a q•1e ~e lhe dê «of!as 
as pt'<·rngativa~. dire:r,~s. faculdades. que ~ilo 
t•onl'e1·itbs pelo <li~·cito <ks gent~s :~esse~ rn.es
ruus solJeJ·auos. 

As.;im, S1·. Presid-·nte. per:i.nf,\'l o di!'eito 
i.la8 geut.c·s, µera!1t~ o dirdto de t01lo o 
mundo, nmxime1 peraute a. Constitui~Mi 1.ira· 
zild:·:i. tia:(a ualul'iz:l a tlla.ttt<Jr-st> ... 

O Sn. Roo 11,PJJD PAIXÃO dá um aparte. 

Dispen~o-mo de •l<'i'ellYolver ~:<t<1. tlie~·>. 
pot·quo ci!a .i,\ !Oi hasunte e~~h.necid.:J p~lu 
Br. Alcín<~ O Gn~n;::,bn·.i-, cujos t~!onto~ P"D· 
l\uzem or. l.J1'ilh»ntiõ~ímos d1~curso:s, que elle 
tem · µro~e1:i:io no seio r~v. C;.i.a~1·a.. O Stt. An·o:-;_,I.) CosrA- ... a kga\·ii.o pc-

Aguro.~-Sr. Pr1 1sid<!t1t,~~ You ent·ar na se- rarn:e a. SatH~ Sê. 
gund(\, orJe:m (\e c::m;;i lc1·aç.:::>ts qn;, tenho a. Ora, qui:cs ;ão os ca1•acteristicos, o~ l'c_>.qui· 
fazei·. ~it<"·S 'JU" ~e (IXigem pnr"' que se. rewnh~ç.;], 

Retiro-me :t e•Pentl i 1111e rn:wdtt st1 pprim i1· uma pes ;o:i. i ntc_>ruaciorn.l? 
a verb\\ peht qu:ü ~e r11auv;m ri. le;1a<;C~o junto J<~ h'.Jnte11i o_ 11is:;e o Sr. Dr. Erlco Co(,ll\O, 
a Sa:J.t'-1. ~é-.· E~til. e 11u~~ttlO magniJ., e a que:;· a arJm1~1st1·a~JtC~'l1;~po\·os, o pode:· temp•)ral; 
tão por excellen~i ~.. va.~tu. JUrrsrlicçao ll. fücaldade de dec!a.ra.r 

Eu me ju.lg-ai•iv. ''ispetu;;do do ~·ir diseutír gue1·r:i-, fat.er tr:i.tado~. cun t:a.: ruceda. <': 01<
esta que>tão til.o b1·ili1:wL~mcmt~ ducldada. tros rnhP1'entes a c5sa fi.mc<:aO suprema de 
pelos ·art1dores que me pl'eCetlr:·ru.m, $! nõ.o gn:'e~·no.r ~povos. ~~ nenhuma ·1es;;:i;' :i.~tri
tive~se tido:'!. oc<:a.siã.o de 3.<ldícionar ~-minha bu1çoos foi confür:di.. a. Sua Samtcadt', o 
assign:1tma ú emeu·1e, u.µresent'l• lit e tão bi'i-1 Summo Pont•~ce, _que. npena.s tl'!l! o doininio 
lhani;,:menfo cJ.-rcn11i<i>t l)clo meu distíncto sol.i1·e :;s wns~umcms q~1c n.rnda nao se er,1,~n-
col~t>g11, u D::. E;ico Cth•Jlio . ! oi11v.1·a,11. 

Lle.poi,; dos dJu~ ln•il\u1.ntes 1lis~ui·~o$ profo· Or·:J., si :.í. Sua S;i.n:idadEl fa.lfam os ro::qui-
rit\os por S. E:x:., cm sustentação da sua: silo~ necessario~ pai'<~ ser cousiderad:i. pessoa 
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interna.ciori:\l, pe;o~ntn:Mvernos mauterumo. I 03. b~-azilei!'OS sã.:- cl1rist:i.os na sua rn;;.ior 
legação junto a. Sua Santirfade? 1 1):~.rte. 1;1a.s o sea Govei•no. não teru religião· 
. ·O Sa . GIJ"EDELlL'- l\.Ic•UR.\.c-E' mate.ria es· j pri v1lq ;u1.<!<L .. _ . 
gotada. · · · · · · . .. · 1\'Gê:!ht1tu1çao e clara. Desde que ao Go-

O S ·' . •· e·,. · 1:'' ... ·"· • 1 d· 1 Vel'no da Republicm é indilterente á .. nomel\.<:.ã.o 
.·, R. M':o. ~.so. os.A-·'- ma e.e ... ia. ~~.;?!.<l • dos preilacl. os e d11s altas <lignid::irles· do ele. ro . 

:Pe.o ·Sr. D.· Er1?0 C'.1~lho, que briiuu. 11~e- no·ten·í't<•rio. brazíleiro, que utUidacle t~m • 
. l]Jell~e provou a. rnutllu.lade dt"ssa lega~uo: q:uc actr.•s pôde pratie;n• esse rn in ís':t•o 
lApo•a~os.) . • . " , · 1 plenip,lt r;,,neíarío perante a · $ant.1. Sé q ue .in· 
Adm1r~ .~esmo, St .. Pres1d~n.E.', como e tç,r. , s"~ rn ao .GoYei'IlO Brazileil'O? 

ciue os mmr:;tros de Chris~- · · . . . Si o lim desse minist1•0 J~ullo :i. SJ:.nl:í Sé 
. O SP.. .. GU!-'DELHA MocRAo-De;xe os mmis- não e !ohrig<ulo nem conhe.:;ido, ó uma inc 
· .tro3 de ·c1msto :socef!;1dos. . u.ii.liJ <v1 c~ a p<-rmauencia de tai legaç·iio. 

o SR. AFFoxso C<·sTA ••• que devem t.er (Jpofoào$.- ) . 
em muitn. obdiencia <is suns pa!awas, fac:: m Saly~· $t,Sr. Pfe;i~ente. (o~orreu-me air•>ra 
ta.ot<.i quest<i.o dessas prerogati\"'a;;, q ue sõ u ma 1i.ea), ~a lvo si. ? Sr. pr. Prud·~nre de 
.det'em ~er conferidas aos governos da terra, Mor;i~s; q1:1e. no:> ~1tuno:; e.ias s~ tam !LOS· 
~ governos temporae~. trarl~ tao m::ndo, tão apai:o~·lo, t ao cheio ~e 

o s · G L ;v . , - J ·; 1. · receio.;;. a ponto de suJeitar · a popula~;i.o 
• ã R· UEot:: H.1. • .oi;r;.Ao- ·• éXp rquei ª Msta. cid,adea esse estado r1e :::obresatio gil~·al , 

r ,.z, o. que ~e .-ae nota.aõo, mandando rondar touas 
O S.R.. AFFo:->so C-0s:rA-Arl mir:i. que i:sses as rua11 adja<:cntes i.is do sen palacio, ra~ 

IIllnistros ela religião i:em se lembrem das :r.endo con:tar ::.o porn que grandes acon:e
. p1'op1•ias :pahvras que Christo proferi:\ sempre c:mentos se espe1·a.m. que o GoverM se p1·e· 

Das sna.s predicas santo.s tão c! i~nns de vene- para~ qi1e a clesndcrn vite pôMe em campo, 
raç;i;o: ~o meu reino nã.o e deste mundo». que a. Republica e~tit amettçada; qu er 11or 

O sri. GUEDELHA MouRÃo-Isso é uma intermedio cl.esse ministro pecm· a Sua Santi-
objecção vellrn .. está de cabellos brancos. <1ar1e que nos abênçth e abenç1)e ttlmbem o 

u~r SR. DEPUT.~no-Por isso mesmo é muito ~eu .Go-.e1·r:o, que está. tão mal. (A.pai·tcs .) · 
r espeitave!. . o SR~ BUENO DE ANDRADA - o papa é '.in-

0 SR. AFFo:sso Cos:-A-A~sim , St•. ·Pres\- dulgente, abençoa.rã. a. todos , menos o p1·e
dente, contra ~ perrnanencia. de uma. lefraçüo !~:::!;.;que executou '~ lei. (Ha outros 
braziMra perante o Vaticano erguem-se as 
razões de ordem jul'idic-J., que acabei •'e citar O SR.. BUEKO DE ANDRADA- Diz aqui o Sr. 
e que t.ao br ilhanlemcnte furam ex penuldM Sel'zedeHo Corrêa que. crean<lo a lega.;ã.o 
p elo Sr. Eric-.) CooJ ho ; r:i.zõe5 de ordem· Junto da. Sa.n ta s.;, nã.o fez mais que cump ;•i i• 
IDoral , porque o · p ropr io P:tpa não pôde es 1.,1·1len~ do ~Ia1·echa.l Floria.no. (T1·our.m. 
q uere1• ser constra.ngido a. essas inter feren- se 'tloi-io:> e<pr.wtcs · } •. 
c ia.il embora amis!csas do poder tempoml; e O S1! . AFFo:\so CosrA- Não 'l"'em o.o CHSO 
fioalmen te ra.11êíe~ de o : dem ecooom!ca. pol'q ue saber si a i1!é ::. da cr ea<;ão des&.'1. legação par,i u 
o estado actu:ll. do The.souro não pe1•mi t.te do ~hrcchal. (Apartes. ) 
a continuação dessas <lespeza.;; que se v:i:o o sn. AFfç,;s-::;o ~"TA.-?.fas nem :mes:no 
n.•olumando, cadt. v~z ma.is. _ para e.;:t ;:. funcçãc, expressa de o.beo90.<i.r o 

Senbo!"e;;• . quat, '-". a · tu~cç:io que ~ t~m, povo b1·azileil'o, nem mesmo para. este miste1· 
a$se tmmstr~ í'.•eG_1potení'1:1rro_ braztle1ro se fü;; p rccis:l. a Jegr.ção ~m Roma . Su?- ,sa:1-
~cr~l'.lte a Sa.nta Se, st o Braz1l na.o te~n re· tidaúe. n os ciias ~olemnes do catheihmawo, 
llgfao ~ nos r:wme ntos o; mais granrliosos de test iYi-

0 [SR. G UED1i:L!IA Mom:1o · - Não apoiado, da(le;; relig ios:;.s, choga.·se â tr ibuna de São 
tem i·eligião. . Pedro, apresentG.·se :io povo reunido nà 

O Sri. AffoN~o Cos1·A - Quando digo que 
o 13raúl não tem reli~iilo, V. Ex. que e tão 

,. lntelligcnte .. . 
O Sn. GVEDELHA Mo'Or~Ão - E' bondade de 

V. E:s:. . 

praç:i. C•, .abeoc;o:rndo os presentes , füz c~1m 
que esta benção se espalhe :por todo o munuo, 
por· todas a.s partes da. t erra., pela. Asia., t>ela. 
Africa, pela Oceanh\. · 

Bem vê V. Ex. que nem para es ta. 
funcção de abenÇo.'l.r o IJOVO se torna. pri;cisa. 

o si~ . AFt'O~SO COSTA~ ••• que defendé'"com a. leb'll.Ção no Vaticano . . 
1aoto vigor as sua~ crenças e o cl·~ro a que · Antes de concluir, porem, qu~ro da:r·me 
per tence, não me eleve · :i.ttr 1bu il' ignornncia la.o prazer de referir-meª. um topico do <l.is· 
O..'.I 111;'.~ fé ; quall'lo di:;o·que o Ilrozil n iio .t em cu<so ·com que o distincto ·r ela.to1' da Co!ll
religHio, que1•0 dí1.01• que .o Estndo ni'íil tem ml>'sáo, o Di•. Pa.ulfoo Junior defendeu o seu 
religião. . . • · i>rojecto . S. E):: ; d isse que a nec_essidacle 
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<1a manutenção da. legaç;1o perante a. Santa 1 estava. para morrer a. deu ii. luz. Entl'etanto, 
Sé, alem de outros m::.itivos, provinha desse com·o temora. Copern\co foi e::rcommunga9.o, 

· rilconhec\rn.ento. que todos os povos ,levem porque a th.,oria que defendia e~(l. uma lie
trii:.nt<l.!' ao Summo ·Pontifice. pdv muito cc;m 1·e:;ia.; contr1.1.ria ao que ensinaram os mestre;, 
que q P<i:pudo concorreu pa~·:;. o desenvolvic da igreja! _ , . 
me!lt.o dos po-vos é para a form:l.çiio da cem. Ora,· Ei a ttieoria· de pf.olomeu e~11 geral 
sde1cia do homein moderno. . - · era. a sustenfadu por copernico e si esta 

W c(lntra. est'.l. heresia. contra.. cSt'\ tlleoria e~tâ. boje traduzida pot' facto scümti- · 
1woposr~ã.o üe S. Eit., contraria ã; história, á .fico. como e CJ.u,. se dir..que e~tou errado. e 
sci&ncia e â. conscie.ncia do homem mor.lerno, que a. igri-ja nunca. ·se oppoz ás verd:i.des . 
que simplesmente, sem ln-i!!t:rnci~mo e ~em scieuti!ieasl 
tal~nto (n«o _«poiados), venho lev:i.ntar o meu o Sn. GuEDELHl• Moui;.A.o-0 Pontitlce nun-
prt,testo. · ca entrou n~sás qUestõcs. 

A histo1•ia do Pap1do. a quo o nobre De-
JlUt:ldo attr>ibuiu a.grande obra da fúrmacão O SR~ AFFo:-;so Cos-rA - sr .. Presidente, 
da .:!O!lS-:!iencia do homem modei·no. e>stá e,;- vou re3ponder ao aparte do distincto e r~ve· 
c1·i;•b, em todas as suas pagin~s com cara- re.1do collega monsenhor Mourão. 
cte.r·es negros e sangrentos. (.-tpoiados.) Disse S. Ex. que a igrej::i. n;.l.na tinha que 

l'.!m d\vergencia. completa com todos 05 ver com e,sas conrlemnações "uccessivas que 
problemas que tinh:ttn poi• tira 0 descobri- so.fi"ri:zm os homens da sciencía. 
m:;nto lla vercliMle, em divergencía com O $:t. GIJE:Dí,LI!A Mom~!o-Eu nii.o podia 
tMa.s a.s t.lleses que tinham ·por alvo des· dizer isto. p0r11ue não b.ouve condemnações. 
col1~•imento.:; ou in..-entos scieatificos. a. ig~ejs. O Srt. .l.Fro:-;so CosT.\-Citarei a opiniii.o 
ser::pre se bateu do reducto que llie dava de u:n hom<:m illustrado, espiJ"ito emancipa
ess'.1 força mor11.l de que dispunha. outr'or.t d•) de convenienci:is estreitas. 
do •nodo mais 'tenii.z, ba1•ba.ro e feroz. Qun.ndo a igrC'ja se viu abalada. deante dã. 

Quando se u.gitou :i. grande questão a res- solução des~es grandes problemas que se im
Jleito rlo. natureza e po.:;içii.o tla terra, quando pnnllam. quando a igreja ]Jercebeu que er3. 
duas.theorias viviam em jogo, a theoria de impossivol lutar contro, a luz evidente da 
Ptolomeu e o. theoria de Pytlu:i.gora~; qunmlo scienci<t que jâ surgi:i.. :i. igl'eja appellou para 
e.st'1 pensa.'\·a. que a terra e_ra um.~ super!icie dous po-leres. que instituiu então: a. inquisi
raz:i.. de ac~ordo com u e,;criptm·a e a hiblià, ção e a coo.fi~siio auricul:J.r. 
e 0 sol e os outros astros lha eram secunda- 0 .SR- GuimELHA MouaXo-Nunca ap-
ric.~, e aq uelle dizia q lte il terra nii.o or<J. o . pellou. 
c~ntro do sy~toma ·pfanetarici. e, pelo con-
tr=i.rio, já tinl!a idea do systemn. heliocen- O SR. AFFo:-<so. CosTA-Nti:o sou eu quem
·frico; quando O..."-~s duas tbeo:-ias se clMca~ diz, e a historia que o a!Iirma. 05 martyreo, 
va.n, o Papado intervinha, não pa:·a secollo- qtte a sciencia tambem os teYe, não foram 
car ao lado ria verc111<le, mas para ac;i.5tel- qul"imados p)l' ordem dos reis, foram victi
lal'-se ao lado do erro. mas da inqrnsi~ão, por ordem e acquiescencia 

O Sn. GurmELIIA Moun.\o-Não apoiado. dus representantes do Pap<t. 
V. Ex. está mal informado. Eu repto a v. O Sa. GUEDBLHA Mou1~Ão-Nã.o apoiado; o 
E:c para. ap1·esenh':.' um facto hi5torico. Pu-pa nüo der1·amou uma só gotta do sangue. 

o SR- AFFO:-:EO COSTA.-Elt vou mostra.r a o Sa. AFF01'SO GOST.:.. - Não derramou 
V. Ex. que não estou errado; os fa•!tos histo· uma. gotta de sangue, mas con:;entiu qüe esse 
ricos são muitos e successivo~. · sangue fos>e der1·amado. que esse tremendo 

o SR. GUEllELIIA Motm.Ão-Não ha um só tribunal ~·ive_s~e tanto qu~nto foi preci~o 
do~umento emanado do Pa.pt'./lo. 1 para aterror1sa.r o n~und.1 . E; pretende-se 

. - e::rcu.sar a resµons0cb1ltdade da. 1greJa nesses Os:-. AFFo:-;so CosTA-Qnnnd•> ~sas duas J gt·andes attenw.ctos, commettídos em seu 
th<;jorras se chocavam e se E\Dfl'antav:i.m, appa- "Ollle 2 -
re.vm Copernic), um homem de espil'ito bas- i" · 
tante perspicaz, que se inclinou ao systema de 1 O ~R. GuEDZLHA MouRÃO - Que atten-
Pt.-llomeu, pregando a theoria das r-e,;oluções , tados · l -
dos corpos ce!~stes, firmando com d:a.dos scien-1 O SR. AFFONSo COSTA - O nobre. Depu
ti_fi•!.os que _lh~ tinha legado o passado a theo- l'.1-do,rela:tor fui: Commissão~o illustre Dr. Pau
rw. que l1Q1e e um facto . Lmo Junior,cujo nome declino com licença da. 

~Ias o papado o qu~ Jer.1 Copernico, ~imi_do J Ca.!Ilara.,dis;;e que uma ªªs.razõe3 pelas qua~, 
de.-..ute da força que tinha o poder da. 1greJa, 1 :i.lern de outra;;, se devw. manter a. le_gaç'ao 
cleaate das consequeiicia.s· que o seu acto de '-perante o. S:.int;J. Sé, era. o facto da igreJ_a ter 
irreligiosidade havia de provocai', furtou-se\ concol'rido muito .ª muito para formaçao da. 
sempre ó. IJUblicação de sua obra e sõ quando . consciencia do homem moderno. 
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o que quero provar flgora é que o Papado nando as suas theoria~. peh igreja hespa
semp1:e se oppoz a ess<t formação da ver1h1,- 11llola, no concilio de S'tlamanc:t-
deir;;. conscien cia do l1om em moderno . (Hrr o S:i.. Gu moELII\ MOURÃO - O:ide V. Ex. 
di~ersos apartes.) vi u isto~! V. Ex. desculpe, mas não ha 

Ao iniciar a serie de considerações que nenhum dvcumento que auwr-ize essa affir
estou fazendo, a ffirmei que essa~ conside- maçtí o . Cl1risrovâo Culomb.J !Oi sempre muito 
raçõe3 eram de ordem economica (.j;t me re- acceito da igreja ca_tholici r .. 1rnna. V. Ex. 
feri a ellas), de ordem social (estou me refe- não pó !e, em um Parlamento, alterai', por 
rindo agom), e dep'lis, de ordem jmir1ica, (a e~sa fürma, os factos his'o'.'icns. 
que já. me referi ),r! iz.endo que o Pi1pa não em Argumentar dests. maneira é. o rnesmo que 
pessoa internacional. ; não querer ir adean_te. 

o SR- ÜLYMPIO DE CAMPOS - Como catho- o SR. AFF NSO COSTA - A verdade se 
lico, dispenso a rcpresentaçilo per<inte a impõe. O phno de Colombo foi julgado he· 
Sa.ntrt Sé; como cidadão e Rep:-esentante dn l'ectico pêlo. concilio de Sala manca. _ · 
Nação, que é calholic<i. ,não, dispenso. E <rn serie de opposições que iam fazendo á 

O SR. ERrco COEJ,HO -Registre-se o apm·te foramção ti ~. consciencLl. moderna o Pi.!.pado e 
do nobre Deputar1o . s. Ex., co;no cathol!co, s0us representante~, póde ser fechada pelo 
dispensa a lega ç1'ío perante a Santa ~É' . mas . rnartyrio de Joed a no Bruno , quri1uado em 
como cidadão e Representante da t\açã.o, não Roma, e de cuja r -o:>p'.lnscibi lid..tde a igreja 

- não póde ex_·imir-s'.\. • dispens:t essa reprernntaçao. 
Por esta (dirigindo-se ào Sr. Guedelha O SR. GUEDELHA MOURÃO- Exime-se per-

.MourlTo ) não esperava. feitamente. 
o SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS-Como k epresen- Depois são q uestõr:s políticas tl it Italia. 

tante da Naçáo catholica, exijo a legação pe- o SR. AFFoNso CosrA - V ~x. deve re· 
rante a Santa Sé. cardar-se mesmo de Gallilêo .; homem mais 

o s11 . ERrco CoELH'J _ Nação catholic::t é sabio do seu tempo, qur foi forçado pela 
que nós não s ·imos absolut;unenta . Igreja a abjurar, de joPI o, c · m a Bíblia na 

A Nação não tem r elig ião; a emen·la de mão, aqnillo que elle <;;iota. ser a verdade. 
V. Ex. é peior que o seu soneto. o SR. G umDELHA r-!oURÃo - V. Ex. está 

o SR. PLINIO CASADO dá um aparte. confundindo mérns congrt>gaçõcti com a Igr .. ja 
Ca tholica. 

O SR. ER1co COELHO - E o soneto é. aliás, Uma congregação, dois bispos podem estar 
magnifico. · e :11 erro. . 

o SR. AFF,>NSO CosTA - E' o· proprio mi· Eu jt expliquei isto; não sei porque 
nistro da religião ,o meu illustrado collega o VV. EEx. ifüistem. . 
Sr.Olympio de Campo8, quem diz que, como o ::R. AFPo:-iso CosrA -Vou aindi1 referir
catholico dispe110a a ieg<.tção junto á Santa 1110, Sr. Pre, í lente, a um topico do tlí~currn 
Sé, e assim favorece a força dos meus argu- rio illustra relator da Com'f1is~ão, n-1 parte 
mentas. em que S. r:x. diz que, não tendo a Repu-

Ora,Sr. PresirlentP, eis ahi em con tr.idicção b!ic, re\ igião, mas sendo uecesEario mau ter 
completa os dous ministros da ígrej:1 c.1 tllo- esrn3 laços ele harmonia entre a Hepublica e 
lica, Representantes da Nação, nesta Ca>a ! a Santa; Sé, é prP.ciso qud a. Republica re-

0 Se. Deputado Mourão faz q!.1e.,tão da cor1·a aos meios diplomaticos, e dahi vem 
legação junto á Santa Sé, porque enteiide urna das . necessidades da legação junto á 
que o catholicismo h,;sim u exige; o Sr. Santa Sé. 
Olyrnpio de Campos, como cath rilico, dispensa Ora, á 0sta. opinião de S. Ex. opponho a 
a legação! opinião abalizada, incontestada, do Sr. Fre-

Mas, como ia dizendo, Sr. Presidente, derico Laurent, que se occupa largamente 
não foi só a· respeito dessas quest.õe8 que o deste asrnmpto. 
Papado divergiu francamente da sciencia e Tratando do papel actual do Papado e do 
d o progresso, opponrio-se á formação da Cbristianismo, diz esse grande historiador e 
conscíencia do homem moderno, muito ao plnloS•lpllo que, o christianismo tal como foi 
contrario do que affirmou o nobre rebtor da en2inado pelo Papad o no pasoaclo e corno é 
Commissão. ensinado no prernnte pelos padres, es1á. em 

Quanclo Ch1'istovão Colombo, o genovez, pleno desaccordo, em plena i11com pati!Ji! idade 
avent,urou-se a affirmar qu e, além do mundo com o espírito dos governos mode1·no>. 
conh ecido, lwvia uma. terra,e se propoz a dar 0 SR. GuEDK:LIIA. MouRÃo-Não apoiado. 
ao conh ecimento dos homens daquella époc;t 
a vunhde da sua affi1•mação, a igreja deu-se O S1~. AFFONSO CosTA- Além dessa opinifo 
prcss:1 em considerai-o heretico, condem- abalizada, vou citar tamtem a de um homem 
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que dedicou t.oda a sua. vida. a esses estudos e / O S a. AFFoxso COSTA - Provarei a ue está 
tem vindo desde o pass1do toma.nd.o a me-1 cerCé;. · . - . • · 
di-.b e-xa.cta. d-)s acoutech1eata1 e julga-os N5.o é só o Sr. Edco CoelhO que tem-? 
a~h Um Ct'iterio tal que !acil!'.10~lte se evinen- direit:J de uccus ir por entl";; g<u•g-a.lh.1 d'1.S da 
eia (l. verJe.'le de su11s propos1çoes. . - . Cam(\m. o mo•1o por que %r·tos pfl.dres con-

Refü«1-me a Draper e pt:co licença. á Ci~rnara cotcem p·u·a esse abr•!imento xJa, igreja...· 
p~.r·a cit&t' urna. pa~s~gem desse gra!ld<J ea- Pef;O licencii p:i.ra_ t~mbem referir-m() ... 
m'_~~t<Jl~ em~qu~ eUe ~tlir~~ q~e, tanto q~a.~to o SiL GuEDECHA ~IouaX.•)-si é para. proº fül~~ ,o p -~e."' de~~ ll 1at-~e da» re,a_çoes YLlC>tr ga1•;.::J:l\rn.d&S. eu me l'etirO, porque ell· 
as. m.1~s le\ ~" com,,i~s POfleres . ecc~ei;;,asttcvs, tendo não ser proprio expor ú irrisão pnblicà. 
co~n os porlere~ rel1,,1osos. . ·~ a.8 ínstífolçiies existentes. -

Pa~so tt ler a c,ima.ra :i. opmrno t1es.,e ame- . · 
ri~lllc) df>tinctissimo, qu->reunia ao talento O $11 •. AFFox~o COSTA-P<·t:tc11rl~ fazer uína 
u~na illust-r1w1.:ão ·vJ.rii).:Hssít:ia, respon11endo refe~·cncia l'ara provai· que muitos padres 
po:· es:::i i~n·ma a ambo3 o~ argumentos do ~ncoc:í·em para essa 1ncatll0lic1da(l2 que v~c 
il!ustre rehüo:r do."Commisslo: tnvs<l1ndo todos o~ ;>m•o3 ; mas a attençao 

«.'..pedra c1e rmcnlhe •'o pi·ogr~s;-o da Ell
Np::-. (bi (1 ;icn dl1plo $)'S~ma. da "Govm•no. 
gn1·1u:mto um pom tive1' dous so1JGZ'1i.nos, 
um :~m9or~ü 1fo int€11•inr e outro e81•ir·itua.l 
nc· GXé1;:·ior coroo Ittder:í. ser :;. hí$tOth si
nã.o :::. 11aJ>:r~çã:1 (!e luctas e ri vali ~ades? 

Q11(3m reílecte s >bre esce objecto compre
l1en:lo p:)rque os pov.)s que sa.cudiro.m o jugo 
<la. Igreja sã(l. os que teen:t feito maiores pro
gr-essos. » 

O Si~. AFF0xso CosTA.-Alem <lisso, Sr .Pre
sidente. a. ten:Jencia dos pov-os mo,olernos é 
pãi•a libe"J'tarem-se desses prejuizns religio~os 
e no Brazil_a. pratica ""ªe mostrando que 
grande ])arte . do povo é c11ristão, ma.s ;não 
cathol :co, q ne o cxag-gera.<lo r·espeit() a ce1•tas 
cerlrnouias ji -vae sendo disp~n-ado, sinito 
pelas nJas.;~.s ign,tr:.i.s, ao mencs pelas pes!lloa$ 
de c~rto cultivo mental. 

O SJ:, GUEDEUIA Mour:Xo -E' que V. Ex. 
n~fo frequenta :i. igreja. 

O Sa. !'.·!OR~;nu ALVES-O bra~i1eirv vae i~ 
missa couver,;al· sobre as noticias do tlia. 

o S&. AFFON'>O COSTA-A te11denci;\ dos 
povos de se lil.lertu1•em r\o jugo e reto.çües do 
poder religioso, vem de longe. 

Na. Inglate1·r1\ ; quánclo Henrique Vm in· 
troduz.iu o protes~lntismo, pOl' uma q11es

-tão pessori.l. tal era o desE",io ctue elle tiuh-.L tle 
di1'orcíar-se para coutrahir um novo e :sa
rnento. o m·otest:1ntismo foi acceito i1lli e até 
hoje m!lntem-.se, apezar dos consb.ntes pro
te~t••S da igreja. " 

Na: Italia mesmo, esss. t.mdenci& era conhe
cida.; é Ga;ribaldi qnem falla,e~crevent!o a urn 
de seus :i.rnigos em Londres: «Meu caro 
amigo- Noto todos os dias (isto. aio.da 110 
tempo do ml\ximo brilhantismo do Pap:ido) 
que o cultocafüolico vae deca.hindo,:i.s igrejas 
vão cal!lnilo em ~·erà«Aeiro tle.>ci'e<HW. e as 
reu~iões dos vii.dres sã.o f!'eq aen.tadas sim
plesmente per velhas bea.tas. » 

o SR. GU:i!:OEL!'l.~ Moun.Ko-T:).mbem esta 
errada a historia. de G-aribalcli. · 

Q11e V. Ex. m·~ me1·ece forç•L. mc :i. abandomtr . 
éss:i. idêa., afim de nrw mol~s\.<J.l-o ... 

o SR. At:Gl]STO S8\'E?..•) - ( Di;-içJiB<lú-SIJ 
aa Si·. G-.u idha 1lfo1·.10) Em consitlerai,,li.o a 
V. Ex:. 

O S1~. GU8DELt!A Mor:.A.o-Agradocido. 
o SIL AFFONSO CGSl'A-Est::i. tendencia in

vadiu ,, lnglat.erra, a. It~di~ e :t Allerna.nha, 
e se estenile a. outro~ p11ize;; c..1.tholicos ; a in
c1t1Jolií!id:vle vai a passo3 do gi~"ante. 

Dis31:l V. Ex. que eu não frequentava a 
igrej~ e só por isto pl'onm:ciava U!Jl:i. ta~pr?.· 
"[Jo:>içi;.•J~ ma:s antes da mmh•\ aíhrmaç1;1.0 .l."' 
Tobias Bll.rreto rMerinl~o-se l!. esta tendenc1:i.. 
que o povo vae mostranrfo pr:-t. Hbertal'·Se de 
certos prejuízos. dizia, EObI'e a vi11a rclig-i_osa 
no Br•:tzil o seguinte •1ue vou ler. 
· Quero mr.strii.r a V, Ex. o que 1\m homem 
qoo era u1n espiri•o cmltivado ~ invostiga· 
rlol', qu~ pr-ocm11Y3. escre"~~ de at.-eo1:do com 
a. ver<l;;.de dos factos, que ia. a. 1 grC'Ja p1>.r:i. 
esmerilh;w, para ve1· e critiear, IJOrque pod0-
se di~.cr que clle le\"ott toda a sua vida. a des
trnir es~es prej uizos ..• 

o S:t. MALAQVtAS GoNÇAt..VE~-Era Uill es-· 
pil'ito essenc\almenLe destr\lidor. 

o Sn. B.rn.nos.~ Lm.\ - Er:i um demolidor 
systerna.tico. 

o ~n.. AFFOl'l"'SO COSTA - ... dizi::i. sobre o 
culto no Bruzil: 

« l1üduzimos o templo a. fog<ll' ·<la i·ende:--"
't:Qus. Os amantes, a quem ó veuo.do av-ista
rem·Se no tliea.tro, avi~t~1m·.1e na Igreja, onde 
ê m~is n1cll a. troc::t. de olhares e não raras 
vezes t:irobem a troca. de b~ijos. A Gasu. do 
Sen llor, com .toJcs os seus terri veis' myste-. 
i-ios, uão e ba'stante sa.grad;i, para que nellá 
1103 abstenha.mos de actos ainda ma.is indecen
tes úo que Ulll beijo u. fm•to ou um olhar 
amoroso.» 

Ora, Sr. Presidente, bem vê V. Ex:. que 
não sou quem vem aqui isolM.nmente.affü-. 
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mar ~ta tendencia. ; si\O os mestres do· ti°mpo 
sil.-0 ps que educar·am e.-ta mc..::idade q11e \"ai 
fruéWb:t.nlto. o ciue constitue por as>'i.m dfaer 
ll.. e'spor.:mçit p~ru.·o 1"u;;u1'..1 du. l~epul>lic;i. ._ . 

· .: Nii.,o :;e ve.ht Sr: Pr~siMnte ne~t:ts rninhas 
· '11~E:i:.'<1 S considc1•a,·ões um:i. pt•o/i$siio de athe_i~~ 

1110 ; não. suu.rel!gioso porq tlC todo. homcin ci 
·e deve ~el-o. Desde o primeir<:> inst<>.nte em 
·qüó o hoinem começou a di.;;tioguir-se L!O'~ ani-
_ mae~ infoi:iores füi religio~o.. · 

Sií.o iXl.IMra:> üe um e~pirito qnc não pó1le 
. ser taxo.dó de rn::pcito em :natcr i:i. ele crcn<:a. 

r ejig_iosa .. 1)(1rque foi um em:rnclpado deste~ 
· p1'eeoncei tos . · • . . . · . · · · .. 

RcJb·o-me a Renan. c,:im etreitC', o proprio 
selYagcm, sem o::i.ra intu'ç:io que· :~ do ter:·cr 
o <lo m(1:Jo, ao lmi.mido riti. v.~ga. r.o retum
hnr do t,roYno, à luz do tli:•,, il e:;curic!ão J,~ 
irnit\1, ].><'o~t1•:\-Se e concei e lH11 .s?r su:p~fior. 

l\h! iw o gern1en tle ~entir:iento ri'ligioso. 
Cor.<lemoti.n1Jo c~tes abnsç~ do cul to. com'.em
nirnün estaii praticas que ::>, propria. igreja de
via 11.bolir porque niio se <:Nvl unn.tn mais com 
os i~teresses 1\0 t~rnr~ não sou ir reHg1oso. 
Sou chr-istiio, ma..~ nfío c:nho!ico. 

As citações verd:i.deiras. :ifocla mesmo repc. 
. tid;is, ~ão ·sempre dignas de $CT ou vidas com 
respeito. 

Hontem. dizia o rn~u nobre co!lega a Sr. 
Et·icQ Coelho: «0 prvp!•!o Cliri.:;to en~i nou 

· est:i. religiiio que prego. ac~iio e tenho. ::id~ 
orar um Dens em esµirito e em •·erd:i.C:.e, rnl 
qual se trad·uz r.:i. beJ!a pas.sa.gem c.111 Samari
tana.» 

AS:>-im, S1;. Presi<Jenle, YOU concluir; ~x
p1ic..-ulo que a . S·111fa Sé não r óda ser consi
de.r adr. umit pessoa intt:rna.cian:il, cn1 r.•zãc de 
ord~m socinc3 e poliLica:; e que á is to :;e op
põe ll nossa. ConsLituiçiil1, e:. p~rmaoer.cm 
desta. legação pr;r,mte o l"a.riado niio se corn-
mento.. . 

De todos cs o.ctos, t1.e f.Ldas o~ acÇüe.• que o 
Poder I.egislntivo é clwmado a 1watic:i.1', 
a mnis importante é, tle ce:·to, a conl'cc~ão 
de suas leis orç:1.meutnr·ins . • 

?c:s bew.-sr;· Presidente. não con~inlaniris, 
nós, uma C"ii.ma1•à repuhl_icaiía, QllC O pC•YO · 
b1·nzil0iN em·· um . so~Tiso ·ele . ~;oca.rn~o, no.; 
compare a. rsw. figm·(.'; elo pc.eta ·f:-ancez. 

· 1'enllô couclüido. · ·· · 
' (Jfoíto l:>cm, muito- liem, 0:0-i·a;/01· é (el.icí· 
tailo.) · · 

O · Sr. B-i.•c;ao de -1'.n.<lraõa · · 
(pa;·a -u i11ci cxpli caçl'io · pe$SOo.l) - Sr. Pi-esi
o.lcoté. a explic:;,ç5o quo teuho rle . <lm· aos 
rueu; collr-gM d:i. Ca.ma.ra, ao . eleitoratlo que 
_me \ndicou e escolheu. a. meu~ comp:i.nlleirvs 
de b:i.nc:vla, é a. seguinte: · · . _ 

Q ua.nüo o:•n. vo. o il! ustre De pala.do per
n;~m bucano, o·s1•. Josô Ma.riaoo. com quem 
;ó tenho relncü~s d:i. maxirn:t sympalhia que 
auto1•i?.111•um a. tt'Oea. de :i.partc~ que cl!e en
ca.rn sempre, como são, atr_1\Vés tlo Jir·isma. 
da. symp;J.tlii:1 , llouve entre mi m e o D.;pu
t "do Si·. Coellrn Lisboa uma t l'oca do a p:>,r tc:,., 
nn. qual fu i obrigado a U!'a.1• d~ u:1:a p::la\'m 
dura.. cue t:ll,·ez não ·1osse con venicnte ter 
dito erú urua.asse1.llbléa. comix;s<:i. <le Depu
tac:o.s delicados ; mas, a violi:mcia da aggrcs
s~o ine$per .. da. .iustillca, sem duvida., a dureza. 
.:a repli~:i.. Peusei, Sr. P1·esidcnte, que ti\'\lsse 
flcado nisto o facto, aliás um _hnro :freqüente 
nes ta. Ca~a. qlla.ndo o vi, com su;·pwza, 
hoje rehl1:i,·1o ele mcêto inverídico, em dotts 
j:-rnaes d esta cidade, ir.verídico, ao · mcmos, • 
na par te que ~e me r efüre. 

O incidente -terminou por . e;to. :phr.).se . 
millhn·:-estou ·á.s sui;s orcleos. . · · 

Po.:lerão dar testemunho tia. mi11La · affir· 
muti'rn di-re:sos collegas e . p~s.::oa:; presentes 
que estavam a. mm l:tdo-. 

!\o e:ntanto.n:i. rectificacão que o Deputarlo 
do. Pttl'3.'\1yb:1. fez, oã.o vem cstl\ phrn~e minha. 

Eu dou est:i, explicação pessoal. terminando 
com a rninl?n ]lllro.sr.: - estou is ordrns cio 
Deputatl.o :pela P:n•ahyl·:i., ::i.qui, têro. daqui, 
como e q1111ntlo elle riui:ier. 

Ten\10 di to . (Jf11ito b~,;i.) 

.!'\o estado nct~Dl de no;sas fir.:i nças, qllan· 
. do o · Thesouro a.ccusa u;n clt'paupernrnento . C ~r . P1~e~id~nte- Continú1\ a 
· que uão tr:inquiliza me~mo a.os espíritos for- • 1 1scus~ao co. pr~~cto 1.1 • 29, de 1 ~07. fix~ndo 

te:s, equ!librar a receitü. e a despeza. orça-1a.dcspezo. do Mm1s~:·10 das Rel.: . .ções Exte
menta!'ia, votar as verbas que forem estri- r1ol'€S paro. o rxerctc10 de 18~8 . 
'ctiJmente necessarias se1·b. o maior beneficio · 
que póde fo.zei• um Congresso t'cpuhlicano, e O §r. Gaieão Cor'\.·:<:ilh.al 
~tl!'<i •. tito ingente esta obr:i. que,~ó por si, t1:rft sr. PrE·s\1lente,. crnneco que a Camara o;tó. 
for,z.a ria rn imruo1·"ali:far n Camara q;ie à ancio..~a r:~r ·xotar o projecto do or:oamento do 
fizer. ·· . ·' . . · Ministei-io dá.li Relaçõ€s ~xteri<Jres, e justi-

ú in pe<:ta !i'llnc;;z, refere que m_n poyo fico este ancelo pela demora .· que .tem .. ha•ido 
· abor igene, não_ Eei d 1 que continente, todas na cliscus,ão, que aliâs tem siào b!'ilhantis~-
• · _; as ma.-\1·ug:Was leva.uta.Ya-~e em grai::cles ban:·· síma, pois muito teom-sc distingtlido os ora.

. dos. buscr.ndo o r·umo cio nascente, · a ver o dores, que teem toafado parte (;m tão. i mpor-
sol q ue, surgindo; tra.zia :i luz se?·cn!l. do dia; tante debate . - · .. - .. · . 

_e ésta romaria,p:i.ra, elle ~:igra".la, ·repetia-se · . Entret,:lnto nãc(posso hirtar-iue M <:!e\'er 
· '" sem-pNi.' . · 'de occupar a tribuna ; Depütado· a uri)a ·as-
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-seinblêa republicana, coro a mínha responsa.: rigorosamen.te impedir ou embafaçar ã. mar-
bUidade pessoal e1wohi<l1J. em suas tlcl1berr,- ·cita do~ governo:§. (Apoiados.) . . ·.· 

· ções. e·cõncarrendo Il&~n. ;, direcção da n0ssa DitP.s estns iigeir&s p~.lavra.'1-, :pel~s q11íle~. 
ínsütuicão ct.e1•na. quero f::zer r;:píd:i.s C;)n- se eviuenci~. qmi o p..,,let· Lt:gi~la.tlvo pr·a.tica. 

· ~idGI"ações ·sobre· a emenr,h1 .. ~pl:'e5entadn. 11elo r.ctos ·· cJ.'3 com pleia -so bernnia; deli bcrando. 
· illustre Deputa1lo o Sr. E!'ICO CoeE10; que sob~e os orçamentos, qu<;ro agommani!~~:i:'. - . 

consagra :1 supµressã.o lia no3s;i. Leg11çii.o junto sineeramen\e 1u; ra.iões pelns qiln.es dou o meu 
:i. Sailta Se, c0 ,n,id~1·nções -crne imp:irtam. na v(lto á emcr.d~ apj•esenfadt• ·pelo 'Sr. Erico 
justificativo. tlo meu n•t•l, - · .ccctho. accr-0sce11tando qüe-. · na. verd~de, 

Aprovoito a opp rl.unilludc que s~ m~- -~11tre :is eméntlas · aprcsentacUi.,,- é a. unica: 
c1epara, para. congratular me coma C:i.maro. que reputo d:i. nu:ixíma ínipor-bncia politica 
<lo~ Srs. Deputados pela. t.lou!rln:i. (·StabelecHa no presente deb11te (apoi-:idos) e cuja. dis
em uma.wi\~c;ão. hílh:i.nte e sig-nilka~in1,so~· 1rnssãa tr:nil grn.v•;s e seve1'(\i; respousa'oili
bN a verdad.,ir•a. i11t1?rpi·efa<•<°to que se r•e\'C d3de~. que ~f·riêo _ mais ta:·dr. dfiv!damente 
dar á. di$posii;:ã.o,. rcgili;ental que regula a apur:.v.1:i,~; A~ g~!'ações foiurl'.ô, us."l.ndo de 
apresentecão ·de ~m1:n,1as s:1p1Jrcssiva.s de um di:eito inconcuss0. ra~·ão o seu juizo im~ 
verba.s ao er.;-umento. parcial s.,brea at.titu1!e daqueiles que querem 

Esta delihe!•ação, como ~~bem toilos, füi to· manter :i. lega~::í.o ·junte; á Sanb :$é. {Apoia-
m11da pe!a.Carnara cm virtiJ_!!e de um appeHo, do~.) . 
feito ã casa,rla sentença pror~rido. pelo ncsso Totlos em ge) cl discutiram n materhl. con
Pres1C:ente, que rn:;ton1ava um:i. tloutrinu tida no§ 7 d.o nrt. í2 da. Constituic;i.io Fede
rigorosnmente restrictiva_ · i·aJ, c:;carmlo a debaixo r1o srn pouto lle 

Apeza1• di; ter tomad•i ll~l'te no debate 0 \"i~t ~ part!.:u hi.r. A dit:no;içfí.9 coustitu~ional 
bonrad·J Deputmlo pelo Esfado do füo de Ja.- é ª seguinte: -

. neiro o Sr .. Paullno .Jtmior, que sempre dis- Nm17-.ufü culrn ou cgreja go~arti rle mbccn.-
· cute as questões~o:::i. o maximo brill1autis:no, ç''º offlci•,I, non t.:rà;i-cfoçcias de dcpcridcncia 
usou S. Ex.de c ·rto sopl.li$ma p~:·a pcder ou flfliança com o Guve1·;:0 de. Uni<w ou dos 

.. obscurecer a >erdadeü•t inte!'['retaç-ão a dar- E>tarlo.~. · 

se ªº texto O.o Rcgime~to. · · o no!Jre Deputado pelo Rio de J~neiro inter-
.A. Cilmara. repudiou semellmntr. tnter-p1·e- pretou o texto c0nstitudonal (ls um modo 

taç.ão p01'· uma. jp·an<le maioria; realmente. si muito esredal, quando e!le é clarissimo e 
prevalecesse doutdna contr. •ria, terf<Hno; de nenllumo. dtw!da .Pórle olfere.-et'; s. Ex. expli· 
ve1· cerceada o. pr'1r<1gativa. mais eloquet:te e cou o sentido· r·estricto rla pttlana allimiça 
mais import.'.l.ntc do P.:der Legislativo. O como ·:ie-vcn 'o sig-nifi·car unicamente tratado 
n~bre Deputado pelo E$tai.Io .do Rio de .Tu.- ou convençü.o, allE>g~mtlo que a. disposição 
neiro, relator· da Comn:is~itodo orça.menta em constítucionnl nenhuma a.p:plíca()ão tinha ao 
discttssão, contes1.ando a. cleci"ão de: Mesa., caso, D que 0 Gove1•uo da RE>publíca, sust~n
tl'ouxe em 1eu auxilio a V:l.lios'3. opiniã,o do taniJo ·a [fg .. ção junto a:i V<1tic:ino, nenhum 
notavcl esci-iptor.Renó Srourm. que tein um tJ.'6.t~do, nenhuma. alliança, haYia. feito com o 
tl'a~alho ,i:rort1ni.!.o ,sol·re qucstõc~ orçame_'.l- ?().pado. · . . · 
~a.nas. E JUSt~men,e com o ªJ!ºl° de üi.o Pe.recc·n1c, Sr_ Presidente. que a -p:i.lavra. 
lllust1:e_ auto::1dade C]tW eu reJ 11lp a Qrgu· allfon-a mio tom a significação _que lhe quet• 
mentac;ao do il\ustre relato;:. Rcne Stourro. I emunst.."lr o illustre relator (!;1. Commissã.o do 
estudanrloaconlecçãod1~sorçament~s.amr!J?ª• o:·Ça.m~nto. e que, pelo contrario, alia. deve 
de. um. modo C:ltego.nco, qt1e as assemb!eo.s sel' entendida ue ac.::ord0 com o espírírn que 
le!!1slativas po~c:u i•te .chegar ao:,; extremos influiu e p-r~domin.ou no seio da nossa asrnm· · 
da. l'ecusa de lets de meios. til'·a constttuinte. 

E' ·certo que :i.ssim procedend" assUn:H:in Acl'cdíto que, qiiem tiver liJo com attenção 
nmo.- tremenda rcsponsa.bílidatl~, m:i.s e inne· os .·lmwcs claquella f.±Ssemblé:\. not~vel, riatu
gav:cl tambe:ln que exercem.um:i. attribuiçii.o ralrriente enco:itra.rá cm s,1us_a.eba.tes a. in
sua, estão no exercicia do um dh·elto sobe- fluen.cin. das dout1•inas scientifica.s, que se' · 
rano, negnnrlo leis de rne!rs a um.gov-erno a.cccntuaram naquclla flccasião. A verdadeina.
que não.lhes mcreç•• contianç;<;. O~a., ~i ·as tac.•irel ó que o nosso legisla.dor constituinte, 
as;embléas · 1egislativa.s, em virtude da. sua no art. 72. § 7º da constituição FederaL quir.: 
orga-nização e das suo.s supi·em:is attribuições. affirmar a 11Ie-na sepal'açã.o entre o .mundo es,:. 
:r;odem com grave rcspoilsabilid;'.de negar as pirítu:i.1 e o mun<lo temporal; quiz ab.olir 
leis annuas de orç.<lruento, ~ .. claro. é evidente t()dos o~ privi!egios oriundos no ttieologismo, 
que lhes assist~. o d ir.eito il'r€cusa.ve1 dei •fp1•iI1ciiJ:J.lmente o.:; privileg-ios .. offi.ciaesinhe·. 
emendar" as leis orça~.erimrias; augmentaudo rentes iL lgraja Catholil'a, que era reconhecida ·: 

.YeJ:baS, $upprimiado.·asmesroa.S ":el'bas ,_to.n~O. !'.º -~egimen r~ssado. O:fficialmente, sen_do_a r1F .· 
ma.is quando ~emelhantes .. medidas nu.o sao l!g1ao catll.ohca capitulada como. rel1gia.o .do · 

-.· C:i.ru~r• v. ·iu · 20 
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, ·.Est.<do. por ser a religião .1la .mctior-ia tlos bra- mia.nto. il rea.liza.cii::> 
. zileiros. · . ~· · · -; · · · · · ('.-lJioiada.~.) .-. . 

.. A ,llOS"'-1. ·con-;titdicã,I) 'firmou :i: r!outf·!mi. íb. ' . . ' E'. ~ "d ' . 
mRi'.complct.it· iiber·d<J.lceo:"· ·t . 1 , 00 t m· OS!l..13.\RBOSALtMA- a.questa.o. oqnar-. ~ ' ( . ,..trt tio) • 1 ' (l 'o e··ta.do ' . ' ' . ' ' . ' 

•. . como c~nsequench• .a -re\'Ogaç[•> ·cte tr),ios os!"· . ' · · " .... ·~ ... . ·, .... · . . . · · 
... prrvileg1os theorlcos, q aer .me"t<iphy$lcos. q u,~r O•S1t. GA.L1'Ã.O C,\RV.u,1u i:;-'Ex i~tem prin"'" 
me~mo scíentifl.co,;. ·o nosso le~isla .. h•l' °''n- ci pálment".! du .. s c;J1·re11te;; oliversa.s no,; meios 
st ir;Qintc ·91Yai~ea de tal fôrr.aá a. i.Je.1s r.iio l cmpreia.ios paro a .eolu;;iio dO proillemii· so

'.eleY<;das que funcJothle nm'mollo iwqu iv;;.:o eia!. De um lado &~mos os positívisbs pr0:: 
: a· lil:JC!'(\:>,de profissional;, isto e. O .licre .t::r:er- 1 Clll'lln•io ;l, seu moilo ~ i ncol'pOl'l1(~d.o do. J1t'O:· 

cicio.rle qw>lqtlc1· p,·r;fiuao ~;1oral , ' int~'{cce,rn/ j t •~t;:.~ ·ia.-!o. dis,n1ti n do~.tiehuixo' cio· seu . polito 
e ·indu.<t;-ür.l. . de vista t11rla.s as qu~stõe• soc':ies·; <lo outro 
· Ni"w •enho ne;te mom~nto· •1i;;cútir o arti;:" ! la.do tDmo.; a ·p(J.jcros:i. · :igg;>erniaç;í.o que 
constituc!hnril cu1'l'e~p.;nd er.!e ; qu•:1·11 umca- !hrma. n p:u·t.ido $0Ci:1iista. t.ii.ó poder.•Stl. na 
men.te as~i);!n:J.!ar qu:i~ as tcadtn•;ia.s •io meu ) .-\ li1·m:t,;11,1, que qu ;1.si cli;•g1>u n tle1Tota.r nas 
cspirir.o. (JU'ces n.s i ríeas ·qm! en,;St.itneru i~m ur1m:: ;1 !~ism•.1, rl(. p'.~r•ido que constiiue . o 
pa!·te a ctoutrin3. quü ]'Nibs~c. . rw t,;c;tnte it 1 Leri·or 1la~ u1·5.1niz1v,:1ie;; politicas. ua. ·En-.. 
e~c· 1 questão de li!.ierdaoli! e$pL;·Lu:tl, (1 qn~l'O 1 r· • ll.~ . Pc>is l>illll. nii,,) h:i. m~gr.r qne estas 
n~sle momento a!li:·m:u·: c01.lVJ co~s<:1p11 ·.n•oia ·lc;utr~.li:I:' :nnolel'O_;>'l conquista1n lentam.eu te 
dos ponto~ ecai;.u n.es cstll ~;el·Nl·l:>~- ' l ll~ ho.Je " :is ;-oc:eoi:i..:es n.ctU«<:~ . e q ne o no.:;50 .!e){t:.'la
condemrn·Jo o system • q<1~ c ;n~')dC! privi- 1 do:· cou,;Lituiute !'Ji ·prorundamen.e inflnen
le~ios ~º' d!p!om:1s ~::ientifü~o;,. e qrrn <·on ' 1 ci~ilo s;;b:•<: tudo pela. c<irtent,e po•itivista., 
sti tue urn . p1·ivil•,.;io a !mtirverw:i:o ,-,ffü:ia.l, rp:o t·cprc>enia. urna. r .. it)io tio espírit;Q· mo-' 
regulamd1..and·; o exllrci.;io <la.; proli:;s·)E:3 de1·:10 . E;;õ·t p1.rt~ doutrin:tria. da. no;sa. Con
libarJ.es. Em su:nma, lla. um11. C3Eipauha E:ner· stitui<;ií.o F<deral é o refl~x·• fixo do.s id.éia.s. 
gic..1. cout1~.t o monopolro i:lherent_e acs di- que dominaram n<\ A;semblê:i. Col!stituinte, · 
pioma.s ac:~dernic:o;;. · : par:t 11<.iar,. e !!'1oria daquell<L illustl'e a..~ern-- · 

Pa.1·rindo uas i·lé:i.S que 1lominai-:im no blêa..que ;!.final promul:;ou uma. C m.itit11iQão 
espirita elo nosso !egi~!:vivr coustjtu1nte, que qne foi apJnr;ad:1 por L.e:m D.>noa.t. co:no um 
na!l~t fez. ~inii.o co11sub; t:i.ncia1' ern u:n:L <lefi- :.."l'ancle mo !elo rle ~a.bedol'in. . (A.poia•los.'J. · 
niçito .:i, ma.teri:i, contidti. no rlect'eto ··'o Gu· · sr· P"esi•lenta. Eu considel'o cvmo .um 
;orno Provlsc•rio. ·quo C$tab<lleeeu a. libenlade pa.~so pa.r-J. a rétagua1·.ia. ·a a.flh·mação úe que 
de cultos e a s''p11·;1ção do E~t:iilo à .1 igreji:,; <• nris~:i pact".l fun.iamenta.l recoa hece ·ainda 
concluitno;; que o.- sep~.~t\~ü.o all udidu, vt:-iu a,s ho:1ra.1·iu."' <>cdesi:i.stiea.s e obatlece a prin
ftxa.r limites preci~os. qt10 nii,1) porlem· ~1i:· re· cip!o;.,, que se u.cl1am rc<ogado~ •. Semúlhiu1te 
vo~>'l1.dos por um:i. lei ordinaria como foi ari'it·mati "ª importii em reconhecer que temos 
inegasc!mente aquellu. qne ct•eou inconsfüu- õ.i;;tt1•ç:i.dumente uma religiiio de Estado, pois 
cionalment e uma. lega.çio j uat.o á S;J.nta. Sé. ti. unto equivale :1 mu.ntltenção <le um en-

A sepa.w1.ção da i~1·ej ii. e do E::!t:t•IO trouxé vi<vl o dlplo·r•a.t100 jnnw :"t -153.nte se. 
consequencia.s jurídica;;, polit i~ e ~ocifü~s, e! E, Sr. p1·es!deate, a nms:1: Con~tituiç'io . é 
o uosso legisla.r!.or constitu.nte, no de~·!obra.- muito clar.i a. :·espeito, de inodo que o Estu.do 
inento da sua these, uão fc::z m:i.is •lo que in-' não po1le rec:m•oec~r ::i. jar:\rchin. ela. igreja · e 
spii•ar-se nas doutrinas uvJtleroi<S; impi-es-1 nem o o~gan ismo do ·seu g.:i,•erno .. devirlido 
sionou-se profunda.rcenr.2 pe!·J ec:!:o rl:t.-> d1~- em· a.1·ce:ih:pados, bispu.<lo . .; e pa.roch:a.•; o E;
cussões agitiltlas, que vi~atn ho,ie Nsoh·er o t:~do reconhocc ::rpena.~ :i.s as~oc:iações N\i
p:roblemtt. so:;ial, t:rnto n!.l Europa como ila. gLo5as, quaotlo reve.;tidas das form:i.litades 
America. O illast;·a<l.v 1·eL1tor da. co:nmissão 1eg;1es na. "l''lf'rn civil, exercendo direito~ de 
do orçamento do 8Xteri:,r deve sa.b~r que ua pt'.OPl'í,eta:rías, a.\quirindo e Mien,i.nrlo bens, 
Eurvp:l a questii.o soei().) e a questão olo dia·; -propl'io;., co:uo eu:en<lerern. (Apoiados.) . No 
em !'reate a.os go><>rao;; rortes pel<i. prep'Jll· regimen actnal nilo ê po~ivel · 11d1oittit'-se 
derancia do el1?ment:l milit."ll'. p!!lo (l,)loio in- 1livisõl"s eccleSi11.$tít-M no territorio naciünal, 
condic!onn._l que lhe p»esta o eapibJ, em 1 como i:1conteda M tempo em que hil.via uma 
frente ás orga11i.sa.çfies pofü!cíl.~ acttui.eP, for- 1•eligião de E3tMlo. As::i m mesmo ness!l. epo
ma-se a prauôe av~ l:1.nche: a legião immens...,, cha o po:ie1· t E mp-:>!-al ê 11ue. 1.lecreta.va..- se~ 
dos grandes ba.tal!l<>.doi·as, que alü estü.o pc- melhanta di 1·isáiJ territorial, porque tt•il.tava.~ 

· laja.ado pela fe!icitl;i..:!e , <lo prnletariiido, cs- se de um acto tie sober-... nia.. H~je· ·os bisp<>s 
fOW;3.ndo-se de um modü inamli to p ela. r eso- e umls pel'8ê•ria.!i1hdt:s ec::l~it.l;ti~s,em· (rente 
1U\;ão·do [•l'úblema soci1\.l qne cons.füt,1. ira a à :Ori!P.m po!itic .1,,são meros pa.rti~ulares; são 
fülkiJa.de <io liomem sob!'e v p!1:.neta. ·,\s no- c[•la.diio;; bi·n.zifoiro~ .;;uj~itos ~s no:isas leis 

· ·vas doutrina:;, ceclo OU ti:.l'de, •,rencerii:O as or- _civis e pOli'l.íca.s. . - · :· · ' · . 
ga.uizações a.ctua.2s, Cí:lbora. se uivhlam ella8 - ·o ro:, si.é esta a doutrino. coustitucion:i.l,Je
em varias correntes, cm opiniões ·differeutes g itima ded.ucçã:o de todos. os princípios scieu-. . . . .. ·.. . .. 
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Wlcos quC; influi mm ·poderosa.mentê no es- vacillar;tio no espirito do~. u~ssos homens; que. 
pirilo rlo D.ô;:so.législa.tlo;:> í'onstitnitite, é claro coinpüetU o porll•r legislativo.e c•m. ~::ira.! a 
qu~-não no~:; pe1·mittida·r,'c•mh;;cer d,~ modo altit a.dminL-;ti>..ç·ão elo p:iiz. De um lado,.é a 
algum a exi~trncía úe qtnlqth•r · po%r tem· secu la,Ii~açãn :lüs cemi!e!'ios. que é aberta-

. \JOJ'3.l no Papa.r1Q,· facto.aliás já. d()vidamente menti'! sophís1m.·la.: cujn. lei não é e:.:.ecntad:i, 
e>s:tudado p~:as -nrais b1r.inr·nies i!lte!'n:1.~i6- {apoiMlo.·) <'eonll'O lado n[H·vemos.que teem 
na1i~res cscripto.r~s <'o Dirdto da.s · Genti·s. sido postos muitos emtaraços á)lberll:i.V.e cte· 

. entre º" q.uae.s é ,i usto srilien tar os comes de cultos. · · 
Hcfl:er. Klube~ e !lfartens: · A prorosito eú fÓlgo em reconhecer aqui, 

Tambem não deve s~t· egqu~ci 'ç o nnme ele em·l11na ª'~em olé~. repablic •na" cio meu paiz, 
. mantsc11li. quo (•m ·su:i. .11i1portant'-' oiirn. qlie o l~sta1lél do Rio Grande. tio Sul é o uoico. 
-Theorki G~.r:i.l do Est:ido-e~tur'.n. profi<::kn· er.i r.o~~a pntria. qnc tC:!rn pro1·tu•â.Jo cl,1eg;u>' 
tetnento tocl:i..: csb~ quc~tües. ;\$ ultiin·i~ f·on~e']t1enc·a~ eh· t!.:e~e con~tirn· 

'1.linµ-het:l, o illu~t.ro e•ta .. '.bla itnli.lno, bo- c;ona.t em relação á libe~1lade espirítu;d, e 
mc~:n r<:p<!ta1!0 p~!o· H:U sao('"' e pela sua nc~t~ mo:ncn lo nfü\ po;;so •lei:s:;w de us~ign:i.
e::e!·;!in., e~lucfan.!o o r·ó;rím<?n th sc;,'t~ra\"'º 'ar a ~oore1»11;ií•). !< inflncn.-:in , que fom tido 
.rfo E.-t11do J;t lg1'f',ja,a.ffiYmil. que nii.o {tCnle ha- ne0,,;~ t:ab~tlho o f;en i!lustrc pi·esiJente,.o 
ver dois so'·e1·an(!~ (>X<'rcencJo juz"~; i1~(·iio :1n no:w•<'i. br.1r.·,1e·1!'0, que se chorna. Julio de 
mrHno IP.i'1·itorio. }mrquanto. : da i1!eia rlc• C<t:•lilho~. (.·lpoia,ln.~. mui!o /Jr,,;i.) 
nao,:ii.o. o te;-1•itc-rio 6 c·::cLsi "º 'c[:;quolle Ciuc :,;uii··~ a1•::mnrntcs f'iio apNsentndos pelos 
o po~sm·. ~fleptus rJ11. lega.-~:to do Vatlcaao, e entre ~lles 

E' fJó1ta.:ito intuitirn que ri P<tpa niío j)(;lle 11isting11~-se como o ma.is forte o q111; ín•.-oea 
for o.utorid~de tcmpora.l Gtn um te:•ritorio ! o fact" de s~r a religi~o c'üholica a religiílo 
O:ldf) lla uma n[l.ção cooslit.ui1)a. tht rnaior·i:t do< bt'f.zdeh'(IS. 

Abolido o pouer temp;1ral do Pupa., füct.1 Q S~. RODOlPllo PAIXÃO - Não é O mais 
que era uma cor.seqnencln. Jogica dn rcvo- i•.:OOl·tantC'. e n>:m o mais to1•te. . 
lução que vinlHl trabr.ll:a'ia d··s<le (•poea re- ô SR. G.n~.\o CAttvALl!A.ú - Sr- Pi.•esi-. 
motas, a lgreja Catl1olica. pas-on a. set' um den1e, es:a qtie"tii.n tio oumero j{i roi p~t·feí-

. orga.nismo 1!esti11a<fo ú. .'>ida e~p~l'itual dos tamente de~ent·olvina. pelo. nobre Deputaclo 
seus erente.s. _ a11t.cr '''' <irnenda sup·pres51\·:i,_ ·mas quero 
_O catl1olíeis1.no .j:'1 dern.np811hou a ~ui>. niis-f ainrla a.diluz. \.r a.l~u~as cou~dera.çõil·$·, que 

sao; tenifo. cxerc1rlo a slla supreniaDJ, na no meu p3re~er. n<w !ol'am feitas por S. Ex. 
Harle Med ia; foi inqueslionavelmente uma o povo br;i-iilei1•0, as,:im como em J·igor o 
institu!<;ão pod(-,ro~bsima. á qual a hum·:- po-vo portuguez não podem se-r considerados 
nidaLle !levtirendfl' culto pelos servi•;os que no~ t~mpos mo1le1·11os como. francamente. ca.-
ºPl'ortuna.mente lhe prestou. · tholicos. Cathclico níio é o iuuíl'itluo, que-

O S :i3 ~ L , · a· como tal se int.itu ·a._ 
r-:.. All}lCt.A lMA-"p~ia. º· E' ex~cto n:.e :oemolhaate decla1•açii:o pes· 

O SR. GALE:i.o CARVAUL\L-0 cn.lholicismo so:i.! tem rrniito valc.rpciraquem se diz C>ttllo
PMSOU a exercer i:nicamente a :>U'.L t>.·~cii.o e•- !ico, m"s penso qUe C."!.t\Jollco é aqueile que 
piritual sob1•e 0$ ~et~~ fins espalhados nas ,Jí- crê e smite c~tholic:i.mente. ou melhor. na 
'ersas naçõ·~s civiliza·'ti.S, que adopta.m es>a phmse de um :;abio pensatlorpa.trio-catholico, 
religiã:o. -~ssim é il;\ maior evidenc;a, pelO$ é aqueHc que crê e pratica a. religião catho-
al'gumc~ntos exposco;, qne a !gN•ja não po-'e !íc.1. · 
~el' consid1mi.1hl Ufllti. potencia com go>Tet•no E' certo que não se exige que se seja um 
temporn.torganir.a.do. com a qual se.h licilo sab:o th Ign•ja.. 1nas é indispensa\'el q,ue se 
estaueJecel· i•elo.<,:ües tlip!omnt;c:tS. Tal procc- conheC'' o catbecismo ca.tllolico e se creiam e 
Mmcnlo está expre,s:i.mente> condemna1lo se cumpram os preceitos.alli contidos. 
pela no~sa. Constítui~ãci. e niío se .co;i.tluna 
com a tt-ad1.:;-Jo 1·&puWcirna, qtle devemos 

·l10nra1•, mant<:r rntaeta, para que a mais ri
·goro>a justiça nos ~ej~ feita no r11.turo pelos 
poste.ros. 

O $a. MrL1·0:-;-Foi o mesmo p<issoal, que 
formou o Corigresso Constituinte, que dep-,is 
eni assem biéa ordin::i.r·ia votou verb:i. p3.ra :i 
legação jupio Íl S3.nta Se ; é pm·ta.nto um:i. 
interpreta~:ã.o a..utllentica. (Apartes diver .. os ) 

o SR.. GALEÃO CARVALHAL-Sr. Presidente, 
eu não Il€'go, . que d.epoís de promulgada. a 
DD.3$D. Constitu.iç~o. telllúi 1iavfüo uma ·cei•ta. 

.... 
, 

O S•t. R\RBOSA Lr:i,r.s.. _, Tal qus.1 como re
publicano; não e quem se diz. mo.s quem re-
almente é com t0da sincarid:i.de. . 

O S!i. GALF.Io CAlWSLITAL-Sr: Presidente,· 
nô; temos as provas mais inefragaveis de 
t'l.! facto histo1•icv e sy.tliema1i~0. tanto no 
Emzil come- em. Po1·tugal, pwos Je raça· 
Iatimi., e assignalo esta qu:i.lidMe, p'orque é 
muiro irnport:i1lte na aprcc1açiio qu!l e.stão 
faze-ndo. 

E' a;;,,iln que mi.~ lutas r.:1ígio,a5 que ro1·:.m· 
trn.vada..ç;jámai.3 houve dtt pu.rte do povo o. 
das classes lettrt\das mauifestu.çõc s de ?-.POio 
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~-e de adhesão- ao c1ero, qué ""'répresenfo. a' que térnõs ufü governo de maioria., · e que', 
_ Igre_i&, e as varias corporações religiusas que li porta.nto. o yoto du inaiol'ía :d•> Con-gresm é 
-fam bem representam a Igreja. · - -- _ ·q trn r-,7. e. lei . Est.'l. -é a 'ertla'1 cHlo lacto, m:is 

- Em_ Portugal o _illus_tre ho_mem_. , __ d_?_ E'ü-1110• si !Ut~ fosse __ Jici~o c_on lrari:w seme_l-hante)acto_,-
ma:rquez de Pombal exp_u!s~u-osJesmta.s, _ _re- embm·:i. p~tra mm tos ~parcc;a· _um -~ara. !oxo, 

. dueto forte do ca.tholicismo houtem. como 1 eu diria. que t!S 1;n1:orias nao governam ·e 
,lloj~, sem que houvesse a menor · manifesta~ já mais i!<:n"erli!l.J.'arn, co:no·-_tam bem 'jámaí s go,..-
ç;i.o popular contraria ao acto. · YerU~trâo. (Apoii:tclos.) . ·· _ · 

.-. : Em nossa patria assistimos à Juta episcopo- E' verdade, repito, que nas osoembléas)e-
Iila çonica na qual toro:ir:uri parte· dous bispos gisbtiv:1s; em: _suus delibe1•açõa>:,. o .voto da 
nota.veis pela. $Ua energia e pela ma cap:tc.i; .lllaioria predórnina . . mas ne:m ~emprP. repre

-dade (apoiados), Ness;i. occasião Coi con~:·::-. os sent:i. ell lJ a verdac'.e e as u:<pi1 ações do po>o-
mesmos in~tanrado o compet ente proce~so e E º' cx;P.mplos a.hi c-stão. 
foraro· coudemnados. e enr consequenci<t en- Pe!o voto ,10. mil.ioria, Thcmisto.:les· não b 
carce~ado~, e· todos nós nmos que o pc1rn rii~ E!Jc~·taóo a Grecia, s:i.!nndo a civiliw.ç;Lo 
brazi]eiro conservou-se silencioso de~nte de gn:ga ~a i.nvas:io pe1·su,. 
taes acontecimentos; Pelo voto d~ maioria. nuo t9?iamos fundGdo 

_Durante o imperio não hav_h ~sta!1i::;tà que 1 a Reput1lic;:i. 1:0 Bl"'1Zil n~ 'li;t 15 de novembro 
nao recuas>e_ deante da refo1•r::~. que tinba de ISS9; pelo voto da. ma1orm que govcrua.va 
por objectivo o. sep:i.Pação do Est:1Llo da uilo te~'iamo; aboii<lo tt e:;crr.vidão em nossa 
Igreja.; quasi tcd.os eximiam-se rla responsil.- patria.; e ainúa P'~lo voto ..\;J., maíorh que 
bilidada de decretarem uma medida que era pro 'omina:va entJio, o grande nomem de E~
contra:-ia aos sentimentos do povo b~i!eiro. ta<là .Tose Bonifücio, nüo tei·ia fe\to a no!ll!a 
Pois bem,_o govern"I provisorio por um sirn- inrlcp~ndencia- e fund:i.do n r:oss:i. nacionali· 
plos decreto fez a graade reforma, e O UO>~O dil. '.l~.- (-~JlOíado.<; mui:o bem.) 
povo nenhum prote;;to apresemou, nenhuma E de:p ·is, Sr. Presiilente, -p:i-ra q:rn. mnn. 
conaemnii.çãci oppoz il: um n.cto de ts.manho termos um mini~t1•0 pe;ante um poder nullo, 
aleanee. (.4poiados). · e qu3 i>i existe ni'í.o é obJdeddoi Por -v-entu1•a. 
_ Onde estava. pois, o sentimento. rel!g-ioso estamos assi5tindo . aos tempos gloriosos -~e 
do povo catholico, O:!de estâva esse aferro Leão X., •le Grego1·io VIL e aos tempos nao 
po1• crenças pelas quaes não se 1Ja.ti:tm 1 méno3 gioríosas de Hililebrn.ndo? Não, meus 

Sr. Presidente, V ; Ex. esti\. 1endo, que o serillorEs, o catholíci~mo "j;i. passou a · sua 
argumento_ da maioria não prei't~l°"ce, por- epoc:i. e hoje resta ap<:na.~ a tradição dos 
que e;;sa maioria é uma maioria. passiva, que seus fausto~, da gr;inde clvilisaÇfi.o medieva 
tem exclusivamente amor e interesse pelo qua fundou, cu,i[•S d~pojos devemos {'Ltardar 
culto externo da fgrrja; e a. parle fetichista com a m<txim, Yener:J.cão. Não, nó.;; não po
que a.inda. predomina,_ o que e muito diffe- demos só l'ender homenagens á. um poder 
rente dá. -verdadeira_ crença, que foi a nota que já nüo existe, 
P.r-edomi~ante no ~e~po ~m que o cath9li_- G s D'""U~-wo- o ca.tholiclsmo nii.o 
fl:~~1~~1 umarellgiao trmmpllante e c1v1- moi~~eu ~·nu;~t h~i de morrer-. 

O SR. GXLEÃO C.\tWALliAL-Eram est:..s,Sr. O SR. Com\ JaNioR-Enlão qual .é. a reli- - - · 
gião dos bmúleiro~ 1 _ Prcsl '~ente, pouco mai~ ou menus a~ cnai;i-

derações, que ~-nh:t i~ fazer em defer' <\ 
O SR. GALEÃO CXR.YALl-L\L-0 ·povo brazi' emenda. do nobre Doput:J.<lo pelo Esh L Jo 

leira em. geral é indiITcre11te a religião . Rio ·ele Janeiro; -<.'mendu, qtle terá .o m~u 
Nôs estamos em um pe1·lodo verdc.l!ciniineute voto sincero e convencido. p::iis que clla vem 
revolucionat>io, esta-mos preparnndo o nossó re~tabelece:· a nos;:~ .,,..erdode constitu~!o;1al 
f'oSpirito para uma_ i.rans!ormaçü.o religio~a qm: s;, pretfnde altera», e que é :':)'S temati~ 
de accortlo com a moral. a sciencia e a in- C!).mente violada por· aquelles (neste ponto 
dustria. · · longe de inim oJiender ii. ninguem) que re-

O SR. CosrA Ju~"!OR-Então infeliz do povo ])!'C!eiltam o espírito retrogrado d3 Camal':i. 
. brazileiro ! · V •. Ex. está irrogtlnúo umn. das dos Deputados. . · 
-- inaioresiajilrias ao povo bra.zileiro. O Sa. Guf:oELl'tA_ MouRio-Não apoiado. 

_ O SR. GAL-B1o C,rnvALR.>..L-Perclao, estou O Sa; GALEÃO c,~YALHAL-Dou o meu 
desenvolvelido uma tbe8e de alcance soei:::.!; e >oio ú emenda. como um protesto l)Ont1•a a 
:l-n:i.lysa.nLl;; fücto~ que ·ninguem poc\erâ coi:í~ marcil~ que vae le'.-ando a ~epublica . Brazi
testar. _ · · . leira. De-todos os lados eu _v~jo que se pro
-_· sr. Presidente; um outro argumerito, que ctim - investir. éontfo. · a · sua orgaoizaÇão 
tarnbem _invocam aquelles :que julgam Deces: ácfoal;.tj_Üe dev~ sêi:' 'conservada, fiçarido _in• 

_ sa·rfa a legação-junto ó. Santa. Sé, é dizer-se· taeto por muito tempo o nosso pa~to funda· 
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· roentaí. C~;no symptorna eú véjo o honr.ado e~cutado, •. 'assim como o .De~utado pa.uÍista,•; 
Pi·esiderite da. Republica .inshti:>' pela. .. inter- nu.o ouviu os epithetos;< a que V . ·Ex. se. re'. 

.. pretação. do .art;: ,)3" da Consti~ukão,. que fere na su1 ~arta de hoje. · · 
· trata c'.a mteryençil.O do Governo··Fei!era! oo; > Q _$il. COELHO LJSBJA:-Mas appeHo. p<1.ril. 

negocios do5 Estados: Sifr.e!b,onte· iilea: te!'.lta. a.··Ca.mara, p?.ra·.que ella diga. si 0 que est]k 
.a.cst.ruir a au·ton.omla. dos E:i;ad:)s. e ·sera um publico.tlo, roí ou·não proferido :Por mim~ - ·· 
.golpe pri.fundri rn:. feder:•cão·:, (11poiadas.) 
~'1.lem disso eu enco·ntro outro symptoma. de DrveRsA.S '\'OZES-E' verdri.de . 
.re'trog-rauGçU.o no fervor ·e. rio entirnsfasrno· 0 SR. CoÉL!lo· LISBOA__;_Antes de sah.ir da. 
com qu~ moços üe ti\lento, como·o St· .. ·pau-- Co.mara. Sr. presidente,. div-ersos collega.> 
lino dc Souza Junior.su~têiltam a: nece;sill:tde pGrf}untaram-me : <1: Tu foste de~afi.ado? » 
da. cons;:r-vaçã.o de uá1 minis;.ro junto ~o V:\- 'O meu nobre amigo , o Sr. Sem1dor Joa']uim 
ticano. com::. .si tlvess!;lmos restabclcci~.o a Pernambuco, tambem ma ilis~e: «Tu vaes 
relig:ii.o de Estado. E .tenho tlito;· si cu infü- rcc,chc::: test~muntia~ »,ao .q11e respondi: re
viduaimentc com o m~u ·-:o~.o e com a minlla ce'-<:l·tts-liei co'n codo o i,.a::;e1·, p'oi:s estava á.s 
p 1iavra niio p0s::;o concriner. pn.ra que a ordens tlo íllustrado Deputado paulista. 
emc1!da supprc:;,:jva triump\Jc, an men·:~ ha· Sr. president<i, jâ a.g;,ra. devo decla.ral' a 
verá d:i. minlrn. purt~ um pro;.esto. contr~t · a V. Ex.. e a Ca.m(>ra. uma Yez por todas, que 
coasenw,·ão <la. legação junta ã. S.iuw. Sê, que sou pa.rtidario do.dnello; o que eu não sou, 
delxtti-ei regist:r:i."o. Sl'. presidente, e armazem de pancadas, nem 

Sim, a Republica. precisa dos n·~ssos. t;,gfor- do; Gesa.foros. (Riso.) i::m pontos de hom•a, 
ços, o si não pugnarmos p:i.ra que ella se tl)do e qualquer '""'valheíro me encont1<1orás 
enc:uni11l1e pai> uma vereda. segura, tel'emos sempre de viseira erguida, com a coragem 
a, r.!olom;:,t sorte do ver 0s .seus tristes fone· que o meu tornperamento sempre me diÍ. 

· ra.es. nessas occasiões. 
(Miiito bem, r,útito bem.) . Terminando,- pois, o ioch'.l.ente, .resta-me 

sómente . ·pedir il. c,_.mara. dos. Deputados 
O !i9r. Coeiho Lis1)ori, (pm·ri. iima mildesoylpas pela e:rnítaç·ão a que me levóu 

e~pl:car;ao Jlessoai)-Sr. P''esirlente, re>pon- o meu ·tem[!Cl'umento e felicitar-me pelo 
dendo ú. explicáção que o illustrado Depui:.aG.o termo <lo·inci:~ente, (.Muito llem; muito bem.) 
rior S. Paulo, o Sr . Bueno tle Andra.da, . Continúa 0.2• discussão do :projecto·n. 29, 
ii.caba de dil.r il; camaro. dos Deputa.ilbs, de lt\97, fiX(>UciO o. despeza do Ministerio das 

· r~ferindo-se as pln•ases quE>, no uitlmo dia de R. elac:ões E:-1;teri0Ns para. o exe.rciclo de~I898. 
sessão;trocimos nesta Camura; expLicação de ' -
que Lii.-e noticia. por tesi-:munbo de divet·sos 
coUegas meus, ao voltar ao recinto 1la Cfl.mar11, O ~l.~ · l'ilnlaquia!õi Gonçalves 
corre-me o de~'er de dizer ·ac;S meus nobres Sr. Pt'esidente, Sr.;;. Dêputados; antes i1e 
col1cgus que não ouvi a ultima phrasti, a que tudo :preciso de vossa benevolencia.. Preciso 
s. Ex. se refclf'iu, e que uma c~\rta que hoje füi vossa benevolericla, porque nã.o estou aaos
tive a honfü J.edirigir à· Hluscraciu radacção tumarlo à tribuna, preciso de vossa bene
da Ga=ela de No!:dl!S, rei a. a >ilrda;Je 110 (] Ue volench, :porqn.e me falta. competencfa para. 
nqui se passou, como a p:o]irja á Gamar"' Lli5cutir nssumpio tão importante,. preciso de 
pQ,'le da.r testemunho ; que 0 facto ele niio ;-cs"a bene•oleneia, porque absolutamente 
ter cu alludido á phrase, em questão, que n~10 esta.va Jlrepo.rado pa.ra. discutir e muito. 
s. Ex. diz ter sido a ultima, explica-se : ll!enos ~ara e~clarecer lle qualquer mo1lo esta 
não a ouvi. E as3im con:o eu, uiío a ouviram, d1scu~sao. na qual entrei, :porqu~ rnotiv-os 
sr. presidente, _o meu nobre colleg:i. 0 es~:ec1aes_ me cha.m.?-ra1:1' a ella., mo.tr"i'OS pelos 
Sl'. Appolonlo Zenaydcs , CJ.Ue estava sentado 1 qu,i~s imo_ ~e po_1'SO ~e~us 1r a. y1r defender 
;). minha. direi't.a.; meu •lístiacto companheiro um correl1g1oua.r10, lnJUsta. e se~era.mente 
o S1·. José Peregrino, que. se acha>:.t uo outro accusado. . .. . 
lado; e outros muitos collegas, que podem Mas, s.r. Pr~s1dente, Ja que tenh? nccess1-: 
d(lr testemunho do que affirmo. · dade de mte:cv1~ no debate, devo dizer o q_ue 

· • , • . · • penso em rela.i;ao ao orçamento das RelaÇQes º" Sns, }L\P.vOr..rno. MouR,\,. Ar,:ror.mn(I Exterio1·es o isto com todo o de:nssombro. 
Z!~:'i'AYDES E ou:mos-E •erdadc ; nua a ou- Sr. Presidente, a[o pre6iso fâier profissão 
vimos. . do fé r~publicana.. niio a preciso fazer, ,por-
• º·Sr. .. S1mzt::OELL 1 c01~r:1h-.Havia: efi'eçti-_ que sou l'cpulolic:rno, l)edindo par:.i.. isso.~ím
v:.ur:en~ tumu!t·J, o· quo uaturolml:'nto. 1m, pfosrnento : licença i1 minha. coosciencia. Sou 
pelllU que V. Ex. ;i. e.>cuta.~se ; 1nw; o Depu~ rcpublkiano porque entoudô C]Ue.· neste mo-
tado va.ulísta tlisse; . . . m:.>nto sà a IWpuHicn pótl0 salvar o BraziL ·· 

O Sn. CosTA JU:"<Io1~-Dísse ; eu .o aílipn11; . Uma. das _q uestües mais• v:e1itilnc'lo.$ n0$!ª . 
. -. B é bem. possivel que Y. _Ex. u[o ti.ves::ie Çama.ra, S1·~ Presidente; tem sfüo a.legaçao 

... 
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.P~~Ílte a Sanf:l Sé. ~fr;tivos e;p;;ciaes h~em- [po·!ür r1:\~· ~ pm•:\ e e.xclnsiYa;nente~l'eligioso, 
tn0 \1f~:~1:. C:?nt.~a ~t e1cen:I=i. da\ ~eu·~·.'ll(·:·!:.'l.,: f'::pldtual. L·lf'oí-{·laf.) ... 
cl9 meu : 1 1•t~net1:>$1mo ~:mg0. cu.)U:l 1·.::eo1·da- - A~"im. p:•i8: de1·0 t!izer <l.5 razões por que 
çu~s aeanem1C·f,.;-· n!e_ s~o sempre ;:;ra.t.'1s •. e voto." niL1 t)L1.:.;tnnte· t.i.ú-Jo is5~• ~contra a m:cead:i. 
cu.;o ~omt' _pe<:O - 1.1 ,,co·~:~ p:i.r·:~. c'ecli:ml', o 1lo i!leu iilu,;tre coilega i.·lJ)Oículos:) 
Sr. Er1co Coelho.Estou de accoNeo. com S.Ex. ·· Dcs·•e j:'t 11n•oi.heco o meu rnto o o Yalor 
em re.lo.ção ~ (ltle$t:Lo e:n si. :Si S.Ex., ,-!es,;e. d.a m'.nhc~ p;ita.vru, si clla. tem algum ... 

. por u_m pro.iec~o. propm: (J.'rn_ ~e e:-:.tti1gut,se a YozE?-Todo 0 valor. 
legaçao JlllltO a S •nt'it Se te:·•a. o meu vot·.J, ~ . . _ . 
nM> poclr·rL1 1leixar (~e d;1l-o. Teri:i o meu . O Nl. }ó.LAQUB.~ Gu:->;::AX:.VES- •• - mas, vo
voto, sim, porque sempre. à.-~~le r.s teílipos da 1 ~;n1lo 11d:1 ínterprc l;~~'ii.ó da ''1 p~io ill~st~·e 
nwnal'chio.,k,ti-me pela ~ep<mH,'~º •.la [g!·eja! :sr. Pre>idc1ir.e ~o Rcgm1ento er!1 rel<wao as 
do E~tar.10. · eme:id;)..1 qi1e dc·rem ~,~r acce1tas 00 orç~.-

Ainda mni.t_o mor;o, naqueile mom~nto cm! .mcr:to, fil-o com i'len;1 conricç,~l.o de q uc vo
que ~nha togo e tin-h:1 !1pnla''l"'~ m;ds fácil w.rn. llel:1 vc1·~l:ide. _ · 
do que hoje, pc·rque jó. vae in~ faltando, pelr. Ach? qu~ :1. rnterpreta\;a.o dada. ]~or S. Ex. 
falta de 1m.bito e pelo exQrticio 1'.e p;·o:i~silo (perm1ttil.-me a C<.l.nin.r:i. que o diga., ape7.ar 
muito diJfürente .. _ da su~ vota.:flo em co!1·.ra1·ío), é a verda1eira. 

7 
,,._: • ~ :- _ , . , .. -~ inte~pre~·~ç;i.o q:1e obedece ã logica, o !Ilf\ÍS t~o 

'ºZu~ Amd~ n,w lhe iug1u a p.Ln·.:i.. que"º"' eo.qaf'll"' que M~ep:ut·a vs.nt:1:;<•m 
a· SR. MALAQGL\S GoxçALY1~;: ..• -eu com-. 1ie mi.o <ll'.sorgani:wr,por Oc!'.a~íã1) de d'Sc'1~são 

bat:a. em fav. or de.;;~a."r.he.sc ç fazia· confe•·e:1. ·1 dos orç~inento3, a.~ ~eis da Re;;n~blica: a adrni· 
cí9.S "(lnblí~s, em qt1e, Jemb1'ando 0 no: 11e de ll!:5tr·aç;;.o uo ··omplica.do 01·gamsmo Qa Ropu-
um rlos mais distinctos republicanos, o Sr_:-.fa- bl:c_a:· (!Ia.aparte-<.)_ . _ 
cic.l Pinheiro, a quem e11 mostr;iva a. 1pinh<i 1 ~ao \~JO e 'l}?'eUiet_!:c'a em <le~o~gau1z.nr, 
conferencia, porque clla. ern. fr'o. e!le me 1 na ccc1~1''º 1fa. :-iscussao d~orço.mento :.;qmllo 
dizia. «~Ialaquia~. Vos~ê cu s:i.lle de lii. cuber•t.u que estn.01·gam~tvlo p~·.r lets communs. 
de pa 1mas ou eLltão s:i,lle morto»-tae~ eram\ Quan<l:i se qu1ze1· n~1Y11 fic~r ou a.cahar co~n 
as doutl'ina. s que su~1~n.tav11. e .. J J1PSS•is conf:::-1 ~m se1•v1.c;~. ~""'ª mo:11flcaça.~ CJU rnpprcs. :<ao 
rencia~. Qu coberto de palma>. porque trazia ~e~·?. sel' ~e1~ pela me3~1m foc:ma. I>º~, q~e ~al 
a convicç:w. on mono, s1·o;; ::i.11,-el'S<ll'i«s·me ~.en1ç,, fot i.;rea.~o. (lfoa upoiwlos.) i-e~1gne
vcncesst,,11 na occa$í5.o. mos ""QOl".uma. ~et comm~m a lei que creou a. 

Ma.s, nffo :i.oonteceu nem nm~. ne:n outra\ legaç;-.o .1 '.ln~o <\ Santa Se e deixemos •le vüfal' 
cous(l, o auditorio e~t:n·a m'·is ou m8nos p1·e- "::'.'"º a. rle~i:;ez:<. p.m:i. · e;;se fim ; d·J ton.trario 
pa.r.,do a meu raYO!' e fui eu u ,·en<:Pdor. n~o podemo~ ati~olutamente eíll uma .(tt~ous-

E,;>e pas~aclo me ol:lr11:1a'·a e me uLri:.:a a sa? ti<> <1~ç :imeato cortl~r a verba.. des_!mad::i..a 
votar com S. Ex.. m<ls si s. Ei:. propnzes;~ ta.1 ~e1~v1ço. porque. a. r'e•m·gr.mza.çao s .•rni. 
a E:x~incção da l~g;v.)io junte• à Sarita Sô em complet~ e <1 econum:a. neohUlll'.l.. . 
um<~ il'.i de caracc~r permanente. ·o Sit. Tnronrno DA. COSTA-Neste carn · fa-

Es~o. kg•tção •:5.o rúde existü•. . 

1 

zh•.-rn l1l:;:url!l\ econo<nia . 
. A l~i ~u? ?reo~--~ !;-ga91i.oj~~t~1• ii. S~i~t~ ~e O SiL M \l,\Qt.:us Go~ÇALVES-0 ministro, 
e um,. 1~1 ina.drm~~l\ d. e c,,n.r.~1 ia aos ,J, 1 .. ~ ~ue •:1. .-.. :, fi ···,·~ ""n'i~i·Jn : 1·n11~· •0 , ·nc1~ · · 1 l" , . · · · • .. · 1 ~J J.1 t:> u. 1.:.,., ... _0 u.. ,1 u. J (. t., • .._\t , rJI ...... 

c1p10~.~epu: ICC\tio~ .~ ª-~p,rincip:os ''. • ;.0.n~ · que nãoni totuli<ta·!e. A economia, portan
st1tu1\aO, : contr.:H h ,.in"'.' ao~ }Jnllldl o~ 1 to. ~cn·b rnni•o pe~·uen't. 
actos do.. 1,0..-eruo Prov1sor?ci que dec··e·o0u \ . . • 1 . . . _ 
a ~e1uração d'i. Jgr<>ja. do 8sta1lo. (:ljiniado.o.). _ C~r S;L lJr::PUT ,1~0-_0 t?IrmCrv plen1pole'l-

Eu ali~"luta:11cnrn nâ·1 p}•S·J crimpi•e;!iend:·r1 C!ill'IO. <!llO e~tu !a. mw e du quadro. -
sem~ntrat ern ques!ô<.8 •heo!ogka5. em dis· O SR. C\íAr .. AQUL~s G,>l'.\ç,~LVE~-E' esta a 
cuss~w sobre o merecimeutõ tlo cathofü:is:né•. :ninh~. O[;iniã.o qanr.to a e~te ~onto . Não vcu 
sem entrr.r eni . m.'.nl1um:1 dc.,s:is pe.1uenns i mnis i,rng~,- p;_;rq_u~ como dis;r·, n.ü C•)ffiGçar o 
füug1·~~n:•s t!e l'hetor1ta propr1:•mcnt~... 1 n!eu c~i·'~Ui.'Sll. não esr.ava p-r~pa.rallo para 
. O Sr.. A\:(;USTO SE~ERu-V. Ex. <ir"Hmenfa tl1scut1r e muito_ menos pal'â c.-<cla.rece-:- a 

só com a Constituir"ão. (Ifü <mti·os cw~rtc:•.) C_aruar~, e;n rc!aç«•J no Otço.rnonto do Exte-
1'1(11'. 

O~S1!. MALAi.l~rA_s Gt•NQA~YES-:;. a cOn$e_r- _ Tenbc dito em geral o que penso em· rdu
vaçao da lPg.:i.<'~º Junto <t Santa $e. Eu 1u.10 çao n. c,s~t qucstü.o. 
comf11·el1endo Umi1 leg.,çüo ju;;r,::i á. Sa.nt::i. Se. E .. : 1•ahiç;Io aos outx-os pontos. o mc:::mo 
dc5de que nos nã.o temos ltgações de fe. não moéiYo 11;e fal':i. vot:..r contr:~ t.011a·~ as outros 
~0 11emo,; ter. pol'qne. não ~nmr.'s nem cafüó· ·~upµr()~·s·ie:;; ma:::. em rehu;ão a. esia, eu me 
li•:os,!:c,:ii protesr:''"~'!-e8, emfim. c,•!1\1) N<i<;io, a.l'18CO dJ i!lus&r« L-cputado pelo Di8tdc~<.' Fe
~us nao _ternvs l·el1g1a.o, somo':_ cornplei;unente der;.! qtte [l.prc~eb.Lou diversa> emendas sup· 
11gc3, n:.i.o pod.emos ter leg<içoes pera.n te um prími nlio 16gações. Eu não pedircii em meu 
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· socco:rro -argum,en~os (lt1. rnáíor_ia; valer-;i;~-· i sei qrn:.es'l)~ ban~ e quae~ ~iio os ruili~,poro.tJ.•3 · 
·llcl ''º hrllbante d1seurso aqu i pron11uc:1a·· o 1 vim á 11·10trna. :>•~rn r.stu.1' praprac10 c.;mo . 
. :pvr um d.:.~ iuzeírns dc:-~t:~ C;:rmai :i.. ~ujo r.orn:~ i· V \1. EE:{ , es;f:(J ;·ew!o ;;~.to <krnlinh•i va,1o· 

· pe<;•o. l~.~cnç·a~p".ri>. declina:·- ,., ·,si· . .. . A lê11 1i! '~ ·'idv. ruii..•lu~ · ~rgom<>r.wçITo. (N,:.·.; apc·i·~d'Jt •. ). ·. 
Gunna.bnro.. s. Ex:. l'tfu.iando c-.s argu1nau- Voto, );Ol~, C<>O.tra ns cm~ntJns 1'0 i:obrc-De· · 
to.9 ~tqui l:.p1·c~enta.rlvs ·em :Ll.vot· ela supprPS· pt1i.>hl,1 :p;, r esfas 1 a7iir.s nq:e1:i ore$. pr.i:quo . 
s5.o da.s fogf.çlíc~, <1.c~lrui:.Fo~ bi·illlant.ernent.:,. tem1>s g-1•;1.ndcs intet·•·ss~~, nestr<s nações, tt vi· 
s. Ex . ffi•)Strou que nós, -puiz (jUO. entrou .í~ll\ gi:i.r e ·ª clc-:f~nt\cr, si l)iiO no momenr,o, "mas ' 
uma. e•'oluçiio progre:;siva, utn ~r~w1e p:1ir., <11io i,oocm apparecer em l!a<ia c·ccasiüo,e·nii.o 
preciso.vamos l•Jlre~!·ntár-nc·s ás n:tçücs CU!'•) h~. <h'"·H·r n~ssx ccc.~s 5.o qt>e o Govéno ha 
pén.~, f11zendo-m•s mostr:?-1· como roa.•;úo ;.:rn-a•'.e de trate..:- de: cr ar · 1c•Jn~;.~s. ·,E' (levêl• dos 
o po,;ei·o::i.. e pa1•u is,o hnvia nece~-idudc em nos;;('S l'tj)rrscmnntC'.s corihe•.:n teclas as qnes·: 
g~l'<•l 1las l· g~,ões per3.nte e;;~es p1ize:;. tões dc$t· s paizes, :tcomvanha l a.~, Jiscntil-as 
· O S:;. / 1LC1"'no GUANAU.\R.\-E' ·;i 1ninlla com g :-:>nrlo \"anta.-ccm. e nfü• lm de ~cr . um 
opiniiW. · homem .e>t1•::nh•', empteg--..ido de momento. 

o SR. · }.L.,,LAQUJAS Go~çALY!l:S _ Es;a opi· 4~;~~~~~e couhecer · Jc l!el'Lo lorhs es;;3s 
nião que é '!e V . E~., eu a. eo1n [la.rtil 110 , it1-
tcira. e ao.o!uta. o S!L Tmm·nm DA Co:>TA-;\fas as miobas 

O Sn.. ALCl:O.:í•0 GüAN,\lHR.A-Súmcnle eu ern1:nila-> não i:upprimcm lcg-Jções em paizes 
acho qne o pessoal n>•o pre,ota. C<J!l', (J Uü Lemos !"Claçties. 

o SR. !\fAr,>.QuIA.s Go:-.-ç.\ L""Es- E;;tol! •'e O S1~. M.\L.~QU1As 11t•l'>ÇALYES- V. Ex. tup-
ac~or·do aimh era parte com V. Ex , a CJs,:o prime a Ieg~ü.o da Austri:i -Hungt·ia., coiu 
respoito. 
· Acrec1i to, Se. Presitlcnte, que _em ger al 

com muito pGuc:ts excetiçõe~. o wi,so pe~S-Oal 
r:li [!lomatico ê m:d escvl llitlo. Infd izm<.!:H.e o 
que V. Ex. l:<:füriu em i·e laÇii.o a o.lg-ttns 
desse.~ fünccionnrio5 ó <t pura -rm·dnde. . 

Mas não é s6 iss,1; ~u digo m:i is. ·e. àigo 
com dôr e co:n_pezar. h·~. muitos <lip!o1rn1tu.s 
brai:l!eiros que;~ cou>a. que miüs o~ i11coru
moda é ~er~m b1·azileiroa. (Muito.i apr1i(tdO$. )· 
Sent;em-~e hu 1 i!lla(k·~- E não stio ~,-, os ""'· 
lhos. é ta.inbera a rcod·latle quo pro.:ura í 1H· 
merlia.t.~ rne=nte nccrnnmo ~[,r·se au~ <'O'tum .. s 

· e li:1.!.>itos tlos paizes ern que ~eniem. de:01H'e
z:1.uclo os no;:;o.; que dize1n ~er de seLY1,i;1·:;s, 
des:tcredi tnndo-uo~ a.<si!n p<;ru.nte o c$t!·aa · 
geiro. (Apoiados.) · . · 
Ma.~, qu~m é o resrinu;::isc·l po1· n;:.r~s f:icf.<1~1 

Somos t(ldos n (•s, t,i(lo·, o; g .wel'n1.1s monai-· 
ch icos e reoublicanPS ie;•m com:11eUi !o e con
tinuam a êomrnetre1· o rn~smo c;i·ro. 

o $P.. Al.Clt\DO Gv,\N.\D \IU-Eui !Sí);" a 
Ca.ma.i·a., re•:!onhe1.!end" a inco:1\·eni1'rtCia <!é :w 
füze1· uma carrdr·a tia •' iplomacia, r_,r. uai:t 
lei ~.u toriziu;cto o Gov.;;,•1N ;\ c;co!l 1e1· p~SS(ltil 
da. sm\ couli<uir;a; mas o a ,;iual Go''~i·no só 
tem nomeado d1plo.n:i.tas a·e cnnt01;·~. 

· O 8R. MALAQuus GONÇALVES "'.:" Te.mbem 
não comp~ ehenclu e r:U.o 11~ hr~e. IH\. muito 
tempo, que pre>:im sorvir a l{epubli,;a , ir.di · 
viduo~ monarchist:<~ {apúin •lo.q Acho q·w: o 
Governo está n.~ S"U pkm' rlireito em clemit· 
tiro Gmpi·cgado qu" s:> 1\iz mon;J.l'chiiit<i, vu 
que pelo sc:us octos m• stra sel o. 

o Sll. T1:1101·nr:o J)A COST.\- Musaind:l ll,íio 
demittilt ner:lrnru. 

O SR. MA.LAQUBS Gol"ÇAJ..;.i;_;'l\ão pos~·, 
entl'ar no exame de _füctcs J!:>t·t icu_l:nes,_ nã11 

,_~ ..... 

quem temo::; rd:i.:;ões ele cert-<J. Oi'tlem. 
O $R. Tororrrno DA Co~TA-Qua.ndo lmvia a 

fümiliu. im p;;r i:tl ,até- tiutrm:.0s r elações de ixi.· 
tentesco. 

O Sa. ~VlAr •• \QTJI.\s G NÇAL>'i;:." - Não. l1Ü.O 
J'all1J :ii~to ; mM wmo~ a cd('ni7açilo qúe (te 
111n Jnoml.'uto p:;.ra outr1> póüe 1c,\-;i.nta1· .ques· 
tí'í-'s i!1' e1·n <Lcionaes. · · 

:E na Rus,;iH. ?- Podemo~ nó.~ supp1·i1r.ir ;i. 

n· s~a n:q·rr,se1na~·uo n;i. Ru~sia, quzntlo o.~; a· 
1Ktenc1a. actua.l rnente está <lomiri .. ndo a Eu-
1·01i:i, i·eprc:·ent:i.n<lo 11m 1n._p:-l impol'tunlis-
s mo? · 

1.'.o:nrxehencl·i ain l;i, mrno;; a união de trt.?s 
leg11(,1°1fs em um:i só. l:mo~o muito <""~as cou
:i;~\'i <le llipfomnci3, uun~~~ t i\"t: prr,pensões para 
el <a-<; m:i~. p'1-rl'ce me que cs ;,'Overn·;e:, pe· 
r;iu !<: t;; q t11'C;s no~ faze;.;; os repi-esentar, uiio 
ac~eit3.?·io.m bem m~•~S iec;:t;;ões juntas. 

O S1c V.\T.L.\o,u~::.s-A õ:1. H.ussía. ::quí é 
ruixta. 
. . O Sit. ?IJ.\I .. \ QU:As G(•N•~ALVEs - Em to1\o o 
· a;o, ;iü.o me p<>r(f:O de i.om :J. \'i~n . porciue <le 
111n mol!!~uto l'ª'ª o ou t.1\) p&Jn rebentar . 
unto g uena cnt"e c~ses paizes, e :iiio sei qual 
~eri:t llf:'ôte ca..>o a. posiç:ão tlo rep~'{·senfaute do 
Bra~il junto ao governo de dous p:iizes cm 
b'tte1·1·a. 

O Stt .. Tosi:: MARIA"o-Ha telegraphos; ha, . 
e.stru.llM de l'erro. ~ 

O SR. ~1.•. 7.AQl' l.\S Goxç.1.LYES - Mas, o Go· 
\·r.i·1:0 niio pôde pr.r enc:toto ru oditkar e:;ous,le- · 
;;;M·üe:::. E:;s•. unir~. tem, portanto. gt·s..-es in
CNl ;·E'n •e 11 le~.e ma:: mo pôde rn r,gi1· uma gti<~rra '_ 
11:, l rn.h<>., P<Jrtug ~ Ll O:• H-:sp<i.t1h;~, isto é, ·m:s .. 
p:i.izts :1 que e uub1·u DepuuvJo se re!t::re · 
na ·cmend;i . 
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· · Enh•a ·a Hespanhit e PGrtugal, nós. to,fos a admioistr:i,ção a., Estado,de Pernambu :o, o. 
~abemos,quti exi~•em motlv()s .pollerosos, para governadúl' ?-ttqucUe estado, e aproveito-o ea· .. 

. rnp!füimen !e sobre\·ir uma g-uéra ;· e a Hat111 ;ejo· de rne~clt:t~' n ~· trilJUn'1 p:i.rã. i•espornl.ec . 
d~ mesm:l."fórma.. · .:1 S. E:r. . - - ·. · · · 

u;r SP..- DEPUTADO-Niio acre: itô. Sou <len Lrc 03 D:'.lPiÜU.<lCs de P~r-nam buco . 
. • • · aquello qll!l r!lêÜS ue~embo.raç;vla:!',ente llÓdC · · ·O· :=.n.. MAL,\QUJAs GoNc.;1,v:~s - O nebre ~ , -• 1all 1r ne.,,(I. queatu::i . · . · 

· Dep.utndo nãó pódo. affanç;H' ·nada dísto. O . Pcrt·:nci :10. particto de que ó di;l'no cliefll. o 
nob're Deputado i)Odet•ia. afianÇnr Qlle t• i!lUS C.l'e-D~ p~itido pPr Pen:am!JUCO,O Sr .Mar· 
G1•ecia não Ói'ign.ria~ t m Junilll', D p~r motivm ·qne :ião VH:Jn :io 
· Defxemos c:sta. ouest[ó. · caso 1·e ferh' e qu~. não _ s7i~o a.hsoh1t1mente 
. A~sim. poi:o, Sr .. P1'B>!<'enw, ,·oto ·~ontt'a ·iesaii'o::o5 nem -pa.ra mim e nem.paras. Ex., . 
css:u>·· em~:idas. que siipprfo1e?:r :is !ega~lie$ scp ,rc-r-m:> . . com bastante IJ:'ZUr d<'l $. E~., o . 
da Russia, d;i Aust;•ia-Uungrla, e que reune rcr.i~·- j.rue :~ vida p:à•:icuhr. · ·. 
em nm:i. ~ó as leg~.çõ~ . .; tlc Po1•t1:ga!, II .;;;):i· Entrr:t::.•:to, a erolu~ão e tr:.in;;formaç<io 
nbn. e !tatia.. Y.ito lgu:,lrncnt<: contra. a que pr.r qu') a3 comas políii~:lS pas aram em 
suppt·ime ;deg:l<'ii:O da Bd ;;ica., paiz r;r:tmtc- \'e1•na!t:buc~. mel fizemm app!'oxiroar do Pat·· 
mente industrial, e:> que no.s líg-• .rn1 gr~.n·les i;idô Fer!eral. ( .'1partes.) . 
interc;;ses de to;!a :i. ordem.· Fizcmc>, ê n rdade, opposiç.'ío no distíncto 
u~ SR.. DE:i·UTADO - ltel'! ÇÍ:Íê3 diploma.- go,·ernri.dor de; eotit,O, o· meu illustre collcga 

ticas 1 do b::.ncac:i.. :i. cnja honesüríarle ~ernpre rendi 
o Sn.. MAMQUIAS Go"çALVES _ Relaç:liE'.:; merecidos homena.;;eus; divergi!!los por mo-

diplomaticas;. (AiJoimfo~.) .t ivo;, que nilo ve:im M caso <liscutir; diver-
.. · oe~de que exist(l.m Telaç.:í~ de outra. o:·t,le:n, giro.os rnes:nll profm1damente, inns não havia : 
· ái! relações clip~omaticas pod·:rio. de um mo·. moti\'O nenham pes~cal, que mo sepams:e 

menta pa::i. outro, ;:i:pparec~r. de S. E:c Mas desde que.foi e~colbido o nome 
rlo sr: Co:rrfü:. de Araujo para governador do 

O SR. SElUED1':Lt.o Cor:.1~.rh - Temos e~pe· E~b)o de Pei•nambuco o ten lo desapparecido 
· ~iallncnte a quc~tão Ctn·ístE decidida n nos;o 0 µl'inctp~1 m\itivo, qllê me separa'\'a do Par- . 
· faV"or - tido Rcp\l bllc:i.úo Fedsl'a.r, · próeurei conco1·r~r ···. 
. O ·sa. :'.IL\.L\_'}uHs Coxr.u,...-Rs-Qumto á com o meu voto pt>m e~sa. eleição, o qne ufio 
Suisstt, ess:i. quest.5.o .i(I. foi perMtarnente fiz por motiyo al11eio â minbá vont:;c.lo, por
l'espondid;i. pelo iH•:stre Deput..1.do por Per· qtJe nií.o encontrei ~ secção Ml ci.ue devia 
n~mbuco. S. Ex.' m 0sirou que, no mom•mto votar. . . 
::tetu::tl, era de; uma rleseortezk\ $em nnm(•, Como o nome uo Sr. Dt•. · Corrêa. de Ai:aujo 
era. de uma. fa.lt.a 1liplomatica ~em cxpHceç.:1o. f-i aceito por todo o E;;b clo lle Perna.mbnco, 
a. $uppressao da. leg·içii.o c:a Sui ;s:i.. {Ayofo· como :t ~oa Cl1elção. poJ;" ('Ste mo ti vo,•n·a cert\t, 
dos.) . · n;:io me e;:corumoJei mais e ucixoi de · dar o 

Nio pr<?ci>o dizer . mui:õ n:vfa soL1·ç e ;t :: meu YOto signific:iti;•o da. confia.nÇ•'.. quo eu 
a~~mpto. depo., it:\-r:i.em s. Ex. · 
~ão . hl dud0fa que a questiio lln_an- To:io:; os g1•up,s !)Olitico; da.quenê Estndo 

cetra e de ;iJto valor; mas, oconomisar n.cccita.vam :i.. sua can:i iLla.tura. . 
~;).o 6 co."_tar~e.spez:\S ess.enci:1.e;;, nece.~ari;~s. 1 OS:• Jus~· '\L\ i~rA~o d.a·· nm a>Jarte 
e estuda.r po31t1vament~ ~quell<1s que sa.o. dis· " • · • . · 
pmsaveis e então cortal·as. O S•~· ~fAL.\QtaAs GoNÇALYEs-VV. EEx:s •. 

o $a. A.Tcmoo GuAx \B·\llA •ii. um ap~tt". accett:u·am a. escu!!m d'? s~u nom~. a.char11.m 
. · • · · · u . - . ~ue olla. 01·:i. e:s:celfontc, isto mesmo dec!:tra.-
0 .sn.. 11.U.,\.QUIA.s Go.1'ç,\.L.,.ss - Quando ram no orgão de seu part ido. 

expr11llo o meu pen;:a.mento, faço o semprç ~ · J Q' • . . · • E t J , · · -
com a maior fr:;nqueza e Jcahfade (apofados); 

1 
º· ::.n. "-"' ~IA!U . .i..~o- .n en e.nos que nu.o 

porisso, dit•ei que nffo <:stou preparo.do paro. <.CVt{}mos cor.correr <LS urna~. 
responder ao seu aparte, porque não coulleço . O Sn. i\f,1LAQU1As GoNÇALYEs- O facto é 
bem <l. questão, nITo conhe~o os dados, e:n que o <1u.e acabo tlc reierir; VV. EE;:c. til')l.rão ::i. 
clla. se baseia. ·· conclusão, que quizerem. · 

. 0 SR. ALC!NDO GU,\N"\.13.\R.,\.- A. quostão é 0 S1~ . JOÃO DE SIQUEm .. \.- A ver:ta.de é 
muito s imples. .a seguinte: suppondo-se que a. cr..11d1a:i.ture. 

· o Sa. !IIALAQUrAs Go~çuvEs;;_, A··questrio <io S1> Dr; Cor rên. de,Araujo .niio se:-ia. s7'!1c 
· .. :. é.muito simples pm·~\ o espirito .~selal:e()ido ile p:rtlnca ao Sr. pr: Ba.~bos:t .Ln~~' ~ opposiçilo :. > :v. Ex.; mas lio.st.,1:nte complexa p:ua o·. JMU ªº~Sr . Dr. Ba1b0l:a Lima. colh,,. .•rn.se ..• • . . 

. espírito; que e ob;:êui·o;· (lv·ao:apoif•dos.) O Si::. 7''Ll.LAQt:iLAS Gor.çALV&:>::-:- A verdade . 
· O o.obre DepQ.ta.do·por ·Pernambuco julgou e que o Sr'. •J oaquiin · Corr.ê i,. .foi upi candí.,

oppoduuo a.tacar,e o fez de um modo funtuJ.l ; d~to hem. ~cceito por todQs ;J>em acceito pelo 
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i~to é. rlaqueHes que a.poi.a.vam a. r.dministra- 1 \'. Ex. ·. e seus' amigos toma.".lo immeclia.t.a
ção do' Sr . Bat·lJosa Lim11.. roenr.e log_.r no" · c:~~·~os . 7iuh!icos. · porqne 
:· o SR. Jo~i: )IAllt .~"º - Ne~se tempo o mi.o 41~v ia outro part!d<'- O G(}·:er r.ador de 
Sr. Ba.r oosa. Lima não se' t i nha feito chefe PlWIHJ.ut buc:o lt:n·lo. do rec.;r i.·er nest:• occa-
de pa.l•tido. · · ·· si ii.o ao g1·u oo <l~ -V. Ex., IJOt· isto. q tl<) os 

~-
· · Dt'6 . . · Il0.;:i. ~ e Sil,·o.. Mizucl Pcrno.nib<lco.e 

O St~. BAltBOSA L1~IÀ-Isso nií..1 se ·cunta -rnu iLO!< onir'O:> ti nh;ira pe1'teocido ou pei'ten-
· ~m ap;1.1'tes. Sustcuu~va. o re~i•ne!'. pr·esiuea- ci:i.m ain•~u ao p .. rtl?.o autonomista e de lá 
ci:i.I_, niio fazia questão <~e apoin rlas Gamares. · Yici-a.iu v:~!'t• ,, fü·!ci·al. 

O Sa. l\L\LAQt.HAS GO:"'ÇALVE$-Nilo entro o se lo~i::· '\' \P. HXO v. · Ex. permitta-
nesi"' apreci~{:i'Q·, e_~to·,1 r·~ferindo ·o factô . • · ., · ·, , ., , · · , · -

~.. '" • ~ me umu: rectificaç<i.o . · 
HOU\'e duas. chapas, :l Jos r ep11bli.:anos h is-
tor·icos e a chapa mixta. amonomista. e gO· 
vernisfa, composta de um l"'publicano h:sro
rico e de dous nomes do partido :iut••nomist:L. 

·:&,-ta· foi a chapa. Yictorlo::n. e o Sr. .·\nnibal 
Fa.lc:io, niv tendo absolut:i.men tc f.1rc,-a para 
e leger pes.>oa a lgum:t •.. 

O SP.. BAHBOSA Lnu . ...:..Como verificou-se 
que não tinha. 

O SR. ~I.-\.LAQtJL\S GO:\Ç,\.LVE:.,- E' et"idente 
que o Dr. J oaquim Pernambuco, o Se.na1fo1· 
eleito por maiot· tempo e que 11crt~ucia ao 
grupo republica.no gove1·nisrn.. foi e leito pe'o 
partido autonomista. pelo p.i.rtido de V. Ex. 

Os SR~. Jost M.~r..l.\.XO. ~lor:Eriü. ALVES E 
·B.meo:;A LnrA dão a.partes. 

O Sr... MAL ..... c;n:;1.-1.s Goxç.\LvEs-V. Ex. sn.
crllicou nesta occasíii.o o ca.nJidato mais natu
ral de VV. EEx.: o SC'. Lliceoa, qu e et-a 
chefe do particto. 

o SR. JosB ~rAmAxo - V. Ex. c.>tá corí
ta.ndo a historia; er1•.1da.. O Sr. Lu~eoa n:i.o 

·entrou porqu e não qu iz entra1·.-O run-folato 
tin.ha. sido o S1·. Orlando. 

(J SR. ~IOREll~A. ALYE;S E OUTROS dU:o 
apêirtes. 

O SR . l\fAL\QUIAS GoXÇAL\'ES - Foi candi
d:lt.o /Jr.ch~, co•uo ~e co~maw. d ize i•, e nem o 
Sr. Orl:.rnlo tinha impo1·t111icia p:n·:i. il' oc
cupar aquelle !og:i.r. (.-lpai·le.< .) Pelo seu ca
. racter tinha.. sem duvidll; mas impol't.ancia. 
polit1ca não tiuha 
· ·o St{. Jo~É MARLl.:\O -- M,,5 tinha. ~erviços 
de p1·ot;ag:i.nda, CJ.Ue deviaru ~er ;;agr:Ldr.s por 
todos o.> !Jal't idos de P e r nambuco. Eram 110-

meoa.gens que presta vamos (l.u elemento his
torico pe'!'nambuca.no. 

o SR. ~LU.AQ'OL\S Go::>ÇALV!;B-:'.:11as esta e a 
ver dacie. 

O Sr.. MoRElRA ALVES e outl·os dão 
ap:i.rtes. 

o SR. MALA.QU!AS GO:\ÇA.LYE~-Po1·em dei-
.. xemos esta. questão, que. fo i apena.s um inci

dente. p:i.1-a _µr_ovn.1· simplesmeute qne r om
pen•1o · o ·Partido Republica.no com o admi
nist1·aior de entü.o. s . .Ex. fo i em seu auxilio 
e não preciso .de mais prova do que terem 

o SR. lh 1rn_osA LrnA câ uní. ap~rte. 
0 SR. MAJ,AQC'I.\ S GO:'\('Af.VE~-Não e parn 

aci;us;1r a. \' . l·;x • • qmi n:i.u t inh:i. si não d·JUS 
c:Lmiulto:; a se;ru il': un rc.;;igi::ir o porler •.• 

6 SR . . Jos1f ?\l.\1:u :-.o..:.. Como agora. o .sr. 
Prudente 11.: Morotes. 

für S1~. Di;:Pt:TADo-Apoiado . 

O SR. R w ..BO:;A Lna - Com a rlill'erença 
de que. eu detendia :i. Con~tituiçii.o, e elle 11'!
fendc o parltiment:irismo. 

O Src 11-lA.L.\Qv Ú s Go:>ç,\r.~·Es-... ou il,poiar
se no unico p.~rtido que existi•-1., anilo ser o 
republ icano iii;toricó-autouomistn . O nobre 
D·,putíl<lo !ili illlmPdi;J.tamente óíferecer os 
seus scr\"i('os sem compensa.c;J.o, mas queren
cio sustent:u· a aut1m:imia. do E>tatlo, como 
si nôs qu\zessemos o.tacal-a. 

O Sa. JosÉ: ?.Ll.1.u A:-:0-0ra, isto 1huna his
toria.. 

O SR. i'.fa.LAQOIAS Go;o..-çALYES - V. E;'!;. 
quando conta a;; sna:> h istorias não sü.o histo· 
r i :1s, mas quan1lo eu digo uma. verdade é uma. 
bistoda. (:lp<wl;:s e r i.-o . ) 

O Sr. .. Tos~; ~Lua.~:"'o - '.\fas a historia não 
<'.S t:i complew ; V. Ex. mi.o contúu que o 
Sr. Rcs:'I. e Siiv~dbi caudid:i.to de. noss~ chapa. 
senatol'lal. . 

O SR. MALAQUIAS Go:-;ç.\LYE>-Não sei, isto 
nunca. veiu a pul>~ico • 

O SR..JosÉl M ARIA.NO-Pois é ver d.:1de.Tendo 
cessJ.r!o:?. incomp;J.tiuilidaue do Sr .. João Bar
b ilho. i ncluimol-o no. clmp:.v. de que r esultou 
u1n d~sg1:•:StJ p;1.1 a. o Sr. :-to.;u., como confcs. 
sou, porque julgo:.i- se cxauto1·ado. 

O SR. MALAQUIAS Goxç . .\.Lv.c:s - Não acre
dito porque conheço o Sr. ltosa. e Sílv,1. 

O S1~. JosÉ )[.\ltIAxo- l\ão acredita 1 Pois 
p2!"gu iite a elle mesmo. 

O SR. ?<IAL·\QUJ.>.S Goxç.-1.LYES - Eu estava 
com elle na Em'o]Ja. · 

O SR. JO$É JIARIANO - Julgou-se exa.uto
rado. Faco nest:i. QUP.st.'io tà<• bol)l C.'Qoceito 
a.os Srs. l~O-'> • e Si! va. e Gonçalves · Ferreira, 
que a.utorizo·o a. con;ulta.1-o ~ i é ou n;lo ver
datle que eUe se julgou exo.utora.do e que o 
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Sr: Ferreira ·desli.~óu~~e d.O"r!irectori_o, ·yr"rque·l V. EX .. cÚie defenr1eu.o gov.~.rnn.rlor, .accusa.n- '· · •·:: 
perfilhou· a. ca.u&;;.. Aind3. renho um c:1 r tão <.lo dõ-nO$ gT:~vemente, e cienomi.no.ndo-o-a.tê· d~ . · 
Sr. GonÇalves Ferreira. dizendo quo ~ •tesli- ;;:d vador de P.ernambuco'; . · . 
~va. o Sr. BARDOS.\. Lrna- Este e d periodo das .. 

~ O Sr.. 1fo.LAQUIAS GóxÇ.-1.r.vs:s-'Cl Sr. conse- tentath·.:i.s de ue.,ofilção. .. ·. • . . _ ·· 
lbeiro Rosa. e Silvai ou ant~s o Sl'. Rosa e os '{ G 
Silva, pornue conselheil'O boie ~el'VC 1.ara ue- I'. ~ ALAQUIAS O.:\Ç..\.LVES- Nunca. pen-

... " sámos ui!;to. E' publico e notorio que. con-
P!'imir.' · · · · t.:\n•!o com a. J:JUá$l un:inimitl:i.~-e <lo ·con-

0. SP... José ~!A.nu·. o-Era llr~r:iso que eHc grer;so r ecorrem•)$ ao meto, que j ulgâmos, 
não fosso um ·homem poru se por,ei· suppor le;!'a,[ ao processo. . . . . . 
que não tem paixões e amtJr-p•·~pi•io. )lfas de.;l!e que VV. "EE:x. romperam com. ·o . 

O Sa. 1l ALAQUIAS GoNç.u;vEs- •.. estava na govem:1olor e.começara.m aaccu~al-o de vio- ' 
Europa.. . . len to. de tc<lo mais d'i! que nós já havíamos 

accusn.do, eu comecei... . · 
. O Sr.. Josil M.rn.I . .\.7'0-•• . ellc concorreu . ate ·O Srt. · JoXo S1QUEUtA.-A querer bem e.o 

com dinheiro para. a dcspezá. rlaeleicão.o qne governado!'. e uma prova e\"'i<lente <le que conc•wdon. 
·(TrocaM-se ·miiitos ap1;trle$, soam ~s ty1;17ia>1os; (\ SR. M.\LAQüIASGo;s-ç,u;vES-.,.não, querer 
o Sr. Presidente reclama. atw-içiio.) · bem ao govet•o;u1or, ma.:s a Iicar neutro, a.. 

O SR. M.\LAQUIAS GoxçALVES - 1) Sr. Rosa. contragosto do meu partido. . 
e Silva estav.i mt Europa. O Sr. BARBOSA LnIA-Nessa época o Sr. 

Rosa e Silva achavo.-me cxceliente. 
O SR. Jost MA1UA1'0 - E$tava, mas autori-

zou e acceitou . (Ha out i·o.< ap.x1·1e.~.) Stt . . JosÉ )lARIA:>o-E achou e:x:.cellente a.t é 
o dia em que deixou o i(Overno. E' preciso 

O SR. MALAQUIAS GO!\'ÇAJ:.VE:s- Vou contar que os nossos !J.eróes c.ã.o seja.ro. a.ponta.dos 
a historia., vou convencer a Cama.ra. como homens sem ei'i'O. 

'CM SR.. DEt>UTADO dà um ap:il'te. O SR. 2-faLAQUIAS GoNç.u.vEs-Quem não 
O Sn. .. Jos1HfaRIA:->o-Nii.o houve eleicilo por- tem er ro:; neste mundo 1 

que o Sr~ Barbos.i. adiou. V. l!:x. clog-iu. ·sempl'a os seus amigos; 

o. SR. . MALAQUL'": Go_:SÇAL~Es-Os;.-,. Ro~ ~~1;~~!~~s.acha que devo !uzer acc~~a· 
e _Silva ,:stava. na ~nrGpa. Ne~t.'I._ occ~;1~º ha 1 Isto serí:i. uma cou~a nunca. vism; seria 
vin. passa.do . :por um proiuc.di>stmo . .,o pe. · • ia ,·e:-ter os jl(l.peis. O ia.riamente \"ejo V. Ex. 

O SR • .Tom MxP.uNo-V. Ex.. esr,a confun· clo;;i<n· os .seus ami~os, mesmo os que não 
dindo as data.~: a. mulher .morreu tlepçis. v~\lem uma pata.c:i. (1'isos. ) Niio posso àeixar 
Olhe. ne$t.'\ l11stor1a de part11lo autonom1st.'l. <le el•>g\ar os meu>. que,.iuconte:;tavelmente, 
tenb:1. pacien~ia.. conheço- a. minuto por mi- valem e valem muito mais. 
nuto. O Sr. Rosa entrou na chapa commigo . o sa . Jo~li: ~faP..JAXo- i\fas v. E:<. sabe 

O sa. M .U ,.\QUIAS Go:s-ç.\r,vi::s-M is elle es- que basta q1te elles valham ao seu pm~tido. 
tav::i. na Europa. o SR. )IL\r,AQliL\S GOXCALV'ES- Eis aqui 

O SR •. JosÊ i\L\.Rr,,xo - Quando se fez a e$te pe:,ueno lzistorico dos paNirlos em Per-
cl1a-pa.aim1a. não t inha, morrido <1. mulher. narnbuco . . _ . · 

O SR. )faLAQUIAS GoxçALVES -Tinha. Eu Em _opposit;<LO .ªº go•~l'no .'le Pernambu~, 
estava na Em·op(l. qu:mdo l'ni eleito senarior o pa,rt1d~!'''°Publ1can~ h1stor1co e o Jlartido 
estaduE1l, n.:i mesma 0ccasii'Lo toi d eito go1·er- autc>~1ombta come9"<1;1 .trn,com os elemen~os dc> 
na.dor 0 Sr. Ba.rbos..<t e na mesrna. o-~casião em r:a.rttdo :1~~ono1mst·•: q~1e í\car:un fieJ.S. _a.c> .. _ 
que deu-se a morte da mulhet• do Sr. Rosa e govern~01' a orga.mzaç-a.o e.e um pa..1 tido· -,,;.: 
Sil"l'a. Foi a primeira vez que m e encontrei que a.potava. o governadq:· e que depois in:- · 
coro s. E x. a.Ui. c0rpo1'0U·se ~o gru.n.Je_ partido federal, que se 

' . . . formou aquL na. Capnal, concorrendo para 
O SR. Jos"E: MAP.IA,"\'O dá. um ap:i:rte. esta formaçã') os Srs. Rosa. e Silva e G:ílnçal-

. o SR . M AL ,\QC L-\5 GONÇALVES - Bom; urro ves Ferreira, ncanJ.o afas.tado, a.pezal' dos es
faço questão disto. Elle poJ<iia. ter cntl1).do~ forç-05 empreg:1doô pelo Sr. Glicerio par a. que 
sepa.rou-;;e e quaes os motivos pol' que, não tiY,esse parte desta org11.niucão, o Sr. Dr. 
quero saber. E' uma questão intima do par- Mar tins .Junior. por motivos que nã.o vem 

.tido, que ·nii:o quero discutir neste momento. ao l!.Cíl.SO indagar. · · · . 
Sei que o pa,rtido de Y. E:i;:. foi que p1·es- · O Sr. Joa.qu\m Corrêa foi procurado 

t i1<ion poJiticamimte a administ ração do Sr . pelo pa1•tido federal , pelo Sr .. Rosa. . e Sil
Bru.·bosa Limo.,.quai:Jdo S. Ex. se s~pa.rou do va. cujo. . opini.õ.o . era grmidernent~ ou- . ' ·· 
partido republica.no; que foi o partido de vida. oeste partido; S. Ex. foi instado 

... ... 
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pa.ra acceitar uma cadeira no Senado Federal, O SR. MAr,AQUIAS GONÇALVES - E muitos 
eleito com grande maioria; S. Ex. veiu para dos actos de S. Ex. lhe teem merecido fi'an
o Senado e ahi continuou a mostrar-se o bri- cos louvores . 
lhante parlamentar que já havia sido no O partido representado pelo nobre Deputado 
tempo do imperio. S. Ex. levantou muitas pelo 1° districto de Pernambuco tambem 
vezes a voz para defender o governo de Per- se acha na mesma situação, sinão tãci sym
nambuco. s. Ex. sempre foi ouvido por pathica ao menos até hoje S. Ex. tem sido 
todos com o maior respeito e maximo acata- muitas veze.;; louvado por actos de justiça e 
menta.A sua voz no seio deste partido sempre de moderação. S. Ex. não tem sido accusado 
foi uma voz influente e poderosa. de pa.rtidario apaixonado. 

O Sr . Joaquim Corrêa muitas vezes, O SR. Jos:E MARIANo-Opposição consti-
no Senado, ergueu sua voz convincente e tucional. 
sua palavra influente para defender os in-
teresses de seu Estado; particularmente para O SR. MALAQUIAS GONÇALVES-O seu jor
defender o seu governador, e especialmente nal mantém-se em uma situação sympathica e 
quando o Sr. Barbosa Lima era acu- muitas :vezes favoravel; muitas vezes, lendo
sado de querer impôr ao Estado, como seu se o artigo de fundo da Provincia, dir-sehia
successor, o digno Sr. Dr. Julio de Mello. que não se trata ele um orgão ele opposição, 
S. Ex.pronunciou um discurso em defesa do -mas de um orgão que sustenta o Governo. 
governador de Pernambuco mostrando que O .SR. JosÉ MARIANO-Prova isso a isen
o Sr. Dr. Barbosa Lima não podia querer ção de animo com que acompanhamos a 
impôr o nome illustre do Sr . Julio de Mello administração do Sr. Corrêa de Araujo. 
ao governo daquelle Estado, por isto que Temos combatido alguns actos de s. Ex:. 
S. Ex. não tinha idade, apezar de todos os 
requisitos que reconhecia neste illustre ci- O SR. MALAQUIAS GoN.ÇALvEs-Era na-
dadão. tural que apoiassem ao Sr. governador, e o 

apoiou, até muito pouco tempo. a unanimi-
0 SR BARBOSA LIMA-Era motivo appa- dacle do Partido Federal. A eleição fez-se na 

rente. mais completa harmonia; a chapa foi orga-
0 SR. MALAQUIAS GONÇALVES-Era mo- nízarla de accordo com todos os represen

tivo apparente, diz V. Ex.; mas era motivo tantes da bancada pernambucana. 
publico, que o impossibilitava para o cargo o SR. BARBOSA LIMA-Não apoiado. 
de governador. 

O SR. MALAQUIAS GONÇALVES- Julguei o SR. BARBOSA LIMA-Debaixo do ponto que sim. 
de vista constitucional. o SR. BARBOSA LIMA-A divergencia co-o SR. MALAQUIAS GONÇALVES - Perfeita- meçou ahi. 
mente. Nessa occasião tratou-se da escolha 
de um nome. O Estado de Pernambuco se O SR. MALAQUIAS GONÇALVES-Em rela
achava excessivamente agitado pelas paixões ção a um ou outro nome, mas o facto é que 
políticas que todos nós conhece.mos. a eleição fez-se na mais perfeita harmonia, e 

O ardor da defesa que S. Ex. empregava, a e Cidade, defendia a administração do 
era demasiado. S. Ex. tinha sido ardente no Sr. Corrêa de Araujo com grande calor e en
seu governo (não ,direi violento, para não. thusiasmo. 
oJfender). o SR. AFFONSO COSTA- Com muito en-

As p;dxões estavam excitadas e todos com thusiasmo não, defendia. 
a,'.'!ciedade desejavam um homem que fosse 
crJmo e não apaixonado, que pudesse inspi- O SR. MALAQUIAS GONÇALVES-A todos os 
ra1· a todos tr;mquillidad.e de espírito, e 0 ataques ao governador VV. Ee;x. corriam 
nome do Sr. Corrêa de Araujo vinha perfei- pressurosos a det"endel-o; esta é a verdade. 
ta.mente satisfazer esses rlesejos, correspon- O SR. AFFONSo COSTA-Muitos actos ca-
den1lo ás necessidades do momento para lavamo;; por conveniencias políticas. 
aquella administração. E S. Ex. tem sabido o SR~ MALAQUIAS GONÇALVES- Até ahi 
perfeitamente corresponder a essa esperança. t: li 

Os partidos de OJJposição teem feito até hoie ª 0 sem paixão, porque ainda não estava 
J sommado no Partido Federal · nesta occa

uma opposição a mais moderada possível. O sião é que fui sommado ao' Partido Fe
partido que representa o meu illustre amigo deral. 
e Deputado pelo mesmo rlistricto, o Sr. Dr. D d. 
Martins Junior, cujo nome peço licença para evo izer estas cousas aqui, á Camara, 
Pronunciar, tem-se conservado em uma si- P?rque costumo ter as minhas posições defi

nulas. 
tuação sympathica. Tinha procurado votar no Sr. Corrêa de 

O SR. MARTINS JUNIOI{-Sympathica . Araujo, achando que a escolha era boa ; tinha 
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procurado me manifestar pelo voto, mas de tissimo que S. Ex. está prest:mdo, com 
nenhum outro modo tinha arlherldo ao Pa.1'- grande sacrificio pessoal, ao Estado de Per
tido Federal, tendo sido instado para fazer nambuco. 
parte da deputação pernambucana. o SR. BARBOSA LIMA _ v. Ex. ha de per-

o SR. COELHO CINTRA - E' exacto. mittir mais uma observação para acrnntuar 
O SR. MALAQUIAS GONÇALVES_ Por in- este ponto de historia contemporanea. Re

teresses particulares, recusei muito e só ac- corda-se que, por occasião ne ter eu a honra 
ceitei a muita insta.ncia do meu particular de passar o governo ao Sr. Corrêa de Araujo, 
amigo, o Si•. conselheiro Rosa e Silva. Esta o Sr. Corrêa de Araujo accentuou" em dis
é a minha posição ; por isso, posso fallar curso publico, que eu tinha tornado possível o 
desassombradamente. governo em Pernambuco. Não admira, por· 

O partido achava-se unido até a eleição ; tanto, que, com o terreno desbfüvado, S. Ex. 
fez-se a eleição, fez-se a apuração, expediram- vá por deante. 
se os diplomas conservando-se unido o Par- O SR. MALAQUIAS GONÇALVES - E' exacto 
tido Republicano Federal em Pernambuco. que o Sr. Corrêa de Araujo, referindo-se a 
Sómente pouco antes da abertura do Con- essas lutas políticas, dissera que S. Ex. 
gresso Federal. foi que a Cidade rompeu com tinha tornado o governo de Pernambuco um 
a administração do Sr. Corrêa de Araujo, e governo possível. 
o fez immediatamente de modo grave e vio- 0 SR. AUGUSTO SEVERO_ Já é um ser-
lento. 

Logo, tudo começou a servir de motivo viço. 
para atacar-se a digna administração de O SR. MALAQUIAS GONÇALVES - Sem du· 
s. Ex. virla, mas não quero dizer com isso que es-

O SR. BARBOSA LIMA_ Si V. Ex. per- teja de perfeito accordo com o Sr. Corrêa de 
mitte uma observação, direi que vinha · de Araujo. 
longa data o trabalho de demolição da minha O SR. MOREIRA ALVES - Nunca foi impos· 
administração; a nossa paciencia havia can- sível o governo de Pernambuco; isso e figura 
çado, e nesse momento o orgão que repre- de rhetorica. 
sentava as minhas aspirações rompeu em op- ' o SR. BARBOSA LIMA - Si e figura de rhe
posição a S. Ex. Tinham-nos impacientado torica, vae por conta do Sr. Corrêa de 
de mais. Araujo. 

O SR. MALAQUIAS GONÇALVES - Algumas o SR. MALAQUIAS GONÇALVES - Não nego 
dessas :;i,ccusações são hoje levantadas contra que s. Ex. ti ve-sse prestado algum serviço, 
S. Ex. aqui no Parlamento. mas(diriginrlo-se ao Si·. Moreira Alves) V. Ex. 

No Estado, no meu modo de pensar, teem mesmo agitou os mares, formou atempes
sido vigorosamente rebatidasnaquillo em que ta<le, e depois, com grande energia e muito 
ellas podem ter importancia, porque S. Ex. esforço, procurou dominai-a. . 
não tem orgão official que se occupe espe- v. Ex., sem duvida nenhuma, prestou um 
cialmente em clefendel-o. grande serviço a Pernambuco, destruindo ele-

0 Diario de Pernarnbuco,que é o orgão que mentas auarchicos, que no principio 18.vo· 
publica por contracto os actos officiaes do receu. 
governo, defende os actos de S. Ex. da 
mesma fórma que defendia os actos de seus O SR. AUGUSTO SEVERo-Que o diga o 
antecessores. Sr. Rosa e Silva. 

O Jornal do Recife, que quero qualificar O SR. MALAQUIAS GoMçALVES-Digo-o eu. 
de neutro, com o que SS. EEx. naturalmente S. Ex. commetteu erros, erros graves, no 
não concordarão, mas que e completamente meu modo de enteodee, mas prestou grandes 
neutro, tem estado ao lado da administração serviços a Pernamburco, no fim, no ultimo 
de S. Ex. periodo de sua administração. 

o SR. AFFONSO COSTA - Não podia deixar o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Comer.a-se 
de.estar. a fazer justiça . 

O SR. MALAQUIAS GONÇALVES - O Jornal O SR. MALAQUIAS GONÇALVES-V.Ex.mesmo 
do R eci fe diz francamente que apoia a ad- . e seus amigos confessam que o primeiro pe· 
ministração do Sr. Dr. Corrêade Araujo por- riodo da administração de s. Ex. füi u m 
que não po•1eriamos ter em Pernambuco go- período infecundo ... 
vernador em melhores condições que o Sr. 0 SR. BARBOSA LIMA-Tempestuoso ... 
Corrêa de Araujo no momento actnal. S. Ex. 
tem commettido erros.que o Jornal do Recife O Sr:- . MATAQUIAs Go:w,\LVE3-... ;1or cn.usn, 
lhe tem censurado ; mas esses erros não elas lutas e tempestades levan tadas. Os mares 
valem nada em relação ao serviço importan- estavam revoltos e V. Ex. os acalmou . 
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A --dec!twação qile füçc> :i.:;or:i. ·não \! $U~-l 'P·~lo gue nã,o devo rejeitar, por. umn cir
:peita. }lnr<:\ue >effij!l'e fui opp:_1~i\:.ion!~t;i, an \ <:Um;;r.~:.l~t'.iü. !ll'o!1Ímn, OU.J!Dl' _pequenos füctOS, 

·go•et·no de S. E.x., e Sl nada ai.;;se. quan~!o ou senue;. _ . . . . · 
s. Ex. foi )!O'>ern~1<ll)l', foi pC>l'(JUe a minlm :Vlas a quest•io Jev:.ntou-s·~. fü7.endo-so 
pal~lfl'a poderia !'01' .aco:mad<\ de rnspeit\l., quc:>Wo r1e pa!:.">r<ts. T<::m·se qaerklo eITO-
pôrlei·h ser tomada de modo que eu uãv de· IJ•'amente füzcr-~c effeito dizendo-se que se 
.seiª'ª· · · clirniniiüt o i1npo;to sobre .)oi:i.s. objecLo con· 

:sobi·e :is accnsnções lev<mfa<las no orgií.o 1fa ~umí :o pelo~ 1 ic.Js, e elevou-se o imposto 
imprensa. pcrnarnbucana a qae me refe1·i, e s;,;llre o P'··~' olJjecco con~u:11ido pelo~ po_bl'es, 
qu~ fo1·:tm tr:i.zid:.i.s... como ,01 !.J:<~'J verdadr·. qne se. lia.vm tirado 

O sr .. AFFOxso CosTA-Fiz uma. referenda chs jc.i~. pa,t lirnç:ir-se sour·e o pão. 
apenas. O S1:. AcccSTo Si;:,·1::r.o-Questão de DO-

O SR. ~l.\1"\QCL\S Go:-;ç-.\!..'•F.>-... ;i~1·:t PSÜL i b:·c1.a G de pobt'<' ZJ.. 
Co.s:i.. ~u 1i(i.o pred.>o. óf·:•nt.- do P:P·l:1:ne11t.o l O ~n. ~l.\L \QUL\~ Goxi;'.\LYF.:s-Para. ex
BraJ.ileli·o. de:t[Jte 1lu E;1.;1<lo rle Pen1:unbi1c:>. pi icar i,:10. S;-. Pn:sidcnte, cr~ _pr~ciz:1ria de 
de:mie do pai;1, inteiro. de!(~u.ie1· o m ime do :iJ;!Ul!l tempo • e a. hor-a Jª va.e mmto 
Sr. C1weê:i. ele A;-:wjo. nfto ~ó qt1ant o ii ~ua a leania.-l:t, ! ·;ir:1 rnostr:w os 1nolde.s em que 
honr:idez e pr<•bidaâe pe~soaes. .. ~ii,> or~'1nizados o~ c>rçement os de Pernam-

bt11~0. 
Ifa no 1•eferido ,1yçamcntn um imrosto de 

O SR. ~lOl-tE!LÜ Ar.n~;-A1J1Jlo.,lo; ~obi·e :.;to n; 1,.u·r.içüo 1'ª6º por tocl:is as cliLSsei. 
l'.lào \la dud,ta. :ilguma. o si~. A CGcsTo Si,;vi;1~0-Corno os de in-

O SR. MAL.\Qat,\s Goxo;;,\LYEs-... :1s~im 
como tambem quantn i> seus ta.lentos e ca.p•i· 
cidade adtui1ü~r.l-<1.ti vos. · 

o SR. B.\JtB1~,\ LDT.\-Ahi di \'ÍJ'jO pro[Un
d:.;.meme. :üostrarl?i o ')Ufl dlrt e. _lit p0rque 
bto Yeiu paru. O ter!'OllO Ja uiSCU~sfiv. 
. .O S~:. />Lu.AQUlA~ Go:s-<;ALYE~-A Camara 

conhece perfoit:1Jn"nte $. Ex.. ,ahe qt:c. 
desole muüo moça. ,1ed\1.,ou-~e à earn:ir.i. dn 
ensino e d:l. ad\·ocac!:i.. F. a.hi sempre 11t;C.Ui1nu 
posições ernin,Jnt~s. t,1:ndo sitl1> le11te '1istincto 
e i:iroLi:>s>or de :_:1•ande meredmento. S . Ex. 
füi sempt·o do~ mah noi.:n·ei~ atlvogw'o~ elo 
Rer:i!r~.niin só pc.lo $!!11 .,:nact81' e inte'ÇJ'í<hJe, 
cvmo pela ~ua comtiei.encia, p:·im:ip:L!meui.e. 

O Srl. 13AnnosA LmA-Hci do rnnst!"vr '-'ffi 
toda a SU'1 plenitude <1tw.l é essa CO!u1ie
tencia. 

O SR. :!l'L\L.~QUIAS GaX<;ALVEs-Ac·~usn.-se o 
Sr. co~Tê<l tle "\1·,w.io pelo facb de :t.0 1' sitlo 
apl'eBentndo. na. Ca.ma1·.i <l.os JJeput»<los 
de Perna.mbi1co, um prvjecto <lc 01\:amemo 
que e p:·ivàti~'O da:1uel!a CM;i ,J11 Cóng-re~5o ... 

o Ss.. AFF,,N'SO Co~T.'1.-Propnsts., 

O Sr:.. ;l~AL\,QUIAS GriN~ALVES- ••• sendo isto 
c1e iniciat\va da Cama{'a. 
.~ão qUE:!'O fazer ql•e.;tii,o di~so mesmo por

que S. Ex. não púàe ser ab~olutamente re
sponsa.l.ii!izado pelo que é feito pelo Co11-
gresso. 

o SR. BARBOS"\ LnL1.-Pe1•;füo : ll>\S leis 
eue ta.mt'(;fl\ contdbue com :i. sua. sanc1,'iio. 

O si~; :,L\L\•it'l.-s '~(,:\"~'.\L1'E8-1fas n~o 
póJe ~~r reS]Jou~:;. Ili lL-::ldo lJ1)l' toda~ :is pe· 
qu;;in:> c«us<ts •k~,<) u:-i;MJkntü, pvrétll·:., ou 
hade ;qipruv;n· ;11 tr111~ lil, ou rejeitu1· i11101it1n, 

dusti·ia. e !ll'Oihsão. 
O Stt. St:RZWELLo Cvn.RÊA --'- Classes i 

Coroo? t 
O SR. ).fa.L.'>.<~uL\S Go>:çALYE~-A classe dos 

rne,l\c:·os paga um impu:;to lixo. que tlepois é 
di,"tibu11.io pelo~ p;oprios medicos, :.i. classe 
dúô auvogat\vs ix1g1• i~ualmerne um:• quanüa 
tixa, que se tlistd\me pelu~ advogados. E j:'L 
qu1i l'all(l 110 urçamemo de Pernambuco. df'._VO 
ui:lemlc:1·P~rnambuc.:u rle uma grave aceu~açao, 
i101· incluir uo un;amentt.J actual um im
posto tle 6 "/,. sobro as 1ue1·cadorias itnllOI'· 
tadt~s do,; outros E~t:«los. Nã.o .ou favo1'a\·el 
ú e~te illlpo~to. incot1veuien"issiruo, mesmo 
na opimâo d~ mllitóô inconstitucional, mas u. 
:v,d1~a1;ii.11 f<.!i1a ~L .Pern:rnüiuco é inju~ta, por
que ttrJG~~ 1k lançar-se ruüo em Perua.rnbltco 
ae.::re iwpos to os st:u~ pi·oJucws •:mim e são 
extt•:i.01•,Jiuariamé11tc taxa<los no Pará., Cea.rà, 
:IIar:L11!ici.o, Al:l.gôti.S, Paral!yba. e outros Es
ta,ios. (Apoiwtvs.) 

E p :l'll. de1en1iei·-se E'errnunbuço viu-se 
obriga.do a la.n.,;a1' mão do mesmo recurso -

O SR. l32zi;:tuuL Fo:"TJ:>:CLL!::-Qnauto :i.o 
Cea!·á. l-'1·otesi;0, i;oi~ moswc1 em <>.i·cigos que . 
nisto mio Unlltt razão. 

O Sa. M,\.LAQ<;IAS Go:-;-ç,u.vEs-\i. Ex. não 
l)Óde prot.esta1· pu1·que os tecidos de a.lgodã.o 
fübdcados nos our.1·0~ E~ta.cos pagam no 
Ceata !O·/" alem 1iú imposto pago pelo uJgodão 
:prüuuzítil> Do~ outros E6lados, e importado 
pdo Ceara. 

o Si:. SF:1 tzEDELLO Cor~1:É,~-A verdade e 
qu.; Ü:.;..fa lw. 1te 1nn.is pe1·igoso do í[Ue o esto.
Lol1.": i1m:r:to <le8til. 11;e<l1da. 

I•W é o uumquiibUJ~uw da prosperidade 
deste p::üz. 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 21/05/2015 11:15 · Página 28 de 33 

SESSÃO J?~I 0 DE Jl;Ll·iÕ !>E 1897 167 

-. 
O Si .. At"G:;,;Tc Srw;:P.,)-E~t:t 6 qne -ó :l 1 ê nqnelle a. qnem cb:11n-~.mo;s -pobrr· . A c!Rsse . 

vet1l11de11·;:, ;;1H:t'c·:i· , t:;s L:·t "i!:l:l. 111.G.il;1, :l r·hi':;;,,·;l!'oductora .. aci';le:h que.t e:u 
o SR. ~L\U.Qlil.\s Go'..\""(:.',"LY<:s-0.,abii.o p;i;;a algu.ua com;'l e a qne ma1s .. p<~l):>l r-:_latn~.i.-

110. P~r.i~ cer~a ti.e :2.">:"/"_- mais rlo :-iue 0 v;il.ot· 1 mentc. -Acl;u;sc pob:·e quas1_ que uao:paga. 
p•·1m1tn·o rla prop·.•r:c merc;\l!orHl em p ,.1._ imposto. · · 
l~<ttnbuco. (Ti·oc,rni •. ;-e ª1"n-1e-<. ) E, no cmtanto, O SR •. TÓÃ'J DE S1Qr.;1mu-Jú os paga e não 
accu~:t-se Fe;·numbuco . · jiei:i11c11os n;i. alímenta.i,ião, que ia vem one· 

() SR. $;;::;:r.;;11E:f.T.O Co 1 ~1:~: .\ - A ::uerr:i u:rs l'êtda. 
M.1·W1s ú aqu~füL que pórle dar p:!iàres re:ml- o sr~. ~L\t.\Qt•rAs GoxçALV"ES-~iio censuro 
ta.dos. a ma distribui.;ão dos impostos em nus;;o paiz, 

O Se~. B.\RBl;l5A. LDL\ <li~ um :ipr.rte. pol'que até o~ p;l.izos roais adeantados a.i_ntla. 
O -. <· e · · F" y ·· n5v consegUiL"a111 uma boa distl'ibuiç;.'Lo do ~I~. -" t::ltiEtJfü,LI) 01: 11 ~;,\- , . " X· '}111'1' . • 

ve1• um !lic.>avcn!ent.c ~ A pobre inilu <tri:1 imposto. . · · 
n:icinnal p:u~1 i<e su>r.cutat· ,~ .. m esse imp:>stn ~las. ~i·; Pi'es!rlente. a. ve1"la.de <:i :i. se
Yê·se :rn necessi•l:i.ile de fraudar C5-«.: ii:lriu.;to !!1.1i11te: ~ •jm· até agora ein Pc~na.mbuco <i. 
nos E~t:t•!o;;. po..-saw!o ír.lr e;::tr-.rngdr\~ os .:la~'"~ ilos _.1oalh~1ro.~ paJ.(H'rt. u 111 imposto re-
seus prc11..1.uctos. · l:~t1rni:wm.e rnu1r? e.e vatlo. tendo em <\oten-

. _ . · ç·ao o nums1·0 lt r!lltatlo de contr1hurntes; 
. O _Si: • .M.\L.\QDJ.\!; G11xç.1Lv~s- S1w CitlV:•- pag~.va. um imposto exMssh'amente eleva•lo, 

•\1S!illllus os 1mpos~· 1s la.r:•;a.(ln< ;:•.>bre o~ prn- e a cir <:trn:sfa11ch~ do cambio. influindo :pode
<lucto,; de t·ernamhuco yctos Esi.ar l•·~ com ~1ue l i·o:;.1mente. ª. in~;~ vinhri :i.çrgrava.r m:\is. essa 
Pc t·namt;uce> t<:ui rclaçvcs comme1·1:1ae~. imposi~iio em rc!açiio ;i clas~e rlos joall1eiros, 

O SR. BEZé.L\IUf, Foe\TE:'\ELLE lia um :tp:u·tc. que t~ein Ybto as. suas tro.nsacçüe~ mu ito di-
. minmuas, e rn u11as casas de JOias :;e t eem 

O SR.: SERZED_ELLo Cor.r;. in :-- V. Ex .. quc1· tediarlo pela penuría do ne·•ocio. 
ewi P'.t1z red~z~do .. et~ rn:Jrn c1~te :\ col?n\a.! A E é natura l, porque ~t7bindo as joias de 
b_aude rr~ mat8 e l~~a~a ttu; s., P~'. 'e :o.r e .1!1s- valor por cau"<l:: do c,•mbio. e ag_gra.vando·se 
~·· rncnt.c a. ~a. '.lº's,i rnr~e1>L nui:nc1a eco11om1ca, a c:~re:;tía da vuJa em to·lo oBraziJ. e em Per
~ a protccça•J ;L 110,;S<~ 1nd11stria . nanr huco em particular. esse· negocio de 

() ~1~. M.\L,\Qlil.\:< Gc•xÇ.\ LYEs - Tsso ú nma ,jol~s ficou muito diminuído, ticou talvez re
q11c~:5.o impc>:·t:mtí.<sirn:i . r;i11~ 1lit rM.teri:~ · l ll?.i· ~o a mP.nos de met:a·\e . 
innt um l:ti';.:.1 11'•[,:1.o'. E'~' C"\ll''"'.:"io rh ~··pa.· Ora.. o imp•.sto vinha. a tornar.se muito 
1·:1•;:io t!e 1n:tt..·1·i:L:; qt:•' súo tri!iuta1·ei$ ]ida lll•lis pesaclo pa.r <t úS negociantes de joia;;, 
l :uit;n "1.rib:na•'eis pck•s E.<:arl"s ,. !JC)é)~ rnu- porque co•11eo;aram a. yeuder em uma. pro
nit·ipios; rp11s•iiu ir11'.•;1•1:tnti-<,i111a. p:ira '" porc;:l o rnuito menot· e o imposi:.o tix.o tinha. 
(\•1al " atten•;ão ul•!; t:~ Casa ,,,, ,.e v.:iltar-sc. tl;; ser distdliui•lo por um menor numero. 
( .·t1,,1r:.:s. j O que tez;~ a,,..,,emhlêa do Esta.do? 

A i111l n<~.ri:~ ol1! tedolu~ co:nP~"Jn ::i fi•Jl'C..cer :\.ttemletlllo n. esta. circurusta.ncia.. a.tten-
e llO!'<!SCCl'ia ,;i n:i,1 fossem "'-''~s irnpo~t,1s inter- <lN 11Jo a. uma. reclam:t~:<1.o dos interess .dos, 
estallua11s. t'riren•leu c!iminuir o imposto de joi:l.s. 

O Sn. SEr.ZEDEr.t.n Coi~r:.B,\.-L:'t, n :i. opíniú.o (Aparle.;. ) 
<lo nobru Tleputaüo pelo c~:l.l-;t, não ha i~so. O Stt. PREsrnc:xTF.-P~\'-O aos nobr~s Depu.: 

O SR. MAJ.AQUL\i; Goc;ç.\Lv.1::s- Senhores. t:ttlos que não interrompam o ora(lor • .:tlim 
l\tê e~S;\ indn>r.r'i:\ tle poie:; e r:weilas r?e tle C)U0 s. Ex. poss:. tct·minar ú :;ou discurso, 
l>a.no. de que ntlla 0 nobre Deputa.no pelo po1·que a. hOl'J. est.'\. esgotada. 
Cear<\ •• o. <rnic::r. lJUe S . Ex:. c'.1nhe~e . iitb·cz O SR. ~faLAQUIAS Go:YÇALVES - Esiou quasi 
venha. a. rlcso.ppa.1·ec9r. ~i for gra.vada. pelos :t ac~>!1a.r. e $i V. Ex. me -permitte ~ue con
impostos inter-~star1m1es, chegando a ,;;ua. c:i- tinue. vou resumir em poucas palavras o 
re~tia a t;1. I ponto que tenhamos de importar q11~ tenho ;i dir.er . 
os potes ·~ pCLn,..Un~ do b:11·ro "e Prn'tugal. O impMtll as~im rlev!a ser dlminuido pa.ra. 

:vras. Sl' . Pre~idenui. a. Ll°a~tPci-1n,~ da gltes- ~ue tiC;;J.sse no m.~~mo 1•omo. porque o con
tãQ prürcipal. a que vou Vülto.r- o im!•Õ~t.o sumo diminui~. e.xce,sh·a.mente . 
sohre nsjoias e oirnpoBto •ob10 o pilo. isto é. Em Pernambuco. por exemplo, si ~e ~as· 
imposto lix" pago pela cbssc dos joallleit·os, tav:Lm 20:000$ ern joi:i.s, hoje ga.sta.m-se ápe
e imposto fixo pago pela cl:i.s:;~ dos arma.ze- no.s 10:000$. (Apm·te-<.) 
nartos ole f;Lrinh:t de trigo. . . os polire~ comp;·am joi:i.s ia.mbem. 

St'. Presi~ente_. _ es~a. . ?!1a.teria-i~posto- 1 A a.l!ricultUTª· princi.palmente,é a que ma.is 
como disse. e muito mehn<U'l)~-a <i 111mto C$p<l· I compra. Iufclrzmente e um luxo. ··Quando o 
ci:i.l 1!1lPO>'l.o e u rna. cous•L in(elizm1•nte ue· . a ;;ricnltc.r ~'llulm muito clinheiro, compra 
ce;;;ar1u. e quem mcn0$ ci paga. em M:>:iO p,·\iz l ~tnnte:;joia.s. Uliimamente, porém, o B.l;SU-
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SESSÃO EM 9 DE JULHO DE 18!)7 / 

o Sn.. JUVENCIO DE AGUIAR-Procedeu cor
rectamente. 

O Sn.. BABA.OSA LIMA- O nobre Deputado 
pelo 5° districto não conhece a q Qestão. 

o SR. JUVENCIO DE AGUIAR-E nem preci
sava estar lá para conhecer. 

o SR. BARBOSA LIMA~V. Ex. não conhece 
a questão e, portanto, n[o pórle dizer si o Go
vernador daquelle Estado procedeu correcta
mente. 

O SR. MALAQUIAS GONÇALVES - Sr. Presi
dente, tenho assim respondido ás accusações 
que foram aqui levantadas contra o distincto 
advogado e emerito jurisconsulto que neste 
momento preside com grande distincção e 
louvor os destinos do Estado que represento 
nesta Casa. (Muito bem ; mitito bem . .) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

O Sr. ~º Secre"ta:rio (servindo de 
1") procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. 1 º Secretario do Senado, de 8 do 

corrente, commuriicando que nessa data en
viou á sancção os autographos da r esolução 
rlo Congresso Nacional autorizando o Pocler 
Executivo a conceder oito mezes de licença, 
sem vencimentos, ao juiz substituto sec
cional do Estado do Amazonas, Octaviano de 
Siqueira Cavalcanti.- Inteirada. 

Do Ministerio da Fazencla, de 8 do cor· 
rente; enviando a petição em que os - em
pregados auxiliares das capa tazias da Al
fandega de PE:irnambuco, solicitam augmento 
das respectivas diarias, etc.- A' Commissão 
de Orçamento. 

De Chagas, Duprat & Comp., commissarios 
ele café, e Francisco Ribeiro Guimarães, resi· 
dente no municipio de Leopoldina, propon· 
do-se a organizar uma companhia denomi
nada «Café do Brazil», para exploração desse 
producto nos mercados da Russia.- A' Com· 
missão de Fazenda. 

O Sr. A.Jcil!li.do Guanab;:rdi~a 
diz que o Sr . Presidente póde dar testemunho 
de que, ha já alguns dias,está inscripto para. o 
expediente,não lhe c:i.bendo a palavra porque 
o regímen das explicações pessoaes tem inuti
lizado a hora destinada ao expediente. Não 
é, por conseguinte, para fallar ele sua pessoa, 
que é o menos. inte1'essante assumpto que 
conhece,que vem cccupara attenção da Casa. 
Desde porém que está nfL tribuna, pede per
missão para levantar uma questão puramente 
pessoal, que não interessa á Gamara, mas 
que é forçado a levantar pela attençã•J que 
deve ao seu illustre amigo, Sr. Belisario de 
Souza, a quem, não de hoje, mas de longos 
annos, o ligam laços de verdadeira estima. 

Quando, na sessão de 7 de julho, oravri. o 
Sr. João de Siqueira e dizia, referindo-se a 
S. Ex.: «quando o nobre Deputado e seus 
amigos sustentavam o ministerio do Sr. João 
Alfredo e insultava na imprensa o~ repu
blicaqos» o Sr. Belisario de Souza deu o se
guinte aparte, como consta do Diariu do Con
presso: «Não apoiado; está enganado. Nunca 
fui reda.ctor do Novidades. » · 

o SR. BELISARIO DE SOUZA - Peço a pa· 
lavra. O aparte está mal collocado. 

O SR. ALCINDO GUANABAR~ diz que o 
nobre Deputado tem razão. S. Ex. nunca 
foi redactor do Novidades. O qµe, a julgar 
pelo tom do aparte do nobre Deputado, ha de 
deprimente nesse facto, não recae sobre o 
nobre Deputado, mas sobre o orador. E:ffecti
vamente; elle foi o unico redactor do N ovi
dades nessa quadra a que se referia o nobre 

Do Ministerio da Guer~·a, de 8 do cor- Deputado por Pernambuco. 
rente, enviando os papei~. em qu~ o te- E é uma pagina de sua vida que o orador 
nente reformado do ex~rc1to, Antomo Pedro ainda relê com prazer. o Novidades nem era 
sa;ntarem, pede rev~rsao a~ quad~o _eft'e- 1 um orgão montado por um partido, nem 
ctrv? do mesmo exercito.- A Comm1ssao de subsidiarlo por elle. 
Marmha e Guerra. Fundou-o um cidadão, seu amigo, como 

. . uma empreza industrial. Naquella época, não 
Requerimentos. havia tantas difficuldades como agora para 
Da Companhia Lloyd Brazileiro, pedindo fundar um jornal. Agora, como os nobres 

revogação do art. 44 do regulamento de na- ,. Deputados sabem, levam-se mezes parJ. isso . 
vegação de cabotagem. mandado observar A gestaçã.o dura nove mezes e ainda se re
pelo rlecreto n. 2. 304, de 1896, pelos motivos ceia que aborte ... (Riso .) 
que expõe.- A' Commissão de Fazenda. o Sa. BUENO DE ANDRADA- Em S. Paulo 

Do general rle brigada graduado reformado 
João de Oliveira Mello, pedindo que se contEl 
o lapso de tempo que deixou de ser contado 
para a sua reforma.- A' Commissão de Ma
r inha e Guerra. 

Camara V. IlI 

tambem acontece isto. 
o SR. ALCINDO GUANABARA- Não sabia . 

Pois naquelle tempo, não. Decidia-se e fazia~ 
se. E si os nobres Deputados promettem 
guardar segredo, até o orador lhes revelaria 

~2 
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que o capital com que foi e)[e fün1.ktr10 não sempre fo!lou pot·- s1:;; comtn. cxclusiv~.-se
luwia ue e~ceuer 111uito de quatro cou;;os; .• guin-io a.~ suas pt"<'µt·i;i.~ i11sfiir::1;i3e:>, sob sna 
(Ri'º·) m1ic.l re,ponsabtlid:c,Ie. de que ainrl:i. hoje n:io 

O oradtir era nesse fomp•• moço; jã l:i. ,·ão tem •1o ~ue se ::<tTepender, nom de pleitear 
dez·annos ~ E naturalm~nte era muito mais uttean;wt,~s. 
dE'~ci;inhec.ido do· que 1J ê ho.iu. Ei·:i. o~tu1lante; Quam1o a ·pTincezri re-gente d~poz o:mi.nis
e entrcu pnra. ~• iúl11:1. n.io para diri;!i!-a, r:1:i.~ 1 torio Cot~gip·~. que tir.!t;i. 1·or- 8i um:t t't>rte 
eora a e~pe-rança. que snppüa hon~·~La. -~e tc1.1~ :!w.í:1d:t r1arb~rüenr.:u·. n ... Yovüf,~dr:.;· mlo CS})e .. 
um' meio liciio d(• >tda.. O j111•:icü <lB!iulrn.,-:i.; r• m o p~·o,rnuci:rnrnatO du parti11o: '.ttacou a 
nã1) tinha razão de S«1·. -· pt·incezn. 

Or<t. nu oci::asíão n'io lt;:vi~ nenhuma. ques- li:•$<i pil:\sc d1) }.wn1ll füi <le \'ivr> coml1ate 
tão l)Olitiea em ,\eb-.üe. O rt11e 1we"'"''np;1s:i ll.() milú-.>te1·io .!Dão b.lfaNlo. O oTauor eo
todas as an:enç·0es e1·a " c;ut·~tão S(oeittl cht pregN1 cnntr;"!. el!e º" m .. s:r.o~ esforço> que 
abcliç<lo '~ª escravíi'ão. J;l r.w:.e e: pi'<'P«- lioje e:n1m~ga c:1;rn·a o tn'ld:Ster10 tio Sr.Pru
ganda D'trtt õ ::tb(1U("ito i1-1íl1~::i;·t.a ~ or;~ lH~1;1. fll·Utf:' de }.!ora~·:;. Po~· e-~~t !.l·:~-Jjit), huu·\-e utn 
to1~1·ente. et·a. nina caudal () be-n1 1 •ouc(> Yl:.::·1~ h: 1mc;n pui lth:;:i qVi\! !IH~ deu á, \"e2es a houra. 
que1n não vbso que o S~!t tríump!JO se1·i:.t l~e su:t et1lh:.bor:~1:ão: e~ :~iada esse, d1~\·o 
certo o pr<Jxim''· ,!il.,·l-o .:m \\()U\'>l. d a. "e\'(1:\\\e. nil0 e"I':'. o noht•c 

O orador rl';:o!v~u tomar;\ dil·c•!~ào <lo jor- Depur:1.<i1J,-et·a o i!lusL~·e sr. Dr. Coelho Ro
na.! !! Gnl!·enta.r '' ques:~o. nilo un te1'rl~ll<• (~o driguc;;. 
direito nntur·J.i. n:i,, no t~neno olo S"l1t i~1wn- Po;· es~:1 épo'a ··· situ:i.<:fio d·) paiz transror· 
t:ilí~mo. m:is ll•l c;:mpo frio ~ a,:pero dous- rnou-se e ap:·e,en t;tv:i.-se. e>>rno rt de hoje. sem 
per.to cconomico. lo;;.,1· p<\l'<J. o.> :1euwos; ou ~e i:ic11.va ao fado 

A Camar;i. teril Y\sto mttr::is n\::.ol\1,:o:i<•s dos 11ro-p?.'-'a,n11i:.tas ··~-pu~\~~?..lh•S. O\\ se for
igualmc-rne... in>c,nsatas. Estl. r.omou-u. o maY;l ao l:do dos d,.forirnl'es do tN·cei!'o rei
or:vi••l' e cumpriu-:t; e~c:·cYF.'U um:l ;éi·ie ·ie na'!u. O pa;·ti 1o [ilJ,•ral !i"ou qua:;;í em massa 
anigos exam1nanJo a qu<·~t;lo ~o:i e:;ta face. r·i .. m r1 l'r.geutc; é s:i.1.Jit1o ~ue '' Sr. ite Ouro 
.Je c;ue a prop~Lg~nd:i uatm•:i.! 1;~ ('ntc nuo se Prelo fizera um p;ict!)COtn o "r.Conded'Eu,r1ue 
JrNOCcupan~. E pó-ie •.iir.e:r que iüo t~m <le ~e CflmpromnH·t.tcr:t ~t ll1c rhi.:r o po1let· me
qu~ se arr,_•\iender ; tu !o qu:.tttr.o 11rc,·:a. 3.::i (fütntr.! :;. cr:rw·l:t.. que S. Ex.. l\\~ 'lera.. <le 
m•rn. rr>alií~i.lcl•>; t·>il:1s :ts oi ilflcttl•lit''e~ e""- jugutai· os repubh·a.:1os. O pro;n·io !S!'. João 
nomicas de linje dalii Proveem: n:t~~~m do 1 All"reltO de~ati:<~·;, aos 1·cpublicanos que cres
fact.0 de so n:"io li:L\:er . e::_i-.~·!o d1:' µ1•. ,hw-1 c'r·~"em " :•p-p:_L'\?ces_.,~m (1.n n. p,,_;·resi; e o \'aso 
lllll.~ dep,-,u1lentes th ••Uul 1ç.w. (1/<t m1n:tJ.~ e qn<- ellr?o; 11ao fü7.tb m outra. cou~a. Foi do 
ªP")'/t'.<. l pa:·t:·•o con~•T•·u.<Jor qn,. s~ •fa::>t;:.cou o g1·osso 

;Soe<':mi:111 11~ nohr1·~ ll r·;•<H.:i<lo~. O llr<td.ot> • <h, fot"<''~ qU() nsotuma.1·a1n :i omla re\lU· 
nio qu .. t• res~.:all·;ir a r;;,1·:w1d:lo. 1 Wsa.) t·:st:"1 l blic~~ir1a. 0.-; p:1r: ir\()~ mon;ucll1c•·S e:<t'lYtUll em 
11arran11n a ~ua. l1nrn·~:-o:':+to na.qnel.lB nu>nHmto \·er~ Ja,.•eira. 1.1 ,;cG"t1)::Hr~ .. ~o ~eio do l)tl.n~ido 
e ex<i!icando •• s 1a :n1.,t11dc. :iJitl~ a co11H'.1-1 con~erv:id •• r il co:-rnnti, ·rcpuhlit:ana ttvolum•t
go~to. p1 irque :11.10 ;.:u:.:.ta. d 1· d·L:· ~atlsf;t1: t -1<·~. J Y~:.-:-.o. r;· ce;·to que u~1n to1ios oA conscr·vn.-

E' porque ~~•i11! l•'''"'"'h:•_ • tll_<~ n .\'oc1d111!~~ 1 do~e~ <lo ixa\·am->e :t1·1·ebi1ta.t· 1_H•ll:1 .. O <Wt).uQl' 
passa,·a por n~·;.::Lu •_ 1 llli:10~0 ·.;(' ~oy,lr110 i:o \ t"·Sttt f:dlr"whl de eet1\t!HS1.:Hncws ~ n1~1s len'\-
8 ·!e Cotogipc: . Verda1.!o;r.1rne1:te nunca o bra-se Je que nm 1\,J.:> chefes •1ue ma.is r<::~is-
• ti,'l.lll :< --~~-'corrente r·'!'[l n i ltu,;t1'C :-;['. D\'llll-

,J orallor nu11c:i. ~mlhP~en o illustre esta.- tud•J \n;:uc! •1e (;;1r1·atlio. q ne !t0je e uma. 
di~ta. ~•t sua 11t1:Llid:u'.1• ele ri'd:icto1• do Xo.; :. d.os colum:1<ts ~o E:~t:Lr!o tlo Hio. 
darlcs. :cü lez lÍm <Lmig-•> i:u Gon:rno: n Sr. 
c0n;;d!leiro F. Hei i'a rro. (l S1-. conseihei1·0 O SR. BJ.:us.uuo DE Snç~ \- E os~. Fran
Coelho Basto~. a r1ue alludill o nobre Dariu- dsv.o Beli-s:•:·iD i~:-.i. quem u,c;,rn~elh::v;a o -pa.1•
u-.do pelo Rio de .Jmleiro, e!·a seu amig") par- tido para re:orçar o paitiilo que ,e JOrm:i.1·a. 
ticu!ar; o orador mauti1t11a e •m elle (J.S mais O SR. ALCI:XDO Gü,\:XA~A1u.-fa. dizel-o. 
cordiaes e intima:; refações pr·iva.•iü~. Nnnca. Prn· essa época. é i:htro que ninguem tinha, o 
nPnllum lt•1inem pol\êico deu a. m:i. respon,n.-

1 
fumro n"s mn.:1g-:b do p~.:et;;;, ni nguem pre

biliàade ao <1ue dizía o ,y.,i;;dade.,·; nunca ue- vh q ue a Republica estarhi. i'eit;J. um anno 
nhum e;;crcvett lil u~:1n.linha.,emquanto o ora.· depois. O que ~e fazia. era. arregimentar as 
dor o l'Cdigiu. E' C;)r,.o q_ue elle toYe a. colla- hostes para o com])at;J no t-:rcoiro reinado 
bo1·aç:io de t c•do o mundo nessa~ secções de 1mmi nent(', dado ·~m nome da Republica .. De 
J,umo o:;·... u·m !ar.l.o h:wía n:1imp1·en5:). ~· 2'ri(nma Liberal, 

~ • _ e>sF?ncüi.lrnente mono.reli isb· do outi:o o Novi-
u~r ~R. DEPL"T.'J.DO-:\~s ;·e;l·J;r;ucs... l r!tules. ínte1'p1·et;m•'o o P'm~,;,!Dl' lltCl contrario. 
O 3R. Ar.c1:"vü G l.i ,1.1'.\E.\i~,·, - ••• corr.o sóu ~ nes<~ (•r:uc:i. com•• 11 <1~ mteri•n·e.';. 1wnhu1n 

su.::ceder em wJ.os os jornae5 • .Mas o or;i.dor homein ~olítico tinha responsabilidade aL 
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guma peln auo cHzí:i. o Nau:d.>A.e<: n~m o S'. 
ccn-;el heil'O '!>:.i.1:liL10, nem o s~. Cotcgipe, neill 
o Sr. Belis::.rio jamais ac(:eitnu e jiimais te~·e 
qualquer l'C'-•ponsa.biliclade nelle. 
. E!Iecti v::imentti nunca os ou vi. Sa l)ia que o 
Sr. , con~ellieiro Bc!i8ario eraTepul>lic;.,no. po1·c 
que disso uiio fo zia my~terio. O nobre lJeptt· 
trufo nem Ti essa., nem em nenhuma . outra. 
pha.se. escre1·eu (fu:ilq11::r cousa nt1 rofh:t; 
nem mesmo sa;bia o o.r-.idi>r como S. Ex. J>f•Jl· 
sava cm :pol it ica potque di~;;o uão ~e preoc-
eupava.. · 

L1 nc:andn ns olhos pa:•a <•Ste pas,;:ulo. o 01~i
llor pórJc d i~et· que nii.o t,:,m rlcqucso a1·1·epen
del'.O nobre LJ(•pt!t»do pelo Riu de .l 11ne:i~·o eom 
s~u ~ p;!.l'tel pal'e~e t ·r tí,lo •L intf'nr;ii.o \!e hLn
()al' em f:\.ce doondoi· c:>~:i. ;:;li:1!e Je s·::t vid:i: ,, 
o 01·a.<lol' q\lE:1' ape;ias dizer-lhe qu•). si tiv<·:<~e 
de pcnitencb.1·-se d~lia., não ~cti(l. s. r~x . 
que teria. q Uíl lirlar!e 11· •l'<l. exi:;il-•'. 

o que. po:-ú111. o trnnxe :l ~ribnn:. n:i.o r.11 
isso. sin5.o ll!Jdir inft1rma·~ões qu'l o h3.bifüem 
:>. f1l1'1ll:ll" COnt•i<:<;i°LO SOiJl•e t\ quCS~IO •~e li-
mites com a !{,11i v i<1,. · 

(>recisa éOnllece1· a. co1·1·P::poudcociti troc:i.da 
entre o mini,tcri(\ ilo, exterior e o chefo tl3. 
commis;;ii.o enc:1r1·c.:!:vitt d·' u~lllfll'Cnç;io dP!les 
o nes;e .:;emido manda. à nws:i. uin tcque1·i· 
oti:::>m. 

Vem á Me~a.. é lido. açoiado <: sem r!ebot e 
\'nr..;r rado, tic'1.ndo adiada a votaç:.ão, o se· 
guinto 

O Sn. A~GEl.O ?\°ET•) - Deo•le h·inr,em esto~ 
p ~:·a. f:dla.r ll(I cxo~· !iente.· e ~ú a..trura .. «:nn 
lrnm í.ilo a.ll-a.n:u.d:i: me foi <fada. a. "palavra. 
que pcrli p:u·a. o.pre;eutat• um y,rojecto dCl l.ei, 
qu.:. tem por fim ro\·ogar o. ultim:• ua-:-te . rio 
§ l" e ::rt. 10, i ~n lei de n de joneil·o de 
18\H. ']U~ l'~;;ulii. o~ concursos para os e!l1pre· 
;.;•1•1 ,,5 11.e fazewla.. · 

,\ di:>l'o,içii.o n 'I"" me refiro é a .mais ri
gorc~a. sinâ•J •lesai-razo:i..}a, pois que veda aos 
{«\nui<lat-0~ maio:-c,; d~ 25 :umo~. muitas Ye
ze:; ci !ad:io:; lo 1·m:Hfos pe!:is Jii.cnldat!e;; da. 
Repnbli"' e com pra.ti(·:. do serviç<) publico. 
; i c:J tr,id ~~ 1.~ rn tnnc1n·~o '!e pri nuü ra (:n tra.ncin. 
,[e. hzonr!:,. o r[U<' e de tn1lo in,iu~tifiea\·el. A' 
1-·!sl;i :H~•n. S:·. Pre;;idente. e por nii.o C1mhe· 
•'~1' r1111a. r<tziio dn or·de:r. strpe1·:0:· que just!
füjllO ~"nwlt1a:n.e 1lbpo,i1;fü., e mesmo pam 
., .,-i~ar <t :;ua (:Ot!~tauoe Yiolac;ü.o eom apre-
5,>,nt;l1,C:'io, tl<\ co:·; i•lr1P.' de irf11dl.! fal-<itlcadas, 
fo i q lll• t•llllL!Í .. uelilJ(Jl'<•~fo de :~presen tal' o 
pro.iecf.o 111?1, ••?·a in~lifico. 

Depuis de fo.:z:el-o, :;r . Prcsident~. det·o 
upr:.Yeitar :i occa.."iilo •lt1 ine nchar n<l tribuna 
1.ara iu·oter-il" alguma." 'P<llavras c<)t!lO pr:t
t t•sto, que •l·:Ye ti:rm~u· uo:; AH1t«es de$t.1. Ca.· 
nuJ.1•;1 , quanto ÍL pat"te do disc11r.;o -pronun· 
c:iado ao i;.,na•IO 11e:o si·. Leltc e Oiticka. >O' 
bro a a•1111infsr, 1·a.<:;ii•.1 tio meu pr~sado amigo 
e ili:;ti:!cto chehi <J i;r . ba.rii.o tle rr .. ipú. 

T~1·h. ~r. Pr.,:;i1lc:1te, q ac :i.lon!-(ar-me cm 
con,ide1·açiões >ov1·e n disc:ur;;,, tlo illustre 
Sl'. Oir.i·~ka.. :;i a. cllc uãn ti,·c~ ;;P. d;uin «.tb:i.I e 
im111e.li:~\a re;;p,1st.1. n não 1neno.< illu~tre Sl'. 
Hen i:mln S0.1brinli1), ambo;; :l h:no,- ~P.trndo1res 

Requeiro. ptlt' interme•lio eh Me~n. si soli· do EsL<:t!o Je '1U<: ,-.,u o mais "1rnmilue repre
cite tlo Miat"terio da:> Relações Extet·i :•r<'s ;i:ntanie nesta. C;i:;;1. {N<To op•,frdos.) 
cópia. rht co1Tospon•lenci~ t1'0C11da 1•nt.re es.<e 1 :'ll<1s v~u·a q ui: uito so •1i;.:·a 11ue,. depntação 
m:nistet•io e o chef.· •h Comrni$;;ilo do Limites 110 .\ laµ-.·.a,; t.!eiX"H 1 i~- ~:i.r.sem um prooosto si
com ;1. l'!olivi:t,eoronel l;1·c~-.·rio T!mumatur·l!•.1 'i11c·r. ·:>~ injt1st:is ac.·u><l\'ues q11e Jez o Sr. 
d;:, Az~v11\h1. {•bem •t>sim du i·ehttui·io u.pre- Leio· ~ e Oi t icic.::L '.'·'11tm o !!'OY<:>rno que ter mi· 
sent.'l.do por eile ao t;overuo. 11ott 11 seu nw.id:uo em l2 do mez prox1mo 

Saltl. 1las se.<.<;.ü:.s, O de julho d,;, lS!fi' .- lindo. vcn lw t.lizei• it Cam;u·~ 11ue no .Pe,riV<!o 
;llcii1rlo Gw:mriúrua. ~ovcr11:1.1l\iWl\1.! 110 Sr. b;u-.io de Tr:Hpu u:w 

se e1:..:nnt :11. u m :;ó acto censurarei ou sobre 
o q :1;1.l po:;:.<;J. pe<'ui· scçera. cr-ittca.. 

Ent.r t·t:rnw. um ponfo imporw.nte da :irgct-
0 !i'>1·. l...,.?.·csidc:i-tc-Tllm :1 uahv1·.i ment:i.•·.ãr, ,1,> s:·. Oitlci;;a e3c:.\poU ;i. imjlU· 

o Sr. Belisario de Souza. • ' gna\~111 do Sr. Bern:u·do Sobrinllo. o qual foi 
o 1\e tl'r o ::ir. ba.riio de Tm.ipu, qun.nd<) assu
mido a uit'CCC!:Í.o d\l J<:stado. encülH.ta<lo nos 
corres esr~1.· .l oaf:!s uru s:tldo tfo :oo e to.ntO$ coa
.tos de l'CÍ$. 

Ni"'Lo c•1n t.esto. Sr. PresiU.ente, que fosse estti 
:~ imp~n· i: Lmcia. deixai!~ em coft'C\ qu'1.ndo se i•e· 

O S1.~. Pt•csjd.cnt:c- Tem a palavra ti rou rl11 gt.>ve1•no_ o ~r. G:i.bi.no Be$vU}'O; o q~a 
o Sr. ,\u;:-elo 2'\eto. _ oontc:<to .. e que nao e real , a qu_e . o ~r._h:wao 

o !!lõ1·. nou,..~:i·io d~ !:=4 0 U1:r.a -
Sr. P:resirleute. re>erwi-me para fallar ama
nhã, mesmo po1·qne tenho qlle acomp[],nhar 
o b.lstoi·Ico das explicações 1~itns pelo Sr. 
Alcindo Guanabara. 

de Tra!pu. que recr~lleu ::i. atlmmist!'açao das 
O Sr. :~U,!;·ci'> N ct.o-Ora. gra<;it ,; a. I mãos 1\n ~ r. t.lc,cmoari.;.l\lor 1'ilm1·cin Va.IP.· 

Deu•, ::>1-. Presi.<1~1!t <:. clwgo11 ~:i 1 nb;in a;in~!a 1 ri:: no d•: R•·cli:i U!1::, 11ue t'oi q1w111 substituiu 
vei ! j 0 :Sr. i;i,11cnlt!-cu1'>llkl 1 ;;i.bülo B~$ou1·0, t ives;;e 

O S1~. JoXo DB Su;nrnm.A- E fúr<\ <la llo1·a . . cncoutra\lo tal quan tia. 
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Constam. dos balanços do thesouro, publi
cados no jornal offlcial Gicttenberg,que ao as
sumir o governo o Sr. bar!Io de Traipú 
existia o saldo de 600 e tantos contos. Deste 
dinheiro retirou apenas 30:000$ para compra 
de armamento para o batalhão policial, que 
teve de ser reorganizado depois do triste e 
infeliz acontecimento de 1 de maio de 1895. 
Em julho deste a.uno, por motivo de moles· 
tia, teve de passar o governo :10 vice-gover
nador, o Sr. José Vieira Peixoto, e quando o 
reassumiu em janeiro de 1896, encontrou, 
não o saldo de 500 e tantos contos que havia 
deixado, mas sim um deffoit superior a 
40: 000:'; , como se verifica dos relatcirios 
apresei1tados pelo secretario de fazenda e 
pela propria escripturação existente no the
souro . 

Pronunciando-me desta maneira, não tenho 
o intuito de ferir a administração do Sr. co
ronel Vieira Peixoto, cuja probidade não 
ponho absolutl:!-mente em duvida. 

Venho em. defesa de um amigo a quem 
muito considero e estimo, e para· bem desem
penhar-me do dever que m.e assiste, qual o 
de defondel-o,quando injustamente accmado, 
preciso dizer a verdade, fira a quem ferir, 
com tanto que o paiz saiba que o Sr. barão de 
Traipú foi um administrador honesto e crite
rioso, e não um esbanjador dos dinheiros pu
blicos. 

Não quero, Sr. Presidente, fatigar a atten · 
ção de meus illustres collegas .. . 

o SR. AUGUSTO SEVERO-Como é o nome 
desse homem, sem ser barão? 

o SR. ANGELO NETO - Mauoel Gomes Ri
beiro, coronel honorario do exercito. 

Em auxilio do que acabo de afürmar sobre 
o deficit que S. Ex. encontrou, ao reassumir 
o Governo, em janeiro rle 1896, tenho alguns 
nurneros do jornal A Tribuna, que não lerei 
para. não fatigar a paciencia de meus dignos 
collegas . 

Termino dizendo ao Sr. Senador Oiticica 
que o actual governador, meu sincero amigo, 
o illustrado Sr. Dr. Manoel Duarte, não en
controu a administração em condições diffi
cilimas, corno S. Ex. declarou em seu dis
curso . 

O Estado gosa de paz, o bem · estar é 
commum e a sociedade sente-se garantida. A 
situação financeira do Estado não é tão deses
peradora como S. Ex. suppõe, apezar da ter
rivel crise que avassala quai!i todo o norte 
da Rep11blica . Os divr.rsos ramos do serviço 
publico acham-se completamente organizados 
e quanto ás apolices emittidas por autorização 
do Poder Legisla.ti vo, não tem razão o Sr. 
Dr. Oitieica, , quando veio pela imprensa, 
com a responsabilidade do seu nome, dizer 
que foram ernittidas para occorrer ás despezas 

orrlinarias. Não é exacto; ellas foram emit
tidas com applicacão 1ispeçial, para dotar a 
Capital do nosso Estado dos melhoramentos 
materiaes, de qne tanto necessitava, como 
sejam , entre outros, o calçamento de ruas e 
o dessecamento de pantanos nos arredores. 
. o SR. FREDERICO BORGES- E no uso de uma 

faculdade constitucional. 
O SR . ANG-ELO NETO-Perfeitamente. O que . 

o Estado de Alagôas tem de bom, de sadio e 
de subsistente, deve-o ao Exm. Sr . barão 
de Traipú, cuja administração benefica e hon
Jada, foi sempre uma garantia para as classes 
conservadoras. 

Tenho concluído. (Muito bem, muito bem.) 
Fica sobre a Mesa, até ulterior deliberação, 

o seguinte · 

PROJECTO· 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica revogado o n . l do 

art . 10 do decreto n. l. 651; de 13 de janeiro 
de 1894 na parte em que limita a idade ma
x ima de 25 annos aos cfl.ndidatos a concurso 
de primeira entrancia de Fazenda. 

Sala das sessões 9 de julho de 1897. -
Angelo Neio. - Elias llfartins .-Marcos de 
Araujo. - Rocha Ca'Valcanti.-Eugenío Tou
rinho. - Manoel Caetano. - Irineu Machado. 
-A.rthur Peixoto .. -Sil'Va 1.VIai·iz . - José, Pere
grino. 

O §r. Augusto Severo (pela or
dem)- Reclamo contra o facto de estar . um 
requerimento meu, ofi'erecirlo na sessão de 3 
do corrente, adiado, sem que hoje tenha sido 
dado li, discussão. 

O Sr . Presiidente - Opportuna
mente attenderei ao nobre Deputado . 

Vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 20 D-1897 

Redacç r.70 final rla emenda otferecida .na nova 
discussão do JJro.fecto n . 48 B, de 1896. 
autorizando o Governo a abrir o credito es
pecial ele 21: 500$ para pagamento dos 'Ven
cirn.entos, no exercício vigente, dos empre
gados ela extincta Agencir Officíal ele Colo
nizo.çfio, addido .<i à Secretaria do }r.[inisterio 
da Industria , Viaçao e Obras Publicas , nos 
termos da actual lei elo orçamento 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. 0 E' autorizado o Governo a abrir o 

credito especial de 21:500$ para pagamento 
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dos vencimentos, no exercício vigente, dos 
empregados cl.a extincta Agencia Official de 
Colonização, arldidos á Secretaria do Minis
terio cl,1 Industria, Viação e Obras Publicas, 
nos . termos da actual .lei do orçamento. , 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 9de julho de 1897 .
Guedelha Mourão. - Juvencio de Aguiar. -
lldef onso Alvim. 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 72 - 1897 

I ndefere o requerimento ein que o engenheiro 
Felix Kwakoioshy pede isenção de ·direitos 
de import·açcío e da taxa de expediente para 
todos os rnateriaes, apparelhos e quaesquer 
object·os que importar para construcção de 
vill(f!,S operarias. 

A Commissão de Obras Publicas, á qual foi 
presente o requerimento do engenheiro Felix 
Kwakowsky, pedindo isenção de direitos de 
importação e isenção da taxa de expediente 
para todos os materiaes, apparelhos e quaes
quer objectos que importar, sem restricção 
alguma, para construcção de villas operarias, 
sem entrar na apreciação das vantagens ou 
conveniencias de taes construcções e nem na 
analyse das tabellas que acompanham o dito 
requerimento, e 

Considerando que, pela lei n. 85, de 20 de 
setembro de 1892, compete aos i:-oderes muni
cipaes resolver sobre tudo quanto interessa á 
utilidade publica do Districto Federal, .con
forme reconhece o proprio supplicante no re
latorio explicativo do desenho e plantas, que 
acompanha o requerimento, e é dirigido á 
autoridade municipal; 

Considerando que a isenção de direitos :pe
dida é para a introducção de madeiras, taes 
como carvalho, tilia e outras ; 

Co,risiderando que o nosso paiz é riquíssimo 
em madeiras, que substituem com vantagem 
incontestavel ás que se pretende importar ; 

Considerando que não é pequeno o desfal
que na receita aduaneira, pl'oveniente de taes 
isenções, que deveriam ser antes cassadas do 
que ampliadas 

E' ele parecer que seja indeferido o pedido 
do engenheiro Felix Kwakowsky. 

Sala das sessões, em 5 de julho de 1897. -
Cornelio da Fonseca, presidente.-Urbano ele 
Gouvêa . - Bueno de .Andmda. - Fernando 
Prestes .-Arthur Torres . 

O §r. JP1i~0~fidea1te-Estando adean
tada a hora, designo ]Jara amanhã a seguinte 
ordem do dia: 

Con tinuaçiio da 2ª uiscussão do projecto 
n. 29, de 1897, fixando a despeza do Minis
terio das Relações Exteriores para o exercício 
de 1898; 

2ª discussão do projecto n. 32, de !897, fi
xando as fo1•ças de terra para o exercício de 
1898; 

3ª discussão do projecto n . 11 B, de 1897, 
dispondo sobre a promoção de officiaes do ex
ercito ; 

3ª discussão do projecto n. 176, de 1896, re
formando o Codigo Penal ; 

Discussão unica do projecto n. 34, ele 1897, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
um anuo de licença, com o respectivo orde
nado, ao telegraphista-chPfe da Repartição 
Geral dos Telegraphos Alfredo de Lima Albu
querque Mello, para tratar de sua saude onde 
l lie convier. 

Levanta-se a sessão ás 5 horas e 30 minutos. 

ACTA DE 10 DE JULHO DE 1897 

Presidencia do Sr. Arthur Rios 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Arthur Rios, Julio ele 
Mello, Carlos de Novaes, Alvares Rubião, 
Silva Mariz, Urbano Santos, Luiz Domingues, 
Rodrigues Fernandes, Eduardo de Berrêdo, 
Henrique Valladares, T)lomaz Accioli, Be
zerril Fontenelle, Ildefonso Lima, Francisco 
Sá, Marinho de Andrade, Frederico Borges, 
Tavares ele Lyra, Francisco Gurgel, Tei
xeira de Sá, Barbosa Lima, Arthur Peixoto, 
Rocha Cavalcahti, Seabra, Milton, Manoel 
Caetano, Paula Guimarães, Amphilophio, 
Rodrigues Lima, Tolentino dos Santos, Silva 
Castro, Urbano Marcondes, Mayrink, João 
Luiz, Carvafüo . Mourão, Ildefonso Alvim, 
Luiz Detsi, Alfredo Pinto, Leonel Filho, La
mounier Godofredo, Rodolpho Abreu, Telles 
de Menezes, Manoel Fulgencio, Rodolpho Pai· 
xão, Galeão Carvalhal, Cesario de Freitas, 
Hermenegilrlo de Moraes, Luiz Adolpho, 
Alenca.r Guimarães, Brazilio da Luz, Paula 
Ramos, Francisco Tolentino, Pedro Ferreira, 
Plínio Casado, Guillon, Marçal Escobar,Pinto 
da Rocha, Vespasiano de Albuquerque e Cas
siano do Nascimento (58). 

Deixam de comparecer com causa parti
cipada os Srs. Vaz de Mello·, Fonseca Por-
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tella. Tlteotonio de Bt·lt,to. Gae1leV.1a ':II.;u rr..o. ! r0ncn te, " mes ma or'dPm do dh 1:e hoje, 
Pedro l3rirl!e;;. Torw~ Pot·t11~;i.l. .):;ito l .rJP1'S. ! is!:o é: 
Coelho Li~bna . . Ermir i< • Co11tínlw . . )Me :-!:t-: c··,pri1ff"(,"tO rh " " i·~ ,. - .,. • • to 
rin no, Hercut .• no Ihn11 ei!':t. Mi;:ue! Pern~m-] 11 \ :) · , ,'~ 1;.:(\- ' fi~'l.n 1!~. <.t1J•~LO r:o d].Jrl\'iJ.e~ , 
lmco. An.!Ze!o l'iPto. Em•l i rle~ ~J:ilr.n. :\ l-:lllj•1 : tr.i•i;:-·,,~~ ·.;e1~;:,.;~. i ·<-+~~·o·~'<: :e~p:-za º .. 1 1: 1 ~-
Góe- Gem · . · " . · 1 x · - \ ,.:·-r d " 1 ' ·• ·' " , , ----c-1 , ~ parn. o ex~rc1c10 , :;- , 1_.1iano •. 1n.z1 . , enn .. " .. ~ 1. e~ .. _o de: JS'Al ; . 
QU Cl_!'OZ, \er.!!ne d " Ah~l'U . Ad:tlbCl~'iO <'.111· 1 · 2" r l i~cU>~·i o ilo 11rnj~cto n "" r)e 189-
mame~.~Jcron~:mo. ~lnnt0n:c•· ~\.11gn;~o ·!<'\ as- tb:a.n·lo as forças de. -,~rrJ. ÍJ~ra"õ· excrciclo 
concelk•,, Bel1sar ,o rle ISouzn .• l11lin :-<:Lnt"~' l i!i: l8:JR : · · · 
Ponce de Lerm, Gonr::~lvcs R•~moi' . F1•:rn 1~ 1 ,;cn ;i,, ·li<·"u•s:ic do pi·r iect · 11 • 1 ·R le 1 ~0-
Vciga. Ah·a "O Rnt.Q!ho. An 1 onio 7.aclm1·ia>. 'j tl ,5··P0'..c10·· ~ob~~ ~ 0 

1

' ':... • 1
1 m· '-.e-<; ct'o· 

• f t · ' ! l 1 0 1· · · ., · , r.1 • ·· • , - ~ ~ romo~,w r e o e ia ,, .r·. a. tH ~'a~ 1auo. . i~· ~11·a. nr n;::i. . ..\ 11 . ."<'' ·.º .l·~ ~ exc-.. rcito : · -
l·s. F1·a.nc1~co GltC"rl", ;'\J(>l!o H.e::o. -:\.l\·1cr •!\1 1 3 r'i,.;cu -·'io <lo "l'·'' ·t · - r. t 18,.... 
\ ":tlle L IUl'O \ l " 'I" \ '1' ,,•01 '111< ' l n •e'1•0 "1 . . , "'" r v.ec !) 11 • l •v, <.e ""' 
" ... ' 1 ' , .· · 111 ,,r. - ' ' ' ·' 0 " 1 ' · 11'!!1'cr·m:mtln o Corli;to p.,n:i l ; · 

AZ .. \CllO Sod1e . .. . _ i:bcus:.::í.n un ic.'l. <lo projccto n. :~4 . <lc IS9í, 
E sern c:w:<:i. M- !'~:;. :--1h ·N1n :'\rry. Cr.1·h,~ 1 au•o:·i za;i•'o o P l11le:· Exl'cut.l\·o ti conceder 

:\Iarcc•llino, !1llim1m·rquc :'.>'!'L'.ÍO •. t..mrori1!• Fi-

1

' u m nn:w d ;• l í<~!~r: c-a. co:n o r l'Spedi"t"O 01'>ie
~nei 1 a. All ~'ll~to '.! ·•H ií' ll<':!l'O. Sm·7.eilr•l!tJ e .. ~·- n:v!o. :to r.1·!c~;~ipbi,ta. clwfc •h RC"<~rt ic;;io 
l't;;t . ~fatr.a .lhct'll;11· • . \lliz_"' •' e .\ ill"' ' '.· Eli~$ Gc1·al ol 0!'i Tclr:graphos, Al!':-fdo lic Li1Ó1\ Allm 
M.:rt111;;. ~. ,arco.: rle ;\r::u.1•0. .\ ll '.-'i:,:to :O-l'Vfl'O , I q a e1·q ui>: :'-fol!t:. p:i.ra ira.tar ,1e ~na. saude onde 
Jo~ú Perp~·inn. ,\ pp11Irin ·· • ZPtJ:L~" r"~-Ti-1 n ·i :\J'c. l lhe ,~vnvicr . 
Affomn C0$1:t,l' n<'l h<l C' nt l':\ .. l1i·i.;1 Vi": !':i .Pc1•r·i· 
ra tle Lyr:L~l;~kq ui:.- f ;rt111:a h '<.'S. \I:! !'t.i 11~ ,Ju. 
uiot• .;\fr)!'Cir:1 Ah"t':'. C'onwtin '1:. F'un~~c:t . ,l 11-
venci•.1 de ,\ i_:uinr • . ln:io .!1· ~i · i m•i r:i .. Olympio 
de Campm . Fcli~bC'll ; 1 !'1·rí rl• .Rod~· i ;:ues D.ot·1:1 , 
favme Vill:t~ Bn:1·;. GCL ·tro J ~1~i·e ll o. Tos:.a. 
Frà.ncbco $0llr~. E1 1 ~('Cl ín T1.1u;·in ltn. .loiln A _ 

Da.nia~ Filho. B·l:r:~r;\ 11 H ~.:uos . P;W:.tnhm; 1 foª Sl':SSA O E:>.r 12 DE Jt.,"LHO P I·: 1897 
Monren~gro. :O.!o.rcoli110 '.!ou:·;i. (Ta!:!ino Lo-
rer.o. Pin br.iT'O .Juuim·. T:1i·qu:1~» ~lo~ ·"i!':J. 1 T»·c.<irlen«ir. rio ,<;,. .\rthu . r: .. (]r-C"iue·i' ' ) J . \ ' t. l ) P d' , s· x . ! . - . . . ' •. u.< , • , •• , 
'.~;e . • iur 1nH • "":·". rn •. i,f, " :L. • :1.Y_;C\r ' [l. I V1L.: . de JieUo ( 1" v ice-1i resitf.€ntc) , Fonseca 
S_tl'\"'e!l~1 , o:~~r~ Gc~= : 1_lY~ Tt•ineu . . \ l ~c: t:~"H>-,. .A~· />o;·telüL (~e,1 1:ice-presidf!nte) e .;11·1hur Ilios 
cmdo uu:rn .• b,11 a . I 1mor.heo ih C<»t,l. h .. n .I (pr~sid~nJe) . 
Bar ram. FelíppcG:mlosr>. Pc;"eir:i d .. ~ Snror, ·~ , 
Ei•ico C<:e!ho. ?\ ilo Pe~:a.nh:t. ,\!\"'~ ti(! Rritn. 
Leonel Lol'cri .. :\~11stinhc Vid:d. E1·m·sto R1·:t- Ao mcici-•li:i. procede- se à chamad:i., ú. qu:d 
:r.i!io. Denclecian'11 de S11t11.n.. Bat·;·os F!';\!!CO rP~poudem os ~~·s. ~\Tth ar Rk,s. Ju lio de 
JuniOr. i3eru:1rue,: Dias. Paulino •!e S·mz:i. .ln- :'lle.llo. Garlos de !\OYaes. Si1va ~lari z. Sil >e
nior . Campo!ina.. C;tlo;.re r:1s • . \ l tnt<i'''i liome~. ri<? ?\ery. ~rio;: ~fa.rCj'llino, A lbuquerque Se-
1\rendes Piment-01. ) ln!:teirn .•!e B;n-r-os .. \n- 1 rey.>. :\lil •)t·1m Ft;;ueirn. Th eoton io 1le llrit to, 
tero Bot!>lhri. Oo::t:H·i:rno 1lr> Hriro. F"'rrr-i:-a. · S•·rzClflt•llo Coi-rêa. Lu iz Domin~ues, G-ueclP.lhn. 
Pir .:s , Cupe1•1ino •'e :'iq11 .. i 1·~1 . :\uµu·ao C e · ~lourãv:... .E1lnar<!o_ •le H.;L·1•êJo. An izio de 
mentino. T h<!Oronio de ~la\!11lbJ.••s, ~o:rnei1·:1 :\breu. !!.lias Mat·t.ms. H<:nriqoe Vallanares, 
.Jnniol'. At'{lJUl' Torrt•,:. Lindolpho Caetano. ~;la t:""~ <'j; :\ r:•ujo, P edro BOl't::es, Thoma.z 
Edu;;.n!o Plmc nr.eL 01!'.::ar io ~I<o.•c :e!. Rr,•tolpho ,\•:c1~l1. Bezer1·1l Fontknelle, Francisco Sá. 
Paixii.n. P :v: 11a R•·;.er:o '.:-. L:;ma.rtine. I.<;iz '.l!:tnnho rl<' Aml•ade. :\U!:USto ScYero, Ta 'l'l! 
F laqner. Gr·:i~:1,,0it·o nui111r.1·iix·s, Cn~r·m i ro 1·0~ de .Lyl'.i .• F't'anc:sc0 Gurgl:'l, .Josú Peri· 
rla Rocha. Do;n' n!!UPS •!e Ca~ir11. ( h1staV1) l'l't ilO. ,q, pnlOr.iO Zcmn.yde5. Affon:io co~to., 
Go,J oy, Cost:t .J 111~ ior. r:urnn 111~ A:i>'!rn,!>l, Ci:•e!ho C•.ntrn. f!arb•Jsa Lima, Angelo Neto, 
Adolpllo Gordo. l·"ernanuo Prew~s, Lue<l ;; de Roch:1. C:~v:tl~mti, Olympio <le Campos. Rodrí
'Rar l'os. Edmrrnclü 1l;t Fon;:ec!a. Pnu !ino C>tl'- gues Dorw., ~e.a\J :·a. '.\l!lton , ;\fanod Caet:i.nu, 
los, Ari:l1111· Die1l (~l'i ck~en . I ~ ·.J r!o!pho ~li~ ·«1Hht. !~:0 11 la Guimariies. Rorl rigu~~ Li1ni1. Tolen-
01Tícl io Ab.-nmes, rr1.;u1•) tlc <J .. 11vôa. A!l·es t1110 tios$an1.o>, Pa1,~t:.hu~ Monten egro. Mar· 
de Castro, Ca l'acciolo. Lamenh:t Lins, Leon- .. :o!ilw l\!Gur-11. Pinl1éir0Junior , Jeronymo Mon
cio Corr·&a, Martins :::;,,s:.a, Po~slil1mio du. teh•o. Jc~é. M~rtinho. Here,Jia de SiL, O>car 
Cunha. Francisco Aiencastro, llhlltfa.v i<t COl'- Godoy. 1~ell$3.I'IO de Sou za.. Erico Coelho.Silva. 
rêtt, Py Crespo e campos Cttrtier. Castro, Mayrink:. Almef'da Gomes , Jcii.o Luiz, 

. Carval ho Mourno, llcer'o:-iso Alv im. Luiz 
O ~r. Pr._,._;cJen.~~~-R>'.'.' pon•~eram :i netsi. :\r:tero Rot<:l llo, F1·.i.ncisco Vei.,.a. Al

c11a.m<iíi: ~ :!pe?.!a>' ~ ::;.:-.". De;:.u~rl · 1.''- Hoj.~ :ii:v j !'J'ei; ú Piutu, OctaYia.110 Lle Brito, Al .. ~l'ú Bo
ha sess;jo_ De:::igno para S<.'<;m vla-fe i't';L, i2 do telho, Leonel Filho, Ferreira. P ires, Lamou-
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nier Godofretlo, Rodr,JphQ Abreu. Tclle$ ,]e l Exle:'iO!'. doven-1:> Pcl'l !l~necc1· no Bra.zil cl u
Menezes, Theotomo tl~ ~fog<tlhile:;. Ko>!udra 11·a.1:t•: um ;innu, t od,)S o;; funccionar!O!" dos 
·Juuíor, _\rt11ur T0~1·es. ~~anc,el Fuigeucio, ql.:11•l ;-os -.i p!·m1::r.ico e con$ulai:-. que a rlatar 
E.!u:1r110 Pirr.e nt.e!. Ol<•g•n·!11 ~fat:it>l, l~u 1ulpilo 1 ·'O >id ''en~o d.~ llcpubl1c;i.. contínuu.r:i,m no 
P:i.ixiio. Pit11u'' HezewJt:, Lo.m<Ll't.ine. Galci:ol e~1.r;wge1rn iilt; l1u;e. 
Ca-rvu.lh:i.l, C:1s~ru1rn da !.:.ocii.L, 11~us,t<J.Y•> Go· Sala cl:is ='e,s1íes, 12 de julho de 18!Ji.-
doy. Cu>L~L .J u n_io1·, Bt.ltlll) lic Anr .::1-:a;. Arl 1,1_- Baruo,a, Ltma. 
pllu .Gon10. H·l'n:tn·!l> l'1·c,1e~. c esa L·10 .:e J 

. i•'reir.as. l.u <·ns d('. H~1· rcl., , P<(U!::w _C11fo.s. E' :t!lnu?:da·!a. ;~ C<~n t. ir:mi.ç.io · da 2" dis
Ovíáio .. ,\br;t;itcs. Al."c;_lie Cas1.~o, Llm: ;,dol- cu~:-ã.u do p:·oject.o 11. :!'cJ. de 18\lí, fixando a 
plto, :!>lc~lu ltc-;.:u .. :\.;\ \'JCr dv \ ;ü:e, '\lent;,:u· :lt::~ pc:za <.i•J :1J.iuis:.orin •las ltelaç1)e.~ Ext~riores · 
Gurrnai·•~•'S, ara-z1!10 rlit Luz. LeO!lCill _L;•>l're;t, paz•1t o exet.::civ de 1Sli8 (Or,,a.mento do Ex-
Lau: o :'.IIuller, Paui1L l::mw.~. Fr·"nc1scu Tu- reril•r)· · 
l<:ntino, P~il ro F•~rl·cirii .. t>linio C:wi.d•J, Gnil- ' 
Inn. 111:11·,·a l E~,-o'•:i r, Po.sírl•mio da. Cuuh;i, ~~i 1' ~u1:.m ])P.i.l:111h1 :i !J:1.la.v1·:l. ~ ence1'r~ tla :i. 
Vt!spa.•ia.tJo de Albuquerque, Py Cre:;po e t;;;,,. 1tisc:is~:·", ü11 art. 100 e liein :\~sim ":n·~- 2" ilo 
s ia.uo c\<J ;·;n.scL m<:nto . p1oj .. •;t11 . 1:u.i ' vota<::ir, fica adia.da. atê que a. 

c~0mmis~:i.o •lê p:i.r.ccr ~ubre:.:.:; emend:t;; oJI'e-
.-'. bre-se a se>~iio. 1'!.:ci1 las. · 

E ' lida. e pos!:. C!'!J. tliscus;;iio a. ::i.cta. da E' annunci1i1l:.i a 2" discmstio do projecto 
sessão d-; 9 d•) cot·rcnte. n. 32, de 18Vi. fixando as l'oni<tS tle tena.:p:ll<L 

o S•·- ~~o<lo5;)ho ][>aixão (peta ll exer(!iciu lie l:Ml; 
o.-rlcmJ cmuuu:i«.:a •1uc o Sr. Depnt:tt!o, ~l c•u-1 E:>ti1 cm cliscusS<io o :wt. l". 
teiro de H;nTo;, por meti vo t!e 111olestfo., nilo · 
pôd.u co111p;n·0<.:et· a :s• S.><iu . \ O Sr. il'rt.~sidcn.a,e-Tem a. pnla.vra 

Em ,-eguida ê appr;i v;vla. a act.'t c1;i. :>e>>ão 1 o S1· . o,·irlio ,\br<imcs. 
de 9 e Lem a.t<sim a. 1!e 1-1 du contnte . 1 Comparecc;u .mais os S1·.s . Augusto ~lante-

. • m~l'u. ~faiL.- !:l~.~ella1-. U1·1l<l.uo Sa.ntus. 
ORDE~í DO DlA JW tr!gue~ !'~;·t1~111l~~s. ll:l··fonso Lim~, .Jo~•v 

1 
LiJPC'S. Fi·ec:le.:·iw B<1!0g·es, C<-cH10 Li.sbo;l, José 

Conti núa. a 2· •füct:~:iodo pl'qjecion. 2;:1,de :'\! ;~ri~no. Tl'ixcir:1 íio ::>:i .• Pereír·J. tle Lyra, 
1897, lixando a. 1ldpcza <lo )l1Ilh;t.er io d.o s Re- . ;\l<J.la.quias Goui;alve:>, .!oiio Vii<ir.l, ~La;·tiu:,; 
lações Exteriores jJ;ll'à !898. l .IUlliu:· .• Co~·11div 1!:1. .fon; ec,1, .i\Io1·e11\1. Alves, 

\\·em a Àics::i.. siio lid"s. apoin11:1s e envi:i.- Mi_guel_ P,eri~a;nbu~~· J~veuc•u d, ,, A~ui~r, 
das a Cornmi~· :,,i de Orç:i.rndÜO as ~e»mme.i At .. 1iu1 l eix.i.ico, (jemrnm.uo Brazil, ~~1 va, 
' ~ · "' Caswu Rebdlo, Eug-enu.i fourmllo, Vergne 

E>IE~:DAS I '~<! Abr eu. Ei.11.:arclu füLmos, Ampllttoph io, 
Adal!J.,rLo Gu.rnrn1·i1e.,:, Galumo Lvr cto, Tvr

Ao prnje~to n . 29, ue JS9i (Or<;·\!;11:11to do l quatcJ :'-Iordra., X;i ,·ier 1.h\ Sil\·eu·a.. Irlueu 
E:cteríor): .\lu.o.:lt:id•-"· ;;:ciOll:o Guanab;\r-.L, Timot heu tia 
Ao~ 2" _Em YC7. de l. IS0:2:)(1$-dig-a-se CU~r.a , P;tul~lk> 1le Souz:1 ! ttnior, C;qupullll~, 

S5S:Ouo . .; re.tuzid;i. ;:que!fa verba da impor-. l '.ult•g;·r·as, \uz d_i.: ?>leJh>, U!'i.m~10 Ütl_ l;io1n· l·a. 
w.nci:i ele' 32~::!00.~ oki·ea•.l:• fie : ~;· cm (bponi- 1

) H1:.·11:en~g1Uo 11.e. :>lvrote.:;, ~a1·;:.cc101 0 . ,La.
loíl i1!a·le o~ em pl'<:;;ado.:; do qui\:ll•r1, min:sLl'IJS i~Le.11.~H Lm·'" .~fa_rc1ns ~-~.' til.. _1' ~-~, uc,i_:;c,1 ,~,-~n
pieuipoteacl;•x io:; e s•iius sa :i•.•ltet'llv' . d:•s le- , Ci.~>1· «>, \ '~'°r.'au ~1.unt.~ l · o, .R1v,, ,<J.\ l" Couca, 
ir-.i.,;õo;.-; 1.le Ycn..:1.\lcl:1. Colomi.>i;~ ,, Eqt~<ti:lor , 1 P;utiJ d;,o. l,uca" e u u npos utrt1er. • 
Bo!n•ia,Pe~·u, p .1raguay. Sui~;a. !U~sia , .AU5· 1 Dcix:~m 1la coonpi11'e·:er. com c:ms:i partici
tria_-Hu11gr1a , ~{e!gic;t, S;una :Sé. Jfo.")'.>:t r~ha e pat?.:i., vs Sr;:. Torr~s i>.ir&ngal: Etpür10 eu_ u
,Ja.pao, bt·m as,;1;n os ccn:;ules •\e Ca.('d1ff, >Ion- 1,;11ho. Herculanl) b:u1den\l, ~,ucltue~ )falta, 
~ereal e G:eorge-Town. . Araujo G1jl,s,.'l.r!stldos Ül! Queiroz. Au;;usto (le 

Ao§ 4"- K~U.uz•l ·Se a !00: 00~$. moed;i tlo 1 \ 'aocon~eltus. A<!·us tiuh.1 Yitlo-1, .Jnlio SantO~, 
paiz . 1 UrlJ~.nu :vtarcondc~s, Ponce de Leon, Mvn-

Ao § 500 
- Supprimarn->c as pa'Lt_yras-pu~ 'teiro {[;, Bar!'os, (,iottç•ilvcs Ramos, Autonio 

blicações e outras despc7.-IS cv-~nwa.es . Zêlt:ha.rh\~,C\l;rn:.a :\lacha.do,Lin<lolpltu Caetano, 
Ao§ 5°-Rcdnza-se a. 31):0·10.~wo. úJi ,·cii•u. llr-aga., Alfrc<lo Ell•s, Fl".i.ncisco Gli-
,\o § 7"-Rerluza-sc a. 100:000$000. cerio e Aze·1edo S<.10.trê. 

:11i'(!°ii·i-00 l E>e:n c:umi os S:·s .. lo::Lo . de Siqueira, Fe-
!isbellt' F:·cire , .1ay111~ Yda~ Bo .. s, Tosta, 

O Got'f?t•no pro\·i1l1 nci:u•.'t ni seni.ido 11e l·'rnn<.:1sw Smfrti, .lvilo D:iata;; Fdhu, l.covi
seram desdf> jú. a.ddídos á S~cret;i.ria do gildo Fil:;ueiras, Raul BatTO&O, F elippe Car-
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doso, Pereira dos Santos, Nilo PeÇanha, Alves 
de Brito, Leonel Loreti, Ernesto Brazilio, 
Deocleciano de Souza, Barros Franco Junior, 
B<:?rnardes Dias, Mendes Pimentel, Cuper
tino de Siqueira, Augusto Clem•3ntino, Luiz 
Flaq 11er, Granadeiro Guimarães, Domingues 
de Castro, Edmundo da Fonseca, Arthur 
Diedericksen e Rodolpho Miranda. 

O §r. Ovidl:ü_o Abrante!'1-Sr. Pi·e
sidente, tendo feito parte ela Commissão de 
Marinha e Guerra eleita. por esta Camara, 
Commissão que resignou o seu mandato em 
consequencia ela solidariedade politica com o 
digno e prestigioso chefe do. Partido Repu
blicano Federal, o Sr. general Glicerio, cum
pre-me tomar parte no debate que ora se 
abre a respeito do projecto de fixação das 
forças de terra. Nessa qualidade, preciso 'dar 
algumas explicações á Camara sobre certos 
factos que se deram durante o tempo em que 
tive a honra rle interinamente dirigir os 
trabalhos da mesma Commissão, factos esses 
que foram mal apreciados por alguns Srs. 
Deputados. 

com as ponderações que tambem fossem 
feitas pelo Sr. Ministro da Guerra, que mais 
tarde seria ouvido, conforme a nossa reso · 
lução. · 

Vê o meu distincto collega :riela Bahia, que 
não tivemos intenção de magoar ao Sr. Mi
nistro da Guerra. 

Sr. Presidente, dada a explicação, entrarei, 
na aaalyse do projecto em discussão. 

A actual Commissão de Marinha e Guerra 
dá o seguinte parecer sobre a proposta do 
Governo: (lê) 

Quem lê esse parecer pensa talvez estar 
elle de accordo com a proposta, porque con
clue dizendo: «a proposta deve ser appro
vada. » 
. Entretanto, o projecto elaboraclo está vi

sivelmente em divergencia com a proposta 
do Executivo, a menos que haja engano em 
qualquer delles. E' o que se conclue da 
confrontação do art. 2° da proposta, com o 
mesmo artigo do projecto da Commissão. 

A proposta diz: (lê) 
O projecto consigna: (lê) 
No projecto não se incluiu o seguinte:«Com 

as modificações estabelecidos no decreto 
n. 10. 226, de 5 de abril de 1889.» 

Sr. Presidente, como opposição que sou, 
farei a critica dos actos descuidosos do Go
verno referentes aos diversos ramos da admi
nistração militar, sem, entretantb, fazer do 
projecto arma politica de opposição. O SR. MARCOLINO MOURA dá um aparte. 

Sr. Pre~idente, em uma das primeiras O SR. Ovrmo ABRANTES-Esta lei, de 5 de 
reuniões da entã.o Commissão de Marinha e abril, completa ou indica os meios de se ex
Guerra, na qual se estudou a proposta de ecutat' o sorteio ; por isso, desde que s.e re
fi:cação de forças , chegamos logo á conclusão tire o seu concurso, necessariamente ficará 
de que o art. 2° da proposta, tal como estava uma lacuna . 
formulado, não produziria OS erfeitos dese- O SR. MARCOLINO MOURA dá outro aparte. 
jados. 

Para modifical-o efficazmente, entendeu O SR. Ovrnro ABRANTES-O decreto existe· 
a Commissão apresentar um projecto espe- a data é que está errada na proposta do Ex: 
cial regulando a conscripção militar, medida ecutivo; é 5 e não 30 de abril. 
essa urgente , necessaria e indispensavel para Como ia dizendo, Sr. Presidente, desde que 
a boa formação do nosso exercito. não se in••lúa no art. 2º esta lei, o que attri-

Para melhor se informar a respeito de tal búo a um errro de impressão, evidentemente 
medida, l'esolveu a Commissão ouvir aquelles ªdisposição do artigo não será exequível. 
que estavam mais em contacto com as forças V· Ex· deve lembrar-se de que o anno pas
e que, conhecendo (1S defeitos dos meios saclo a Commissão discordou <:la proposta do 
actnalmente empregados, poderiam fornecer Governo e apresentou emendas modificanclo·a 
as verdadeiras informações. profündamente quanto ao art. 2°,modificação 

Assim, convocou urna reunião dos comman- essa que não foi acceita pelo Senado. 
dantes dos corpos de linha desta guarnição, Os motivos que levaram a Commissão do 
já que não podia estender o convite aos de- anuo· passado a não acceitar o art. 2° da 
mais commandantes, para com elles, em con- proposta, tal como fôra apl'esentada, ainda 
vel'so, gmistosa e particular,chegar a accordo existem hoje e nós mandare_mos uma emenda, 
e formuhr a base de um projecto que satis- de m?do a tornal-o p1:aticavel: O art. 2°, 
fizesse ao fim almejado. sr., Presidente, como esta no proJecto, nunca 

A Commissão não convidou o Sr. Ministro ser'.1'_ executado pelos diversos Estados da 
da Guerra e nem o Sr. ajudante general. Umao. 

Ai,sim procedendo, o fe7. propo>italmente,,. O SR. MARCOLINO MouRA.-As leis, nelle 
porque a presença dessas autoridades pode- mclmdas, são inconstituéionaes, 
ria tolher a, liberdade d:1 manifestação ~os O SR. HrnNtUQUE VALLADAREs..,-Apoiado 
co~nmandantes ; entretanto, . estava nos m- j na parte que dá attribuições aos o·overna-
tmtos della, formular o proJecto de accordo dores. º 
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o SR . ÜVIDIO ABRANTES-Si são inconsti
tucionaes, admiro-me de haver a Commissão 
actual formulado pa,recer favoravel. Si ha 
inconsti.tucionaLdade, devia a Commissão, 
como prellmine.r, pedir aaudiencia da Com
missão de Comitituição e Legislaçíi.o. para 
verificar si o art. 2° estaya,oQ. não de ac.cordo 
com a nossa lei fundamental e, caso estivesse 
em desaccordo como diz o nobre Deputado 
pela Bahia, membro da Commissão de Mari
nha e Guerra, propor a rejeição dessa me
dida, porque o Governo ficaria fóra da lei. 

UM SR. DEPUTADO - Desde o começo da 
Republica, todos os projectos de fixação de 
forças teern sido inconstitucionaes, , 

o SR. ÜVIDIQ ABRANTES-Si assim é, por
que, estando nc Governo um cidadão respei
tador da Constiiuição, segundo a opinião da 
maioi·ia da Gamara, havemos de appruvar 
um projecto inconstitucional, forçando-o as
sim a sahir fóra da lei? Não seria rn;J.is ra
zoa vel amoldar o projecto á Constituição? 

Pelo facto de terem si1lo inconstitucionaes 
todos os projectos de forças, não devemo3 
votar mais um. 

o SR. RODOLPHO PAIXÃO dá um aparte. 
o SR. ÜVIDIO ABRANTES-O meu distincto 

collega por Minas tem toda razão ; as dispo
sições do art. 2'' são irrisorias, tanto assim, 
que nunca foram executadas pelos governos 
e annualmente figuram na lei de forças! 

Estou informado, Sr. Presidente, que ne
nhum Estado da União fez o alistamento 
militar e ta.mbem sei que providencia algu
mfl, tem sido tomada para. preencher os claros 
do exercito. O que pretende fazer o Governo 1 

Certamente não estará no seu programma 
a extincção lenta e gradual do exercito, que 
sempre foi uma força sustentadora da Repu' 
blica. 

A nossa emenda é a seguinte. (Lê.) 
Aindâ, Sr. P ;:esidente, com o fim de pre

encher os claros, apresentamos um artigo 
reduzindo o tempo de serviço de cinco para 
tr saannos. 

Penso que tal diminuição no tempo de 
serviço trará um augmento no numero de 
voluntarias .(lê:) 

No artigo onde diz «as praças que, findo o 
seu tempo de serviço, etc. etc.,» direi as
sim: 

«As praças e (:s e:x;-praças, et.c. ,\) visto ser 
de toda justiça. (Apoiados.) 

Lembro tambr->m a conveniencia de nomea
rem commissões de officíaes para angariar 
voluntarias, api:·oveitando-se os alferes, que 
teriam simplesmente a mais, nos seus venci
mentos, uma ajuda de custo, para essas via
gens. 

Gamara V, I ll 

Este systema produziu bons resultados no 
Estado que tenho a homa de representar 
nesta Cam<ira. 

Tambem apresentamos um artigo, prohi
bindo as baixas sem declaração de mo
tivo. (Lê.) 

As baixas assim concedidas, Sr. Presirlente, 
são muito prejudiciaes,e dellas só se utilizam 
Os protegidos. 

São essas, Sr. Presidente, as emendas que 
o:fferecemos á consideração da Camara, sob a 
fórma de um projecta substitutivo ao de 
n. 32, de 1897. 

Sr. Presidente, justificadas essas emendas, 
venho lembrar á Commissão de Marinha e 
Guerra e ao Governo, alguns melhoramentos 
urgentes de que c.arece o nosso exi:ircito. 

Assim é que elle precisa de ter bons cor
pos de transporte que sejam dotados de todos 
os melhoramentos exigidos pela sciencia da 
guerra. 

E' verdade que temos um corpo de trans
porte, mas, q~e de transporte só tem o nome, 
pois é um simples corpo de cavallaria. Esse 
corpo não tem urna só carroça e nem outro 
meio qualquer para transportar as munições 
de guerra; além disso, Sr. Presidente, elle 
é pequeno e não podia, ainda mesmo que 
fosse perfeito, satisfazer às necessidades do 
nosso exercito, na emergencia de uma guerra. 
Atravessamos actualmente uma quadra de 
paz externa, mas, como V. Ex. não ignora, 
ésta paz póde não existir amanhã, e não é 
patrlotico que se descuide do exercito. 

E' preciso que a Commissão, examinando 
os recursos de que dispõe actualmente o ex
ercito, modifique, tran::;forme, organize mes
trJo o corpo de transporte, de modo que em 
momento dado, elle possa prestar os terviços 
de guerra para que foi creado. 

Olhe a Commissão para as forças que no 
interior da Bahia se batem com tanto heroís
mo ·e verá quaes as difficuldades com que 
teem lutado! 

O distincto general que dirige essas forças, 
é um. dos mais competentes, mas não encon
tra recursos nem para o transporte de suas 
munições, porque o exercito não tem esse 
melhoramento. 
· Agora, supponhamos que se tratasse de 
mover o exercito em presença de um inimigo 
regular e militarmente organizado. O que 
seria d e nós? 

Sr. Presidente, aproveito a occasião para 
lembrar no Governo que já é tempo de dis
tribuir pelos corpos esse armamento com
prado 1 a tarito tempo, e que ainda jaz nos 
depositos ~e inutilizando, emquanto o ex
er·cito continúa completamente dernrmado. 
Batalhões ha, Sr. Presidente, armados a 
Comblain, outros a Mannlicher, poucos a 
Mauser e alguns estl'io armados com diversas 
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qualidades de armas! Em Goyaz, por exem
plo, o bata lhão 20° tem cento e poucas 
Mannlicher, umas 80 ou 100 Comblain, e não 
t em um só cB.rtLcbo para instruir a.s praças! 

Sr . Presidente, existe uma lei aqui vot;>,.~a 
e sa.nccionada, que organiza o estado maior 
do exercito ; essa medida, si fosse executada, 
traria muitas vantagens para o exercito e 
não pequenn.s eco1:wmias para os cofres pu
b!icos. 

Pm'íJUe será que o Governo não quer ex
ecutal-a? 

Existe tambem, Sr. Presidente, na pasta. 
da Commissão, um projecto de reorganização 
do exercito, apl'e~enta•lo por um distincto 
companheiro, o Sl'. Thomaz Cavalc:wti, que 
em parte satisfaz ás necessidades das forças 
de terra; pelo menos, dá-lhe uma organi
zação mais ~,pproximada das ex:igencias da 
guerra moderna. 

Elle podia s'lr retocado pela actual Com
mi~são e trazido pa1•a a discu~são, prestando 
assim um grande sorviço. 

Nesse projecto se cogita tambem do modo 
de preencher os claros do exercito, as
sumpto que deve merecer especid e cuida
doso estudo por pi1rte do Governo e da Com
missão de Ma.rinlla e Guerra. 

O SR . MELLO R.EGo- Aj ude- nos V . Ex., 
pcrque a difüciü dade é grande. 

o SR . OvrnIO ABRAN'fES - Pela. minha 
parte conte V . Ex . com esse concurso, pe
queno, é verd.ar'e, mas sincero. 

Lembro tam bern á illustre Commissão que 
ne sua pasta exi8tem outros prejectos concer
nentes a. div,J rsos ramus da administraç\o 
mil itr-r , proj<;ctos reclamados não só pelos 
militares, nu~. ;,; ainda pelas au toritfaoes go
vernamentaes . Neste caso está , por exemplo, 
a reorganizaçáo do ('Jnsino militG.r, pa1'a o qual 
o Sr. Presiden~;e 1fa Gamara já chamou a at
teDção da Com.missifo de Marinha e Guerra. 
Tem ainda o 'fH'Ojecto do quadro extr1wume
rario, etc. 

Sr . PresideJ. 1-,3, si a. Comrnissão quizer tra' 
baihar, como e· .. w u certo q 1ie é sua iut enção, 
terá occasião 50 pre~tar grandes serviços ao 
exercito, tão Esquecido e mesmo abando
nado. 

Precisamos cuidar dos nossos batalhões de 
engenharia, i;otando-os de todos os melho
ramentos. 

O SR . MEL LO REGO - Elles não possuem 
tudo '! 

o SR. Ovrnrn ABRANTES - Só para inglez 
ver. Convém c~:ercital-os na construcção de 
telegr<:.phc.s e estradas de ferro, e não como 
col'pos de infant<•,ria . Para isso, poderiam ser 
empreg<...dos em construir uma estrada estra
tegica de Catalão (Goyaz) a Cuyabá .. • 

U:M SR. DEPUTADO - Seria muito conve
niente. 

O SR. MELLO REGO-Não ha economia,. 
o SR. ÜVIDIO ABRANTES- Essa estrada é de 

grande import.ancia, e V. Ex. (dirigindo-se ao 
Sr. Mello Rego) que é representante de Matto 

Grosso, não poderá negar a sua necessidade, 
Se houve1'Se uma guerra com uma qualquer 
das Republicas visinhas, pelo menos o Esta
do que V. Ex. tão dignamente representa, 
ficaria sem recursos, caso fosse tomada a 
passagem pelo Rio da Prata. 

O SR. MELLO REGO - Não tenl.Ja esse re
ceio. 

O SR. Ovmrn ABRAN'lES - Sim ; devemos 
esperar dormindo. Além dos fins estrategi
cos que.são rle a.lta importancia, essa estrada 
prestaria. muitíssimos serviços ao Estado de 
Goyaz, que sempre foi esquecido por todos 
os governos. 

o SR. MELLO REGO dá um aparte. 
o SR. ÜVIDIO ABRANTES - Não faço questão 

que seja prolongamento da Mogyana , da 
Pa.ulLta. ela Oeste de Mina.s ou qualquer 
outra estrada; o que quero é uma estrada 
de ferro que vá a Cuyabá, passando por 
Goyaz . 

Para concluir, Sr. Presidente, lembrarei 
novamente á Commissão de Marinha e Guerra 
e ao Governo, que é u rgente não esquecer o 
exercito. 

E' preniso fazer alguma cousa .. ( Apoiados ; 
miiito b0m ; muito bem.)· 

VHm a Mesa é lido, e apoiado e entra con
junctamente em discUEsão o seguinte 

SUBSTITU'l.'lVO AO PROJECTO N. 32, DE 1897 

Forças de terra 

Art. 1. 0 As forças de terra para o ex
ercício de 1898 constarão : 

§ 1. 0 Dos officiaes d.as differentcs classes 
rlo quadro do exercito ; 

§ 2. 0 Dos alumnos das escolas mili tares 
até l. 200 praças e de 200 para a fücola de 
Sargentos; 

§ 3. 0 De 28.160 praças de pret, distribuiçlas 
proporciona lmente, de accordo com os qua
dros em vigor, os quaes poderão ser elevados 
ao dobro em circumstanc1as extraorr1inarias. 

Art. 2. 0 Essas praças serão completadas 
pela fórma expressa no art. 87, § 4", da 
Constitui.ção e na lei n. 2.556, de 26 de se
t0:-;:;bro de 1871, com as modifi cações estf:1,be
!ecidas no decreto n. 10.226, de 5 de ab1:il 
de 1889, e no art. 3° da lei n. 39 A, de 30 de 
janeiro de 1892. 
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Paragrapho unico. O alistamento a que se com a opposição, mas com o Governo da 
referem essas leis será feito por ju!!tas com- minha patria. pela docilidade especial 
posta~ ele quaesque1' cid.adãos nomeados pelo que tem encontrado na dedicação dos 
1Jjudante general do exerci tu, na Capital Fe- iieus amigos ne~tr1. Gamara deante da~ Jiffo
dera.l e nns Estados do Rio de Janeiro e do nmtes leis que vão sendo submettidas á apre
Espirito Santo e pelos commandantes dos ciação rla me~ma Cama.ta. Hontem, o orça
respecti vos districtos militam:•, nos demais mento do Exterior era. apresentado sem mo
Estados, ficando assim modificada a di~po- dificações pela Cornmissão, de accôrdo com a 
sição do n. 2 do art. 3° da citada lei n. 3\1 A, proposta que o Governo havia offerecido á 
de 30 de janeiro de 1892. Camara dos Deputados; hoje, uma das leis 

Art. 3. 0 E111quanto não for executado o mais importantes que tem o paiz, de rele
sort.eio militar, o tempo de serviço para os vancia P,Xtraordinaria no momento actual, a 
voluntarias será de tres annos, por\mdo o, lei de forças, é acceita pela illustrada Com
engajamento dos que tiverem concluido esse 1 missão sem mortificação de ordem alguma á 
serviço terlogar por mais de uma vez e por prnpo~ta governamental!! 
tempo nunca maior tambem de tres annos. Ha de me permittir V. Ex; que eu feli· 

Art. 4. 0 As praças e as ex-praças que se cite realmente este Governo pelo accordo , 
engajarem por mais tres annos e em seguida pela hat·monia de vistas, pela identidade de 
por dous, pelo menos, terão o dir<1 ito em cada opiniões entre elle e a sua maioria. a ponto 
engajamento ao valor recebido em dinheiro, tal que leis de caracter tã.o impo1•tante são 
das peças de tardamento distribuídas gratui- pressurosa.mente acceitas sem modificações 
tamente aos recrutas. pelas Corrimissões desta Camara, de modo 

Art. 5 .0 Os voluntaries e as praças que, que, Sr. Presidente, ou o Governo está re
findo o ~eu tempo de serviço, continuarem almente ne nma sapiencia, de uma sabedoria 
nas fileiras, com ou sem engajamento, perce- extraordinaria, ou a Camara (refii."o-me á 
ber·ão as gratificações estipuladas na lei maioria governamental) está de uma r\oci
n. 247, de 15 de novembro de 1894, e quando lid<i.de indizível, si é que ella não abdicou 
forem escusos r1o serviço se lhes concederá completamente, deante das opiniões do Go
n"s colonias da União um prazo de terras àe- verno, do seu modo de ver, do seu modo 
1.089 ares. de sentir a respeito de· assumptos tão im-

Art. 6. ° Fica o Govemo autorisado a no- portantes. (Apoiados.) 
met>r eommissões incumbidas de anga.riar No momento actual, Sr. Presidente, a lei 
voluntarias, uma ou mais em cada Estado, de fixação de forças tem uma importancia 
compondo-as com offbiaes effectivos suba!- capital. Em ce odições normaes esta lei ia é 
ternos ··rJo exercito, que excedem dos respe- de sua natureza de um:1. gra.nde importancia. 
ctivos quadros, nas armas arregimentadas. Mesmo no <intigo regímen e!la assumia 

Art. 7.° Ficam prohibidas as baixas sem importancia capital nos debates parlarnen
declaração de motivo comedidas ás praças de tares; neste regímen, que não é r~gimen de 
pret, as quaes sómente por impedimento do g-abi net.e, si ella perdeu o caracter de lei de 
tempo de serviço ou por haverem sido julga- confiança, de lei de con veniencia poli tica em 
das incapaze:; em inspecção de saude, pode- relação ao Governo, assumiu as prPpnreõ· s 
r ão obter as suas escusas. de uma das mais importantes leis, pelo inter-

Art. 8. 0 Revogam-se as dispo3ições em esse extraordinario que está ligado á sorte 
contrario. do exe1·cito, que a-final de coutas é a surte Lia 

Sa.la das ~essões, 12 de julho de 1897.- pat~·ia, é a sorte da Republica. (~p_oiados.) 
Ovidio Abrantes -Barbosa Lima.- lf.odolpho . S1 em 9uadras norrnaes esta 1e1 tem uma 
Paixão. - Francisco Guillon. - Henri1ue 1mportanc1a ex~raordmaria, no momento 
Valladares.-Albuquerque Serejo. actual , Sr. Presidente, deante dos factos que 

se estão passando, ella tem uma relevancia 
O Sr. Ser.zede.Ho Corrêa - especial. 

Sr. Presidente, começ:uei as i::nportantes E o nobre Deputado que me precedeu na 
observações que tenho de fazer, parodiando tribuna me permittira que lhe diga agora, 
as palavras do começo do discurso do nobre explanando de um modo claro o 11ensamento 
Deputado pela Bahia que me prer:edeu 11a tri- do meu amigo, Deputado da opposic:íio, nesta 
buna. s. Ex. começou congratulando-se tribuna, que a opposição não prete11de fazer 
com o paiz e com a opposição por uma erro- da lei de forças, não seria capaz de ·fazel-o, 
nea interpretação que S. Ex. dava á orien- uma arma de guerra contra o Governo do 
tação do discmso do meu illustre collega de paiz ou contra o Governo do Sr. Prudente 
oppo8ição governamental, o nobre Deputado de Moraes; mas que, ao contrario, compre
por Goyaz. hendendo que estão encarnados na vida do 

Eu tambem, Sr. Presidente, começarei exercito, na sua .importancia e no seu desen
congratulando-me, não com o paiz, não . volvimento a vida da pro!Pria Nação e os 
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interesses mais caros da nossa sociedade, a 
opposição não virá a esta tribuna sinão co
operar para que o exercito tenha a importan
cia que deve ter, para que de uma vez para 
sempre cessem absolutamente essas preoccu· 
pações de militarismo.que assaltam o espírito 
elos timoratos, deixando mais uma vez claro 
perante o publico e perante aNaçfi.o que a at
titude do exercito, através das crises por que 
tem passado a nossa p :;.tria, tem sido sempre 
a attitucle do respeito á lei, do respeito á 
autoridade e do respeito aos legitimas e ver
r1adeiros interesses da Republica. (Muito 
b6m .) 

Não pretendendo fazer, repito, da lei de for
ças uma arma de guerra contra o Governo, 
entendendo, ao contrario-nem poderia ser 
por outra fórma, porque o contrario deste pro~ 
cedimento s11ria um crime-que devemos vo
tal-a de accordo com as necessidades do paiz 
e de accordo com as exigencias da ordem 
interna e da defesa no exterior, exigencias 
que são prementes no momento actual, 
deante das pertmbações que affiigem o espi
rita publico, deante dos assaltos traiçoeiros 
que so1fre a Republica de inimigos que ex
ploram o fanatismo e a ignorancia (apo1:ados, 
muito bem ), a opposição não póde todavia 
abdicar do direito de criticar na lei ~:l.e forças, 
dentro da Gamara, factos que se prendem 
a esta lei e fazer considerações de orr1em 
política torlas referentes ao proprio exercito, 
de modo a evidenciar a necessidade que ha 
de que o Governo e o parlamento olhem com 
attenção para a attitude especial do exercito, 
par a as suas condições anormaes, para a 
anarchia e para o estado de abandono em 
que se acham as forças de nossa patria . 
(Apoiados. ) 

O SR. RonoLPHO P Arxio-Que é o alvo de 
toaas as más vontades. Isto vae no plural. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA-Sr. Presi
dente, o nobre Deputado que me precedeu 
na. tribuna fez a apologia de um exercito 
bem organizado ! 

Sinto que S. Ex. se detivesse ·apenas em 
considerações de ordem geral e não descesse 
a apreciar o estado do nos30 exercito. 

condições naturaes e normaes para a sua hy
giene. (Múito bem .) 

o SR. MARCOLINO MOURA dá um aparte. 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Si estou fa" 

zendo recriminações, estou fazendo por pa
triotismo. (Apoiados.) E' t smpo de dizer a 
verdade. Não quero indagar rle quem é a 
culpa; quero apresentar a verdadeira situa
ção do exercito, pois que fa~tos graves se 
estão desenrolando no · paiz; toda a Nação, 
confiante, appella para a bravura proverbial 
do nosso exercito , espera delle a desaffronta 
de nossos brios de povo civilizado, aguarda a 
victoria das nossas armas e é preciso que a 
Nação saiba como o poder publico tem tra
tado o exercito, qual o estado rla sua organi
zação e a som ma enorme de sacrificios que elle 
terá de fazer para corresponder .á anciedade 
geral quando tudo se lhe nega. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, a situação da força por 
todo esse norte é de verdadeira miseria. 

o SR. ÜVIDIO ABRANTES-Em toda a parte. 
o SR. SERZEDELLO CORRÊA-ÜS quarteis se 

acham absolutamente abandonados; são ver: 
dadeiros edificios em ruínas, onde não se1 

como em mui tos delles possam habitar entes 
humanos sem serem asphyxiados pela falta 
de conrlições necessarias á vida, pela ausen
cia de todas as condições de hygiene ! ! 

O abandono das cousas militares vae ao 
ponto,Sr. Presidente, de haver batalhões que 
solicitum ha dous ou tres annos bandeira,sem 
que o estandarte ela patria,o symbolo sagrado 
que resume em si toda a nossa fé e toda a 
nossa crença, que é para o soldado o ponto 
mais delicado e mais nobr e, que, por assim 
dizer, resume em si a santidarle de sua vida, 
de todas as t1·adições gloriosas de sua. exis
tencia, o estandarte brazileiro não tem sido 
fornecido a muitos corpos do norte. 

Mais ainda. Si V. Ex. t'Or até o farda
mento, encontrará muitos desses corpos sem 
fardamento ; posso appellar para os nobres 
Deputados da fülhia. Não ha. muito tempo 
ainda o Sr . Vice-Presidente da Republica, 
tendo necessidade de ir á Bahia e havendo 
ordem do commandante do districto para 
formar uma guarda de honra a S. Ex., essa 
guarda rle honra foi de roupa parda porque 
nã.o havia fardamento azul p11.ra os soldados. 

E' incrível, Sr . Presidente, que se possa 
exigir mais sacrificio, mais devotamento, 
mais dedicação, mais consagração ao bem 
publico do que tem dado provas o exercito 
nas repetidas e constantes · crises por que 
tem passado o paiz . (Apoiados .) Mas, no em
tanto, Sr. Presidente, a verdade é que, si 
nós olhamos par11. a situação do exercito, 
especialmtnte quando desviamos as nossas 
vistas da· pequena gu<trnição àe3ta Capital, 
encontra-se, sinão o abandono, a pobreza., a 
falta de recurso mais essencial, ja não digo 
ás condições de organização militar, mas ás 

Si V. Ex. estivesse no norte e assistisse 
ao embarque dessas tropas, que se batem com 
tanto valor em Canudos, cujo desfecho não 
podemos aincla prever, mas que apezar rlas 
hesitações da victoria, ante as incertezas da 
noticia, as contradiçõr,s frequentes e conti
nuas das noticias forneddas , ha de vir em 
todo caso provar a dedicação de nossos sol
dados, a sua bravura nunca desmentida, o 
seu amor á patria e á Republica ; si V. Ex. 
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assistisse ao en,barque desses bravos sol
dados, que abandonavam seus lares, que 
abandonavam a terra onde largos annos es · 
tavam vivenc1o, para se irem bater nos ser
tões da Bahia, V. Ex. havia de ter, no meio 
dos enthusiasmos de seu patriotismo,mn sen
timento de dor profunda deante cj.as condi
ções precarias em que se achavam esses sol
darlos, com fardamento velho, estragado, 
mal vestidos e mal armados. (Sensação.) 

Eu vi embarcar um fios corpos na minha 
terra natal. O governador daquelle Estado, 
benemerito republicano e ardoroso patriota., 
procurou cercar aquelle batalhão de todas as 
manifestações de apreço e de enthusiasmo ; 
convidou a população inteira da Capital para 
assistir ao embarque desses bravos soldados, 
muitos dos quaes talvez não voltassem mais 
para o Pará; convidou os poderes publicas 
do Estado, e, Sr. Presidente, quando nós 
vimos aquelle batalhão desfilar, uns com o 
fardamento estragado,outros com o correiame 
inutilizado, muitos talvez com armamento im
prestavel, tivemos torlos um sentimento de 
dor e de revolta: de dor, porque não é assim 
que se deve tratar o exercito, não é assim 
que se deve proceder para com os nossos 

· briosos officiaes, de quem tudo se exige; de 
revolta, contra aquelles que no poder com
mettem assim o maior de todos os crimes. 
(Sensação.) Sim. Presidente da Republica e 
seu governo estão todos commettendo um at
tentado consentindo que esse estado de cousas 
continue. 

Sr. Presidente, não é só a falta de farda
mento ; o armamento é o mais desigual, o 
mais desencontrado, os corpos de infantaria 
estão armados, uns de Mauser, outros de 
Mannlicher e outros ainda de Comblain. 

Ora; é de simples intmção, não é preciso 
ser militar, que forças nessas condições, que 
vão para o theatro de operações, onde a mo
bilizaçã.o se torna difficil, onde ba enormes 
difficuldades para o transporte, onde o for
necimento de munição ás tropas vae se fazer 
no meio de surpresas e embaraços, V. Ex. 
comprehenile quanto lla de perigo para esse 
exercito.em operações com essa de~igualdade 
de armamento e de munição. 

E' um principio elementar. que boje todos 
os generaes aconselham, a unidade do arma
mento como condição essenci<•l para a unidade 
da tactica e de acção ; é principio elementar, 
que todos os cabos de guerra aconselham, a 
unidade do :.1.rmamento, pela difficuldade que 
sobrevem sempre nas occasiões de combate, 
na distribuição da munição, quanrlo o arma
mento é differente, pela confusão natural 
que sohrevem no fornecimento destas mes
mas munições. trazendo isto a perturbação 
na forças, trazendo o desanimo e a impossi
bilidade de continuar na luta, ás vezes no 

momento mais grave e decisivo. ( Muito 
bem .) 

Não preciso, Sr. Presidente, para mostrar 
a situaçlí.o delicada do exercito, outro argu
mento que não seja o exemplo da expedição 
desses bravos e briosos· soldarlos, que presen
temente estão se batendo no arraial de Ca
nudos. 

V. Ex. sabe a importancia extraord.inaria 
que tem a artilharia. A artilharia é, talvez, 
de todas as armas do exercito aquella que 
pela sua importancia e pela sua efficacia tem 
maior relevancia na decisão dos combates . 

. lá de longa tlata se vem sentindo a impor
tancia desta arma. V. Ex. conhece as campa
nhas de Napoleão e sabe perfeitamente que a 
maior parte das suas victorias foram con
quistadas pela pericia com que esse general 
manejava a arma de artilharia. 

A batalha de Austerlitz, uma r1as mais im
portantes, ferida pelo bravo punhado de so1-
dac1os francezes contra a legião de soldados 
russos, foi devida á efficacia do emprego da. 
artilharia. 

Entre nós a batalha de 24 de maio foi ga
nha pela bravura intelligente de Osorio, mas 
bravura energicamente protegida pelo em
prego efficnz, audaz, feroz, que se fez da 
artilharia, denominada nessa occasião arti
lharia. revolver, pela presteza e rapidez 
doa tiros que expedia, ao mando do bravo 
general Mallet. 

Pois bem; a situação de Canudos nos esta 
mostrando perfeitamente bem que, apezar 
dos cuidados que tem tido o general em 
chefe, esse bravo militar que actualmente 
dirige os destinos da Republica nos sertões 
<la Bahia, apezar, digo, da habilidade do ge
neral Artbur Oscar, V. Ex. sabe, não tr.nto 
pela pressa que tenha tido o Governo de 
fornecer á Gamara e ao espirita publico, mas 
por telegramas particulares, que ba longos 
dias se bombardeia o arraial de Canudos 
sem se ter conseguido ainda arrazar esse 
antro de fanaticos. 

Ainda boje vi um telegramma dizendo 
que, apezar de longos dias de bombardeio, 
apenas se conseguiu, em relação á igreja, 
que é talvez o baluarte mais forte desses 
fanaticos, destelhar o edificio, tendo perma
necido de pé as muralhas desse templo an
tigo. 

Ora., quem conhece a acção da art.ilharia 
moderna e a sua importancia,quem sabe que 
está dirigindo a artilharia em Canudos um 
dos mais valentes coroneis de artilharia, um 
dos mais competentes que tem o exercito 
nessa especialidade, coronel Olympio da Sil
veira (apoiados), quem conhece a habilidade 
com que deve estar elle dirigindo a acção de 
sua artilharia, ha de ficar com a alma con
tristada pela difficuldade que tem havido em 
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arrazar as paredes de um edificio velho e nobras, veremos o crime que estão praticando 
carcomido, tnas e:;ta r1ifüculrlade provém os podares politicos da Republica. os <Has de 
sómente de. impcestabilidad::i do material de n.ngusti:J.~ qu-_~ pl'eparamos J•ara ~, patria ! 
guerra que naturalmente sei fo· ·neceu a f'Sses Como poderemo-; esperar que o ~xercíto se 
bravos s1Adados que se estão ba.tenclo nos desempenhe da ardua e espinhosa tarefa de 
sertões da Bahia. do pouco poder da arti- bem defender a integridade do nosso terrí
lharia, da sua inefficacia. torio, em relação ás aggressões estrageiras, e 

Tudo isso, Sr. Presidente, está indicando a de poder manter perfeitamente as institui· 
necessidade de se atteoder, tanto quanto pos· ções, velando pela Republica, contra os seus 
sível, para as condições do nosso exercito. desleaes adversarias~ 

Por outro lado, estão em Canudos cerca de Eis, Sr. Pre;irlente, a triste verdade . 
seis a sete mil homens se batendo, isto é, (Apoiados.) Vemos o descalabro que ha no 
quasi metade, sinão mais ele metade do effe· exercito sem que elle possa cumprir perfei
ctivo real que dispomos, e no emtanto já o tamente a sua honrosa missão, pois que não 
anno passado nós votamos uma lei de fixação tem meios nem recursos para isso, e,, ainda 
ele forças dizendo que o effectivo do exercito mais; o vemos na condição de não poder ter 
era de 28. oou homens reduzido pel:J. actual a. instr ucçâo que lhe podem dar os nossos 
Commissão de Orçamento a 20.000 homens. elistinctos officiaes, porque a todos füllecem 

Apezar de votarmos 28.000 homens, todo o os recursos para isso. desde os campos de 
paiz sabe as difficuldades que teve o Go- manobra até o armamento! ! 
verno actual para reunir cerca de 7. 000 · E, Sr. PreBidente, contrasta e produz sé
homens para rnanrlal-os em uma expedição rias appl'ehensões ao espírito dos patriotas 
para a Bahia, e Sr. Presidente, esta é a ver- ver os cuidados com que é tratada a brigada 
dade, que é preciso dizer-se-si o Governo policial desta Capital, que possue bom farda
tiver necessidade de mandar p1·eparar uma rnento e que anda luzidament"' armada; ao 
segunda expedição, nas mesmas condições, passo que ao exercito tudo falta, quarteis, 
talvez que não o possa fazer sinão g;1s taBd u unidade de armamento, fardamento, pessoal 
longos mezes,appellando para P,s forças es· para co1r1pletar os coq,03, emfirn tudo. 
taduaes, pois os corpos do exercito estão 
desfalcados, os quarteis estão desertos ! ! UM SR. D EPUTADO-F~' a guar(fa preto-

Todos estes factos mostram que, ta.lvez, riana. 
nem 12.000 homens tenha o nosso exercito O SR. SERZEDELLO CoRRÊA-Oril., Sr. Pre-
presentemente. siden!e, a res istencia tenaz que estão fazendo 

E teuho a prov~. disso, Sr. Presidente, a pericia e bravura dos nossos soldados aos 
porque, no meu Estado, quando se mandou jagunços j (t encarcerados em Canudos, essa 
embarcar da Capital para a Bahia o 15" ba- res is tencia, que em pal'te é filha do fanatis· 
taihão, mandou··se ordem para que se r e· mo, em parte é filha da bravura propria dos 
unisse a esse batalhão toda a força que fosse brazileiros, não ha duvida que vem provar 
possível. que engan·;,dos estavam ac;uelles que, como 

Pois bem, Sr. Presidente, expedira.m-se o governador da Bahia. e o üobre !:'residente 
ordens, mandaram-se buscar todos os de8ta· desta Casa, asseguravam ao paiz _que não 
carnentos que se aehavam espalhados pelos havia nesse covil sinão urn pequeno nu
Estados, e foi preciso que a força estadual mero de fanaticos. Essa resistcncia vem 
fizesse aguarda áuepartiçõ~s federaes,que se provar que alli existem muito~ milhares de 
guarnecessem os fortes da Baera, do Castello e homens a,rrnados, perfeitameute (lisci ll li1J ados 
Maca pá; e a.pezar· disso, apezar de todos esses e até dirigidos com certa habilidadê, pois 
esforços o 15° batalhão só conseguiu reunir que, Sr. 1-'residionte, é irnpossivel acimittir-se 
150 homens. que aquelles individuas não e;,tejarn sendo 

UM SR.DEPUTADO- o 40'' reuniu 170 praças. habilissimamente dirigidos; si assim não 
fosse, não podef'iam fazer frente a tres co-

o SR. SimzEDELLO CoRRÊA- Ora, si nós não lumnas de forças poclerosas, que para a.Ili 
temos presentemente nem 12.000 homens em foram mandadas para operar a concentração, 
armas, e mesmo si accrescentarmos que a o bombardeio e o sitio de Canudos. 
esses 12.000 falta a unidade de armamento, Pois bem, a extensão dos perigos que nos 
falta fardamento necessario; e si accrescen- assaltam, as difficuldades que temos tido para 
tarmos ainda,o que acontece frequentemente, superai-os estão aconselhando a necessidade 
a falta de .pagamento (le soldo a tempo, aos de cuidarmos seriamente 110 exercito. Vejam 
soldados, em época precisa e determinada, todos o perigo que ameaça a RepubEca. Ve· 
que faltam quarteis. que tal ~a, como succede ja.m todos os recur;;os de que úispõem os 
a muitos batalhões, o estarn'.arte sagrado r'a nos:;os adver8arius . ! A prova da lrn.bifü1ade 
patria, que falta a nece,saria inst.rucção a com que estão sendo di rigidos, da tactica que 
esses soldados, que não temos campos de ma- alli si nota, está no facto do ataque da bri-
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gada do exercito qne ia buscar munições em 
Monte Samo, e que houve necessidade de 
mandar proteger por uma outra brigada, 
afim de que pudesse cumprir a missão que 
lhe fàra confiada. 

Mais ainda. Nós vemos que já varias vezes 
nessa luta de muitos mezes, nesse combate 
de muitos longos dias, que cessa á noite para 
recomeçar no dia seguinte, as muniçõEJs e os 
vivêres se esgotam, passando crueis privações 
os nossos soldados e isso quando ·ao nossv 
exercito ha o governo a providenciar, ha o 
Thesouro da União a fornecer dinheiro, ha os 
arsenaes a expedirem munições, ao passo que 
aos jagunços, que estão resistindo tenaz
mente, que estão se batendo todo o dia, qne 
fazem emboscadas por toda parte, que teem 
impedido que 7.000 homens de forças regula
res não tenham airn1a tomado o seu re•.iucto 
central apezar do fogo de artilha.ria, não 
faltam, jamais, nem munições, nem viveres. 
(Apoiados. ) 

o SR. BARBOSA LIMA - E são apenas 500, 
affirmam os que teem competencia para 
fazei-o ! (ripoiados.) 

o SR. SERZEDELLO CoRRÊA-Já tenho dito 
bastante para que se comprehenda o estado 
de desorganização do exercito, mc1s assumirá 
ainda proporções maiores, si eu affirmar 
desta tribuna, com a consciencia de quem 
não está mentindo,que o Governo tem faltn.do 
á fé dos contractos, pois que elle mantem 
ainda nas fileiras do exercito, em grande 
numero de praças, cujo tempo jf\, terminou 
completamente, e que alli continuam, não 
por vontade su:l, nem em virtude de 
novos contractos, mas porque assim o quer 
quem manda e póde contra a lei, contra a 
Constituição. 

Os pobres soldados não teem absolutamente 
meio efficaz junto ao Ministro da Guerra, 
para fazerem valer seus direitos e para fa
zerem respeitar o mais santo, o mais nobre 
e o mais alevantado de todos os contractos, 
ocontracto de sangue ! 

Si o Ministro da Guerra tratasse ele estu~ 
dar esta questão e de cumprir a fé dos con
tractos, havia de ver que deviam ser reti· 
rados dos diversos corpos do exercito, espa
lh:tdos pela Republica, grande numero de 
aoldado8 que já completar·am o seu tempo, e 
que, feito isto, longe de termos 12.000 homens, 
talvez não t1ves8emos cinco a seis mil. E 
então si S. Ex. tivesse necessidade de mandar 
uma segunda expedição para Canudos, talvez 
não tivesse onde encontrar soldados. 

o SR. MARCOLINO MOURA- E seria patrio
tico neste momento applicar a lei? 

O SR. SERZEDELLo CoRRÊA - Não sei si 
seria patriotico; sei que é uma torpe ex-

ploração do Estado á boa fé dos fracos e dos 
desprotegidos. O que sei é que ;1 fé dos con
tractos não tem sido respeitada - é que 
este governo, que se intitula governo da lei, 
não cumpre a lei. Patriotico é não explorar 
o fraco poupando o forte, explorar o pequeno 
para poupar o grande, o proletario em favor 
do burguez. O que é patriotico é que se 
cumpra a Constituição, que se ponha em 
execução o sorteio, e que o governo previ
dentemente cuide destas cousas para não 
achar-se na contingencia em que se a.cha, 

E este governo, que é tido como o governo 
da lei e do respeito á Constit;ii.:ão, começa 
por não respeitar um grande numero de 
contractos por elle firmados! (ripoíéidos.) 

Mas o nobre Deputado me )ergunta si 
será pafa>iotico, neste momento, applicar a 
lei ? Respondo a S. Ex. que meiw3 patriotico 
foi o procedimento do Governo q ie, sabendo, 
conhecendo as condições em que se achavam 
as praças, em virtude da. terminação dos 
seus contractos, não os respeitou. fez com que 
elles fossem obrigados a seguit• pí~ra o sertão, 
de~prezando, no eni;retanto, o oJferecimento 
que lhe :fizeram os batalhões pat;·ioticos, que 
iriam para o arraial de Canudos bater-se em 
pról da Patria e da Republica. ( A.poiados.) 

o SR. MARCOLINO MOURA - Mas, qual é o 
meio que V. Ex. offerece? 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA - o meio é 
acabarmos de uma vez para sempre com esta 
preoccupação de militarismo, e pormos em 
execução a lei do sorteio. (Apoiados.) E' este 
o unico meio de termos esse exercito de que 
fallou com tanta eloquencia o nobre Depu .. 
tado. 

Sim, obedeçamos á Constituição, ponha
mos em execução a conscripção militar, 
o sorteio: que todo brazileiro valido, qual
quer que seja a sua profissão, os seus 
recursos materiaes, saiba que tem de prestar 
á Patria o tributo de sangue, saiba que 
tem de ser soldado. Feito isto,estamos livres 
de apresentar ao p:.tiz o espectaculo de não 
termos absolutamente exercito. 

o SR. COSTA JUNIOR dá um aparte. 
o SR. SERZEDELLO CORRÊA - Perdoe-me 

V. Ex.; tenho eonstantemente no Parla
mento do meu paiz me occupado com a lei 
de torças e esta tem sido sempre a mmha 
linguagem (apoiados), com esta mesm~c sin
ceridade, com esta. mesma franqueza, porque 
o nobre Deputado :fique certo de que,d1zendo 
essas cousas, não estou fazendo opposição ao 
governo, estou com a cogita~ão de quem, 
eonhecendo a situação do exercito, sabe per
feitamente que este ~:stado de cousas não 
póde continuar por honra nossa. Estcu 
cumprindo um doloroso dever patriotico. 
(Apoiados.) 
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O SR. CosTA JUNIOR - Mas a culpa é 
nossa. 

O SR. SERZEDELL:) CORRÊA - A culpa não 
é tanto do Congresso ; todos os :umos nós 
votamos uma verba bastante avolumada pam 
o Ministerio da Guerra. Ainda o aono passado 
o orçamento da guerra importou em cerca de 
56 mil contos. Votámos tardamento, arma
mento e munições para o numero de praças 
que a lei de fürças determinava. · Vütámo5 
isso e, ea tretanto, acaba de me ou vir dizt-r 
que absolutamente os corpos estão sem far
damento, sem armas e sem munições, fal
tando mesmo a muitos delles apropria ban
àéira., 

o SR. MELLO REGO dá um aparte . 
o SR. SERZEDELLO CoRRÊA - o nobre 

Deputado diz que o mal vem de longe, e que 
eu tambem fui governo ; mas o nobre Depu
tado s:1bc que o Marechal Floriano fez para 
melhorar o exercito tudo o que foi humana
mente possiYel. 

E o nobre Deputado, que é general, que tem 
a obrigação de esturfo.r as cousas militares 
do nosso paiz, deve saber que, si não fosse o 
exercito auxiliado pelo patriotismo dos va
lentes r epublicano:1 civi; , nilo S(J teria podido 
vencer a temerosa revolta de 6 de setembro. 
(Apoiados . ) 

No tempo do Mareehal Floriano, melhorou
se o fardamento, comprou-se algum arma
mento, procurou-se melhorar a situação das 
fortalezas, de alguns quarteis, creararn-se 
varias corpos . Esse pouco que ahi está de 
bom, resistindo a tres annos de inercia, esse 
pouco que hoje é muito porque é ainda o que 
permitte a defesa. tia ordem em Canudos 
isso ainda deve-se a elle e ao governo de qu~ 
fiz parte. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, este estado de cousas não 
póde cessar, si por acaso continuarem por 
parte do governo as suspeitas permanentelil e 
continuas do Presidente da Republica, em 
refação ao exerdto. 

Essas su speitas são perigosas, são o maior 
fomento de anarchia e desorrlem, trazendo 1J.s 
maiores difficuldades para o futuro da Repu
blica. 

Eseas suspeitas não silo meros boatos de 
rua, <.'llas veem-se traduzidas em factos e 
ainda hontP.m V. Ex. viu a precipita,'.ãO c~m 
que o governo, por méra suspeita do3 alumnos 
da; escolas militar es,mandou retirai' o arm2.
mento e munições desses estabelecimento.>. 

o SR . MARCOLINO MOURA- Isto já está ex
plicado. 

o ~R . SERZEDELl.O CORRÊA- Sei que esr,á 
explicado, e mal; mas estou fazen•!o a histo
ria tfos factos para chegar á evidencia oe que 
estas suspeitas não devem continuar . E devo 

dizer ao nobre Deputado que , pronunciando
me por esta, fórma, eu o faço com a mesma 
sinceridade corn que no palacio Friburgo, por 
occasião de alli se reunirem as Commissões 
de Marinha e Guerra e do Orçamento pal'a 
tratar da lei de fixação de forças, o fiz em 
presença do Presidente, mostrando a S. Ex. 
a nece>sidade que havia de cuidar do exer
cito, pois era certo que o go\·erno de S . Ex. 
para corrigir os abusos que se es tavam pra
ticando, não só na ordem política como na 
ordem economica, tinha necessidade de força, 
tinha necessidade de não se divorciar do 
exercito, de não considerar o exercito como 
inimigo . 

Disse a S. Ex. que cuicksse do exercito 
que.como força publica,lhe da.ria os meios de 
defender a Republica .. e a forçi1 moral de que 
o governo de S. Ex. cart:<cin, para fazer 
aquillo de que o nosso paiz carece, que é 
politica energica, mas uma política honesta 
e sinceramente republicana. ( ,4poiados.) 

Mas, Sr. Presidente, rlizia eu rememorando 
os factos. que ainda h<t dias o Governo da Re
public11, suspeitoso da Esco.la Militar, sus
peitoso desse grande baluarte na defesa da 
lei, esquecido da sinceridade republicana 
desses moços que contribuiram para fazer a 
Republica e contribuirarn para debel!ar a 
revolta, de 6, de setembro mantendo o pre
stig!o da autoridade e a vigeneia, da Consti
tuição, não só no 23 como no 6 de setembro, 
mandou retirar desses estabebcimentos, com
mettendo a liá~ uma violação na Constituição, 
o armament:J e munições. 

Digo, Sr. Presidente, uma violação da 
Constituição, porque a nenhum governo as
siste o direito de, por mera Sl1Speita, mandar 
desarmar uma praça de guerra ou um corpo 
do exercito. (Apoiados.) 

o SR. MELLO REGO - Não é praça de 
guorr:i., é estabelecimento de ensino. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊ.-\. - Não é SÓ· 
m~nte estabelecime!lto de ensino. V. Ex. per
m1tta· me qua lhe diga que es tá esquecido da 
organização militar do seu paiz, e eu não 
pre:c1so, pa.ra responde1· ao velho general, 
mais do que ler a lei rle fixação das forças 
de ter_ra, que diz: as forças de terra, para, o 
exerc1c10 de 1898, constarão dos officiaes das 
ditferentes armas de 28 tnil pr:1ças abi inclu
i.dos os alumnos das Escolas. 

Nãu preciso, para provar que aquillo é 
praça, de guerra, sinão olha.r para a, velha 
tortaleza que alli está, e pafü um batalhão 
de linha que constantemente está aquarte
lado no estabelecimento; basta. attender ainda 
para as t radições ela Escola Militar, desde a 
campanha do Parag uay, mai·chando para a 
gu_erra, te!l<lo muitos alumnos occupado a 
primeira hnha entre os mais bravos, para 
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a historia militar , para a historia de nossa Si esse velho soldado não fosse a lealdade e 
paiz, venrfo a Escol:t Militar na primeira a franqueza, dessa data em deante iria des
linha, em torl as as occasiões em que o ex- armando os batalhões suspeitos e prepararia 
ercito tem tido necessidade de i;e desobrigar com seg-urança o golpe que S. Ex., na sua 
da sua honrosa missão , qual a de manter a honra. de soldado, vibrou ás claras, persua
i•'tegridade da patría e das instituições que dido de que ainda uma vez o bem publico acon
felizmente nos regem. selhava essa medida. Mas,quem nos assegura 

Ainrla nos dias luctuosos da revolta a for- que amanhã não teremos a infelicidade de 
taleza da Praia Vermelha, sob a guarda da ter no Supremo Poder um desses aventurei
Escola, respondeu com galhardia aos ataques rosque entendem que se devem perpetuar 
que lhe for.1m dirigidos. no dominio dos povos ? E qual a defesa que 

A posição da Escola, a sua situação, apro- pode"ã.o organizar os patriotas, si a medida 
veitada com intelligencia como ponto de de- que o Sr. P1·esidente . da Republica poz em 
fesa desde os primeiros dias da nossa vida pratica se tornar um proceRso acceifavel ~ 
colonial, provam que a Escola Militar é urna Supponha, por conseguinte, V. Ex. que 
praça .de guerra. , e assim é que hoje por lei amnnhã nó;; temos, não um homem da esta.
os alumnos constituem além disso um cPrpo. tura moral e do coração magnanimo do ma-

0 governo violou, pois, a Constituição, rechal Deodoro, mas um desses aventureiros 
mandando por mera suspeita retirar-lhe o politicos que se apoderam do governo e que 
armamento e as munições, porque não as- entendem que não devem mais deixal-o, si 
siste por lei n governo nenhum o direito nós lhes permittirmos o direito de, por sus
de, por simples suspeitas, mandar desarmar peita, mandar hoje desarmar as Escolas Mi
urna elas parcellas elo exercito, que é, pela litares. amanhã desarmar corpos, depois de 
nos~a Constituição, uma instituição perma- amanhã substituir a seu bel-prazer e gosto 
nente, e o exercito, como uma instituição commandantes das ditrerentes praças de 
permanente, não é um grande numero de guerra, maculando assim a toda hora e mo
homens sem armamento e sem munições- é mento a farda e a honra do soldado, per
um agrupamento de homens sujeitos a urna gunto a V. Ex: que segurança poderemos 
certa e determinada hierarchia. a uma certa ter em um exercito assim desorganizado e 
e cleterm inada organização, mas. antes de humilhado em seus brios~ Como poderá elle 
tur1 o. munidos de suas armas, isto é, dos in- se desempenhar da missão que lhe està con· 
strumentos com que elles serão capazes de fiada por lei? 
desobrigar-se da missão que lhes está confia- Que brio póde ter e que confiança póde 
da pela propria lei fundamental. (Apoiados.) inspirar um tal exercito 1 (Apoiados.) Não, 

E, Sr. Presidente, si nós admittirmos a Sr. Presidente, repito, o Sr. Dr. Prudente 
theoria de que o gov erno do paiz, por meras de Moraes, mandando por intermedio do seu 
smpeitas, póde amanhã ou depois mandar secretario da guerra desarmar e retirar as 
desarmar e retirar as munições dos corpos do munições das Escolas Militares, por meras 
exercito, teremos preparado para os aventu- suspeitas , commetteu um attentado contra a 
reiros que por aca50 escalem o porler, os Constituição. commetteu um attentado contra 
meios e recursos mais seguros de manterem- a honra do exercito e contra a pureza dos 
se no poder, contra a lei, dando golpes de es- princípios republicanos, tão respeitaveis e 
tado (apoiados). acabando com a Constituição dignos, representados nes,es moços. (Apoiados.) 
e arruinando para sempre a Republica. o SR. MELLO REao-Onde está a lei que 
. E acode-me ao espirita uma lembrança: si manda ter as Escolas armadas~ 
áquelle velho marechal Deodoro, cujo nome 0 SR. Ovrnro ABRANTES-Onde está a lei 
dia a dia mais se engrandece para tod.os, e 
proporção que 0 tempo 0 separa de nós, que inanda que. as escolas sejam desarmadas? 
quando deu o golpe de estado e quando teve O SR. SERZEDELLo CoRRÊA-Está na Con
necessidade de convidar os commandantes de stituição . O exercito é uma instituição per
corpos para consultal-os e saber si esses com- manente e a1·rnada. Os a.lumnos são um corpo 
mandantes acceitavam ou não o seu moào de dllsse exercito. Eu disse que o desarmamento 
ver, fosse permittido perante a nossa Con- das escolas tinha sido determinado por sim
stituição o direito de, por suspeita, mandar ples suspeitas do governo, pela cogitação 
desarmar batalhões, pergunto: qual a defesa que tem esse governo de que, a toda. hora e 
que teríamos ? Como resistir-lhe? a cada momento, se está tramando contra a 

V. Ex. comprehenr:le o perigo que haveria sua estabilidade; que a toda a hora e a todo 
desde que os commandantes de corpos. con- o momento se está procurando nnniquillal-o, 
scientes rlo seu dever, da sua missão e do quando a verdade e que o Marechal Floriano 
seu papel dermte rla Constituição, que é obe- Peixoto, tendo posto um termo fatal a todas 
decer ás leis, dissessem ao marechal Deodoro as smlições e ao espirito de caudilhagem, 
que não concordavam com o golpe de Estado . . permittiu justamente ao Sr. Dr. Prudente 

Gamara V. I r 24 
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de Moraes que atnvessasse tolo o seu 
período governamental, affrontan·io :nesmo 
ao exercito, em tudo que elle tem de mais 
nobre-no seu brio, Sioffi que elle levante miio 
profana para atacar a Constituição, respei· 
tando as suas deliberações. (Apoiados; apar
tes .) 

O SR. MELLO REGo-Onde estão as provas~ 
(Trocam-se outros apri.rtes.) 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA - V. Ex. quer 
factos, eu os apresento a V . . Ex. 

Hontem essas suspeitas atiradas S)bre os 
alumnos da;; Escolas Militar3~; mais ta ,·de offi
ciaes de policia p1'esos e recolhidos em uma 
fortaleza sem se saber porque; e ainda ha 
poucos dias a mudança de commandantes de 
duas fortalezas, inesperadamente, e 'le com
mandantes que o nobre gener'<1 l (referindo-se 
ao Sr. Mello Rego) sa.he perfeitamente que 
são ordeiros, que são rlisciplinarlores . que~ão 
dignos da farda que vestem. (Auoiados; C · 1l

zo,m- se apartes entre os Sl·s. H enriqiie Valla
dare ,, e Mello Rego.) 

o SR. PREBIDENTE - Attenção. Quem tem 
a palavra é o Sr. Serze'1ello Corrêa . 

do ex-Ministro da Guerra do Sr. Prudente 
''e Moeaes, o Sr. general Argollo, si S. Ex. 
tinha motivos para dispensar com o brioso e 
vale'.!te general o concurso dos seus serviço~, 
ern occasião tão delic,tda como aquella que 
atravessava o paiz •.. 

O SR. MmLLO REGO-Pediu demissão. 

. o SR. SERZEDELLO CORRÊA- ... e si essa 
demissi'io obedeceu Ou não á cogitação de con· 
si r·1era.r o Sr. general Argollo como um dos 
'primeiros suspeitos pelos seus ideaes poli· 
ticos, isto é, pela leal.iade com que S. Ex. 
servia os ideaes r epublicanos e pela. sinceri
l'irlade com que se collocava ao lado dm ver
dadeiros republicanos, intemerato em suas 
crenç»s, ardoroso em sua fé politica. 

O nobre D•éiputado, que é general e que 
conhece a disciplina militar, ha de ter ouvido 
dizer pela ma til ha da.q LH-liles que defendem, 
na imprensa. nos entrelinhados, o governo 
elo Sr. Dr . Prn:lente de \ioraes ... 

O Sti. MELLO REGO - Wí.o me confünda 
com matilha,;; não faço parte de matilha. 

o SR. HENRIQUE VALLADARES - o nobre 
Deputado não se r-e fere a V. Ex. o SR. SERZEDELLO COR.RÊA-O nobre Depn· 

tado tem um facto que faJ [(I. m11is alto, de O Sa. lRINEU }faCHADO - Está se referindo 
modo mais eloquente, do que todos os outros. á litterat.ura da ,·erba secreta. 

o nobre Deputado neve S<tber perfeifamente o SR. SrmzEDELLO CORRÊA - Sou incapaz 
bem que, no Palacio de Fribmgo não exi8te absolutamente de u!'l'enr1er a V. Ex. e jamais 
absolutamente uma guarda do exercito ; es:ie com termos de;;tu. orrlem. 
po,lacio está gua:·dado pela policia. \\Jão me refiro a n ·ntium dos collegas, que 

O SR. Ovrnrn ABRANTES - E pelos se- sust,entarn o governo do Dr. Prudente de 
eretas. VIoraes ; porq u .. ,, q u:i.ndo me colloco nesta 

o SR. MELLO REGO dá um aparte. (Ha oii- tribuna, pJ.ra d i s~utir prLlcipios, parto do 
1io1Ho de vist(), de que aquelle3, qu1:i sustentam tros apartes, e o Sr . p>'esidente reclctma at-

tençCío, fazendo soar os tympanos.) a causa contraria , obedecem a preoccupações 
tã·:i patl'iotiMS, q nant.o as minhas, s11stentando 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Mas, par '• pf'incipios que elle" pur acac;o combatam. 
provar ao nobre Deputado que este regiinen Dizi;1, ao nobre Deputado que si :S. Ex. qui
de suspeitas paira abw!utamente (>Ol' cima zesse ver a correc.;ão com que procedeu o ex
do Palac10 Friburgo, tira o somno em no ites .\finistro da Guerra, eu ll:J.e poderia ler do
tetrica.s ao Sr. Presidenre ela Republ ica, per-, curnentos, que o ilaviam r1e convencee q1ie o 
turbando a tranquillidade, a serenidade que \IIini,;tro rfa Guerra não commetteu, deante 
elle precisa ter, parn desobrigar-se, par>a da disciplina, deante da lealdade política, a 
desempenhar-se da mis,;ão espinhosa que llrn rnais p••quenina falta para com S. Ex. o 
está, confiada, de atten 1er ás circ:umstancias Sr . Presidente da Reµubltca. A Gamara vae 
delicada:; µor que esh atravess;tnd.o a Re- ve[' que a demis~ão de S. Ex., incompatibi
publica, não si:> no selltido p·Jlitieo, como n•.> l:lzaU.o pe:a situaçã0, em que o collocou, no 
sentido economico, vou a•ncla dir.er alguma ministerio, o Sr. Dr. Pnlldente ae Moraes,. não 
cousa mais, que me convence de qne o PolGi' foi devida a incorrecçã.o que por acaso S. Ex. 
Executivo, obedece11do a uma directriz, está r.i ve~se p1'<1ticado, mas sim porque, para o 
obedecendoaumatrajectoriaq:iehadc, fatal· Sr. Prns :dente da Republica, começava esse 
mente da1• com o Presidente di1 Republica na. regímen <le suspeitas atl'ozes, de suspeitas 
valla comrnum. ou arrurna ;· de vez o p dz, ins1dio~as, e o seu Ministro da Guerra era a 
(Apviado.~ e nrl.o apoiados ; apartes.) primeira v1ctima. :Sim-a snspeii;a cotJ tra o 

O nobrn Deputa.do vae ver, o nobre Depu- exei·dto co1m,çou pelo seu chefe, que foi con
tar1o é um genera.J, coril1ece, po1'.4ue us annm' Pid;oJ'<i/1;> suspeito, que fvi co,1s1derac10 como 
lhe teem ensinaU.o, o qm1 é a discip lina mili- 0lementci perturbador, como elemento con
tar; o nobre Deputado vae ver, na correcção spirador da ordem. 
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Foi este o primeiro facto desta serie de 
factos. que todos se coorde1rnm e que dera.m 
em resultado o desfecho politico, que apre
ciamos nesta Camara, oue o paiz conhece e 
que abalou profundamente a org.rnização do 
partido que elegeu S, Ex. Presidente da 
Republica. 

todas as attenções, indo ao ponto rl ecensurnr, 
em a viso e;;pecial, o proprio Club Militar , 
por um acto que não me1•eeü> censura, apenas 
para dar satisfação ás exigencias do g.:>verno, 
suppond,1, em sua ingenuidade de militar 
honrado, que não sabe o que são as tramoias 
políticas feitas atraz de reposteiros, que o 
Sr. Dr. Prudente de Moraes dar-se-hia por 
satisfeito. Tal, porém, não se deu. 

Está aqui o telegrammado capitão Alencar. 
Elle, em nome do Club Militar da Bahia, feli
cita o Sr. Ministro da Guerra por não ter 
passado a reducção do effectivo do exercito. 
Onde ha aqui uma phrase que offenda a dis
ciplina 'I 

o SR. CA ULOS MARCELLINEJ-Esse official foi 
deportado para Matto Grosso. 

Foi a demissão do . Sr. Argollo o primeiro 
tiro de alarma., o primeiro acto praticado, 
que por muitos não foi absolutamente com
prehend irlo ; porque, como dizia ha. pouco, 
a matilha daquelles que defeudiam o Governo 
nos entrelinhados da imprensa vinha decla
rar que o Ministrn da Guerra havia sido in
correcto, r ecebendo e agradecernto a um tele
gTamma do Club Militar da Bahia, telegTam
ma em que se lhe dif'igia felicitações, por ter 
impedido que o governo reduzisse o effectivo 
do exercifo ; O SR. SEaZEDELLO CoRRÊA-0 nobre Depu-

Esse telegramma collocava o illustre gene- tailo acleantou mais uma das provas que pre
r al em hostilidade a semi collegas-era. um tendia dar ao meu illustre collega, Sr. ge
elogio a S. Ex. e uma censura ao Presidente neral Me1Jo Rego, pa1·a evidenciar o regi-
da Republica. men das suspeitas <JUe divide o exercito. 

Pois bem; posso assegurar iJ. Gamara que Está aqui o telegramma do ex-MiniRtro da 
tudo isso e uma infJ,mia. Tenho cópia dos te- Guerra agradecendo, em nome do governo de 
Jegrammas, aqui estão e não ha nelles uma que foz parte, as felicitações do Club Mill tar 
palavra ele jncorrecção. da Bahia. 

Veja a Ca.mara os telegrammas, quer do Deante disto o que fez o Presidente da Re-
Club Militar da Bahia, quer do general Ar- publirn~ Mandou !'elo substituto rlo gener1ü 
gollo, então Min istro da Guerra; veja (lê os Argr•llo castigar o distiucto capitão Alencar, 
teleqrnmmas) e dei tes só se póde inferir a lon- presir.ente do Club Militar da Hahia.Esse otli
gémimidade com que esse bravo e valentege- eia! de patente ainda inferior não podia ser 
neral, a quem a Repu blica já tiio assignalados temido, porque oão commanda. legiões , mas 
serviços deve (apoiados) , soube t er, para evi- só pelo facto de ter expedido este simples te
tar, não por amor iw cargo, porque s. Ex. legramma correcto, a seu chefe, congratu
sahe perfeitamente que o cargo ue Ministro lando-se por uma providencia que, ali ás toda 
ou de Secretario do Governo não vale a l•so- a Commissão de Marinha e Guerra desta casa 
lutamente a sua farda de soldado valente e e do Senad0, juntamente com a Commissão 
brioso, para evitar , repito, que o Sr. Presi- de Orçamento, teve occasião de pedir ao go
dente da Republica se precipitasse ne~sa verno do Sr. Prudente de Moraes, congra
politica de desgraças, nesse despenhadeiro que tulando-se com S. Ex. quando depois de 
o vae conduzindo á ruina de seu nome ou- largo debate a respeito da. lei de ror·ças, 
tr'ora tão respeitado e venerado (apoiados , S. Ex. se convenceu de que, realmente, eea 
muito bem.) nessa politica que vae al ienando perigoso para os destinos da Republica, para 
as sympathias republicanas tfo ~eu Governo prestigio e popularidade do -eu proprio go
e entregando a situação e os destinos d.a Re- verno, reduzir o effectivo do exercito, tanto 
publica aos que ainda h:i. sete annos nã.o sou· mais qnando essa reducção não importava em 
beram defender a mona1•chia que ser viam ecnnomia, porque esrn e~onomia não se fazia. 
(apoiados, muito bem, apartes) e isso tudo (Apoiados .) 
no momento em que justarnentea situação Sim, todos nós tivemos occasião de nos con .. 
politica no interior, no exterior e e~pecial- g1'atular com S. Ex:. pur et'sa attitude, e, elevo 
mE:nte a situação economica estaYa recla- dizer, todos nós. tão longe estava de no;;so 
mando de todos os patriotas. de todos os bi·a· E:Spirito a idéa de uma divergencia, a idéa 
zileiros e de todos os republicanos, o con- de uma divisão ou ·sclsão em dous acampa
curso de suas luzes , o accorr1o e harm0nia de mentas de combate, em momento tão delicarlo 
vis as para se debellar os grandfls males que para a patria, quando uma crise economica 
affiigem a Republica. (Apoiados) . a>'sobPrba a Republica , quanr1o todas as ave-

0 ex- lVIi,,istro da Guerra , com a conscien- nidas eotão fecliadas a ponto de não se enxer
cia e r espo nsabilídade de sua fürcJa de gene- gar quaes os recursos, quaes os expedientes 
ral, de sua missão no exercito, de seu d.e ver l que lla vemos àe tomar para attender ás uif'
de militar e republicano procurou ter para íiculda1:es do Thesouro ; tão longe estava do 
com o governo do Sr. Prudente de Moraes nosso espirito a opposição, que nós nos co1l-
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gratulamos com S. Ex. e lhe declaramos que 
porlia contar com o nosso apoio. 

Eu ainda disse mais, como relator da Re
ceita, a S. Ex. o Sr. Ministro da Fazenda, o 
benemerito Sr. Dr. Bernardino de Cam nos, 
que S. Ex. tratasse de indicar-me HS medi
das que julgasse necessarias para o mmnento, 
tão angustioso, que eu relator da Receita não 
punha duvida em estar de accordo com as 
palavras do governo em assumpto tão deli
cado, não punha duvida até em abdicar das 
ir1éas que por acaso tivesse pn.ra consignar 
na lei da Receita as idéas que o governo 
julgasse indispensaveis para debellar a crise 
e vencer a situação economica. 

Já viu a Camara como o illustre e digno 
ex-Ministro da Guerra passára um tele
gramma tão correcto ao Club Militar da Ba
hia, responr1endo. não em seu nome parti· 
cular, quando a feli~itação, era á sua pes:;oa, 
mas em nome do governo. · 

Pois bem, estes dons telegrammas que são 
tão sinceros, que não attentam de modo ne
nlrnm contra a disciplina, ainda mesmo a do 
Conde de Lippe,ainda mesmo a daquelles que, 
como o nobre Deputarlo por Yratto Grosso, 
entendem que o soldado tem obrigação de ser 
obediente passivtLmente; estes dous telegram
mas, que nem mesmo attentam contra a 
obediencia passiva , nos seus rigorosos termos, 
melindraram ao Sr. Presidente da Republica, 
a quem os companheiros do Ministro da 
Guerra, segundo ·dizem, insinuaram a neces
sidade de expedir-se um aviso para censurar 
o Club Militar da Bahia pelo procedimento 
que tinha tido. 

E o illustre general Argollo, que não via 
motivo para tal censura, que não via no tele
gramma otrensa á disciplina, que tinha sido 
correcto no telegramma que havia expedido 
para contentar ao Governo r1o Sr. Prudente 
de Moraes, para dar a S. Ex. arrhas da de
dicação com que servia, porque S . .ll:x. já 
lo brigava o regi men das sus péi tas; o Sr . ge
neral Argollo, repito, não teve duvicla ne-
11huma em passar aviso no Club Milita,r da 
Bahia, fazendo sentir que não eram convenien
tes as congra,tulações da força militar a actos 
praticarlos pelo governo, porque i~so podia 
ser explorado como offensas á disciplina, que, 
S. Ex. era o primeiro a reconhecer, o 
exercito possuía em elevado gráo. 

O SR. MELLO REGO-Cantou essa. palinodia ! 
Devia pedir demissão, mas nunca expedir 
esse aviso. (Não apoiados.) 

o SR. HENRIQUE VALLADARES-Muita gente 
não sabe como é essa historia. Hou ve uma 
perfidia. 

dll esquecer a solidariedade que a farda de 
gener'!-1, que S. Ex. veste, lhe faz ter com 
seus collegas. 

o SR. MELLO REGO-EU não rebaixaria a 
minha fa rda a esse ponto. A mão tremeria. 
(Protestos vehementes.) 

Não ha, Sr. Presidente, ne8te oficio, rebai
xamento nenhum (apoiados), ha a dignidade, 
ha o brio, ha a conscienci?. de quem sabe 
servir. (Apoiados, muito bera. Trocam-se muitos 
apartes. Soam os tympanos. O Sr. presidente 
reclama attenção). O general Argollo, Sr. Pre
sidente, que honra as fileiras do exercito 
brazileil'O (nwitos apoiados), o general Ar
gollo, que honra a Republica por :ma dedi
cação (apoiados), o general Argollo, que soube 
com tanto valor em Nitheroy defender a Con
stituição ealei, que no Paraguay f'oi um bra
vo, não precisa que eu o defenda de ter pra
ticado um acto que o nobre l)eputado por 
Matto Grosso qualificou de baixeza. (Trocam
se muitos apartes entre os Si·s . lffello Rego, 
Timoth'' º da Costa e oiaros. Soam os tympanos . 
O Sr. pre~idente reclama atlenção). O Sr. ge
neral Argollo está acima dessas aggressões. 
S. Ex. já é uma gloria de nossa Patria. 
(Apoiados, nwito bem.) 

Este aviso, Sr. Presidente, vem apenas pro
var o que affirmei, a longanimidade do general 
Argollo como Ministro , procuranrlo evitar a 
serie ele factos que se desdobraram depois que 
elle foi dispensado do cargo de Secretario de 
E8tado; vem revelar a sinceridade da sua de
dicação á Rnpublica, fazendo sacrifícios até 
do seu modo de ver, mas mantendo a linha 
da correcção em que a clirniplina, ainda mes
mo a mais exagerada, como a sustentada 
pelo illustre Deputado por lVfatto Grosso, não 
póde encontrar a mais pequena falha. Mas, 
Sr. Presidente, este procedimento do ge
neral Argollo não bastou. 

Quando S. Ex. se persuadia, pelas decla
rações de seus collegas, que tur1o e, tava 
sanado, que o Sr. Prudente de Moraes estava 
satisieito e que elle tinha, por um acto de 
s1101'íficio pessoa l, quebrndo, por assim dizer, 
esta politica de d.esconfiançtt e de suspeita 
contra o exercito, viu em conf'erencia minis
terial de~enrolar se uma serie de arguições 
especiaes, onde, segundo estou informar1o, 
entre outras cousas, por nadr.i. se ter p;tra 
dizer, se disse que quando morreu o coronel 
Moreira Cesa,r na mallograda e infeliz expe
dição, e a população republicana da capital 
se levantn ra como um só homem para dar 
todos as ,~emonstrações de pezar, mostrando 
assim que a Republica era imperecivel, se 
disse que no meio das ruas os militares, os 

O SR. SERZED!lLLO CoRRÊA - O illustre ge- j~.tcobinos, emiim os r epubli.canos não davam 
neral, meu distincto collega, não leve o seu vivas sinfto ao general Argollo e ao ajudante 
amor, a sua dedicação ao governo, a ponto . general do exercito, o Sr. Costallat, esque-
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F etler,11."sol>ro a com«~nfoneia dP ~er o1t·' rUl.!•t ~ r.leµo~iç;io ,1e S . Ex:. de chefe d:\ roâ.iór!a P.1.l'· 
. n di~pos.i~ã·;. do art. 18!.l-tJo tle~reto tle " de ! !<1Jn·.,•i11:i1•. ti?iltl.ltlva. e::sn.deque ~e.retro::c~tleu 
maio t!.e 1890. uo se11 tido .. •le J'?ú.u ser p?·eju- i 1Y1?· entender ü S11

• J.'r·esht(!nte Ua Rei.>ub!i\!a 
•.lil!a.d0 o p:·oc~:"so :-.u.n1m~tri :) 110.:; lrrv~ntaric.1s 1 qno· n;:t.o·cra n.zrtJo ·o rnomcn"to: . . " · 
llE'la m1.1l'os~· e;ti;.!"''11cia tlas1uell<! .~isp:, :;;;ç;io, 1-. UmiLtl- Jn\!. Sr. rn·esí<.lenr.e. a e~ta contes: 
toma.1,ilo-s~ , e!1tret~nto. as ))rl•Yi;l,·r:cia:.. !e· ,:t'l1,::to. e .~o Ca.zel-a rl<WO dt'"ªº já provncn.r 
gu.Ps ín• l!spen~:weis p:n·~. n. f(:.M.nr.~n. tL1:; mei- 1' iu1ne ile lllu~ct'e l'~p:es~m.1.n~e, do.1ue.u- E>tado, 

· no!'<'S e mtc.1·;11ctús : - .A C01nm 1ss•.~o df: .coir· ;). J1 1n1farac;1 t:~l' a su:i. ª"serçao, ex·o,1ndo todos 
sfüui<.'âo. Legbla.çiio e .Justiça. 1

1

05 f(l.Ct; sou :-~prcs•:ntando.documentos, si os 
. . tiver. que justitiquem-na.. · · 

Requerimentos: A~u.~r 'o a ~m!a.\'ra •1e s. •x. para ileyoís 
Ue Luiz. I~o,10Ipl10 •':l•alcant.(' rle Albuquer- cc .. npn.r-me ma.is âetitlarnente ctessa iurpu. 

qn•1. 'di r·ect.:it· da."' R·m1!a,: Pui:>licas •'o The· tnçã .. . {Jd;!i!o /Je,;1.; m uito he"•·) 
suuro Federal. p~·1in1lv uri1 ::n:10 Je t:cenç,'l., 
Ctlm os vencimentos lie sen ca.1·go.-A· Com- . O ~;:.·. ·cn,.,.~i:l.tH> do ~a!iõ<•i-
mi>~ão de Peti.;üe,; e Po.Jert•;;_ s~H~~ll!> rii:~ l')::e , pedin•fo nase:;sib de sei;:.t·1· 

De João Pau:o R ibei:·:1 de Almei.fa. nó:'.Clinlio' ~·: i ra._. ~ n.i·a. :;e:·_ iu10Cr ipto n:. hora. do . exP,e
que lhe sejam c.-once~Ji.\ l)S tod,Js 08 •1a.\·ortJ.• 1 bit'" .e ·~a. se~fü.IJ· seguinte. era seu 1ntu1to 
d3,los á Companhia. D:'icas Je S:int,,s . pa1>a. o tra.t:~r, ne do!J,s as.<umpos gr~..-es. 
est~betccimen to <le i:rnal mellhwarr.ento ººl Fot~em?~h ·~~e8Se prupo$~topo. - rque~qu:i.oto 
litt./r;il das ci.,]ades de ;\ithf'!rov e Au:!ra elo• M pr.meno .. ~umpto, qu ·, e1,\ o e~tado tle 
Rei:>.-A·;; C-.iinmios\íc-s ,[(: oGrJS Publi ca~ e s;ob :-t:s~tr.o em que estavam todas. ;1s class;;s 
o '\.a.tncnto. dn socwda~e pelas extraordmarms metl1das 1 

. _ ~ • • ~. . , . l 'l~ 7!)p~e,;:;ao r,omadas pelo g,)vei·no, pa!'a de -
D~ Le;!r?.ula~ t:":.S<I'O"e La t·.i~<' t o.~, i;ie..tmdo bell;•.r de p. rn111pw urn movimento que att~n· 

prn·üc~'1D por ::in ;rn:io.", t< c;utrvs !:Wl1re.:;, tasse contra:\ ordem con;;tituc i 011;~l. 1><1.l'e~e 
para.ª· .;r~niz•i.c;ã1"1 ~1i ~ 1tl'ú 1':1 .. de um'!' C"t:1- q1rn (!. .calma voltou '"º' espii·itos e o pari!co 
p'.l.nlmt de E:q,o-i•;:w 1~rnz • !<~ i !':t. -1\ Cum-1 desa.;:ip=irece:? d1J p:i.la.cio dr1 g-o\·crno .. 
mí5~ão de F:'l.7.:nda e ~ru\u,t1·ia;;. Pr"etendia. tllmbem trazer ao conhecimen to 
D'~ Si!esio tle .OliYeh-~. t ·le~rapbista 1h 2'; !h C:i mn.r.i qual.quer COll:'a. ue !IlUit o grave . 

. cl;i.~se, pediutJ.o um ann 11 tle Ji :enr;a. ~em çen- Pnr•c:-·~he. po~·em . que ao twn ra.do cllr;fe ~a. 
cim<intos .-':\' Commi>:-'iíu de f'etiçiJ8~ e p,,. opp~•S!~'<lO. o ~1·. :;e1wrnl Fra.nc,,:co Gltcer_to, 
ileres. " ª"º w..1 or<•,:or. '-'"ffiP .te ti·;t.tar do grtw1~

t.::~ §r. ,':\.do!;.hn ~;:o:.·rln-Si· . p1-;-
si1'.cutf". 114 c .l/ lt: ''º~~ f-". ~ 1,fi:~!t;s .. qne o i!! ustrr~ 
rCt.il'e·ent'.tnte 1\0 meu E;; o.a.oi o. o 5:·. Gc:i~ml 
F rincis.::· Glicedo. :i.c:.tba ele· publicar.!J,, u rn:l 
r«!'c~t'nci r, a m im q ue e:d;;c u ma c:in;,~st:iç"-W 
i::nsnc1li., ta. 

S. E:i:. !!Est.e cfocur.wnto po!it:co, ,:ci;11i:
de ~·er:• ri!·-sc ;ws succc""º" 11 ue r.i \"Cri! m l••:,;ar 
nesta Ga.mar''· na sE-S:':ã.o . de 1 8~!5. <;tt't.rldO ~' ~ 

simo 3~,;ump:.o •~ q'.:•< ~e l'efere. ::>otLia·io e niio 
chef~. é obrigado ~. ;1gtl·'l"d.•t1· :i p1J.t;wrD. 1.L• 
illust:·« Oep1nttuo (\ 11u"m a oppo;ii.ç:lo C(lu!ivtt 
a. 'na. direcç~o. · 

;\provei ~<t. eoiti•et.'\nl•J. a. opportuní,';u\e 
i':ir" rel'l.t:tr à C:J.m;i.rn um lacto que é um 
::'Yrnotoma. 
· Rêccl1eu e~ t:i. :na.1 :h~ do illusr.i·e DeputlJ,10 

íl!i:ninc-nse Sr. Nilo.> P<-<;~\uh:i:. n ~eguimc t~!(:· 
::ram:ntt : 

à iscut iu C VOlOLL t: ilJl :·:fl?.íl•h que -;r,j.J 1((1! <: $<ttt:!\-,;\o in inh:t tel't':!. ''<l;; mais graves. 
\'.ienal\~ con~1\;.::·.an:'o :x. tt:nnisti"' a.:n j;l;L ao,; l IJi.l"C)t!~ a. c>pposiç~o triti: up hou. Somos le
r e\•otr.o:;os ee 6 oc >ete1Ql>:·o, d1.,se- o se- v:ul..:s :i, sabre <!e pol;crn .. Minh:i. ca~a e de 
guhte: 11ut:·1Js l'Upul>iic;tnos cerc:i.da de t r;.1pa de cal-

, • · ., ... , .. ... 1 • • , , .. ,.. • •:.dlari" de cla.vm»te_em. punho. Ifa rnuitos 
«FOl a C...S?; ". mp.J Q<4•' , ~o:.i .'i rmp! es.,ao de fenmentos. A smrn.ça.o e de t?.l ordem quo 

tae~ :;cririt~''J m·~rtto~. • cl.1 prunen·:i v ez . u.s a iuda. uiio pude a.traçar mou pae ferida. füi
re1i:_c 1<rna~1·1~ rentamrn, com ti. comp11!·t1~~ 1 - •;lam•> a atteocão r.los meu~ l!lu::;tres collegas. 
pa.~:i.o tio ~Ilustre Dee~~liU1) pn.u!.1 ~tn Ado.lp: ~o - N ilo Peçan!r.a. 
Goirdo, n. minha dcpo,1c;ao •le d 10(., '1 11 ma.lúr~a __ . . . 
padu.mc:1to.r, ten l.3.ci~ll. úe que rc•r,,cc·.lel'O.tn.

1 

:;:""º *.rnz e~te fac~º :~o ronhec1ment.o d'\ ca. 
po~que o Prc,itle11\e não a. ·"!Jara azado o mo· rnur;i. P')r·que supp·•e pofü·r o Go,'erno Fe· 
roer.to. i. ·ler~11 rerueditn· es•es males, pC>is ~ó a.1imltte·a. 

l 
in:.e r \'ençio da. Uniio em negodos pecu liares 

Sr p res:dente, foi com a maior ~Oi'preza. ;i.os Esta.dos. n os cMos estr:ct;;.ment~ con~i
que. li es'w:.-< .Pala ....-ra~. p•m1ue a aftl~ !JU.çi'.o gnatlos r~í! <trt. . 6'; na O'!r:stim içÜ.•.) d::i. . Repu
de ~ . Ex e co,npleta.:ne :t .e de,it 1~ .ido. de . 1J l 1c ~. F. Ul!I c:.~v e:,1~cw.t. que e>Cll..lJ~• <> ~{)lll· 
f l.i.,•Lme•.,t .. ). E' a iJ::oli1;:;.;u.,.n ti:: i11t:x <1.cto que : peten,.,:a do ;fOVerno, mas que não escapa ú 
se te~1 to.\.~te, com a :n:nb.a. cvpal't icip:u,:ão, (l. ! opiniilo esctarecitfa (}o JJ•lÍz e que vem mo:stra!' 
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o que ;-ae S(;r no Estado do IÚo âe ·Janeiro r.. j S. EL 1füs; que ji.1lgav<t o Sr. Ministro dª 
eleiç:i.o '1e 1° de março. • ·j Fnem!a uri1 huuwrnprofundnrnente l1onrado .. 

Exposto esw· facto. vae cnnclalr r~izrmdo .e que 1is~im o ~~·nsi·'eraV;i.. da.ndo o ahono ria 
que o _sr. PrdSi!lenté da .. Rci:publit::n. _cllr·gru·il. an j ~ua. _paiavr:l.; m~t~ 9ens:J.va. taiü be_1n que S.Ex., 
·wnno •'e SU\l. ,iorna,h.t. mas · ;'r.ixaficlo in~e!c 1 lev:ido por espi:rito ~:anitlario; .. poderia. em 
lovel e~t ,. con,·irn;_çi<o: S. Ex: foi urna ~omhrr.. j certos casos. <~tten:le:::d(• o. c~::ipent:us de Depu
e como tal pas-ou pelo (;o.vm·J?ci ü:t lfapubll~a · t.:i,tlo$, de hatJei!u:.ts, I~roteg~r 1'uncciona1•1os 
upa_vora.do, amesquinhado clear:te th oura gi- ! pahlico5 inc:on,·erlie:nes :). arreca.!'a,:ão das 
gantesca. do)eu ~ntr.c.0s;;o~.... ~ ... . - 1 rend;is publ!cas. . . 
. o se~ t.wmp.Hl e ern me.o .. p01C)lH!_ a! o SR. !l11z=:i.rn1L FoX'l'<.l'ii':LLl- kprrsentou 

oppos:ç<to ir-w_ f,.,. e o<'ta co1n a verdadeira 1 factos. 
dour,i·m:t cou~t1tuc1ona!. 1 

E o qur. chr:ú a t'pln~o publir-:t <lo :J·ll"erno O SR. Bmnrn n;;: ANDRAlH- S. Ex_ •lis:>e 
que :,:e rirn1:i.r d;qui 1l 12. ou !4 rne'l.P,? 'r;1w o Sr. l\'linistro da Faze11rl11, aUemlendo :i 

Qua:!tO ao l'"Xerdto. n:io ff1i nri;úna l ; eím~ r rnlicitaç·õe~ <lc ilepllt;l.Ür •S da Bahia, c..U (~e 
lir!uou :i JJl•lit ca. o~ ultimos tt>mpr·~ cto l:::- j out· a r1u1-l~ucr b;inc:•da ..• 
pel'io ]1rocura:1dn "rear ~'ª fm·çn·:\l'm:'l.li:l.dl!M 1 o S1i. VEi:G:>;E: nE ABr~Et;- J;í. foi coni.e5-
clns~es: fl. 1!os su~p1•1tos e a dcs amigos do jta"o. 

GK~r~~lr. div. respeito ç, poli~ic 1. dirá o 1 _o St·:. BA>{B;1~\ ~DI ... 1.- J[~ foi conteotado, 
futuro. nii:o " ur11dor : o St•. Presiclc,.te à;i 111:10. >rnJJ<,J': J<t .oi crmfir11mdo pBlo honra.do 
R••pnblíe:i n:io r1eixou · \·estigios :le sua Pª:'~ 1 D~put<tdo pelo :3" ~i,tl'icto elo E~i;:vfo do Per
sagem pc'o Govemn. nr.da ed1ficon, nan~~ 11,:m!.uco, ª"'~WJ<.Illlo que o St. _Clyto ~e
cont'truiu e qunnto :is tina.nça~. m:i.rs ~Ito e j retra ~·ni~cg_urn ~oltar.p~rn ~~ Bahrn .• em v1r
elnquenteml'ntc· GO que e m·aclor o po1leria 1 t"t!OC r .• e pedldO r.e :11nigos. 
fazer~ .. misi~ ravel t · x.a li<': c:\i:nrJ~o _de 7 3/8 e i o sn.. Bm:~o DF. AxnR.;.o.\- Peço a 05 no
ª· i:in:irwa ;. mouur~eatoJ _1nst1tu1ç-ao dos lira-j bres n~pnta•!o., que não rne interrompam. 
z1leo~. (.1Ii.110 bem • mi"c' be,,i). . 1 Dc'."l:trou r• nol1r,: Dt'p::rndo q 11e es;,aya de 

\"~ni :i M"sa. é lido" cmviu.10 [t Cnromi~sã.o ! pé à s1:a affirinath·a de que o S:·. MinL-t"ro 
de. Con$Ltuiç-ão, Legisl .. r.ção e Ju~tiç:c o se-,' d~i . p,.~('nd·i. ... por espírito IJ<1.rti,iario tal"l·ez, 
gumte dlZl:i. s. Ex... · 

TC-:LEGJ:.UDü O S"- HA1rn11~A L1;._rA- Po~· um empenho, 
110:· i.1m p ·tltdu de :1.m1go. 

«C:lmpo~. ll 11eii<1ll~OtlP. l~D7-,\~ Sr. D~-1 OS::. Bt:R:'\01>l': .\~Dl~.\n,\- ••• tinl1aprl'jU· 
pur:ido C:1;:s_::l!w __ ," l\~sc1mento- _,,ua Mai·iz •!ica,10 o sc .. vko pur l:co, lhzcndo zolt:lr p:1m. 
e H:_,r:·:'~ R1,.-::.1tn:1 •;a<' \l:i. 1111nl 1 ~·. ~eri·a .'' ~- B:ihk\ 11m ihucclnnnrio incon\-enientcl ó. 
das in:\i> i.:1·:~\"f· ;.<, l1· 1:·qc1e a op: O::'lÇU.0 _:.:·i- UO:\ n.l'I'0C:\'1.1;;~.0 ·lo> ulnhcirn$ p11lillc"S. 
umpliirn .. S:rn105 f.. .. ·;11kH :••••li: e tla pol1c1:1. . • ,, . __ .. 
1\liulta (~!~a.(~ 1.i? on~-1··:·~ r·f'r11 1 1_iHc~!~-._:~ cen!i·14:rt . º-·~~· ~:\_;·~/1~::\ ~::1.~t~\·-~-..~:. op1n1ao. Uu lflS· 
11e :.rop:~;:t c;t\',·.l':'!":a •!L· "'"· rn• 1.r· r·1r. p11:.ho., pec0 .1. qt.t ........ a ... «. 
H~1 .,Jntnct~~ f:-~~~r·1.rntr:r~.'~ .~' ":"-1~r.u_a~~~~~u.i.: t!c, tal q·:-:;i~. Ht.:r·;xo li.:::.:. l~~rll'-.-\D.\.-~ .. n.i uplnião 
(11 •.l.' m que ,L.~t ... la r~"'' _ ,.11•1· ,i, .. 1 .Lr,a.r_ t.H';U 

1

110 tn .. ~ .. ;icct:.1··. q\\ .. ' ' l: .. 1. ;:c1.·;i::i.ne:.·ce 4uc rnerec·,, 
vel11•l. [Kte_ fe~11.lo_ i;.c.:1ar~'.º." ~ o.tti::n,~<J l;.e :di(1~. :i c1111t::m··:L do ;.:•J'·errio. V. Ex. não 
meus illustN!S <!<Jll~g:i,. -.\ 'l" I- eçrr,,Jia. ~ab" :i !li<t• >ria, co;-;1!J <! J1ist,1ri1i foi. 

(li ~ ... llu<!"llü {!e ~'· udr:tda. - O S!t. ~,\!WOSA LDIA. - Pl'eúmncnte os 
Não sou p:i.!'l<UllU"t ríst;J.. niiü "es jo iLh~o-1 u..r.a!l!<·s !1' 1V ~'~ 1 - . 

lut:~mente füze1· fogtJ ~<-' vist:i. 011 .í1ui!.l11· _o ·o :::i,. Br:E:;o r.E ANrtr..'.\l:A -:-:E.u_ YOU cc•:i.
parlament..i.n>mo do o:·atlol' que ac~oõlne foo 't.ar o. hfst••rw, como a lustorta io1, como e e 
brilhantemr.nte mustl'lH'·'='" um p:tr!:tmenta.t· <;O!t!O está ~endo. 
dbt~ncto, o Sr. Ca::sh~no do J:\o..s..:~r::ient'1. . o ;-;R. BEzEimrLFO:->TE~ELLld3um aparte. 

Nao entro na questao de sa.ber ~1. com lll· 
àic:n;ão do pre~ident.e 13.e>t~. Gamura, qner O S!l. BMWQSA LrnA -Vamos ouvir o 
fo"se o Sr. Artlm1· Rios. 11ue1· fPsse o niJsso orador. 
dí~tn:c~o Cr•ll~!!"<l:: O Sr~:/ni.nci"._~º S~:se ti:a:.'.s O SR. Bn:No nR Az.;mtAf>A. -A 11istoria. 
to1rz:a~~ n~_J'o.i~ n.nº 1.1~e~~ ~~-0 . n.c· 1;tr_a~ 1 vae p .. or· ir.•ctes: ~16.opo~so :~montúar pal:.vras 
ne,sa questuü, •_e11~0 ª~'. 11 ,t: '~y~e;'':~.tai .ª! sol>i e p·;, lavra8; 1s10 hii de 1r penodo por pe
gum:\S r:imt.e:>i.açoe:< a~ º"•11·m~çue~ kit.s o.q,u, r'otk ui•1 rlt>puis tio out1·0. 
:.o Si·. Ministr~ da F:\zen.·•;, pc}o ll:,:;t1~1cto 1 ': ., • . · • .. ,,,. . . " ,. ., . ·-
Dopuui.•lo por t't1·11:1u11Jl!CO, o ::il'. h<J.::~o~a: . O~ .. ._ .Jo.,o 1.0Pt:::; -Em pvt tu"ui;z u as 
Lima.. l s11u. (R•so.) 
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requeriment•.' J.:>PCfo, ,porque· htl. si?guramente 
um roez riue ~olfoitqu •lo m~smo S1•. :\i1Di>t.1·0 
inJ(nTJliCOC~.,lliº reputa de"alto Ya!or p«m a 
<lcfezit •.\a admi n istrw::.Jo _ do5 nnteco:s·•res de 
s. Ex:, ·, >em •i.ue tenha s"tdo-~atisti:ifo • . 
Essi~ if!Jcron:l,ÇÕO~ referem-se ª' " Contrcctos 

· lO. ll.nnos de >Ci'.'\'içris, tl(•i::rnncio de consi•fa· 
TaJ . .,;:,·.noswrm:os(lor.~·t. r:,•, n. ll, §5'· rra' 
1,ei da orça.JD~n~~~ ct;mo a1l,~líilcs a rep~r-ti.\:ões · 
r.9 mesmo m1rn~tc,r10. 

Sulà. cl::i.s sessões, 12 ·ae julho .de lS.fii .-, 
· Rcdolpho ,1.bi·cg • . re;cinrlidos e obr;1.s qtie foram ~uspensa.s. e, 

cm cocs;;quencla .imtamente des~as l'escisõês 
· c susphlSÕQ~1li'. ril;i•ns. precisava. i!a., · intor-: O §r. !!.)<• il h•:nri~ '!e §}ou:."!:n co
Çõc~ p~u·.i a: úef~za. . nfô.o ~ó dê :imigos co;uo r.le n:ieça. ::gr::11ecemlo (10 Sr. presi•'e~1te,-e iJ. c.-.
:m:.cccssores Jo il!ustre 'Minis1.r0. · lúll.l'a a prorogaçào Yotact:l, que lhe d:i.. o en-

0 IUOêil"o qne :\indo. o k.rr.a. tribt;n<), é r:e- 'l se)o àe iJm;' e.xpli<'a\·:lo, que niio <leve . •l€mo
ferir -se ü esi.::<s medidas tom::.da.s -per S. Ex., ru.r. em honr·:t. â poiii.ic:i. 1-0~1ublicari:i.. p?ll\ 
cujos e:lfeitos materi:-.es .i<i. ·~ib conlleeiJos l"1l qual e :;iri1:rnit"J resp0u~;i.vel no ~cu E.~i~<lo; . 
tódo o µaiz.c cujcs effeitos 1!lo1•aPs aip.•~a p>!1'· o U:uHre d 1:u!:1o qu:: -r1!'('sidc o:> ~!~Us des· 
dul':i.:ll sobre muitas vjctnn~s des;;és :-:ctos de 

1
. tino.•, e que nem ama ;;ó vc:i", (.'m ncn:n1ma 

s. Ex. occ?.Siii·o j;i111ais Hl d~s\· iou <?a fü;h:?. i \~1postn 
· Re!ere-se a um numero niio pequeno de en-1 [l sua "eç;í.o go~ernamemzl, ptlos compro
geallci r :..s e rmprcgnrlc•s de.~rs ser ;·;çc,s qu e. .:ii:;oos :i.ssumhio~ pi:!ia ~u:1 - n.ss lgn~.tu,· :i. :io 
não obstante_ ~ :i.cllarcm dentro da lC'~l":l. da manifesto r ept:b!ica.no ele l l>'iO ; à pc~·f.;;·it:i. e 
lei. p:lr3. scr (·!r: consídcrados :l.lll!idos ó.:; i·epar- exi:1:ta. comprchcnS.:U po:it.iea o ~õmu1 ist1':l.
t ições d:l ~!in 'sterio r!a Viaciio.por terem mais tiva êlo :i!lU e,piri to al!i:i S. Ex. o mal~ <•n
de 10 :mnos (!~ :;en·iço publico, serem contri- tranhado cult·' pe!o pro;r1~nrn1a. qu<: foi e 
buinte~ do montepio p ::i.r:i. terem tiireito á r.em sido a ma.is alta :.s~·ír:ú;üo de ~na ~·i!l:l.. 
:i.rrosent<l.dorb. foram de:r:ittitlos pe1o i!Lus· Pódu asse,·el'ar :í. C;;.ma!':l. qi:c na. ler"':i. flu·· 
tre Mip.i~tro, vivendo lwjé 1Tesempregados e minense, nem os <lireit•>t< c',a. opposi•;ão, nem 
luta.mi.o core ver.iadt·il•;.s n~cessidades, sem os dh-eitos de nenli t~:n cidadão e ,.,uito 
qneo tl.ireitC' por elks uàquirido houve.s:'e l menos. :i.s immnni<lades :pa:Jamcn t:>res, s~o, 
merecido n. mi:Jima coosider~v.~ao . j:\ não digo otronclit!us ou esqufcldas, m '~• 

No p;-olon~amento da Central ha. enge-. nem siqué :i.me;;ça<fas o pnrn ccmp1·0~-:i.~· o 
nhctro:; distillctos, entre os quaes o Dr. Ho- assért.o ·tecorJ.;i, u:n perio,lo quo o illustt·e· 
norio de Alrr."1i·'á, que cont;\ 23 au n r.s de De-putado rio~g:·nm!ensr, a qu;;m rcs•;ornlc, 
$e1'viç::i e foi <lispr·nsado, sem que até hClje conhece rnuib bem. ' 
tin:s<o sido i:•>lloc;;do, nem ao mt-no~ addido, ,\ rdvolt:i. rle G de sctsmb:"; i~ror.ipc u, tra· 
nos ti::rrnos d;;; iei do o•·<:amento. meni1:i.. podel'Osu, appa1·clh:vla •lo meios e re-

0 pl'olongi;.::rnnto da Central; no o.ntigC' re- cnrsos ele~! cr i.cm, que:\ t•1rlos jlareda :;. vic· 
gime:1, niio n·:i. evidentemente uma rep:u;ti- tor i.- duv:~ os:i;-o;; republicauvs tluminen>es 
~:ão lle natur;:za offic.ial; era simplesmente n~o h•·sit:1r~m. nilo vncillarani, e s::m füzer 
consli!c1•:<tl:i. 11 ~11r, ropartiç.[o coru e npr~gados C'-lculns <icinter• ~e cst:i.,hml, q uando t inham 
em couunis.5'•n. - 1 n. sua capi·at ameaç?.diJ. e a ba.hia occupada 

E:>tubdecid:1 n. Republica, pi:.rém, o Go-
1 
p~lo~ r~vo!t,,sc.~ . iaimc:li:i.tn:n<mte l' •unlram· 

verno P1•ovi"orir1 c;t..,ndeu a. todos os er::· se e sem •! i,;c:-epanl)h rle unuõ v-olo,nem des
p f egac.l.os cio rirolong:i.mcnto o direito 1\ a j)O· ac~Ol'UO tl:• umu. só o;iiniiio. cm 1rnariimidiJ.úc, 
~ent.:!d"ria e <t e;;.racter de empreg:1dos qne er~ a :mp:)si)io õo pa.triot.i$mo e do 
publíc:i!: contribuintes do The:ouro pa1<1. !b ver·, "!)elo or;;~o de urno. com:ni:>s:h no
go.ranti:• tle · :-:~us d ir~ito3. ·meada, ~.ffiL'ruon o seu :.ipoio ic.condie:iouat 
N~o q uor~r:-lo wosa;· mais ~ attençito·da á c:,us:\ rla li;: i ,qu,~ o iinmort•• l Fforiauo repre· 

. Camh.ra, e ;r.rque note no s r. presidente , sentara, e pela q;trad::. ele fol·ro em lo::g;\ e 
uma certa. ·b!pac?encir.., agt1artl n. r.:J tr:i oc- pel'ii;osa \'i:!.ge.m, foram á. ca.pital flami nenso 
casião .:pe.rn. ;nrl.ls amplo.mente ju~tilicar o di- affirrnn.r n.o go·rnrno·t~O Esfado e à Hepublica 
reito desse:; c:nprei;ado3, o seu tle:llcado apoio; reunlún. r:. Asscmbll~ fo i 

b proposta. pr1r um Deputado, qnc illustra. pelo. 
Vem ·a iv[es<t, ê lido, t•poia•lo e >em de ate tcrceir:i. vc?., n:i. nos:;::i. tel'ra. e nossa h isto:in, 

enm•rrado o segnii:te 11m gr ande nome, o .Sr. PauHuo de Souz:.i. 
Junfor. urn:i. moção <le pl~no. apoio ao Go
verno cio lMAJ.dO e ila União. ·· 

O que foi a coopcra.r,-5.o ifos flumincn.~es e 
de seu p(l.t-riotico governo. ne;s::i. quridn, 
todos <.-onhecc:n e devid:imente ju!gam. · 

i\fas, o que nem totb~ ~:i.l;cm, e o oraJor 

Rrqueiro qul'.', por interm<:dio da M~SiJ. do. 
C::una,·a. o Sr. Min istro :~:i. lndnstl'iri. in torme 
em.que !~i 5(, fundou para dispensar empre
gados tlo p:·ol•)ugnmento da CCntra.I, -.!? outros 
pertenoontes ao seu mmistcrio, com mais de 

C:i:ouara V• ·111 

deve dizei' agor.1, é· que apez,;l' do · estado de 
sitio e de guerra, a oppvs!çiio ilurniner~, 

~> 
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jul~ou-se tão gara.n1.!lh\ ClUE\ o illust,re Dr. F. 
P<'l'r.P.l!:i .. durai:te todC' .O pei-ior1o fa rc·.-olt..-\ , 
re.~i·1iu em Nith.rrç,1'-. t1 11enhum ~oustrc~ngi

·m'.'lnto- ou ameN:<l. so!freu, --como· :i.g<•ra. a.•.re· 
·.•1itr..1·-:;e q"ue o, crp_::.:03i('.'í(1 oão tem gar:rn.ti:i.~? 
Corao _::.creditn-s·~ que w1.. tet1'<1. flurn.inense 

··são ~. hclidn.s ~ç g:-a_rílnüas constiiuciO:;a.e.s· do 
Estado e da Urfüi.o ~ · · 

Em Camp0s já. u;na vez . -p-01• iele-
. grnmm:i. <'.e u:n · illmtro De_puitldO, ent:1.ll 
·no.;so· correligionario e ami:;o e na. po!·lcit."\ 
solídariedtule polit!ca. c;)m o g0Çc1·no. c·s
ta1lu:i.i e ferle1•:1l, deu-se o nhr?na dt• uma 
conspi·rn.cúo de :;.cl vo'Sarios no;:.~os. C(•t:h:•eid~. 
pO!' conspir11ção. <los trcs sargent(_,s ~ v f;,,.ct.o 
era grosc: o 1lc1nmciant~ qu;i!ilicHlo, o te· 
l~.!1~m1nn.. te~o a ma.~s Il.:1gn. ci1•cu!~L:·;tio ; o 
Gl)verno de Estado man<ku fozer ll ÍlJQllt:rifo 
e~ . ~'Onspira.ç,ã:J nrio tinin. pa~sado c!o te!c
gr':l.1nm~1 .. 

O mysler[o~o do r"querim:ento se comple· · 
fa.•a co1i1 o alarmante terr,gramma campiru1.; 
e a.o menos, uma ;--a,:t:•gem ja colhia a oppo· 
siçiio: p1·oc11:::>.r diniiuui:- o 1).icance cio t!·x.xm~s
sivo seta com que o eleit0111do tlomlnen~e. 
om urna elcic:.ão líbe1·rima, acal):i. d" demons
thr v $t;U mais decídido a µo10 .á pollth'r• do 
Estado . e ·o:a Uniii.o; . como ha d ias, em Süo 
Pr.ulo. na. cult:i. e opi1leut., (-tipi_t:il: paulista., . 
al1ir11iou. cm um grande de~astre éleír.c•1•a1 
p<t.ra i.i. oppri.si~ãc; o seu do?ci:lido e v i:;orcso 
aµc1 io ,\ alevatitad:i. e patrioticit política repu
hlicar.:.1 'do ~o,·erno puulista e c!o. Sr. Presi~ . 
deui<a d:i. R.;·pu'lliica. · 

A tiwti<'a do i au.•tra frade,. d:~ ma.ioria nUo 
rnrtira ·o si:u effeitc., e qnanto ao :rnnun· 
cirno requeri.meirto o ogu;;l'úamos tl•:l.nquil
los; o ~,)varno cada Yez m;l.Ls f:li·te, 
pelo cumprimento do dernr. pela observ1u1cia. 
1kl àit Coustitui~i:io. lia de mais urna vez co1·
responJer ó. r.1.,nfü1nça. da Na<;ão. ~tio Ya<:i ma;s lon!:(l : ac...~it.<. t.~ 1·e;;tr:c

<;iks 'lUe lhe irrp•ie ~ - corik'.zi~. !·,arl ornem.ar; 
rur,s 1l<;clar-.l vow.l' toi.lo e qn:i.l!t:.ier requerl- O §r. 1~!ciado Guan~\b:n1·~\ -
mento .::oncc.1·ur::nt.3 ás eleíçl:.;;s d<: C:~m'Oos e Sr. pr,~si 'entt-, àE1Scjav;• obt~r Je V. Ex. u r::m. 
Rio C.e .Janeiro ; e e>lJi:ra. 1l~moustra.r que o simples infortn;lr;ão : fo i pr•.;:s. ·nte il. ~-lesa um 
nosso ;::overno J:;;nra ã p:::.litii~:>. rermhliC?.na. tereg-,•;imm;i. assignado pc.r um memb::o tlest!I. 

Os hom<>ns_sflo o resultado do meio; os rio Carnar~. no qirnl di,chr:i. que t"ni ·suu. c~s1i. 
gr:mdo;c.ee> n:i.>C•)tn ,;uerreit·o:::, pv.1'a as Rt'· cercaJ:i. pe!;t pohcia.. NJo po~cem.os r.!eix~." d-~ 
reuwtt\cl:i.~ de8H::ui<l;ts e temer<~rt:~s. no mo.is coosíderat' na grayir.i:tde riest i facto, po7qne 
:l.CC.'.!$0 d:i.· pc!<-j:•. e p:!m as ma~s re(lectidas- importa cm umit infr~cçiio <la.~ [mrotuJicfades 
coml.Jlm\çô~>:< de 1~,,cticase e,,tr;1tegicas. e -p.'l-r;, de que gor..am os r<·pr.,scnfarite~ da Na-;:Jo. 
a pulitica., tr aze m tii.<.• p:·ecio~as qualid:~nP.> o Sit. Bi::LtSARIO DE S<.;UZ,\ - Vot.1:rei q:::al
que na vid:i pa\'lauumtar >alem muito, e o quer Nquerlmeilto neste sentido. ( B c. outros 
no:•ril Ir.a1'!1· 11

.:\ opi"úiç:i<• ::.co.lJ:i. dc-·-~.Q:l- "-P"'·tes . 
th'mal·o. · 

0 
~ \ , . 

S. Ex .. apezm• da amoric!nàc que !?'OS:l nela~ _ . ::>K. • 1,c1"'1>0 UUA."'A~-~1u - A$ 1ramu· 
seus talen t1Js e ~tr"iç·:s , :ipez:i.r do etei::v!o _ n11\~des 1pic a. · Con,;t1tmç1to as~egura 1vJs 
posto que OCC"l!)<:. pcl:'l. co11íi:l.llÇll dos seus r D~[!Ut.1~· 1 0ll, d111·anteo mn.

1
ndato, 1l"v~1'.1 prev;i.

a1UÍ"V~. J:telo v:1!0r da uepui~~ãú e. que ?J.::r- .. -kccr_ e prP,~.nli:~em em tN·a :t exteni'1Lo do t~~tP.ncc, ·e que reprc,cutO. 0 'p("ns3.me!'.to' po- J•1t•-.r·11l i.lo ,11raz1t ; ~ dc_,de <111c oin um p01ao 
litico de um !Jo<uem, q_ue sube vei· e pc:isar, qualqu_N' 1.,t.sw kr~it0n~ uo:i De-put:i.do e con· 
querl!r e ngir. s. Ex. , pvi· tacti~. !imitou str'.1;n~1· !0, som·e v1<:>l~:1c1a, e natural que se 
as $UO.~ iittrib•l ições e compttencia par::i nos ll.mJ:.ta ~a.;nai:a,que ew~e1·e~sn.da. em g~r:ult!r 
anuuuci:i.r um r ce:uerimento sobre matei·ia. e.~t-!!S ~11srleg1os, que nao s:io pessoae.s, m:1s 
tã.o gl'a.vc, que S. E::i:. agu:i.rda a chegada do collecuvos .. . . 
Sr. Glicer·io, 1:a..."':t que o sr. Glicerio justi- Commnn:cado o facto u. Mes:i.. pei.h a\)~· 
fique o requedn~er.to, que S. Ex. a.nnuocia la.v~ p~ra per·;,,'llntar a '~ . Ex· que pi-ov1-
e itpregô:t. rlen<:1asJ11lgou opport uno tom:i.r . 

Fefü.menfa, o publico. a Naç:h conhecem O. S1t . PRESIDti:NTE - En,·iei, como me 
bem os recurso~ dt~ opposiç(io e não sa fará. cumpri:i.. o telegramma ú. Commissão de Le· 
em torno elo ri)querirnento o alarma que gislacão e Justiç:1., para esta, conhecr:ndo do. 
elle promette lr:vn.r u_o e!>p!rito publico . gravidade do tacto, propor as medi•fas que 

Nõ.o tora o bter·esse partidario e politico julgar necesõ:i.rias. 
da mao~lmi., e ,º tllmp~rarnen to L~O il!_us~re o SR. A.t.CJNOO GUANABAIU _ v. Ex. pro
?rad:o~· r10-g_ra~1.:i.e~se. nu.o soff~er10. tao in- mette que o. Commi:i,;ão darú. com tc<1o. a ur -
Jnststi<:a:r~ :l:.mnuçao aos seus ueveres e,re- "encia 0 iJ~ecer ? · . 
sponsi.bil1ti1paõr. de lecul.er. · " . 
. ~ pa.rece que o requarimento annuncia.do O Sr:.. P.RESID~'TE - Ella . deve compre· 

e enviado ;;.o Sr. Gl:ce;-io fic:i.r-.i. bem acompa •. hender a urgencui. e cumprir com o ~ti; 
nbado pelo teleg:rainma d.e C;;.mpos, que o dever, .. , 
nobre Deputado ac:i.ll;i. de m1.zer aç_oor:illcci- O Su. ALC!XDO GUANA.DARA. - Bem; j:t é 
manto d'1. Camara. um: consoio. · 
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Vae a impr imir o ~i-t.1inte 

P!i;JJECTO 

!'\. 30- 1897 

A t1toi-iza 11 (;<n:e>·Y.o a concetf.c;· aô D1·. Candídu 
. BarroJo do Amaral. •nr.dico auxiÚar d.o. Di-
1'.ectcria Ger(ll ª" Sai.ul~ Pul>ticc,; tem 11;1no 
de licença com 01·il.etiado, pa1·a o-ata>" de ma 
sm1dc onde lkc convier · - ' 

47• ~~~xo E){ 13 DE Jl:Lm DE 18!)7 

?1-.!sidenciC! t1.1J .~· Sr:; •• b·1hw· Rio$ (pres:1lcntej, 
Va: de .ilfello (1.• i;icc-i;n·esidentej, . Fo«scca 
Poi-teUa (2.·' 1lice·J"resú:ll'11.:c), !ulio d.i Nello 
(1:• secretario) e Arlhur IliO> (J)resi<lente). 

Ao meio-dia procecle-$e à. chamada. á qual 
respon(lern os. Srs. Arthur R.los, Julio de 
~•[e(lo, Cat·los - de Novae,:;, Alvares . aubião, 
Sil.va M:'!.riz, Silverio Nery, Cai•los Marc:cllino, 
Albuquerc1ue Se1·ejo_. Amor·im 'Figne!ra.,.Au· 

A'· Comm1~s~o de Pr.tic:õe3 o Pode1·c>s foi gust~ ~foni.~1~egt'o. :rbeotlonirJ ile Br:ittc.'. Ser-· 
pres.1nte o requerimento em qu·~ o íW, can- _z,!ded9 ;CorrcJ., Lmz Domm~es. r.cu:l_;-•gu~s 
dido Bitrroso ele. Arna.;aJ. meuico ::i.uxiliar rla FE\rn:•n· es, ,G_ucdell1;o. Mourc:O, Erlu:ir<lc• de 
Cirectoria Gcr.'>t d.; SauJ.e Puhlíca.. aHe~a!i<lo 1 ~rreco? A_ms10 de Aureu. Elias Mart!1:;.Hen
achar·;:e a.comroc,-r.tido 'de mr.lest.ia que i·c· r :qt:e . '· ulladar.~. Pedro Borges. T!iomaz 
clnma. demora.1~0 tratl!.tnt-nt9• ~ol!ci ta um 11.nno 'i ~cc1oh: B<'zer:i! Fontenell~. J(lão Lope~. Frr;.n
de liceni;:a. pam seu ir:r.t-amento: e. :i. tten- c1~0 Sa: 7!.-I:m~a.o úo Andrade, F1·eder1co Bor· 
denilo a. qnc o supplicaute confirma a ma g_e~, Augu;:.to :se~e1·0. Ta.v~es de_Lyra. Fran
allegação com atteswdo m5dico, e de parecer cisco <;>ur,:;el. Jo$Cl Per~gr~no. Tr1nd:i.de. AP· 
que ~eja adopfado o se'ruillte :Jrojecto: polon;o Zenaydei;, Te1xe1rn. de Só., Afi'onso 

e • Costa. Coelho Cintr~, Pereira de J.vm. B(tr-
O Ccngl'es:o .K':i.cionnl re;o!ve: bosa. Lima. Col'nelio ('a. fon~eca, Juvendo de 
Art . 1.• E' o Governo autor-iz.i.do a con- Agnia!\ J0<"io de Siqueim. Ange1o Neto, 

ceder ao ·Dr. ~udi:lo RaM'OSO do Amnr..il, Rt>Clm Ca.valcunt i, Ara.u,io G~, ('lemimano 

· ~~~if~,.~i~~~ i~;~~~ ~~·e1~~~;~~" ~~~1 :i<l;~~~iº~ ~J~r~~1 ~1~~~:~~ g~~~~º~:~;~~~~º~~!~~~ 
para. 1:rata1· de ~u:i. >[!.úde onde lhe convier. (:e Abl'cu. Amphllophio. Adalbertu Gt1!m:i.

Art. 2.•' Revog;•m-so as disposic;õe.; cm con· r:~es. Roctri!!u~s U m.1, Tolentino dos S:i.ntos, 
tr.lrio. .. Pa1•an lio;; .Mon tc111•gru. :.1arcolino )k•ui':l. • . 

S:i.la das CommiSSÓ('s, 30 11e junho de 1807. Pinheiro .J1mior; Herei.l ír, de S..1., O.;ca'l' G0doy, 
- Panu11ios illontrnr.g~o. pre>i1lente.-Ern1õ•io B·~lls:>.rlo ele Sou;i;;i, P~l'Gir:i. dos Santo: , i•on
Coittinho, rehi.toi· .-He-,·f(lia de Sà. ~c~a Po1·t;:ll:i. Er1co Cuelho, Silv:i. C:;· ~tro, 

B3rro~ Fl'<HlCO Juní1>1', ~!&.y1•ínk, .Toüo Lui:r.. 
O St•. P.i.~e,;;i~!cn::~~-Es1:3.ndo 1111,;:i.11- C•u·v;1lho :\[otu·:i:O,H\l1?.f•1nso Alvim. Luiz Uetsi, 

to.da. (t hora. designo po.ra a.rna.nu[ a so- :\.ntero Bvtellio.Ft·anC'-isco \'dga,A!frPdo Pinto, 
guinte ordêm do dia: Octa.vi:Lllo de i;L·ito, Al\·:i.ro Boiolllo, Leonel 
. 1° p1Tte. até iLS 3 horas: fi'ilho, Farrci 1•a. ?ll'es, Lamil unier GndofJ·edo, 
Cont:nuaçi!.o il;i, 2• d i:;c uS$ân •lo iir<•.iccl.o Ro !ol::illo .'..hr\'n, Tell.~" lle \ lcnozes. Th~o:•tonio 

n. 32, f.!e 1897. fü:nndo :i.s rorç'as de tel'l'a. t'c ~fag;tlhães. Ar1.l!ur Torre~. ~la.110E-i Ful· 
pa1·a o cicercicio d~ 1 8~8 . gancío. r>.luarJo Pimênte!, O!egario ;\faciel. 

R(ld<llpho P:i.ixf~o . ?;1.duri. ltezentlo, Lamnrtine, 
2" pa.rte, ás 3 horas ou antes: Guleü.,, Garv:Llhal, Cri.serniro ila Rocha, Gus· 
3• tlis•:u5sã1J do orojecto n. 11 B. de 1897. ta\'O Gouoy, Cos'ta Junior, Bueuo de Amlrada, 

dispondo w'!Jre â. :promoção de officiaes elo Ad~lpho Gor~o. Fernando Premisl Casario ~e 
exercito ; Fre1t:is, Paullno G3.l'los, Ul·bano . <1e Gou vea., 

3• dis~u~s'ío ilo projecto n. li6, de J89G, ·Hermenegildo de Mo1~te~. Ah·es de C.:.Stro,. 
rero:rmanllo o Cod!go Penal ; Luiz Adolpho, Mello Rego. Xavier ~o Vallc, 

Dts~US$ã.O uni<~t d.o pro,jec;:o ri . .34 , de 1897, ·Aioncn· Gui;nai-ües, Br·a.zilio âa Luz, Liiuro 
amonza.nilo o Poder Exccuti-ro a conee1.lcr Mülle1·, Paula R.amos, Frn.ncisco Tol~;ltino, 
um anuo de llce11ça.. com o· respectivo orde- Pc1.li'o Ferreira, Pliuio C<t..<:ado. Guil!on, il·Iar
nado, ao teleg1•a.l,)hisw. chefe (la. Repartição r;itl E:;cobar, Francisco AlP.ncastro. Pinto tla 
Ge1·:i.l c11JS telegraphos. Alfret.!o ele Lima Albu R..ich:i., Vespasia.node Albuquerque. Py Ci:espo, 
querqu~ Mello, para. trat<•r de su.:i. sa.udc onde c.~mpos Cartier e Cassiano do Na.scim~nto. 
lhe convier . A1,re-se a. Se$~ão. 
·• Le·:rúit.;;.-s;) a. - rnas:io ú~ 5 Jio1~:s e 15 mi
nutos. 

E'_ li<la f' s,;:n dei;ate approv;tda a. act;.~ cl:l 
.sc,sao an .ece(: eu co. 

o §3·. is.=!)b.Hoph!c-P:iço ~ _pa· 
, !avi-n. :!)eh1 orliem.4 
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O S 1•. l?i•esk~ente-Tem ;:i. ;;-a1;:. i::~« em alguns Esta.dos da nossa. Fcderae<i:o,: ·seus 
o Sr·; Amph ilophíO, _· t'eSíJ~ctí-.c;s groverno3 teem emitti<lo, C(llll a 

. . deuorní na.çilo r!e apoiices, t itulo3 de cre(,, 1.0 
Q Sr . • .!\..n:s.phHop:hio (:p;;la-onleu>J. ·que, po;• circumstaricia.s f'Speciaes de que me 

-~~, . p1'es\nen1~, -send?~me · impo,s'.vel per- n.llr occup~r :· esfüo fazendo, nos pontos p'.>r . 
maneCêl' no recioto a.re a hora de.sr.m'lc~a 3.0 on•le ci!'cul:.uo.o s~rviço <le ·verdadeira moe•ta. 
expediente. pol' ís.•o que .meus in~omino~J , ,s liducfa1·i•l e illt"tavando-a.ss im na medilh .ie 
&·>!mele se tee:n ag~;ya>'ado co1:1;;ider·a.n'\l~ ·sim quantirla·r.1~ todas as de$gra.ças que J:i. 
men~ neste~ ul.t1mos a.ias. e .º r i>gunen dle<.e· no.'> :wa.b1·u.nl,am.como wnsequ.ene\a. 1lo cuT~O 

· ct~co :i. quo me. n.cho rnbmettido não ·I?G per- for<~º do papel" da União . 
m1t te est:--ir fü!'a de casa ua hora :.i.d t~.nt <\da A julgar pelo que tenho lido, tnes titufos 
ào expe•!1onte. pe.n!' 1a :1; V. Ex . que cori· ••p1·eseutam, desde sua. denomino.çuo, tcdos 
sultas~e a C<lmartt 110 s~nt1do dG me coueeder os signaes externos de uma apoiice de em
um:i. ur;:en~i:t. afiln t1e 9 ue po:;sa. .iu~tificar 11rcsti1no intern?: pelo que. consi·1era<los 
um.JH'oiecto <!e ~ran•1 ':l mr.eresse pub~1co . d~stc ponto de V1$ta. nad(l. ha.·nelles quo srja 

\ , ' : "-..) 

S1 ~t ca.m;•~:i me ~ncetler· a u.rgeGc1a.. pro- .:ont!'arío ao direito, :ittenta a competenc!a 
metw nii<> roubar o tempo. àr:>stinado. á J is- legar r.os Est..-i1los. c..impetencia. que nin~Jem 
cussão du. lei de fi~u~~ão d e': fon;a~, mas t\izer põe cm cluvhla, para cont r-ci.hir emprestlmr.s, 
o es,encml 11.peo:i.> pa.ra justiticn.1' ~ i:n po:·· não ~ó dent ro COlllo reiro do paiz e reguhl' 
fancia 1!0 p t·ojecto a que acabo de :illudi1•. como lhes aprouver suas operações de cra-

vem á ·Me~a. e é lido, o seguinte dito. 
Aquel\ús t itulos, llorém,ao passo ql1e 

enunci;i.m ura:i. p1•omesS;J. de pa.gamontu i.!e 
qu!l.ntia certa, cvm a estipulação <le ,jill\1S 
e prazos dete1·mína.dos para. a sua. a1m1t·
tização ~ resgate, sfio·tamliem ao portad.::ir e 
rcp• c.<e11tam va!01'CS por ttil tõrmíl. exíguo:::, 
sendo como s1lo na sua maxima parte r1e I<'.•O 
a 200 réi><. q1.1e não lia. como estranh11r 
tcnhe.111 sido fn.cilmentc attrahidos :i.oo mi<c'-

Requeii·o que ;r:e Sl'ja concedid:i. uma ur
gcncia de, 20 minutos para 11. o.pre~enta_ção e 
justtt!caçiill de um projecto de lei. 

S:i!a das ~es~ões, 13 de julho de 1897. -
~li!lphilophfo. 

Cornrnli.adu., a Q:l.Jnll.ra, concede o. _urgenci:i, )cres [ia moerlo. uivisionn:ria.; em mn regimi;n 
pedida. de curso forcado, como e.•te em que v i>emcs. 

O is~- . A.mi~hi '.opbio-Pei!i a. pa.-
13.•.-l'a.. S1·. Fre~idcnt<- . cu11\ ô fim dt>, solidt •r 
a at i;.;nç·iit• d:i Ci.rna.;·,\ e $t>U c~tudo pa:·a urti 
a;;&urnptO <h 1mixima. rde\•n11cia nci mo
mo:-nt•) ai.:tual. p111·quc intc,resS•\ css~ndn.l· 
l!lllHfC[t ~l tU:i t;>Ü O financei!'/k rl o p:.dz; SiLU:J.\:fiO 
t:1o ":irrc;.:arhl. de dilfü:.-al1h~:les , no presento. 
qa·.nto a.mc.':l•j:J.•fa de pel'ig-o;; os 111:1.i" serias, 
cm futuro qU'• j-J. w-jv bcrn p~rto •te nó>. 

Sabemo~ to•lo,,. Sr~ Presidente, quanto é 
i?mn<lc 11. ()Xpansão do cre<Uto nos tempoo mo
d1:tn1J~, 11 u.i.U:>. \\a 1.'te e' t'ra.or·lin:wl.oem a°í)
pcll:i.~ p.ira ··llo nas nt?c,,ssitfades da. viC:,1 
cco11omica rl.l nossos Est.,,d.os. quanJo é certo 
ri ue a prüpt'i:i; lettra de c.1.m bio, odginal'ht· 
mcntt'. ü1sLz-umento e.s1><'citk:o <lo contmcto de 

Itecor.1;er e.:irlo- n1e sem :i.utllridade . tx1o~·a. 
·bern esc:larec·~r o :i.s;;u111pt o (nifo apoiall.1>\. 
a.:e vorquc estudos e"ono:rikos e !lnanceiros 
n1rnê::t fot·a.:n os da minha e.<pecia.lià;t!le 
qu,.ndo o vigol' da. id;ule e a sa.ude me per• 
mittfa.m t rah:\lhar rc>a:uhn•mente, tenho até 
agora es1lera.do que oul.ro:i ma.is competentes 
~e r1csem ).ier.hassem do devei• que ora me 

· c:unbio. é hoju cnt;•t·('gada como um equlva.
l~nte 1!:i. moe<l1t nos 1:randes centros comme:o
r::iM:s do munrlo, P')l'ilcndo assim pouco a 
Pt•Uco o S·:n C3.füctc>1' pri mi ti vo de iu$tr lt
'l :~nto oxclusivo cb.qnelle co.,tracto. para 
cor1·. ·sporH'ie1· acs ''a.stos ftns economicos que 
iiL lhe recc>nhecem as !egisla.çõ2s ele povo.s os 
mais adea.ritados, como a ingleza., como a 
ir.a.lia.na., como :~ allemit depois da. eelebre lei 
de Hl4S. 

Meu tim não pó·le ser ,pois. a.ttentar conti-3. 
c::h::m ·l it t ribuna. · 

:\~~· o fiicl·:.m. cntret:inlo; e, eis porque, 
ve!.!do já a.·.le(.1.ut:ido o período legal da. actua.1 
SCSS:io le,((isl:. ti\"11, venho pedir a C;i.rnal'a. e 
em gcr'IL 6.queUes que; t11elhor do que ou 
c·miieccm d~ ma.teria, reinerlio adequwl o. 
mas de acção p rompta. e ellicaz. nentro •1:1. 
Con~titnk-iio, J>;.:rn os grandes m:ües · que 
est;.10 dt;1corrr:mlo tio facto 1le q uc pusso a 
dar notícia :i; C1m,1ra . 

Tem chegar\o ~•o meu conhecimento pelas 
pnb!ic:~çoes tia impronsa, e ei~ o facto, que, 

o oireito dos.&t.ados deemi ttirseus títulos de 
creditn,uem il'l'Of.'l!.1' qu"lq_uer censura ao uso 
legitimo que de um tal úireito tenu:.i.m feit o 
sens gov-~rnos; mas, simplesmente. pedir o 
concurso e a coUabo:ro.<;.i:o dos competentes, 
para quo providenciemos em ordem a que o 
()Xercicio t\:tQUelle ''irei to· não venna. a per
~urh:tr o ·,ia União, privat ivo desw.. no to
cante [i.:; em.is;;ôes_ do 1neio circurante do paiz; 
e isto ~ua.ndo já tão grandes ~ão as perour
b.ições,e tão cruciantes os iloffcitrie'lto;; infü
gido~ :i. este polJre P'tb(pelas emi$sões a.jactos 
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e<.>ntinuos, ordenadus ou autoriza/Ia~ J?Or sr·us [ Sei bem l]ue esses t,itul0s estaduae; trazem-: 
gr.•eraos, de,;de os tempos do antigo re- -em si exprn~sas. corno jl disse. nico só a 
g1men. clausula ri.e um certo juro, coinõ to<hs as .. 

Não preciso dizer. 'diri;zíndo·me a um meio our.:-as CJ.U~ s~o p1·opr:as r~os pipe;~ tie collo
ti!o co.mp?.tente e illnstl;ado como-este, o qne caçao, r1iiquelles que rep;-e:;entam um em
ê o <linhei1·0,papel no regimen do ctu•so f\)1'- pregn real !~O ca1Atnl l''()1' pin·te·de quem os 
i;-.;;.do. nem a.ssig:m1lar as consequelicias runes- posme ; m11s lembm.rei que os ·as.>ig;vitô n~, 
t~s deste p~rigo;o GXpedionte, q\mt).do !ião França._ao t~mpo da s:1;1. primei!·a e t:l'•tnde 
empregado com o criterio e prudcnci:i. qu.i revo\ur,::i.o. nao ~o conunh~.m t0Jas e>"sa.s chtu· 
nús aconsrlha.m a sci<:ncia, a experíeucía de sula~, m.is t·r~m aind:: tit11Jo~ ·hyporhccarjvs. 
outros :povos e mais que tudo us dolortisos com a garanti<: de immoveís do uominío llu 
ensinamentos da nossa. prop1•la experí,:ncía. Esta<lo, ~ 1i_ue uao im~diu qno tallto <>lles, 
:i;or t.ocfo o tempo da. nossa. vida de povo 1nde· corno mais t;•1·de os a.s~•u•1atg.mo•111aie, e. tin~l-· 
pendente. ment'", os "wwla1,-:erritr11"ia11:c cí:·cnlas;cm 

:--.'ão con•fo:nno em absoluto o regimen do como mo~d;i e, nesta qua.Li;l::d:=o, s• ·llh~~em 
C"?'SO forç:l.'lo •. po1'que 11ão exc!uo -:;:im ~U<t as Cl!O!'UH'S üe;n·ed:11;[lf'S q:;e t.ocl«s conlr••cr;· 
a·•plicaç<io simaçües ,>ffi que outros meios ~.e- mos: e 0111.1•0 tautú s(, p:<.kr·h tLze:• em rtl
l'hm ineflicazes par ~u<t ncçíi.o lent."\ o cffcitv; hu:iiCJ n. outro~ paizes. 
o·,_vi<loso-. cumo o impos~0, como; empre~· .E: crui; r~s !c.8 '•~onomica> ôfiO lei.s <le ~xn.· 
timo regular. ~t1d:10 1·~goros[l, contra a. qtJ!,eS uü.o se róJe 

Deante de uma guerra irnpre>isi.a, quanào im[.m~;.mente :ittentar, s~j:tm quaes fü1·cm · 
n;o se r.eem ti.pparellia<h1s "" meios de l!erez:.i.. ()3 a.1•t.l!1c1os o:npnga.dns pa;·a. o1.,t;.l.l' os effd-

. c;·mo foi o C"-50 da Ft'ança ern 1S70 J8il; de- tos de sua tra1"gre~~ão. 
::v,te de uma C<i.lam1cla.de que surCYe sem ser A moei!a nã.o v~1.le ])f\r seus si~naes exter
e:-perada: deante mesmc, ele um°'a cürrídu nos. núm pelo valor de conv,,,nçao que se li:e 
brusca em bancos que gosem da fcu;:uld:i.d<i pretem\e d~r; V<lle po!· seu vaio1• intr·inseco, 
d.:0 emíttír; <lea.nte de sir.uaçües como m:tas. <!orno eqmv~!ente, como 1neJi•fa exn~ttt de 
bt:m comprehendo que o curso rorça•lo 8., ""ªlor do~ obJecLt·S ou ~el'viço~ pelos qaaes é 
in~põe como um expediente proveitoso (i·jns· trocad!t, ou, _cl1mo c1Jzem os e~onombtas, 
titl.ea'..lo pelas circurnsta.ncius; 1nas. converter eomo o denominador commum llo torlos os 
PSte r!l!!i:uen, que é d.e excep~íl.o e que. como ~<ilores ;_e, sí -?ºS _rn·irnei~os t.t:ynpns qu~ s-e 
t .. t,_ so deve ]Jerdurat emquanto 1wrduram seguem ti.s emi>s•oes ç1e papel inconveri;t,•ol, 
1r.otiV08 que o ju~tifiquem, convedel-o, cligo, est~ ~az ns vezes de. cap1t11, !ltlg-mentaudo a 
e:,1 meio penmwente de go,ero.o, ~pplicado ac~1v1rlo.11e comrnercml, rctll\~.indo o jur.., fü.. 
a situ:1çües uormaes ou qu:i.sí norm;;es eis o cilitando ;J,OS comprado;·e.> a obtenção de nu
q~~e oâo compi·elJ.endo, eis o que nunca.ãp:pro· mm:.i.rio e aniina.ndo os vcurkdore$ pela ele· 
v;i.ria. vac-.i.o nos pre,,os. bem conb~~cmo,;. pel<J. tli;>.i~ 

Todos os economistas dizem que ·si muir.:i.s •10!01 os:. d11s e:i:perienchs, quant1J tudo i:>to 
sfio as causas que pódem 1letermino.r a d~- P.m;~:~ clopre~sa, pai-a vii· logo d<'pois a tri~
precíação da. moella fü.iucim'i<l. de um palz. 1 1~.~1ma. rcahdade que oru. tem·.1~ llel\nto dos 
u·.,nhuma, em regra., mais podero,;amllnk Olli?S· . _ . . 
c~ncorre para isto do que o abuso das emis· ~ e.;ta.. s1t11n~:i.o de. guer.r:i. o.o .C!l.p1fal. do 
~oes, de roo,10 a po11et-sc qunsi atnr1nar que ~mpobr~mmento do pm_z pc11i. ru11m <lesuas 
a depreciação da rnoeda. esta nn l'<l.7.iío dircern. m1lu~trH1.s. e enfraquecimento do seu c1·eolito 
d:l.5 emil;sões realizadas. pelo isoiam~nto 1\0 ~eu comme1·cío em reJaçã.o 

·- . ao esti•angeu·o. p~lo s:wrificio do seu commel'-
. O SR.. ~EABP-"-:- Nao lm duvida, quando cio l1on~sto as aventura~ das especulnçücs 

e.xcedem as nece:iS1dades da praça. a.rrí~ca.das; esta situação não de\"e ~el' ~1ggrt;.

. O Sn.. AtIPl:IILOPmO -"Com o proprio ouro, 
si fosse po>sLvel augmentar arbitrariamente 
srni. quantid:;.de, da.r-se-hia neces5ar1ameote o 
pllenomeno rle sua depreciação, ape1..a.r de ter 
vtL!or intrin~co. (Apoia.do.~.) 

~· si a depreciação do papel inconvorttvei' 
o>:ta na razão de sua quantidade, e bem de 
V<W. quanto esu:m justificado quando venho 
p::U.ir uma. providencia. legislativa qu0 pre
vrna o auginento do no~o inflitccim<is1;10 lJor 
C."lias emissões successivas, l'eiterodas, do 
H!oella. fiduciaria pelos govel'nos (los Es
tltdos. 

va<la pelo mnl, pa.ra q1ie estou pedindo agora 
remetlio ao uníco porler que tem competencia 
para. nol o àar. 

Os Estudos teem, sim, a. füculdade rle con
trahir empres;;imos, mas devem exercel-a 
por modo que não a transformem na facul
dade, que absolutamenteniioteem, de emittír 
papef-rno~da; e como dil conjunto das signnes 
externos elos títulos em qllestiio dous são 
aque!les que, a. meu ver, ma:s directitmente 
concorrem pal'a. que iaes títulos se conver
tam. em moed:~ fiducir.ria-os ·valores rlí.mi
nutos que repre~en~am e a circumsta1:cio. de 
sertim ao portador'"-, sobre, estes dqus pontos 
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é que '1evem tambem rec::.hir, si?g:un:3o penso, i E õa.staria .. fazcl' dess:> .. iheÕt•i:i. :i. mais- ~io
u~ provi:lencia.s l~;;acs que o assumpto '"'srâ l cer.;< ~ li>:i.l :q11,!ic:tçií.u u.o •·<tõo ·u:t·iente, para. 
exi~ü~ !o ' !e: n1.:;s. uo exer!..:i<:ío ... ~a. 1na.1~ · int\!~-1 as~.;.<:~;tn*'~1..~-S0: ü. Ua1f~o, entr2 nó~, o t1ir·2ito 

· cuti,.i,.i~ comp~t~acin. L!<.1 nsti~ucion~.i, cúUhJ que_rJ~ra e-ila C!:tuu agora reivinclL~\!..nclü~ mn 
P;'-1':~ _qu,.:· somos_ tio P;ider.' Leg-i_sl;;;.õivo · Ü<t ! 'tela.•;iio a.o a~s;,rnrpto. 
vma.o . - . 't'' - d ~ "t' d' . "'o ... ~-.. r~1·c'o 5 -1., ,1. ·n,1 ·•cuti _ 1. , · Iº ,c;:Aum! timo>, como avemo~au1nit it', rzra 
···' -~~ V l • l ... ·~a, 1 ~1. \e Cíl!IlPC· ~-r ·I ·· l' , . . .., .. ·' . •! ,,.. t d ~ t . 

teu~·1a .• p0!'C1UC ê ·~ un·-0 qtle 'r'.~·rt' '• ,., >li• cv•õll> 1,, ~ (;l!l no.~ •CL JU -o••:nen •.) 0 - .e;i •ti• 
_ J. ~ 1u: J!ç, ... nce, ~ e .~l 1 , • . • ,.. . r,; ,. •... ~· • .~ 

,.~-·1u~i· "a•ne11te n~Los~· 1 ~.1·"1.'r• i" ,,· bun.'1,que1ispod~1c~.do.,o.e1110.,wl.m1t"· 
~•·"··· .. '. -... 't· ' t_l .. . . h ·~L ...... o )lç ÚLHS + y - 1 - L" .... 'd • ' i 
sãfs G( moeda tiduda~i~ mas ~inr'-• d•·•' ·et~" t.o~. e que sous. uni.es e>em se1 respe.
a~ m~·:ia.~· n le•sneca·.:~·,.-t~ :;-; .• ··• __ ·:-!;.~·'ta.aos: m~~ cnr.end~m.cs fa:nbem quo umo. 

• '"'·· '-~ ·: : _ ·. ~~~~-. "$ 11••· ~o i;;::,:c, Clcto 1 Í" •ü'' 'll'CT,:J.~[o cori.:ct.a lia Co1:sLituição cteve 
ile um.~ fal. attl'lulli\·ao, e, em ge1'o:. tcJ::s 1 '",,;_,i, •• ., . _ ,,i,, .- r .,.·~i. -.. ,,, , _ 
aquell •·s lei· que l.Ol't~ ,3 ·r ,,õc<·ss· ... . • \ cor .. vr ü •• o p,,.,_J .. C',,,J. at1. o -:N .. c.,onul. com. . > •• n e .. e· <ll 1-~, :pl1<i 1 .. . o r 3 .- .... ·e ,· .. "'U' s 0 '•, 0 a ex.ecuç;\o complo>.t;t <l~ Constitni•.•ii.o. Sii<i ~e.·:.''\;' '"' ';";1 ·s ?;·1

:-" .·'. -t~~ 0 
, P ·~";es .• U· 

Pstas a~ disp si~·õe,; textU!ieS cin. ConsLitni.;i'k. -o;:;·ll:ºS <l~',ern ~l;. ~x.c1 e.do~. :qud.a '.:t1ou
no seu ;i.n. 34; ns. 8. 33 e 3t, cujo ~eutiJÓ dt:: ~ue pl•S~(l. ~.i..n\.tal-o. p~1il. bem (LS_em· 
nenl.il.'mo. duvido. 0n: ,rece para. 0 • . e penLar a~ funcço~s que lhe s,to cpmmcttHlas 
quanc'~ se -nr te·i 1" , "h~ r a. , "?-5°• , e do modo o mats proveitoso p:::.1·a. o povo. 
. " _,,. e · 'vS>e ~ve. n.:.. es_p~cte iima S'J··~ lP"itimo ó 1i'n coni.i!lúa o emerit} 
interYflO'"tu "o Go•·erno (lº UOt"º ein ~~sun1 e' "' ' ' ' t '' " . · " ~ • ·~ _ • cT. lc .• ·11sticc e~tcj(l. ellc dent»O deis limite· ela 
})to da. competencia dos E~ta1lu;;:,sut1s operaçces ' · ~ · · ,:-: · • e .:; ,-t .• · n ~ 
de cretlito.justificeda e legal seria s~mtilh::>.nt~ C~r:":1 tm:''º: e ,-er ,,o cons~1 ,uuo o.es ~s 
iuterT,•nç5o . .:jue terfa p~r !im uníco e exclu· m0J(>oqu1::fo1en:~"iequad~s,qlteclar'llm~p_te:ie 
sivü, •:.-.·~mo .. se vê, a obser·;an\:lz de dispo>jçíJes l ~vfoyt.arern aes~':-1.m. é n"o fürem prol\wi_d?S, 
terminant~s da lei fundamento.!, ,·eri!k:i,cfa est~udu ._~e ~·~_cortlo com a lettl'll. e o esp1r1to 
:por esta fürm:i. a hypoth·~se de inter,·cnção da vonstitu,ç,io . .s> 

le~it\mt\ !l':evista no ;\!'t. 6, n. 'i!, d<t ('onsti- I Como e:xem1)tos e.a arn1illtuce com que este 
tuiçilo. 1· pl'ccesso de interprem·;·õo tc·~!l si•lo · applíc.i.úo 

Mas devo ::i.~crescentnr que 1). llC.SSú COlll· p0l.- curte Su;,rem:i dos Estados-Uni.~osaporle· 
peteocia para. o assumpto nii.o s" justifica só- i·es nfto couferidose :xpre.s~a.mente µel;i. Ccinsti
wente pelu. p:·o•a JiJ"ectu. que ac.:~bo d« pro- tui<;--ão daquellc p:~iz a seu 1'UViffHO nacion.,l,_ 
duzir, haurid;Lnas dispo;;!çúes constítucíouaes me perrnittireilernl-'ra.r. ft 'carnar-~ que niio 
·que ir,vo•iuei; ei!aju~ütica-sa aLn<l.:i. com a exi,;te n:l. Constiti.1i(;ão 1'.~ ii;1·uw1e Rep1Jblica. 
lettra. e. espirita rio propl'io texto qae, n~ mais dispo~ição ~ue outurg;:e "º Co:igrcs~o a com· 
ampt:i. '~as srn~hese~.e;i_u~cil1 a. gt·a~de s"mmu 1 I>etencia _para autor'ilar o · ~·cg!mcn <lo éUl'so 
11C>- r1ud()1' 31olnt.co tonlf:'l'ldo ttQs Esta<lo~ n.u l tor<;s,1o, eneontl'ando-s2 :.<lh apenn:; r..'luel!a 
systenn do. nosso. feder1J.Ç:íi.o. o teir.o do qm,, s~mclhnnfo era parte ã. do a.1•t.. 34. n. i, 
art. G.5. 11. 2. o qual. éüt.J'etanto. recu:ta µe- da. no::sc. C(lastitrti.;1il1, conf~l'e fi legislatura. 
remrrcria;ne:nte o.os E~tados tod~) o direito fe<lenil o peder - t•: CQin m.o.i~!J. ;·eg,itatõ t/1e 
ou p:Jder que lhes for negado, não por ela.u- cút1w thc.·eoí, 1.1.m( c.f (o.-eign monc,,. 
sulo. e:s:pressa. uni~mentfo , mas po1· qualquer Pois bem; ltou1·e nn. 11istori:1, daqnl'l!e paiz 
cla.usu!;.i. implicitamente contido. na$ clau~ulas mome11tos criti.c0s. em que úS gt•:i.niles iiifil
expressas da Constituição. Cl!lda..Jes da ~itli~çrr.o fü1:111c~im sug;;eriram a 

E'. como se vê. o gi·G.nde. o berielloo princl- seus legisladores o expedieniD do pa.pel 
pio das limitações implidtas. <·m l'(,fa~:ií/J 2-0> moed>1. inco1ive~·tiv0\ ; e e.>~'' 0xpe1H1;>nte foi, 
direitm; e poderes d•:is i::~tado5. como meio de por solemrn!s jtilgac1os, decl;•ni.do atlnol con
impt:11i:r que a acç:i.o de s~us governos pe1·- i;.tituciutHd. pelo IB<J.i;:; dera.do t:-ihunal judí
turl>e a do Governo nacional. na.quell t.J~ casos ciario awN'icano. por m~io da inter1>retaçii.o 
m~smoa em que a iocc•!llpe~encia esta.du.i.l fundada nos pod!!res imr·licit,os ll<:• Corlg-resso, 
nil:0 te:t!J[l. sido ol>jecto de úm:braçlies rlil'e· ape7.ar rlo silencio da Constituiçii.o, attenta a 
e tas ou positiva,;_ da lei con~tituciona.l da- ccimpetencia d:t União para lel!isla.r sollr~ 
t'uião. empre,timos e sobre declaraçiio de guer1•a e 

Isto me suggere a lemb1·ança, Sr. P1•êsi· meios de sua ~ustenta.çíi.o. 
dente, tla engenhosa e bel!is;ima. theoria. dos E já que tenho sido leva•1o a fü.!lar até 
direito~ e podereti irnplicitos, tão brilhante- ag-.)ra. dos Estados-tJnidog, por ser o paiz 
mente susi;enrada e applicada, em prol do cujas lnstitUií'Ões adoptárnos, não terminimii 
Go\'etno da Uniü.o, pelo celebl'e presidente minh11.s referencia.s a essa federação sem dizer 
1la Cô1te Suprema dos Estados4 1Jnidcis. Mar- que.segundo o ensino uuiforme tlos publícis
shall. nos 35 annos de sc•is inolvide;veis e tas que me siio conhedd.os, nunca SEI· reoo
gk•riOS•)S serviços á patria, :pre~idindo a.quclla nhec,cii alli o pode-r de er::littirem os E~tados 
conspieu:i. cor11oi-ação. n. ma.is .. 1.·E:speita.·;el, j füdel'ad.os, C.1i'ect:oruentt': ou 1;or meio ele U(;.li· 
talv~z. rlo seu .!.:'r:ttJde pn.iz; theoJ'Jíl. ini t~tei·· 6os, :;.itulos d.e crenito (lJ:Us of cr~dil) com as 
ruptan.1ente applica.<la nlli até nossos dias. . funcções de moeda legal. 
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CroíQ. haver de~nonstrado, Sr. P1'.~*l~ri.te,' · E ' naquella. a.p~liC:U-çiio, .!laqu~l!e "emJ.>reg<> 
qu?.. existe.um gtaude mal q~e · C'.5r.a s~rra- como ruoed:~ ttrluctii.rw., que esta todo o mal 
J11(·nte _ perturb<t'.:rlo a nossa Ja tao delu:a~n. das eruissões estadua<-.s ; e d;; porque peoso 
.s1turtçao financeira, e para dar-lhe reme·l10 que com·o system (I. do ritoje<:t<> bem teremos 
s~o.::ompetente~ os podel'es d~ U~iiío . ·: . pr.ovidencia.d.o ·sobre o C<'SO, (Jfüito bem; ,;1·ui10 

~;ao encontre1 em nos~as leis vigentes d1s-·1. be.i1 .) · · 
pos\ç0es ai:>plic;weis ;.o ~a.so, nã.o o sentlo ovi- · O pl'('lj.:;cto e a.ssim redigido (iendo): -
dentemente as JJrondenci.as do clecr~to de 15 .A t 1 .• E' " t'<l , ; d a.·..- .. 
<le setembro de 11'9'.3, o qu~L no sen art. 3', . r ·• . . "'ªl'l!'.n '..·º aos ,Es"a. os o .1.01t11 
não se refere a: emi~sõa;; decret:i.da.s ou a.uto- de_con.rah.ir emp.esurnos, Gentro_ou foto. <lô . 
r1za.da.s 1:0los govet•uõs do:; Estados; e dahi. a p;uz. ~nmtmdo par~· e~•e fim q~ol!c~s ou ou· · 
minlrn. inici<i.ti>n. ua apresent<lçiio de um pro- tros titulo~ de dt.~ersa. ~encuunaçao, J?Uat-
. ·ccto que servir:i. apenas de ba.se de começo da.nas, porem, as rlisposiçves q?1e se seiru~m : 
-~e e:;tudo. pa.rn 0 assumpto. ' · . ~ !·º g' yeda.do a~s Gov_ern~s •ias Es~dos 

'l'rtitando-se de uma medid.i. dieta.da. por eü?J t.ir • SE-Jll. com. a ci~uo1~rna1;ao de _apoltces, 
oonsid<;i-a•.,õcs ele ordem pólitfo-.1., na. qual se.1ra com denominaçuo d~IT;rente, tttulos ao 
m;1is deve a.ctuar o interesse social rl o que os po t:l.<ior . co!lten~o .prom .. ,c;;:s. c!o _ pa.~mcnto 
nrincipir.s absti~~tos fla <:ciencia. e justiça. de quantia. mfer1or ~ duzento:;_m1l réis_; 
" , - to - · ~ · .. ·l , § 2. • No ca.so nc transgl.'e>:!a.o, tlcarao su
pen.-l, o proJec_ n_ao 1mpoo pcn~ltd~( ~ para jeitos à sancçlo do art 9 ·' c!(I ~odi(To Pen l 
o acto da f:ib1·1ca.çao uo papel mcr1minarJo, •. d" ·u _' . ,.; -"'.~ .. ''. 1· ,1 ª 
de'xnndo iro nunes ·0 • respoosa.\·eis po~ este º" in 1vi ~º"que aos ,efentlo., t 1tu.os cre1n 
• 

1 
• i " a applica~o de moeda legal. ou que como 

facto. moeda O$ recebe1·em ern troo:}, de opjcctos ou 
O St~. S!Ul3!tA-Esta.belece pena para. quem ~ervi1,.lCs de qualquer especie. 

menos crime tem. · A1·t . 2.0 Revogam-se as di;;posiçúes em. 
contrario. ,,.~ 

O SR. A:uPmLOP!ilo - O projecto não es
tatue nem podia esta.tah· penalidade para 
os cont;l'esscs esta.duaes. que autorizarem 
·as emissões, on l)n.ra os governadore~ que as 
appr·ovarem pelo :1cto da sancç:io; e como os 
fo.c!os subseque»tes da fabricaç;1o e emi~ão 
dos titulas ronóernua.tlos outra com:'a não silo 
si não a ;i::opria oxecucão da;; leis votacl~~ e 
sanécionn .. fa.;; l)elo~ go,·ernos loc:i.es. logica. e 
coherentemeute dis:o\ie o p~l•jl'Cto que a. accão 
·Jl{lnal só se f.•ça sentir sobre a.quell•s que aos 
titulos em <[Uestào <lerem a :ippli•'llet1o d<
moo<lu l<'gal. ou que corno mo-:da os rccotie-
rom. E vor est.u. fórm:l pre't'in•1 o pmjP<:to 
todos os attrilos; toda." as pertm·baGões e d ií
ficnldaties · pmii".1.s, que seri:\m inevimvei.s 
si our.ro fo~se o system:i ne:lla adopta•lo. 

Nilo tenha.m taes títulos circula.çli<>, clr· 
culação <.te moola., e terá r!esapp:i.recido to 10 
o danmo que olle>S est:io prorl11zin(lo; tica.u•lo 
ao podet ju:1icio.rio federal d~clc\l':l.l' fo .<pe~ic. 
quando i·eguia.rnl'?nte provocado, a. nnllidu•.ie 
das emissões prohib[da~, como actns ofl'ensi · 
vos qu<i são tio ~xe1•aicio <1e umt1. füeuldadEi 
constitucional, priv~tiva do Congre, so da 
União . -

Punindo sómente, como pune,· os respon-
. sa.veis pela. a-pplica.~ão do . .; titulas est.•duaes 
a:>s misteres da moe•.!a. legal, o systema. do 
projecto justifica.-~e por motivos que nüo sito 
menos ponderoscs,cert<i.meme, <lo que 3.Quetles 
aue. cm relaç-:io aos 11.busos da. liberda.de r1.e 
numif,;s~r o pensamento, legitímn,m o .. sy~. 
ta•'la. g~r.".meL\te 11.doptado cl:i. puni~o exclu· 
s~VC!. liO:> res1>0nsaveis pelo facto da. p\1bli-
c1dade. · · 

S. R.. -Sil.la das Sess&ls da e~ rna.ra. dos 
O~puta.dos, &lll. 13 1.le julho de i 897 .- J.;Hphi -
lopldo. . 

Compa.racet•a.m mais o~ Sr'S . r.J:1tfa B:i.cei!n.~·. 
Ut·in.no S,mtos, Ma.rco~ de A!:<mjo, Ildefonso 
Liroli, . João Vieira, Mo.bquias · Gonçal1•es, . 
~fartins Junior. Moreh·a Al'l't::<, Miguel Per-. 
n:1:nbuco, Ai•thur Peixoto, Nei"a, C:i.stro \le. 
bello. Fmncisco So<lré, Erl.uarào ltamos, Chil
dino Lorrto. .re1-on.nno Monreit-o. T1,rr,wi.to 
~Io1•eira •• Jo;:.é Murtiuh:i. Ald t!do Gu:i.nab11r:i, 
T!motlleo da Costa., Urbano M"r<:on<les, P a11· 
lino de Sauza. JuniOt', Campolina., CaI~el'~S. 
Almei<l~ Gomes, Vaz de !\I., llo, ll!a:r.~ }.fo. 
chadCJ, Nogueira. J unior, Lucas 11e Barros, 
Ovi•lio Abrante:;, Car-:icciolo, La.menba Lins. 
Leoncío Co1•t·êa, :.rartins Cos1:1. . e. Victorino 
Monteii·o. · · 

Dei:xa.m d.e comparecer com cau~a ;;>3.J'(ia!
pada os.Sr~ . Torres Portugal, Coelho Lisbct3.. 
E:rnü1·io Coutiuho. Jose Mari\:.CO, Herculano 
Bandeira; Euclides Malta, Aristides fle 
Queiroz, Augusto de Vns.:oncellos, Agoj>lín bo 
Vidal, Julio Sa11tos, PoncP- de Leon. Monteiro 
d•3 Barro::, Gonçalves Ramos. Autonio za., 
cai·h\;;, Linrtolpbo Ca.;tano, Oliveira Br&ga, 
Alrrerfo Ellis. Fl'e.ncillco GUC<'Jrio e Aze·tedo 
SQdrê. 

E s,•m eausa os Srs. Felisbe!IÓ Fl'eire, 
To~t3.. Euge11iu Tourinlw . . foii.o D:i.ntas Filho; 
Leovigiido filg11eü·a~. x~.;'br üa. Sil1•efr:i.; 
!rin•~U l.1aeh,td0. RG.ul 83.t"i'\..SO .. Feliu:'~ Ca.r·
tlo:;;o. Nilo ?&.;ii~h'"'· Ai.-;t:s ll~ !3riiê.' l..eot:cl 
Loreti, Eruesto Brazilío. Dt!od•!chino de 
Sou.za, · Bema.rd~ Dias, Men11ll3 Pimentel, 
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Coped~~; .;i de Siq11cfr:; , , -~ugu;;t~- Clc~enti tw. ! A'.·;. 2.0 Re-.;-ogo.m-se o.s iiSpQsi~õe~ em CJ>Il
·Lu1z I·,ü~u<-r. Gi\'1.!:i ic~iro Gu1mani···s, Do- : tl'.;r 10 . . 
m1~11~:1 .:s .d~ ~·~tl'•' , .E,~?1~~1 .:0 - ~ ;1~ F1.'::s~c:i. , ~ S. R S.1rri ,t,1~ rns~õc; cb. C:i.:i:;·ira rlos Dc;;u
,~r--i1!!'. ~1~'·"'<'1~k.:en, .R1..1;u,p_J10 llfm~ud;i, PJs- tt1tlos . 1:3 de ju:lto de lS9_7 .-.l · mhi:oj'l1io .-
.i;1donic ll:t Cun:11 ~ R1·>actav1:i Cor1·e<>.. . · A's Commis.>ões de Con~~itui :;õlo. iegklaç:io e 

• p' · · J J·J~ti ~::i e G.e Fa.zeml:f e 1Jl'10~;t:·;r •. .;. 
• R!),JE!RA. P.ART2 DA O!~DEM DO DIA • . 

• · Sil.o. lidos e julguJos obje~to:; d~ dciiber:v7ào 
os seguintes · 

E' po:;to a. "ºleis e· :t pprm·:i..~ ·1 o 8eguínt~ 

1 Rr.qmiro que, JlOr iutenneJ'.0 da. \resi C.:i. 

1 
Cam:i.1·a.. o Sr. Ministro da. Jutl=.!str in. ín!~•r .. ie 

N. 40 - JS97 ~m qu e lei se fundou p:1rn <li<p:n;:ir cmri~·e-
!';indn.> s:o prolougn!I!Cll~>_ 'l« !?c::: t .. -al , ~ o::.k.~s 

ReMnn. ô. " · 1 de. ll r i. JO i:o d"u<'fo 11. J. (j.') 1, 1 pe1•tencentcs ao ~eu m1mst~r10, ~om :na.is ltC 
<ic'J,·1 de }a;~i;·o th: 189-1: ,i.(l J.(!rt~ '-' ''' que ! JO :lnnos rl~ sP.rvi_1..~-""' 1 1 ei:,:a~do de c'~n_:hlc
l iii1i..:a a ir.!adr: ;·11a::-i 11fr:.. ,1,~ ~;) rni;!os1:r.1r- can- 1 r~\.l-o~, n O!i t "·rn1:)S t!O 01rt. lJ • il . l l ! S'3 =:i" 1la 
dfrl ·tus ci C"onct! ·i'!<":.' r!tJ 1:; ;·i:::c;"rlt t!Ht :-a,lc:<t d~ j lei dr orcarn~n~o. c~illO ~lóditlos â. rof)(J.rtiç~ües 
Fa:.cad" ; do mesmo m101;ter:o. . 

1
. Sala das ses.sões, !:! <le j ulh') tJ,3 · !8!)7.-

0 CoJ:':r~~s:;o lí;~ci~·!': , ~ ri's•}lvc : Rodolplw A.b,·eu. 

/'1"'}.:o, unico. F!c:i. re:?gado,. o n_. l do! E' sem ueb:i.te a'lpr~va.~b :.i : ·~,1~.cçKo fina.l 
~:·r.., 10 <•O tlec·1« Ul ri . 1. (j,,._, d.e d ue ,]<l.IlCll'O ! 1lo projecto n. 20 ·o, de JSf1i, ;.a.r i.:. S ,l' ('n
c.~ !~rl -1, ~·~· p011·le, cn~ que ,limita. ii. idade ma- vi!l.llo ao scn:i.do. 
::rnn:i. de ~'J ann;•s no~ ca1lGHfatos o..concurso 
tlu ':11·i1n2h~:1 entrando.. 2e Faze!!1.ia.. _E. annu:ii::~3.da. o.. c.J:ntinu:1ç~o . .- !a.~ 2:i disc t1:;~ 
~ :,, 1~ ~-· ,:-«.- 8 ,,~ ·1-q d 180- _ ~ao d ::i rrvJccto n. 3~, do _lc;'.:i. !a:~n !lo a:i 
_:i.. · c ~s , ,s . .•. ~, ... J ' "10 e ' " '· f<.l l"'l' tl<> tcr··a p 0 ra o CX"'""' » 1e '"9 · 

• ."!~-t.·1 r.' !O .:.""': .. elo ._;,[?_~;cha Ca"1;a[c.-;1t a. - "l!:ugl!l:io 
1 

~·· :s -.; .i. ... ~ .,. , \.: .•. ~ .t , · 
10 •~. 

- Si!·"'' n·.:rfa.-f'~r<·v, :;t0.-. Tciicrs 1\TaYti ri>" _ ,:; :;> § l •• ,"' l·e .. _H!eu.~õ-T<:tn a p;d..L.\· r:i 
2·~~?: r i. ~ l10. -I1•ú1c :t- .. -...façlir:dn. - _-l ·rtiiui' Pei:r.otf\,. 1 - '!i> - - · 

]i[([ ,'t.'?.< d.: .·lJ'a!fjC).-,1[. C•~~!(l;;(l.'-:1. 's Com· o ::i1·. Ro<lo:pho·P<J.IX<J.0. 
rn is;;G.,; d•:J Co11sil tniç;:,.~. Leg-isl~~:iio e .Tu;;Ur,a , _ • _ 
e 1h Ft•.z1:nrh e lnolu.,n·h~ . 1 O ~1·.. Rorloip!~G _ :f"~t.:x.~'º · 

- Sr. Pre;:1dento. b:•e\·cs sc1·:1 :' ;i.s 111 tnlns 
~. 41 - l SJi c:>nside1·.:i .. ;õe~ a rc•p-ito 110 !)l"t~a~~I) •l: lei 

c ~!;"(t;.!C ((fj.· E ... ·tcld us 1) d--,~~it ... r!c Cti1i::·al1 i r Ct>l• 

1=1·,\;~ f11: f'Js. t/~Hl;.d ú ;.~ (J;·iJ. </tJ }~ . i;. e,,;f: tintlo 
Jl! '1'f:. <'.i::1: fim. a1.olfr:'.! . .: oi~ Q'.!l.·ós t i!t! l c,.; de 
J:.· ,~;·s(t_ 1!7~ :. ;:,,!: '. (' ~·.!" .;, , !f ::ci'd!!<l<: .,· a$ dú.111)$Í· 
f' .. !'.S fll!C ?ud z:·1t 

que or-,1 se tiis.::ute. atim de nií.·; NUh~r J>rt\· 
cioso tempo á C m.\ ra, e par;• .;nc p:i~.;· 1111os 
OU\"ff, qu::.nto ante ;. a ,·u :~ ;t-1lo?·L:.:i'! :i <lo 
meu 3 i!lusr,res ·~•m:1 r;1tl:l:>. J'r.;:;:- •E::t.".:.rc•s do · 
Pe1·11a1n!1nc·• e P ia :i lly. Qu:Lthl'' c.:;t~1:! :·:~z,jr. .; 
nã.,) ba~t;1s~~1n r:a.?·a. jn~ti~i · ;l !' !'\. ~w1·•\·: '' i..ul~ -~e 
J1Jeu 1liscur;;o, JÜ'.º:l sullic'irnrr; .:. :irnll \ºO podo· 
1·0~0 que nll~g-o de m«u estu 1 ~.1.1 .\ s1u0 :"· i"'ucu 

O C·)ng-1· e~.~-; 1 ~rt. cio!l :~: ~I;.:;e:;s.d.a : UrIDngeiro~ . 
:\!'t. i ." E' ; ~r.w: i ;1."1 al!S F.s:a·õo:; 1) r: in:ijt11 Hou tQ:n, Sr. P1·esicl••:i t<!. o r.ri' 1:·c D ·p\;(:L;O 

cl~ r>o::::•;;}dr <~mr ;·~ ~-u~::os. ''untt·o ou t1'.:ra .!1) puJ:i. B:i.hia, que pert1.:ncc ú e . :n~1L'S;i(• dê 
p;,.lí-:. CJ11Htiu•\) pan.l r·s-..e fSIT1 ~;p .1 l ir·c!.~ ou ou- ~f;\l'inlla. e nu~~rn1., c:,ng L·.i.:u ~0~1 -~e ct~m :\ 
t 1 ·0~ t. ~r,ulos i.~c lli Y(' t°!;.L dón 1w 1!JllHil(·:i.a, g: ;.~tr- C3.sa por havül' o ilJu.=-t": ~', : . put.a. <lo por 
d'.t•:.,~. p()r·e:n, :• .. > Ji>J.C<i •;Õ "s '.Jt1<: >e s~.,,; u <>m: 1 Goyaz declar:ulo íJHO. n:~ dlscns•:lo ·lo pro-

§ 1. ·· E' 1·c<fa.~v ~l.OS (h,;,-!,;;10> tlüs E$tllC!os j11::10 di; fü;::a\,;'to dê fürc:i:;, ~·:1 t1· [J,t:J.1·i~ das 
err~\ti~: r , ~?j;~. e ~J'.il a c-!e:1ozn ~n .1 çIT/J de a :'.l\) ~ lcc~.; , mn.ter ta~ ao 1·n 1~smo co:i~o1·nu1 tc.~ . :..i.bs tcn11o
se-j:~ e<:lll •l<;!·:c :11i1!a1;.ii' ' rllfü·;"'"t". tít.ui o~ ao .

1 

se rle fazer po1i~ka . 
porta<'.-.;: -, ·co?Jtondo f-N:noo~sa. tle p:ig<'!nento Eu tamb~m. St'. P.1'esV.cnt-ê , não quero_ 
de qunnti!:I ínl~riot a. zU!J$UOO. füzet• política, discutin.1o o mencio1rn.\io pro-

'!:l ~ - " :\o e;;.~·) r.!~ tNi.nsgrcssão, ficarão SU· pecto; ma~ nii.o me;, prl''<tr~i. ;: li.,olu tr.:nente, 
jei~o~.~ ~;l.l1<:~:i o1'.-.:.(U0 !.. 2.4l_ d.o (:ot\ig(\ Peua1

1
r.to direlf.o dê tr·a.t:l.r t'.2 ~,:rnt ,.ptõ~ q ue 3.0 

o~ l !'H:F l ·l •ic:.-s '111" a, ~,s i•ef,,,.,(!, ... , t 1LulQs derem. mesmo mtc·re.ss:i in . . 
e. ü;Jp l i ~:";i\o 1:c IU•Jt:;ta k;.;:, I, ou q:ie c0mo l ,\~ mi!i!:a.> c-onsidera<;'Üt'S, s:·. ~·~~ i dante, 
1:\tJ":.Jõ. c•'.J l':)C~:b,.r,:,:u cm troe:-, de ol~ectos <.lU sei-ão 011 vido.s pela. Ca.mar:i., q~e n:lo c,-,mmet
seni~o::; tic q u:ilqu cr esi:ecie . te1•â, e~tou certo, a. injustiç;i. d3 suppor-me 
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c:ipaz d~ imp<idir a. x::arc11a·ae seus tr:.'b:i.lho:> 1· o ha.tall_1ão.n~o é un:i'l llilid~dc !(.len l.;. c~c
ou prq~oea.r drscuswes ptssou.e~, completa- dccc a p·rnc1p;o3 tact1~os :o q u:, 11;.v, 5,, p1Jde 
mente ·1mproticqa.s._ fürl :or. ,;ob ;1cua .!e P'!:'d <'l' o Ecn va 1~1·. rru.'Jl' . 

Co.mer.:aroi, ·congratulando-me com o pair. úeb:1ixo 1lo j)'\nto do d >t.'. da ! a,1-ten1·.1:1, 
e. com a. Cama.rn por t er o Go'i'erno m:~;itldo l ·q~er 9:1. mobt111J;;:le . ltt-1l~mJ•J .o qtmdro do 
a opinião da fixar :.s forças· de tctrn. . p:na. I ~xerczto a 20.UOIJ 11 ra•;;i..; 11.:_ r•ret. o G01·erno 
o cxcrúicio vindomo,' e rn tS.160 pmça~ :ex- >er-S·:-hi11. t~~'.ços1 ment~_. e•):l!;c.ulo ~ntre as 
clu:;ive os alurnnc,s <lus Esco1us ~Iifü.ares e ull p·1ntl.s " este 111len1ma : fü5&ol ver. t'e~1m,,.u tos . 
>:ai"•entf.ls. . e l>:i.1.all1õ,·s ou tlimi:nvr :~o "/ .. no·pc~SQal dl)s 
" [StO fÔf8. O Yet\cido na. conrerenc°tn. (lU<1 existcn tClS, O qu~ {05({1 :1~Clll(et<.:U<.l" ; lliÍO .!'01' 

· ti 1•er,ios com o Srs. Presidente da ltepublica o f..irç~ U.) úecre! o ~" gi.,l:Ltivo, m;i.s pe!n.. ea
Minbtroo, 110 t>..'\laeio d<l c:ittete ; <'!.!nlefonch\ l'enc1:\ de·volunb.r1os e ;!ll'XCCUÇHO (\;i. ~el ü~ 
não reS!lt'V:i.rl:i. j úl·•o, porq'ne a. impi·ens-1 2(\ d~ seternll?'O (~e 1874 e oiitr;!S:. E::rn11gu1r 
desto. Capital, no di~ immediafo, con '.ou au ou •hssnlvcw 'i'__eg1:01en~ .e \,~1ta 11.ior-s. qnn::dll 
paiz tudo quanto neH:.i. sa p;~áre. os ílC~u:i:es 11::0 ins1H!J':'w:i1.1·s paI'a n. gua1,!n. . 

.,. v 1 ~ · ,. , . • · das !nst1i,uiçtw:;; e mnm:t ,,,ç;:;l 1lii " l'tkm 
• O t,O or io P· oceüeu, .n~o ,:a. ueg~1 1 r.:>tr10- ne~tc rn~t<i p;ó;. c;ijo •e;·;·iL1Jrir> rr:.:,:c ~~rc:L 

t1ca.men te, porque a tdea da l'il' UC'<',!O <lo 1, ... 1.,.. m·ll'-n•·,1n1·· i\ · ir·"·" ·" q•i·t""·t·' · ·c1 • ~ 1• r . l t ' C " / ' 1 JV'l.-;-o. •V \. • l i u.;•- i. \.!;, l 1 ', , .._.,. 

oxer:ciio era l~,e. iz. sem nen .mm .• a.can~e cuj;i po·iub~·iio ;:tLi::ge. t;;Jn?z. a ::.>O mi lh<i. i; 
pm.t1co. C(Ui!l' dec.a1xo <lo ponto ue n ;.·, pr•lt- d" 1. ,_.! ·\t·i· • ~· ,.. 1.,.i ·1 :. Sr._ r1· ,,·1tit;\,:.--t . d ti - 11' . " l ·•ul{.; -e~ . • u •. t li"" •.w, , •. v J ••• ''" 

'-~' q11~~, v . :?an;ciro . ; ea ~~ast~-n.;~· que oomnletamcnte im: •Jl!t.ir:i e :~:é 1 :~sas~1·os~ . 
vn·.:i., 111 .. 1~ uma •~z. cou•cnce, o ex'° ,ctto de o· iu'o ·r 0 P''' 'al ~erla }iGI' em pratic;J. :1 
~~e. s~ rroc~ra..-a e procurl!-. com a~a.:1, <l.rso;·- m':i. :.0~~ade ~~\~ i~ c'outra 0 exci·cito; s~l' ia 
"';'m1z~l-~. isto em. u.n;a '..'~~co. rr~chrnl1osl.,- r.•ubar ª ' 'S corp:.s das diver s:' s armas cer~as 
s.ma.. ~.no"'. q.ueo1a a.r•nc,~,1mo~. _- qualiibd~s tactic:ts e d i!licult:w os exe1·.,ic1os 

Itléa 1mpoht1i::i; porque fo1'necer1:\ vast•J '"-' ovolur;iío, (lo que b nto carecem 0$ üli1· 
cai;i:i po ªº' cxpl<lraJore~ p"rve~"úS •'n m9nar- ci:tcs e prur;u;;, 
c\n:i., a es:;e ba.w·lo de a1imt·e~ que rorvC'JO. cm Não ~e ..iam arg11m~u tar. corno :; rgurnC: •l· 
Canudos, como n~s . pra~ª"· ru:is e v;r:llns t ··L<1o se tem . que 0 Brazil n~o µ1'<cbi Jc um 
ui:.•ta c1d1a..tlc, e em dl~·crso~ poutos da Re-pu- CXC:'l.)!to regu kw. Estamos 1:cr~au11~ de palze.;; 
uitca. .. lr.e3 que dana 1·~sult:do ncgat1;•0, que ainda tcem pem\cn~ia comuo;;co . Il.0·svet
fin~nce1rameme fall, · n~!o; por_que no 01•ç:~men- ta,1,c·s os nossos visinho.>; nr·s~:d•ié~ . r1 ne tr':t- . 
to aa gu~1·r:i de 1~98 ug:.u·~r1~. a ll1C31ll:\ Nl'- ,luz 0 c~pii·l~" co11>t1t.udun;~l,:: :r.untc:t· ;•, p1r. · 
ba re1luz1da,que ti~ura. no ue !Sg7,para.20 .00(J co;n touas as naçue.~. e disso temns rtad11 pt'il· 
:pra.9as ~pe11a; . "~S inc;mcussas. p 1,oi,ulos.) Mas, St'. Pt·e-

E m1ste1• que o Gov.erno e o .congresso sidente, niio es t.amos Hnes tle g uerr;1 .• que 
~nve1!\''~m ao nosso ~rr~so e"erc1to •!e q ue póde c,ta.tar de momento; como oppf•remos 
mw a.lunentam o deseJo imprudente tte en- então sem enol'me sacrlficio de Yida.s, c;u:il o 
irnllal-o. c?mwettendo c~:i.nior~~ iojnsti(-a, quo $ ~ te:n •hrlo ein c.-inutlos, :-.pe:ta_r 1\1> he· 
tlando pro\·;z, <le negr:i. rngr;ltma.o p:ua c:orn roismo de n~s soldados, 15 na 20 mrl ~r.1ças 
~s~s . bl<J.VCJ~ ,_ que ein to'ios os · 1.11om•~\1 tos bi~onlias. ree:·utatl~. Deus saho L\e quo 1,1oúo, 
d1fh~e1s sacr1ncain seu b~m estar. 1otercs~es mal YesLitL.s armadas e immicia.da:'; ~ um 
e a vida. em prôl da. ca.u>;t P.ubliea.. exercito nui'ai:1·oso, b~m iiru,·itlo e d!scipH-

Sou daq ueU~s, Sr . P1·i,si·Jc nte, que per- ria•1o' . 
sam , como th·e ~i fraziqt:ez;l de dizc-1· ;10 Si'. Pa1·a. e,·H~r cat.1;;i;rophc~._ org:m1zcmos e 
Dr. l'rudent::i de Moi·"'e~, q lt~ ;i.;; iustibiçiius mcUl·Jreroos o cxerd'm. que e :i. ;!a!«?.nua LI.a. 
jUl·:i.t.las :o 15 1lc novcmb1•,1 Je 1$80 nrto <·slfü1 ~:lç:ãor em wz <!e que:·el·o r cJuzi1•. , . · 
cousolída1l,1s, e quo t :Jtlos nús. so1'1ad•>S 1h. Nfü' se tlcve ~'tJJ::b(:Hll ti~•gt1incnt;1r ' 1~endo 
p1·opag:i.uila. ou :1Lliu.H·entes si11c~ros. dev.:m11s que o ex<li'cito é i1n pro<.tucu ··o. l~ro e l1m 
estar <le al<:;it.ó:l., -çeb.1' dia e no:Jtc p6b e\'l'o economico. pcr(eit1!mente demo;1.>trarb 
segurança tia Rcpµblica e oppor b::irr·ci.1•..1 in- pelo iirande economí~ttt Lc.:r.oy:Be3u!Jeu : r. 
superu.Yel aos que tr•a.mam, cob•ti'.lem~11le. exercito. 03 J'un<:ciono.rio~ publ!c<:s em gr1·al, 
ua.s trerns e L: nç;\m milo, para fü1·i1-a, de os represc~it:J.ntt<s das profüslíes 11b~r."e~. não 
todos os recursos, ainda os mai::i junobeis! deixam ele p~·o·1uzír. pnstc) q.ue in•1trecto.· 
Congratulo-me, JlOrtanto, com os verdeh•os mcrite. Si não hoavcr exerci to e polici:t ·que 
republicanos por terem o Governo e a. il- mn.utenlla.m 3. iutcgrlda<!e rlo paiz e a or•lem 
l !lSlrcCommiss:lo de MarinhlL e Oucrr:i. .m;i11- nos Estados;, ha de o Javr::v.iOl' ab:l.U\ion::.r a 
tÜlo .·O llUlllúl'O ue 28 . 160 pr:>.c:as de. pre~ ptl.t'a. torra, i IDffiCUS:l.ffil•nte ]Jl'Oductc.r<t, n, CUX.<l.th , 
a.s forças de terra. uuaiel·o nece-sario. por- o ara.do ou a cilü.rrua. e .pega.r da 0~pa.1!:i.:u 
que, si for reduzldo o qua.dr:i do es.ercito. de- d·J. ear;i.biua. em defesa. de sua · v1d~ .. e 
sorg;.n i7~•do, comple,tamentl), tfoar:i o ~r- proprie1fa.dc. Porem, i ~to elle ccmseg111r:i., 
viço m.ilita.r . .' · . · 1 melhor e com menos pnjuiz~ de sua, 11ro· 
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d11c·ç:io. rx1a.tn·lo um nrqrn;n.i impJstn •ksti-: ;:'ln\iv~!mP.de. as condi~·'ie~ ao exercíto ; 
n\d. ('!. 1:1.tn~ .. l'tC~l,;ã11 Ll.d, 1··1\·~i :nihltca . '. ~oue eUes os. for1n11la.dos pelo _illustr~ Depu
. · '·"'" .. ,·:.::1i:n•,,1r,.) do< ;·iimi.lto' d• EXArcito· tatl•SI'· He:lriqne Yall&clare>, que é rue~tre 
e 1~e :-:ei: _,•ne 1a~·ca.!f!CUt!J. ;:w.g.)t d...:: ~11!" o t..ni- i exirnin rn.t rJ1at.-·rÜl .• _ 
n~;;;.ur·o 1l:\.3 ren~<',; d•) Jl'""íz.. . . i \lel'~re-se um a promo0ão e gra.riuação dos 

i-.... uut.:.·o e1·r0~· :siü(l.l) n1a. fe reqn1ncJ.1la . .-i oífimacs de wdns ns a1'111as, tirmil.ndo dou
soi)ret!11lo . nit. act11:;1Hi•Hle. Ne: ;il1,rran. r;'.·.,ss;; j tr)rn~. (JU() acalJ:i.r~. ,fo vez. com o ;\rbitrio de 
~ntf~o- tantr1 ·a.~ e; )ns~rincneia.~ 1t;-1~:;;-. ca~nh::i i ·~üv~~rnrr; ·irtj~.tst::·s i~ p~rci:ies: que ·~~moram 
ue.s:~.s~·1'(1~0 1!1J que ~ dn;... run.;~:1ona .. !'io-s nub1: .. i o pr·, (>acltiu1~.n'~O Jni.s v-a•-ra~ .-tl1ertas · em 
cos, d vis ou miliL'11•es, ;,)~,.,~ pol>;·c; thi g1',t· ! b·,n~:ic!o tie SC:'us ;Lft'<liçoarlo{e adeptos. ' 
vatrt. 1 .· os • · · · o,111 "ª'' mos . r .. I·I:::XRIQU<: \ AtLAD,\.RE5 - Gomo esta. 

""'· 1 ·~ • ~ · • : .:::ucM4Jc·1· .. () 
N11 t· ·rnp·) 1!a. m11na.1·chi:i ü1n.c1"l.~1irfio. q11~:· ú 1 ·- ··'· · • '·4 - ... 

urna. enth'.n.dc dic:-n:i de l'f.·s;1i)íW. r['1e o~cup:•, ! O o; R. Ronou·no P.~iXÃ.O - TQ(fos nõs s1-
log"r.1• <l11t:·e o tenente.. oílid:t! ~'!b:1!1e:"1c •. e o.i bemn;; qu'' nada fere mais o coraçiio a.,~ um 
:n~j;);• offichl irnpt·:·L·r, qnt' c•·m'''ªn :a. 1:ornp:t-l olíid::l brio.>·• do que injuwi. pret0rição. 
n!lia. e exer·ce 1lns· .. ~ra1i n;~lia i:1fluen.-~1a. ~10 ::-:cu.! : . . 4.JY1i,uli):;.} 
cm·p·,). ,l:X'l'cet)ia. mcnsümenr.e l8il$: a•1 lXlSco j O ~ntro i.rnpol't:i.nta projr.cto do _Sr. Henri
que hoje. :ili cainbi•) ·1e í ! !:~ dtnbciro~ l'º'' 1,::. I q 1:e \ alladares.operoso Deput:tdo -putullrcnse, 
pc:·cebe 11"~t;i, c:ipit.1~ ·!.83~. ou . . sej;~rn 13o-<:).

1 
q11a :tt.C a:,_:•)r-.~ csp~r;i. da Commíssão de ~Ia

poL·que ()};;\esta ·,·aten•lü :lt!5 re!..; úU.~'.) ! g ;31 t·1n!:~ ..... o Gui::·r~·a. o p1recer !50hre cmeutlas 
quanto vcn~e um c:i.pili!o do ,'-'X:e:\:i~"· m~!;os j n p;-•:;oenta:ia.~ cm 3• ·~iscu,,;iin, encer~a. )UC· 
do qu~ nos cele~r1:;1.~i.u:> d:~tS ü.O-~~a.?~1bit) ~t ~!"i.; d.i L:l. tn·~~r.te1 rca!a1n~Hla. pelo ex·mir~1:-;tro, 
nes«t ep,.c;i de no:h bar:i.ta, in:t:; c:n qu;;; ~h mnrr•dnl Ber·nardo Vasques, pes,;o:t imus
recunllecia a inrnHicie::<:in. (h>~ v;:uci1nen10 ,j peim à mai1)1•h gover11a:n11ntal, e pelo d~
mi!ítt1rcs. Esw. ~omp.\r.1.~ão est<·11,le-~"· -;;w.-1 tin~tn general .1.rgollo. 
1,~as 11wt,mtis. a w,i.'1.~ n.s g1'<Hluaçlí."s " t't:tl- E;:c pr.,jecw. ptwn. o qiml clrn.mo n att.cucão 
bem, com µouc;i. ,1iffcre11ç:i, ;;.us '.ün~·~í·mu.1·iu,;I ··a c~•:tar<.t~:i.tn. dn ampliacfl.o do qua1ll'o e~-· 
public"~ civis. : 1 rr;i.•1ume:·;>1.•io .Jo •:xercito. E' nece.>s:trio que 

As outra.-; ctass<-s s·Jb~m (.n 11.~seo:n. o ;):'<,çoj clle s-•j" c .. 1~ve~tido em ~ci, qu~nto antes, 
de ~eusg-en111·os on se1·>1ço,: (\e a~c ,;·no eu:n ai afim.leque o 1"we1·n,1 uao se veja na dura 
b:iix;i ou alt:i. d·» ca!!ll.ii._1. o e .111 erdo .10 : n e s·.thv:e de. ;1o:t<:n.!.' rdo:·ma1los e hono
Rio deJ,1neiro ftorc;;;e; pelo menos 6 o quto! ra:·ivsp;u•a c:i.rgo$ qu~ só dew;m ser exer
parece. . 1 ci<lú3 por uflki;ce5 eII:ctiYos de COI"pos es· 

. \"eem-so pa.laci'ls e 1,i,JJ:lllt~s \'l\•en2.a~ sur-1 ped:'.es. . . 
gir em t,'.)olu$ <JS r1r:·,1\r.lflv)ô. 1t>11hm e<u·ru.'.1.-1 O•! 1rnr1ro ext.ram1merano ''~t:mula os offi
gens 1le ~o>to. tir:~ Lts nor bld!oo n"r: 11;•n·io<. 1 ciaes tle t•.•cl:1s :t' itrmas. que nii.o .,e1•ifo prcju
Nos tiJeO:tros. nos fronê1i ts. nos hn•u•lro:nosi dku!os pdos seu,; c1ma.r>t(llls quo e:x:P.rcern 
chove dinlie i:·o: c,;t:i é ü. ver.hr'.e nua. e cru:i.. i 0mm«·~11s vítalicio~. A l'.1~ílid:vlo de IJromo_,:10 

So:ffi'~lll 3. h\·0110•:1 e 03 c'msumi.Jore.;, cm: L·e,ln,~1larà cm '!conomi•t p;tr'1. os C1Jl°r'tis 
gera!, e destes os r;ue m:üs anr~!'gam a c;.i.- l [l~bl\co~. p•m1ue os jo<:'ens. c_ng.,nlieh·os 
re,;tin. sfi.·1 o> funcd0t10.rio.; publkui, cil•is ou 11ml1l::i.rns. ;\vrdo:> de c·:1mm1~sues C8tm
mtlltares. '1'e1·,fa.,Jeiros prib;·es de gr:1Yata. nhas. :t 11ast<t da Gu•:rrn. com o Iouvavcl 
qrre ~c mintccm, n ..• us ;alie e•.mrn. l tntn1to d•" meli1:1r PmprP.g;tl'em a sua. 

Col!orp1··m ,5 •l i":x;c;rdto. tanto q u;u1t,J for! :1ctívid:·tde e aptidé,e;, .deixa.rão de pro. 
possin~l. no pe tio o:•g>wizLç:i.o que pt·~ci·a 01 cm·:1l·as, dcs,~e que ~e lhc'l.1k~11 ;is \)N1.n•wües 
me:·e.~e. e lhe; <:ün .. ed:tlll••8 , c.:,~n u1·~~ncia :1' j e Jl:l•t ~·sCJ.~><e1em ~.s c1nwu~'ue$ L<-<:hmc:as. 
rilfor1na..; qu:1 redctmu, '~ritl'r. a.-; qa:1(J.; occupa , ~l~ht, :t.emulac:Lo. o rtrnot• a classe. o .-pro
loga.r di.s~inétO a d'J c.;G"dº. <n<tior gc,llf;ral. A 1 vc1wmcnto r<:J"-! .•lo_ soldo que s ~. l~es pa.!.!'a: 
GanHw:1 e o Sen:trlo vornr:im um;t lili neste peçJ, pt•rt:i.mo, a i1lu,tre Cvmm1s,ao do Ma.
sentido, que f·•~ sanccio!luu~. nus nii.o ex-

1 
ririlia. e Guerra. _qu~ não _!)l'ejudíquc. por 

ecuta<h :lte h~1e. A lei a q~1e :'M! l'efiro, ma;s teaip1}, '>. exer~tto. p1'l'7audo-o de um 
apf)f.~,r dos defü1tos •le que se resente. como me.hot·ame11to 11<1 muno reclamado. 
o de não eiigir q uc o chefd do est:i.d·' m:i.ior O Sn. HE::"ilIQUE: VALL\D.um;-Ella sõ tem 
general teull:!. ::Jgum C1:Jr81) rle a!·ma, o que r1e !hr parecei· era rdo.çiio ás emenJ.as a.pre
me p.Lrece e:~u1u1s1to, eucerra muttJ. cou>u. :;ent~<la.s. 
apr(J<eit\LVel ; e•lLl'et,JDto 1!m·me,so:nnl) p 1·•)· . . 
fu:i·'.o JJoJs :u·i:hh·o3 .:., ·i1,,;.,r,,.rio (l1. .~Lk«r~., O ::,n. Ovm!n AB~A:-ITES-0 p1•0.1ecto já se 
q1t.o ·te ·;e pnl-a. ·m •:xecllÇéCO ''ll P'·"iir ao e Jll• a.eh!\ etil 3• . : 1;;, : ll8~ao. 
gi'l;).,~o :~s :..:oüõ:ca.:;;i2s que dl:t \Ji'i)C i ~·~i·. O S:i.. RoDe>L~uo ?,\.l>Ãn-0 projecto .ia es-

Prvj(•etus de lei ro1·;i.m api"c:Se;Jt;J,.t.S r~~"= fav:i e11' 3• d[s.:;u.~~ã.o: porqua tamanha de· 
anuo, riue, uma vez a:l.opt.o.dos, me!Mrarão, mora quanto ao parecer sobre as emendas i 
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ri os gra rrt.!t•s hel'o.;s 1h>sttl, o l'-Xtit•dt, s, ma!l · o c::u ·;1c ter 1le ci1l:uliLo. · . 
açc- polido com :~ pont ... •hts e.~pad;:;; giorios:;,\ 1 1:;)! $R. DEl:'Ut'ADO-it fil.yda não f~7. lJCrde1' 

te>e ao . h~;lo- tb (;o-.-m•no: p~rrl'rn r.ão cm o St:: RotPU'HO PA!xlo-Sú n'ío pndcm 
aind; c~ega1o o mom-.nto 1!e ?-gie cm n<;in '' ;;»r alic.t:td·JS e!C!itúres e voto.dos para ca.rgos 

· da. N <i<;:LO • .. • • ·• . fcci<-l'UOs: 
l:}l.l·le esta, p ,)' ' "º perigo c10 exc:·cilo. que 

tem ~5ta1lo semp!'•) ao brio da ('..•ibPuh•;<, a ) o~ illf':1'1igos; 
const1t u ida. pl\l'ii m:i.mei··lhe 0 p:-e.~ t;~;,,_ e o ) f•S an;Llpirn.beto~; .. 
Qt1e s\i a._ ;tbantlón'.l. .. <::,mo ;;o glo:·iorn ·!5 cc r·) a~ P""<::·l.o; rle \ll'Ct, exclt1sicc os a lnmnos 
n-·vembro de S9, q u:i.udo :.i. V07. ú.'1. P;tt:·i" l::~ cbs Escolas :-.íilita:·cs •'e <'nsi:1o>'npcrior; 
i ndica posiçõ.1-. .di,·ct•sa? ,;) os r<!ligiosCJs do O!'Õ.em mona.sticA., cmn-

A 15 dQ nove m\Jro. Sr. Pre.;ii.lcntf'. 0 ~Xi:f" p:t:i\Ji::i.s, ··0:1grPga~1ies ou c<immuoicLlde$ de 
cito intr~pri>toa fkl:iiei:tc :L \·c nfa(lc ,10 q1nlrp1e!' deuomi nar;1io.snjeitos a -rot.o de obe
-po:·o; a mon:wchi;t e<taY:; l'<'• l.r('; a ithi repu· 1 ~ir,. n,,ia , rogra. ou .. sr.·1.t.nrn. t}IH• impot·ce a 
blic:i.na h:1.Yi:t as::n :a'l" m•iito co:ci :;. p:· ... ::i:\ · l'l•?Hrn··i:t •h liberdade ín<liviJ i:al. 

. i.r:i.r.dit-•üi.o qu~1·e1· :.. Rr.;m '·licn en i5o. ~r.1 ·ia 0 :•,1, 0~ miii t..wJ;. qne o>t:.i.., no plen0 gozo 
· atl·air; .. ~ar· a: Pat~t·i 1- e o c:-~(!l'~ito n5o :hA. IJ;1 .. #ia . . tlc· s; us tl!rei •O:> pohti<..~s~ aàu lnci-h·tn. n-•s 
ck CJ'••'·nr . b 11"1 fuil·•~ '-' !'l ll_lh : '. . p.,l' .. • ~;-.i·: · :1-, 1!:1;.;;'.''"'.···e·' ~.·ü11:::1.11 ... :L ~·t. 10: lo;4°:J· 1·•~::ij)•:!t:t1la~ 
t rr o thr·Jnu bnt:.-1rnt 1::0 . ;!1tll:>• !1J !J<'IO ;t;·[,; . :i :< 11;,;:)fll[H!: b1!:i?aw .. -s pr< scnpws mt,; le.s 
kio. immrw.i.tir!ide- e <::"t't'UViito dC' àou; r~.~:- \ ~ l<'!T '• l."«·s vigente;, ,poilern Yo tiu• e ser VC:' 
u:.i.·1c•s, comph:tu1aen~e 1mpt•1.o tiotKs. tu.dos. 

o ~R .\UGU'-~'O s~''EI"'- :=:vi.r1 ... •0 "n"· .. ! ,,,.:e está o mil i tn.r·t~mo? P~:·que se Pt:o-
imm~n·,;1tda<lei. ' M .v " v " ' · · ~"""" cm-:i., n . . c,~ •la lll monto, _:n;i..lq t1.1st::i1• ~ exe;·~1to 

1 CQI';) o G·J\"C'rr.o e a ~nçao ~ •~' tll:\lS lllthto'.1.· 
O SR. l~:-.001.Pm1 P.11i:Io - O f'.X 'Tciw l!ftO l r istn o paizrno que \"ae aos q u11rtcis allHar 

c1~"'e •. p,,r :aD:tC!· ~e,:· ~u:;;;:i-.• íto . ~l.' nÍ1 11m <l~ sa1•gento::; e soldados com o int nito. de pôr e 
no,; m1!itares U'<t no Catte:.e U(•por ,, C:!~le •';t 1io ;.:ot .~o,·cr:ios, 1lo que o ofüc:al brioso 
Naçã.o. 1 di ~.:ip! i :i:i•10, couhec~dor de ~eus deveres 

Sim. senhores. o excreitn e o~ oppc~id:mis- d\·i~ú-l!1íli<a1•cs. . 
fa.,; a.o Si·. Pr-c~i (lente ti:i. r..e :i:1i1li~: l não >r·r:í r.1 ~ ;:ura.nte ~ mou:i.rchia, muitos rnilitarcs 
tão de~as1r , 11 lo~ e i1P pto3 qu-~ lhem " s . Ex. ~· occ,:psr:im ere\'ü<!as pQskõi:s ne.;te paiz. 
o funl'Stv ·exem 1>!11 dfl r;•,.g;tr <i G·11!~t itu i .;ã.o . :\ histol'ia p ;1tria .registr:. os nomc-s de 
(3Ii<ito &e,;1.} u c:-:~r--ilu, creio q1w !lClS5•> !'il.lhr Camlido Ba.pti~ta de llli -c-cirà, J«ão Pa.ulc 
r;:n seu nome, está. p :·c.rnp:..: a. mo.ntH' o Sr'. J os Santo• B,i-t·c-t-J, :.hnoel Felli;:i,rdo de 
P .-esitlPnt?. ,l:i. Repu !1lic:t, co:11n i:u e'tou, S0uz·i e Mdlo, Se1;l stião do Rego Bar
desLle q:rnS. Ex. se Mase:.,·e .tle '.itro ifo.;; li· i·o~. coadc dr1. Roa Vista, Cunho. i\·fattos, 
mite.s constitucic.naes. 8-~a,~;;atil•' • .Jose :\Iarbno de ~ratto.~. Be:i.ure-

Estr·jn. o Sr . Dr. Pl'Uden te de Moene" d~s- µa!ra :·:ohan. Titu na.y e muitos outr1;s míli· 
cnn~a io; c.Iui·m;t o soma.., tranquil!o c:c que tar·es p11líticos, a quem se de,·e Jilzc:· a Jtis_
t.-i.n to cu.r(·Co ]ll:.l'.'.l. l'C>t;lU!".".t' ;l~ for1:as i;e::t!i · Lka de l'<'C<Jn l:CC0l' OS Sel'V iÇO~ prestad os <L 
did~, e nii.o veja., como :'lladtbc:t ll. á C<tb!·cei· causii. publica. · 
ra de sn:i. mesa. ou at~·a\·<!s d:H gaze> qu~ Ciixiu.s, cs>c grande patr iota. que enchcr11. 
eu>•i!l·cm o 5ell l ei to a :>O!ll !Jl':l. p•\·o :·o;;a co:H :i.~ s u;is ;:lorins to•I<• o scgimrlo 1~.~io:vlo; 
r1e.sse no\·o nrmq•!n. S . Ex., h (Jllr<J. fae ,;cj:\ Porte Alt:!Çro, typo de soldado-c1çl;i<'lii.o; 
fo!ta, não tem a:; mi'i.o.<, ne'.n •ts n:,;t~~. ti : •. :~~ : Oz· •ri0 . .... lc . .:e;:1!orio ; A1·gollo e Pelot:<s vos-
de ~;i.11guc írmo~:tinte. l til·~ m. •.J.nfrcm. umtt fo.l'da . 

! s1 o i"'l'•m·io não desprezou o auxilio \·a-o SP. . FREDP.mco Bo••nEs- 0 Go' •'1'no <11m ; 1. " , '· ! 1~' . '-1· ' t ~ -· p~ocurou col 
corrue sob•·c b :i.•·or-e+a• ~ UPl (jl'V " l'n•i moi·· • · .C·S"! " '-' m : a: .r cs 1 lU~ re_, ~1 • -

• • - • • • ~ • ' • • " • 1 i"c:i.i-cs na Ca11!n.i·t1, no Senado, no con,elllo 
O S1L lloooLPRO p ,-.1x:\o-Out t·oponto, Sr. !de E.s::.:do e nos min í~tet•ios. w mo h:i. lie a 

Pr·e~_ideu te: tenho _tido o t!esprtJ.Zer de ou-ri1• I R:·publi;":CJ, >Oh penn, de n~gra ingratidão e 
di·: e:'. :tt~ n c:oHeg~ q<~e muilo ~!:lmiucro e j de~:i.so r:.iµl·.Uil-os; ella que tanto lhes de,•e 1 
estímél, que o milit<tr nfo cl>Jve occnp:i.r ca.rgo.> 

1

. E' m.lster que todus se le:n!1rem diste>: o 
electi ,,.os. solclad•1 e um c:C.;vJií.o ~ (3ft1i10 be'"··l 

po;·venturn n1io pede quem veste um:i. fatdn Niío insi~tirei mais, St•. Presidente, S()bre 
honrosa ser Depu bdo. Seniv!or ou Pre.sidente G. cooservaÇ"ãO do quo.dro do exercito. ttü como 
da R!!publica? fsto, Sr. P r ;•sícente, é tlei; se acha., porqun.nto estou pleoo.mente cun
c<:ahe-:l•r o «'S])\rito da CQnstituiç-I~o. cujos 11 -v ,~ncidc; c1e que ~ Camara. não desl!ja. al
~}!ts . ·tO e 70 g:nla.nt~: tn , a.t.e o.os; aln1nno:.; da~ t~t':ll-o . 
Eseoias ~Iilita1·"~ de en>ino su1iel'ior , o di· I Lembro . entri)tanto, ma.is u m(\ vez ú illus
r eito de ,·ot:u e ser vota.do nns ck1<;:ül':s fe· j' tre Commí~siio de MarínM. e Guerra. que é 
deraes. . presidido. po1' 11m velho general, íllustrado e 
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cllcio de ser;riçn.;; á Pa.trhi., ·que níl.o d!•mr,rc · munl!O acceit.'l•el, po:rqur., sendo directo1' 
os J'in·ece1'S relativos aos pr•j cc·:O!> ...:e l::>i ,fo oLras 1;ii l1 ~:nes e corumand:iuto eia gu~.1·· 
tcn ent.~s ti. or-ganiza.çõ.o e mêlhoraa:enfo t1o nif;~'io rio m1::u F.st:ulo, q 1ie tinha, talvez, m:i.is 
exercito. . d..: :J110 inil elr.ik11'c>, não recebi .do g rande 

Compefüó. depois :i camo.r:i.. dotar o m·ç:,. ln<°;l'fo, a. cti.h politic;t nr.;;uei npo!o até re
meuto d:i. guerr('. com :1s vel'b<:\S n~ccs>arin8 ! bcnt•:lr a maldi_t-0. re;·aLta. de ~etembro. P•?di(lo 
ao f,~1·d:i.mentL" eq aip:;in~nt·:., r.1':nr.m~nt<) e algum que ti•ahis>e tal des •jo . Entl'ota11 to, 
i:µunicio.mcnto dos rolüa.<lo:i. llcm C0mo MI el\l'. se correspondia commigo; t..i.nw que zeto 
conce1·to dos quarteis, cm·rulnas . · l e .;J<H~r,lo. como reliqnia, ll. ~rt::. que me 

. Ifa . CMencia. de ho~pit•1c;; e <lo fc.-m:ir-i:i.s .1
1 
~~''''~\'eu . p:mcos <lias antes de ex lwlar o ul-

. ori;trn1~as de accordo com os re~nlla.wc:n trJ> ·l1mc_snsp;r o.. . 
nn vigor. .o\.° enferm:i ri:\ de S. J1dii:J d'El-Roi J O C'.>!HNlltl:vlr;!' lx!acm.:i·ito d:~ Ropub!ic:i. 
n:io t iuh(l. um G1,ll l' to on<ia Sfl pu·le>se r ec·n- ) .í :·u:~ais tlis•:! a :dipem ou 1l ;~u ;-,, cdcawr •JUC 
lhe~· <tm omc:al cnf,,rmo, qn ,n·lo nlli <1>t.a.·io· f :iL: ·•d a j)cr1Xlt.u,1r-:'c no l"'"~l', tiu -.pr.ejUllic:i.r 
:~ou o. l ti'., br1.tallião de in n.l.n ~.;U' ia ! · ; <:, eh~!~ ã,.) 1 ~0 \tc: Lu=1l Preshlc:-ut.e c~vii. · 

N''"'~nm-se 200 ou :3ü1)$ p.";,r\l n ! ·l ~·ngr> 1i1 d~ 1 :;:"t·J cri.!·ro .~o ;.cr~~sr ... <i nu !nt~Jn to ~nTvlíz de 
gottei.r:'s de cdi~~iQs im~u:·~:.tnttts . p tra. St" J :e. ~'.;.~;:;~!v~· ;.· o CXüt·dto~ pr.l:t dú~o r·g:)n izaçITo e 
U'c'opan1lerem, uatn ;\ dns on :. 1 · (:~ :1n::os •. rP<11:•.:1;1:.n 1!c ~cu qnad:·o, CCY~m1lo·oe ne!lo o 
conl.i>s de reis co;n o reparo ôo5 1hm11•,$ -::1:"' \ 01\io :io 1I:Lrcci1:i.l ~xtincto. 
ns mesmas causaram! 1 Si :1:;:sfm ror, perdem o s!\u tempo: Fio· 
Cheg~ a esta Cas.-i o orçil.men_t..) d:i. ;;ucr:·a riu no vh·e e se ;i.Yd nma nn. alma brazil(•im

c com~ça a t&ourn. economic:1 a corl~ r •.• a ú u:r:a. it>g-cn<li~- c as legem!as Dão sedes· 
:i. cortir dcsa.p:edadamente nas <liD.e~.rnte.:i 'tl'o~m ~ nem so apn.~am ! 
verb.~s . 1 N:i:o lia tyl'anni:. ote No;·o, in,,.cja de fltuog, 

o Governo pc;1iJ·:i. o fl. l'.\l O pa.~s-.üo ;i, in.surn- f;\U~-"~· ue inimigos pequcr.os. que po;sam 
ciente qua:itia de l .O:JO:OOOS. para cbr<l.S mi- :v-r;ir.c:;r do co ~«tção de u:n p OYo\ os nom~.s 
lit.areo:; tr.as o Congrc;;su co~ceJ.::u apena~ gl":·l l)~og o illuminadn~ 1\n u m Pelagio, Cid, 
709 :277$0l10. :\lrous0 !Icnriqnes, Gn,tilcrmc Tcll, Joanna 

lsto é irrisorio i· D:t:·:·, '\V:1shin.do11, Bolivar 0ll G:1.ribaldi ! 
A Dire~tori:i. Gemi f1e Oh:•as :>.!ilihr1;s res- Ain:h qno a P<i~da se (l.;st1•tm·. emqmrnto 

pon.de 11ór scrv~ços •Jesta C•~1)it.·ü e inn t.•J;\os exi•t,1· 1.l.m b-::o:l.lt<:iro (\l\C U\~ cho-:e. so1->re 
os Estado5 da. União. pi!.!'.i cu,ia dil•(!cçi:.o, Ui.u as r uin:-..s, r, !m11';;;;fa. .lcs.!{raça, hfü• de ca.hir 
lhe b:t:<fa.ndo os offi::íae> do co:'[l') ili: on;!e- !a~r! : :; :>s l'.c itinor e :!e sa.:Fh •i:! s·=bre a..'3 cin1.as 
nheiro~. •\.p-roveit:i. alguns Je outr~ <\ !'mu.:> µre~i •i;;as .-•e T ir:ii:.:>nt"'s. Caneca., ·Benjamin, 
scienti fi c.1.5. Dc:idor°') e Flori:mo. (.~:füito bc,,1, mu ito bem. 

O Sa . HE:~lUQUE VALk\.DA!~ES - Pel:i. m:i. O o,·w !o;· é m:<i:o c:Jmp1·imcnlado . ) 
distrilmi<;ão. · 

OS•·· JB~u·oos~ :Lin;:n •1iz que o O S1t. Rooor.Pno PA1XÃfJ - Q\ltl o~.r:u ri:) :L·-r:\. 1 est:t illz~r co:n p1Jn.co rnab; ~ ~t; 7L.1U: 0~: 0.3(t~iO ~ ! r:·nJt•;;to ciu~ .. ~e r!]sc;ute ··o!.n ;x .1rta t un.:.i se .. 
r~ :::.~ °'"~ co!;sweraçu2s - uqu:..~!!:l S que S;) re-

0 Sa. Hi:::..i=t tQvi:: VALt..\PA.!\E~-.\inda hoj'• r--t·0m l~ nec•~$,VadLl in J.di:is.·l tio pro\·i<len
foi Ukgal1Heutc nom1:o:vll' pa.f''l o Cea1·ú n;n cLr·$.C', no scr?t.illo de serr,m dfecth·e.11lente 
capit:lo de al'tilh:l1·ia St~Jn cur . .;o de e.:1gc~h:t- !l?"i:y·nc!ii• ~o:; . .-.s cl;n•Lis d.u cxc~,i.~itn . e üqu<~H:lS 
ria. A Cvmmi$.iàO ap:·ecio L:;t u. q•.;.;; ·i i ::~:n l'rspcito ti 1lemon:;t1'<t•:i'l da in· 

O Sr-.. RnnoLrno PAtx.:O::o- Srs. D.:ip nt::..:o~. c:n-:•:i1;!a 1l;;3 :r:cl'J~ :~te h·ije i!:cp:·ega<~os p:: ra 
org;i.niz~rnO$, me!hol'emv:.: o (;Xe': <!H.O ; não ""'f'. fi•n. 
llle te111.lamvs. alisolut.'lmcntt?, rec.··hi, po:-q;ie : p .. 1• o.·casiiio de justifrc..1.:' um requeriro:mto 
ellc niio quer a dh;t !l•lura.. como niio a. quiz o <lc informa.;õe.:o que:~ Ca.u:ara a.pprovou. pe
gt•ande, o. inolvi,i;wel Deodor·o. qne dtlix11u o ,!in.10 ao Gover no 11a Kepublicu. esclareci
Pod~t· p:1.1•:t nii.o 1ler1-;1mn.r uma ~ú gotta. d~ me'.1ti>s •t r<i:;pttito cio numero tle claros ez is
S().U>?Ui) bi·a7.ileir..i. E~se solrfado i;P.n"roso te•:õ.c•s 110 1?xe1.·dto nn.r-ional e sobre o modo 
amargiira ~ ingrati1liio llc :tli~·issi.nio~, g;)!:.. cc:.;,o t t•m sido ou tem de ix;tdo de sen·ealiz:itlo 
frer:i. iu,iusti~·as clamorosas, mas tuuo por- o alist:tiocnto militar no~ di>er ;;os Estados . 
doou : por isso mesmo o s•m.11o:M abJnço;v.'.() mo~t.rou 'l o:·M.,>r que gro.~1· 1e p;i.-r le i:le -re~pon· 
cst;i. impresso no cor<içii.o do povo, onde tt'l- ~c).\JHP~dll pes:.i 80b<c ,() Govm·i;io 1!0 Sr. Pr u· 
gura como legenfi<t ia1p•ire"i ~-el r d.cn:e o~ :IIorae~. que conta. .)a tt•es longo;; e 

Benj .. min Gonsta.nt foi o cxeinplo ediJi iM:cua11,1$ ann·••. em re!aç:i:) a estt> problema 
cante do civismo ; Flol'ian•' Peixoto, o tel'- •w c ora ii:Js aswber: ,:i.. vor modo \'twdadeira.· 
reo nfa recb;il cnj:i ffi (<morin. no;; <tlcnt;i. e menlo :.ill1icti ; o. p0rqt1;,, po3tos de la.t!<> todos 
anima. nuuc:J. pansou na. dic~act ura m ili- o~ iuwito~ opposicioais~, cp1e n;lo o trazem 
far, -.ló.mais contrarion a elei.;,lâo 1L.1r tc,;t;i- ii trib•ma, por is.-;o que a. el\l\ o condui o 
Prndl!ntc do Mor aes. rnsto p!)SSO do Sr . Dr •• t\escj o d.e bem se1·v ir á ltepul>iica., e medi-
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t"t11do calmo. e retleetid~menic sobre a sitÜn.- itle<i.~s inso.riptos n:i. Constit.uíção de 24 ele 
ç:ão, - n~o é lícitv a ning-u.:m recusar-~e ã. ·Fe\-C!'ei!'O. e a tespeito cfos quaes a grande 
c0nsídC!mçiio, qne e.vult:i, no e~p~rito publico, mah>l'Í<'- dar[tWll!·S. flUC qucr1•m monopolizar 
à1?.nt(• das notícias, i1âo só isto, 110. fülta de o titulo de consf~rvad01•es, ~ó tinha em tem
notici.1s, _e tanto qu:.:.uto isto.-do aese;icon- pos id<Js umr• comprehen$l"u, uma preoccupa
n•o d~s cme por itlli cwren1 munllo, cm rela- çiio-a do n:i.o procurar comprebemlel-bs, o 
Ção {l brava: e gfol'iosa. exfl~~içii.o, ctue, ao dcs1'jo impcní:o.,tc de ridiculariz::il-os . 

• Inantlv de u1i:i g~n('r<:.l g-1:>riuiTiamentc i·cpu- Ma$ h:i. mai~ Jn (JUC isso: o or-:vlor vê.como 
TJlic..-i.no, t.ão anl1go d«t~ imtituí1:0€s tle 24 de mn (loo co1·yphens~1io p:irlido con,eJ:'vactor, 
fcver-cir·o e tii.o amigo fie sua ~·atria, l!ate-~e ·o honrado rep;.ib!1cano, quf', em· dias que não 
nos sortõe~ (Je Canudos contra o es,1u~lido e vão lo11g>1?. as~ust:vlo ppl,,s progrRSsns <la 
hirsuto fonatico. que os rest;tm·;vfore:s i:nrie· prc1p.-gau 1õ\ 1·!'~tan,·"0iora, niio tr:·pidou em 
uitentc~, os iuimi;.(OS da R• pnblic:i procurãm lan~t:l' n1iíu :l•· 1·e~m·so«. que nãn são a.ponta
~01lc.ca1· :i. v·~ta 1i:i.e s•i:t:;: lwr·Jas impatt•ioti- do~ (·omo ~(>11·'.o 0~ mais no.tw·:timeílte indis
ca;; acre·lita-s'l que C>Si\ l~giã.,, üc l;l'o.·.-os. c.-.ulp~.,·eis, :;in·~" p ·1· pn.rte dos c\Jaffi;H\O.>
(jue se ba.tem em :p•·úl d:i. l{epe!Wcn. rn•'•:m· j·j:;~oi:i; i"~-; · ·~ qu:ies uf:n p:11_b,·.c 'e" pos'.os 
tr<,·se 110 ani,rustl\1so m, m0nt.0 ncttial c•-rcr.cb em p;·:Hir;~ P"t' um t>Spirito emincnte1nente 
<lc dilficukl~des ,obrfhnn;~m:ts. c•.!''e:;.;',o. 11e j ·wMiro e ::.migo 1\0 pn-nigio (la, antori<hde. 
ob>tncnlo~ niin pre,·!~~03. [leviclo a i;;,;ire•·i- l{ef·rc-~·~ aqri~lie l}l'O~essc> \(,; que o., C·J
ôenc'a 1mperdra:·el. rr~Ja. inepcta corF. qu~ éli:~ús nito C··~i~ ni e que a constituiçiio nã':I 
con~et~tiram que :'lem1>nto~ <!e t:•.l ma~rnit•.:.je, cõniiente. s0~undo o qnnl o lionrado Precsi
<tUEI forças tão nnmr::r·o~as pudes~ern se con- •lm1te fie S. P•w!G viu-se livro rk ir:oportu
l?I000.1' acs olbos d;i. :i.uto· idade publica, $Cm naçio dt\ propn~'fln11a. mon'1.rcllica, :n[l.ni\an'lo 
lhe despertar- :t mc,nor apprebc,nsii•> nú to- f!'.d·m1• dttl)S e 11ii1i ';)rovidencklndo, como se 
cante >i. segurança. t.lu. J{epulllica. (.lpoiado", far.ia miste:-, <i respeito <lo.dissolnção \'iOlenta 
muita b~m .• ) d:i typoi.rr-aphil\ o do jormü que se bati:i 

F.rn .seg1Ji·la o oraàor e~t('?"J<'!e-se em la!l;r;t$ j pel()' irle;Ll mnua.;·chic0 ! . . . • 
cons;rleraç.ie~ a i·c'p(·ito elos :;.cünte .. -imer.r.os O orador n:i.o "·1u es~'.\ cspit•ito come.r•ador 
de C;1nu<los. ín~u\p;uido o 1io1·ern,·, de im· 1.p;ir·l lnr p:m1 os recur.::os ela lei, para. o in
previ.Je:ite e inepto. tle:wnh,mc!o ;;. ~!tu::.- querito ..• 
çüo tristíssima. o.ngusti11sa. r\•) H:>a'l.i!, nrJ caso Cons,T\':t1lo1• .n:i:) é':quem que!' e quem rlíz 
tle <les..'l.str-e d;,~ta qn:nta exp~ifü;ão. qne o ó; co·1~··rvadorcs d1t Con,itituiçã.o pre-

p,1ssa d·•pois o l•r:~do!" o. a•ial:;s'\l' as infor- ~idcncial não po1len1 ser aquelles que an·o
maçõ ·s prest:~chs 11c:k1 Si•. M.in!st~·o d'' Gwm·:i, [ r~m n l·:1;uleiI•:i. pa.1'l:tn11:mt,arista. (apoicuios); 
em rohçiío no eJfo:"tívo acõti:1.I do tJ':c1•ei;:o, u1n~Pr·;udO'.'t·~ tli, C11u,1i1ui•;:ío <le :M rle fevc
info1·m::<;õ~s requi;:;ta1'~s pela Cam,ira, em rei::o, q:.w ;\J..Lil iu o a1;onyí!iar,o à" irnprc:;sa, 
vista da ctpprovaç:lo de nm l'equerhnrnr.o do n:lo podem s':'r a;']Udks que o querem sus
ot«l.G(ll', t~nt~.r; wmer'1n1!•ll'~S <h Constituição, que 

Cnnclnir:d,), o or'1.dor quer l'ei•-indica1' para creou o r<•µimcm de plt·na sepa1·a~:l•1 entre 
o po1•ildo a qu~ }lHt"nte oig-:1ma.:; conquis- "s dois (1(1'.JCr··~-· t<'mpora.l e o espiritual-, 
t:ls e alg11ns ir!.e~1es. d0$ quaes, vê, ~e :pn- :1ã.o p;ir~m sor :i.<]udkt< qu~ querém co~:ser
tendc f:,zer mimc•p·•lio, p:n•:1 i11screv<"l-os em vara [rg~çãu ju11to i Santa Síi ! 
umo. lKmrieíril-, em qnr. ?.t~ hajc niio foram os SRs. r:.ooor..ruv PA1xio E .:Bm;;xo n;;; 
in~Cl'ijJto':'; quer t,~\vinclicar rn.r., O seu par- ANDRA!I,\. diiu apa.:teo. . -
tido todas ~s promessa;; seduct ·.ras que fn-
vohe'n o nome, com qne 1:1•ttn se a.~ena a O Srt. B,\.REOSA L1~1.1.-Conservo.dores ser~o 
cr0 'uli<' .. v'e publka, coin que toint,o YO.i !1\h A ne:::sc ái•t esrn1-;'to dioc1·ilninados positiva.
ser.do explorada-o notur: de pnr·Lido ro:;ser- mente os p<u·titlos-nquell~s que so a.rregi
v .dor. menta.r~m em torno <le uma. bimdoira. e os qtie 

ConS'·rvad<'r, co~r.o r<-riuhlil!:•no, corr,r, ca- se alíst:t1·em cm tomo de omra, em que es
tlwlko, :iüo é quem quer: é quem effectiva- t!'j<i. inscriplo ocnrnhate a. tod•)S e"5C8 leinmas. 
mente•1dernonotra ~er: demonst«a-o ;o~· idéâs, Então h~ve<~t partidos. 
demon~tra-o por s~nfirr.entcs, dem,;n~tMl.-O Fór:i. distü. 1)s parti·'os 11iio esiilo aioda 
por ,v;t. ·s; mas. dem·•n"'t.t«t-o por ac!os ha- cr.:·~dns; e a <lis~r·iruíuacjío de conse1•vador, 
bitm1e~. por Jta.lJitos, netos tito .-orporiticrtdos. éym1xit.hica. como é, tu.11to pl>de ser da~l:J. 
tão cons\lbstanciado~ n~ e~senci3, de cada. in- $0 part,i,Jo, qu_o milita. ao la<!o do Sr. _Pru
divitlualídade 1,o!ír.ice, ql..~ b~otarn exooma- dente e.e lvior"es, ".'Omo ao que s~ oppue ao 
ne rren·e r\a s!•a ç··ni' urta rl., <'úrl: • dh · con- seu :.w"-'erno e i-.,c1pr1Jé1,t•,nentê po:.l:~ ~er ne-
~e!~\~~~,j(,~·~·s ~;1(~,. ··~1~~~~;G~ ~:j.~ ~-!~.i~ e;:~;,~/~~!;1+ ~~u 

1 

g<t~:o.- ''· .:~ .. '.·~;~;?-~1'-:~,~·:Lf!~.r cs~~-_ . 
l"<·o u'o 'lO'"·t,'·· [;·• .•. ,-.,, 1-. nr.c· S ~.-"!", o .'1. uw.~·-ª CO • .-tll\cldOJ nao fJ\lnO nem ....... .! L•.&.\ '.AV , .,l..ivu "".A.,,v..., ª ~" """'" L'-J d "" • ~ > d -
Sr. w::<n·al Glice;·:c:, F',,"riuc quér:·:1' ceon- 1 ~ve 'ervll' (,e tr:~ma. e exploraç-ao. 
servar,. D:.:..tbnrlo-~~ _per· tol..!.u:; w:1u~llcs l (J'duita úe;-:,i, ; :na~ito lie11·,.) 
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Vem it Me:::a é lir1a,.. :i1io fa•!;;, e; em·iuda. 
Comrois~ão de Orç:.mentô a Eeguiate !Í I 

~ () ~~r. Alci1&<lo G:i..zan~l.).:•ra-

SEGU:\D.\ P.AR'fE DA ORDE\f DO DIA 

j. PG·~O (1. p('c i a, \" L'<~ ll:·h\ vrdcm. . 
. . • O .S:.i:t . PP.E$!~i·; ~;Tf: - Tem a palavra. o S:'. 
ele le»ra) ~':'\.!ci L.t Ç o Gu~i.nar;::1.?'~?.~ . .Ao projccco n. :n, d:1 1897 (For~a 

Ao. art . 1°·§ 2° - ··m Y<';c dt - uté 
jll'<lÇ(!S - d ig:.i.-se: até ;;.{)(JO praças • . 

1. :wn <O> § ?· - .i~Je~~ ,.,o G:J!HU).~J::u·:t 
(-pefa 0 1·(/co 1! 0 1z qi;e :~ C::;n,n:a. f'u í hon tem 
:ni1•r m;1.d-0. •1c que m:1 •1e S•!u~ membro.' cs
~':-v'~; .cm . nm ~-orno <1o t f!J•ritorio d~ E,t:J.,:r1 
ao [,:o ª" J:: 1~c,1·0. co:n :i >U-• e~:;:-. c~ :-ca<l.o. 

Sala dl\5 sr.;~õe>; 13· ·,:e j u lho tle J 8üí . 
-Ba1·bostt Liiua. 

'\t('t'!m á ~rl\S.1. $Fio l : flt~ ~ :?.;,oi:;à~J :; ~ e:lt :·:un Y.~l~ .t·. ':-ç:;'. po~1õiid tl~ rnc;'r:io Esta.do. 
COnj:.tUCt~(nlelltC í.!UL. 1 "i::i!tt~-,.ÜO r'.S ~C!!Ui utc::: 1 

1
, J:s~::,..c.: 1tan:unir::;Ç ~l :J. CUJ:t_.~:~v1ôa.'1!) O Or'·'i.? 

... . 01 t~du P• e•!·.sa. cne 11•; ·N !J-.·.1t>l l~ ..... ~ 1!a. ao -c!t 
'1 l!3''! !\:C- t, ~o ce ~,.lf::;~\. i.!~:l Ca.nKi.r·a l l<ls S!·. DC:lQ .. 
t.: .d~ ~ pe:o i!l~.:-trc DPfH.uado p·:~ !v ~tio Gra:~tlú 
do ~ tl ! . ? ~ !· . t ~:_i ~~:an1 ; do ~a~cin'!e:Ho. 0 o 

.:1cldi!icc!S an 1·r1 :J~ c~1, H. :J:..\ tfi: JSfJ7, ( Fli~·~o..< Sr . f>r~:-hicntt! .. i·~·.SP?!-t t!cu~10 it pe;·;.:unta qu,1 
tio 1r.-rn) o ora.11~1· lhe li.:z su:l~e qu •:, pr1;·c : rltn~h· s la. 

1.o!ni:.. :·. r i~nr:n-51) io'!h:·:n~i_l' que o tetr~r·nrn ""i .., 

Art. l.• r~mcdi:ü.,. mm •t." a~·<'>> a paulic.'l- f11rn ón::rtitk, ii Co:~;: ~: is -~o lJ~ 1:0n~t.;~~;~rr~: 
ção 11~sc:~ lei , o r:; ,,\ <.,rn" \H' •:>Y i•lca~i ;u·:\ n" V.:::~l,~<;;io 6 :lmr.1,.:i.. parn. qu~i e~in. i mlk:i.~;i; 
s~u tldn de ~et\ deiHrv (!rJ :)r:~ ?:O r·~,a::ci:!~o d~ n.s t •rovi th.~n~rus <pt:e no ca:-o ~oub~'iSsmn . 
30 dias, iuici -·•IO 1> ;1.iis':mwn•o do:: ,,idadii.-. 5 Como,evideo cerr!ent(~.es,:;: {JI'O''i'.lt•rH: iri .qua1. 
3p1os pr•.n:i. o se i·viçll rir• cxen:i :o. e:m t(l·las "~ ql~1:: r Qll-: e lltl. sep., t!aCI pode Ber <!c:u\11•0.<la, 
c~pi t.1 0~ dos F,.;;ta(lros e no Di• tr:c:o F~dera l. soo p el!"' d;: :;e•· i;-rbo;•ia, vem pe:·:.;uufar ~i. 

§§ Nos d~rna.ü:. nn1:G it·:nios tia Repi.i- ~1i:'~,_ ~1 :'.t·. Con~n~í.~:-~o 1'i Ct!ri1hL já 1n·ovici0~1c\'."1u 
bb::a, CS'ie 1;lbt,.mento f:r :;• :~h:t nos t.:r iu»t> {} (l tlf.• ~e t 1beraça1) k •lllou. Ao m·arh·r par~ce 
tio :.rtigo de$t-1l. lêi. · · J t~·· !!-:t'' i-ra. o C<"<~O ·ie 011vfr óquc llo. Corn-

Art . Em c:i•fa. uma das CapitnP.s do:; 1 nn~·tw .. pm•q tW.P.t•J a clelil:e;•;içir.o que u. Ca-
Est:idos o nn D's1.:•icto Fe.lcml d-."l'F-rá c~t·~ 11 • 11,r:~ t1:e1· ;;e to ; :1~r sobr<• o assurnpr.o , 11üo 
a.lista.:ncnto e,tat· t· rmina•'o (• vt1blic.1uo de.n· P'.lr::~r:i, lazd-o por n~:lh\lm dv~ pr'OcC:õsl'S re
t l'O do pr::izo n12ximo de 60 <li:is, a dat:u· do g11n1:nt;c,. aq;:n 0u no :leauuo. 
inicio dos tra.b:i.!ho,; r C!s:pecti vos . !':l.l'~ce:J/o--ilie que se t r<.ita r

1e gurnn ti1• e 
§§ P nbli ·a.dz~ n a im pl':!n'1a C! c:n c il.it,r.es aS<"gm·~r ap s. ~e:;ufadcs a in\' i()!a!tl!idatle 

a._ r~l•tdl.o ~e1'11 l 1!c1S a! is a•Jo.s, rlc:verão ~er <le- que :i. f 0n..,u trnç:i .. J lh e:> :i.~,;pgm·:i. pnrn o dr·s
~td 11lns d•' nLro de :m dias. os r-ecur .-:o;> rontt·:i emfl(>n.10 thi_ s·:.~l m:,_:it!r~t·;·. u;na ,·ei; qufJ :.i, 
inclu~ões in•~cvhhs, contado este praz·.j do C<••: ,mum~nça~ 101 a fo1t;. <:. .\iha. da. C:\.nm;·:i , 
t.:l':uino d0 antee<:u.;int". · p:1r.,ce-lhe l'Oi'.lS 1w.t urnl . :rrnds ~u ;· i•\l e mais 

,\rt. De entre t•s cídadií.03 defü.1i tiva: l'~pi<lo t1ue o Sr· . PN~i:!er.. t.e se digr,~se en-
mente a.listatlvs. serâ. em w rla Capital so:·- n:ir es'>:t commi:- 11 1~a1;uo :l.O PoclE-r Executivo, 
t.eaào o tripio r1o numero irulicado pé'lo <'.'ontrn- ~~;a.. ;1s firjs ~r.71~:.-. 10~ m 1. P:?~rio. Ccm
gent~ que cnhi. Est:lrlo cfovo rl• r , Ji~tribuiclo ,,u ,u1ça~ - _(._,_roiet· O< . ) NMte sen.m.o r eq ue1•. 
pelos d1Yel'>OS F..:;êarlos propo~ciona.lmente iÍ• quc,~Sc! ; ~~;;:~~l~rlo da ~udi~ncia da C_ommi;s:io 
sua reJ)rtosentn.c.'io n:i Cn:nai·:i. llos oeimttl.•lns oe 1,;oa,.m 11çao. L~g1~l. -ç,10 e ,lusuça. o Sr . 
ô ~fal de vag <>s abei• t.:lS no exercito n:ici:1nnl Pr~sid~pte l,,~·e o 1<'.CW "'? cr.111lte.;iUJc u l.O do 
a.te 31 de outnbro <k• co,.r ente ::rnnr.., e ioclu1- f>o1oer E:>:ecunvo Fcac1·it l. (.:lp1i<vlos. ) 

. tios ne~>e total o.i claros devidcs â exc!u.:Uo O S1~. P1n~sIDEtr:n: - A "Ie,a.. pniceliendo 
de prac;u.s que. l!aven<lo terminado o seu cr-mo procedc" il, n iio fez roai.s do oue o\iedecc•· 
~mpo de serviço, ate essa rlata te:-: liam eon-· às pi·axes s.0 gui<la;; ne.<ID. C. ;m~!·â. (Apoiad,;s 
tt~nr.do por força iu::i.i1Ji• nas fil.iiras do:; b:i. ta· e rtcio apafadr;t . ) -
lhoes. . .,... "~ n· "" ·'o ~-'-e I'! e . . - l "'' s - · , '-' "'' · tof-..: -au '"ª'' "ue 3. 0:1; m1ssao' e 
ta~~ erao tido~ .ªºl!_J.º l.iese1•to1·a~ e como Foliei?. nâ<> tem fu11c·0ücs exrcutiva~. além 
ter s t~a~dos, os c1~adv.os que. ~ortern.1l~s ncs da.::i que: dr:termí 11:1 0 R~t' imento. p ;ira, toma r 
t !D~~ 1oe:st:~_ le1. nao se a91:e>e!_'. ta;'.em as a.u" qua.lq ticr delille~a1;i'i•l no ~·;ntido !Jllf. c1 Si·. 
or1cl.1des 11111lto.res, dentre: ue lo dia;;. . ne 1.ut;,,fo ir:d iccm. :1. Me.'r. r:~ ;>.Ci>:l. o:i,ii· ,, 

Sa.lo. ds.s ~essões. 13 "~c - ~ u tho de !f!07.- l!·)fr1 ~:) \~.·. ~"" 1-1~~ !i':·i ~!_h·:: ~: ; -; .. r\;.: : s~,·;·. ~ · ::d~ . fr:.:. ü 
Zln:rõosa LfrJ. a . ·~',) ~.) :ia (~:) .. !i~tu ·::. .. .:~ão ;.h.\'

0

.ia t!.Ust•i :.. tv111en~o 
:)r 1Jr~1.k:r e·,:<·lli~i.t:· , Ei:tvh;.nrto \'• tv1l!~4jammr-" 
â Co:mn:!~&~ e <la.!l<lo C .. i3t.:t l~~::lc a~ ZHJLi·e !1icn. a discussão adSada }Jt:!a hor~ ... 
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Dcpn''' do. ;, \~e;~ .lcc1nl:'.~'1 que a Comini~s"ío ! VV. EEx:. csfií.o ~-xcic:i.ndo pai:l::fíes 1'nal c:i.ui1la.s 
tl~~~~t-1·~~·co:ilp~ellendtJ:::· !~ ur·gf'.ncia t_i0 facto e l E•in vppor~nua.5, ·. L~to que ate já. houve uma 
:if(l' ·;:este .'-ontiJ:i. Até a~cra nii.o r-ecebeu o tenr:it.tva lle n.;sassi!i:lto na pessoêl. do Sr. Por
r·:-~ult:itL.1 d r) ~-Xftmc.Un. Cornm!~sã.o.. ciun~nla.. ( .;..\7:..ta apoia.dos-: 11yorestos velie-

-o_ Sn.._ ALc1;:-.rno · Gu,\x,rn.uu ·acha. que o mentes.) 
fac(o é Je sum::!:~ ;;r:wi.i:1.1le e, íut.~re::'s~i d[- O Stt. ALCI:->:DD GU.\N.l.!lAP-11. - Ponhamos 
rc;:~iÍ'. i:nmc :iM:J. e parti~uki.r.mcute âs ?l'e· de parte a. persona.!i1li.L<le do Deputo.do em 
ro;;•tt'°'a..' de,~:,a e~~[~. e na.o po•b ser ~ratado que,tii.o. Supp:Jnhn. Y. Ex. sr. pr·esi·'o·,t~, 

·c;.:•:ro de~dem q;ie pJ1·v-cntura. connt'til ao ( a.ilmit~o o •tb:1E'11o para mais fri7.ar o mcrn 
sc:1\\0r l.oa·.t~,· da. ;:·10.io1·ia. ycns :monto ) qu) :< situa,;üo [osso invel'~ e 

OS!~. ll<=LISAllI:J o:,: Sot:;;.1. dá um ~.parte. J c~ue ~o t_:31ta.>_;c do ~!~1?-.-t.l?s .'~ig.o.',-'.> membro~ 
()""' 'r· -0. G•• ::-;·ri1.r.\ cl ' z que·)ã)'do.m,110.(ôJ.C .. 1cocu1i;o, ~ 1de.H1ca~. 

• ~··· "' L'i-·
1 

_ ,.., ,\. '" ~· .. 
1 '1' Q·mr-o ·F~irr,, 0 !a-• co•u ;s•o que n"o ó mo· 

~~ r:;o·'l:id.a nai' n:--1p1u;1\ s~._-,!~~n~·nttJ p:~~sr•al ; T-· ~ ~ ..... ~ i·"" - . • •• • "' ~" :". 

, 1, ,,, 11 ,1ª < ,-.~·"' .,-,.,t'':'l< vi oh '<:s. e ·icm ·pó:l•' 1 • icto por nen,rnm scmt1.nc'!1to p. s~o:•l qu_c 
::,~···:·'·',,-' •.. ,.:: .. ... ... : .. ·,~ • . -imc acho ll'.l. t1·;hun•1 nc;te momento,s1-

c·j"ceo, r c<Jmo a e · ...... r ·'· '.m ..... ) .. <' _.1,.: O d do: n·~o 'P'o c11·npri .. h'"o " - eu de"er ~e 
- ·• li'> ·e···· 1rr.··· 1)"J' C)TD 1J s0 u ·tn• 'I '<J , \,,. · • - f e., · · ··• 1~"' •. e m • " 
'[,_; l , : '.' ":·~·· . ~ " ' •. ~ l ,_ '" ' - 'inembro <leo e' l'.R.!ll(l.t'a ele ·•ef .. uJer as pl"êl\)-
Joc0mo~·:h') 1mpc11'.10 pet.t po.tc!~1. do E~btlo J ,,, • · •.. . ··io'·id s '· -
do !lio Je Jani::ir1J. ! nu.;;_~ ü.~ f ( l~ .... 3. _,,. ' .,, ' - .. -. 

y •1· "-S'· " 1;c 1-~ .. 0 0 s" p·e~'dl'n'~ pa":t ~"º pod~"·o, t.019.:l.t, nao pt.uc;no,., con-
01 ~ ,_, iJl ·•·• 1 

......... f ....... ·... .L ~ '· w, ....... · ~ ·c1· que h 1" ' l"l' f ·nc ·one 11• ., 1 'o u1n 
1'·lh - ''C"'''lment'S" li" etom·r·o'c"'' •• ·''r.".a l ••• c! · ~'u1 '' 

p~~-n ·,r f'. q.'.~{ r~'~'; 'e' re~ol;.1 l <-~~n a s,:i;.,
0

• lj ,;_e ~~u~ memi.>rQ5 co;n o seu dfreito de loco-
~ªh"' e.· eti ... .;i e '1-·~ ti • · j "-·.·.. moç;o 1·1·•p~ct1·'"'a ncl"' ,.,.~1·1c1 .. ) [O E.,.., io do 
c}~d~. in;lepenuenc;a e criterio quo tanto o 

1 
R'o·." " '· "' 1 "' .,v ~ 1. ~, .. (, 

a1st1ngnem. l ... :"> "" r , · 

o $i~. PR:msr::i;;:-;7:;: lXlle-ao nobre Dqlu·] _O SR._ B"'~-1~.1.RIO nE,~OT!Z.\.-Esse Dep9fa.10 
t•irlo que m:i.nde a sun. Pl'<)P<lsta por escripto. nao ~sr.:i. pl'indo ~o :11re1to de locomo:;:<io. O 
afün d;) q uc ::. Ca:n~'.ra 1tdi be1-e. j te!~g1:ami:na de .ho.1e basta. pu·;i co:ite~tar o 

, que v. i~x:. afltrm:i.. 
o S;:-. p ~e:,i.~1!e-i:l.l~e - A "Me~~. pro-1 o SR.. ALCl::\D1) GL\:.-\AB.\RA.-Ha commu

C(' 'cndo •!oa:o r•:·oc21c•u, niltl fe~ ma!~ do que J nicaç~", omd:i.l de um mf>inbro rle~tl\ c~ss. de 
o~ctlccer á~ \')'ax.l' ~sec;::i ·ias nesta C:i.marn..) estar ~offr'cndo violencin. e nenhum rnot\vo 
(:!1•air;.'.lo_, 1.:_ '"!º ''J'?.i'1:l1r'-) \_'._·E~. ~a~e '.lne•I terr._'O.i ~c.rac!u\•i,Jar da ti?-lo.n·a honrad~ desse 
a Co:nm1s>:i.O ne P ul:Ci:t [,n, l,:>1nar·;i na.o cem no,;:;o 1l1.-rnocollen-~.[.4norndos. mio apawdos.) 
fan~,,ue.;; .,:.;:·cllü·.-as, alé:J ds.s que dotePnli ... a V. Ex~ comp!'~llenrlc que é al.irnlut:1mente 
o l~€gimento. 1 fü'c~~sario qU'> provitlcncias ga.l\rntiJoras U.os 

!'anL tOITl(ll' r1unl 1ue1' rlclii,ern(;ão no sen- pt·ivil0gios 1'os D~_putacto; s~j;un da.:;i.s. Jogo 
ti rio que V. Ex.. inr11::J, a >Ie~g, p·ceciza va de 1 que a violt>ncia cl..i;igue ~o conhecimento da 
0~1 dr tt Co:IJ;llh ~o rc,;p~ct~~a, e ~1·eeiZ~\°<t 1 C•.tmat•a.,e :!aturdmente não ha neste e.ª~º. a;i
a.11111': ,~_.,, 1«':1) d:~ l:L<narn. i\ao po·l 1a, a1Jso- toriJa.tlea. que :t Cacnurs. pos~a ru·.-orrn;· smao 
lu t ;"lli:f:n tt·, proe~d"r c.,·-.-.f(i.do. a V. Ex. ,tüo in :.eres-mdo como elln. no. mauu-

En-;i:ln<l•) o te:c;:r:·:tmai;i. â <:ommis,ão e ter .. ;;~o do seu pt•estig-10 e na sustemaç;l.o de 
lh:Lle d·s~u p:1rte:i V. Ex .. a. 3.[esc.. de~l<i.l'Oll $t:a lib1Jrdado e dir~ito. (,tpoiarl~s.) 
qu:: n. Comil1i;;sio ·fo~'erfo. compr~!:erafor ª O SR. BEL1SAIHO DE S·.•üZA dá um apart~. 
u :·gen~1:1 elo (a cL1' e :ign· ucst2 sent1co. 1\ t~i 
:l.;.,"C"il llàO re:cbi o l'l.:SUltado do ex;~me da o Slt. ALClN!JO GVANABARA - V. Eic. não 
Coinmi::s,to. . . scri:i. dig:;o de 8Í mesma e ol:l c:l.Cl.eira em que 

o s:~. BELJS.\i:io DE souZA _ uem:i.i~, não 1 se seu~,1., si nii.o ti ·.-e.~so e ~uzes~e e maior 
])r• :al camtr:lngimenw: conf, ,rme se v~rific:i. ElllJ?éll<tn, em sa-;tanta.r e detend1;r us pl'eN-
<le u :a tele~:·;• mm:i hQje pub!íc.'.l.do no Repu- gatrms üesca Ç~mara. _ 
2rn',{ú-.i. (A.irdadi;s e apa;·t .. ~ss.) Uõ! Sit. DKrürA1io-~fos nao fol:'am oITcn-

. did:is. 
(~ §l..-• .:":.i.3.e!u'-iO Gu.:~na.bt:..~a -

Ro!c1'<tr-rne-lJa Y. Ex. que volce ao as
s:ir::p',o. Elle é ue ~urn:füt gr.:wid:v1e, intc· 
ress:·l. ~iir~ct:t. írn1n~:G.lata e pi1:·t!c11Iarrnente 
âs prero_:.;:.tti V!IS tles•<J. C:mNra e nüo pôde ~!!r 
trata1\•J com o destl.e:n que pn:· vencura con
viria au S.r. le~:. 1 !e)· (l;L i:Ja.iol'b?.. 

o S•~- BELI"A1~li) Dii.: SOUJ.,\ - N:io lrn. 
d,;~d.,m. :\o i1e;:w1{ica foi pub!icado hoje u:n 
teiegraH1m;1 •.i..Í $r. Nilo Peçanha.. Acho que 

O Sn. ALc1xIJO GU.\NARl.R.A. - Recorde-se· 
V. Ex. tle qtv~ e :i.nn•:> po.s.>ado, qua.ndo a. C;i,
mar;:. era <lesacatad:i. pr.:a. polícia; do Sr. Pru· 
dente tlo :l.Il)t·a.es, e o n 1,;sso Ul w;tre che re o 
St·. Genern.i GliCl\rio tinha a vida a.mençada. 
pe10s sk:i.1'\os qne (tO l·ev.)lver o espe1"a.va.m 
n:i. pm·t~t,·o houra'lo Pre~itlent·.~ d~, Cama.ra 
n:"ío esperou pelu a.u,J iencia ela CJmroissão de 
Legi~lação e .JustiC;t para d:i.r provhteneb1s, e 
Ítnllle<l.iatarnente roi peSSOttlmente ao Sr .Pi:e-



Cànara dos Depli:ados · Impresso em 21/0512015 11: 18· Página 15 de 18 

sgssXo :EllI 13 DE JULHO DE 1897 209 

side:1to du Rcp~hli(·n. 1x:,;ii1 ,·,;i;:~ sr iJ.j ~ !:.:1'-'~:~ 
consi~1e--:~J.!' $iübl'P. () csf:;,;~r \ J.r; ·'\; :"::..-'i.\:5.0 c,·j, q ;_\~~ 
esta.vil 1.l Ca.;n\l.r;L (..:l;;ioiado l' ~) 

l\ão é possl'V"el dcb:ilt" col':-er 8. l1c'.·0Ii~~ 
qur!stLJts de ~~t m:t~n.itn.1l~, rg1.o ~:i.:-; ~r'(Jf1_1r:i:.~;: .. ~ 
1u~·Dtc interc·s~nrn ü p1~0:1r:o l1r10 d:-:. C;.\~f~:i~·~t, 
ir~tc~c"':-:s~!1·!0, IJOrt.::tutr'~ ~1atu;·;_:.1:ne!;te ::O 1L· 
tfidt!. N:Jç~o. que n[i.·J ~-·ódi.-: co111:ç ~ cz~ q :.~~ o 
l 10dtjl" J...~gh;la.ti\~O l';:::r:ciOi}~ S."~h 1)~~8:~:-:f\O i· 

ainen.çc~s" qi_:e St; G..e:-;1Jaca11~1;t\ ~1 $ C·b~·~ o.~ ::2.u.:.;. 
membro~. 

Volto-~1e. por con~cq11e:1c(;i, JX•.r:: Y. E::· 
p:H':t ped.l!·-11u .. · qi::e .PP:-~o:ürncn! ~ <~l.~iT.!. r:.-:::t~ j\~ 
to1nri.r o c:.1.SD ü!n c0nsrde1.-..-:.çd.:1 e. r·c ::r~! i .. ~;J, ~-'i.HH 

~ :-;eren .. ~d :~úc. in(~C.IJ~~n frud::. e c:.·lt:~~< :.1 rlu;: 
tauto o tfütingaém. (JJgi:o vem.) 

O §t· .. P:•csi<1ea~c---T;i'.c~:! í':J .:ü:!;\·1 
uma vez aJ nobre Dcriu~=~·J,-, e ~·i ~- .. :i;n;u·:~ 
que o precedente l\í._vidn U(·.s i-.~ s~~~üi1i<J fi .. i 
exo1·a.-re;;irne!ltal e :i.dopi.a-,io pi:' üc·!lh.,:;·;cç.'.o 
da Ca.;nara. 

O canünho que ~:ne i::~1)io., ~e!!lü~~ ~ .. ! 1\ (p:~ 
~eg:ui, ea~rhtrrdn 0 t·.:ie;r':3.:nm~.t ;';_ rc::p·.;e;;;\·a 
COJ!llliicsii.~. yma Ve:!. PlJ!'éill, CJU<! . V. !·::e 
pette qt;e, inuepen1l€'1t~~ 1.{11 p~~I'~"'C:_•t• t~~-t : i,. H\· 
mi~5;1u ~e L·OH!C q1:1~1111~c:~r Ja:\1j.:;:. :·. :·c:::~ct !/'\ 
vou -púr -:~. Yo!,o:-~ o s~~u :·~ctnt!ri.:n----i..~l·J e ~i c~s:c 
a:-~~it 1 ·c /i}:1 ac!.0l1btd·1 nãn ic~rP-l du ·/j~ ; ~-~ '.·10 !l~j. 
er~1 pr-nt. ica. o 1r:.·ec~::-:leut~ cit;.~o ne~;; ~ ,:;'.:·::-.::. 
Deput:tlb. -

<lv~;. Jt~r~~~~~ ti ~~.~~i;~~~f u~1 '\:·_:~~~~~~?~:g~ ~~~~ ~: ;~~ 
peço <:O nobre !l.;.[lllt<lchl qtl~ ;n;,ii'l'' p •!' •.'~
"~r·i;·to ~> su.:: pt'npo~t.:-:.~ l)~l!_-~-~ :S!S.b1~1::tt:.:1-::. j;:> 
mcdl:l:.~ment~ :i :~:sçu-s~rr.0 e a Y~r:~ cs. 

Vem i ~Ics'.1~ é li<lu, apoia.do e en tr-P: c:n 
discu~2ão o ~e~tü::lto 

. Reque~ro ~Uê ~i :,res.:1 r.13. Cn.rna.!1:~ ,J!>S Dü'i)U .. 
t.-i.do3 I\.:rnett:~ ~ú P\:Jrl.:.~1· Exe~n1: iro Foilcr;·.t o 
te[r:~rarnm:::i, em que o St~. f;pp;~t;:lf.) ~;fo I-\~
ça.nha. cojn1.nu:f~cc.. que i2:Ht. ~ C;!:~:?. Ú(: :;::u~ 
residen~ia, na i.::ida.de <1e. <:~:nr,os.J' Ç'.~.\'C"~~ll~n. rvr 
força tic policia do Est;:::o do Rio <k hl!rll\1, 
pimi o fim rie próvidenclar ao sentido du ser 
mau ti<l.a a in viu hbíi:d:ide parlv me õlt;i -r -

Sala . dC?.'i S•~Ssões, 13. rfo julho de 1807.-
_4.J.c:i;·ul~ Gt,~:.;?r.l i.JWl'a~ ' 

qn·:-- j á tlgur·~!. ·~ .\l.~_·..;:·ess~o c:; ~.~~ri..,·:1 0 e iÔ~~n
s·.\:_- ~ t~t:·- i"}:~ ... t :>; ·~/!=~~.~ ~~ª ,~1;n ··1 os lf.L~\~-cin1~1c~ 
1:1~.:; L·o·neD~ p t~bLiC'.JS J\) p:li:-:l u~. tl03 JI.H.ti~ 
ü::Lk :t tG.-~ SC.!'"~ri 1 l• 'l'~.'l <l:: I-\:ttJ·_~ia, O iHu.strc 
i:l ~ ... ~:~ d~) :-i·:!u p··."..'i~id!) 11(• E'ta~lo ,·~o Rio d.e J~~
li '.i;~~·;. ~)Sr. S .. ·r.~a.-J::r ;\.:::~r.:~:,~ 1·.~ttJ 1. 

r~ ot\:.r1ol· e.1t':P ~1·~_1; c_om .. o scLt ... ~~CJt·)~ e -p(·.Ue 
o ·-e :s~u5 ::;.:n1:~~1>.~= p; ~r·:~ iiUe ~e f;1.ç\\. n. ln-i 
:-:t/;~·{· t'.~.t:;_· · t1-.-:.tn·~ cru[.•:1tu~ •l:> qu:tl h:.t de 
~:(.\~i:~ li:upo e honr-:.til;; o gov(::~·uo <lu. Sua. 
f_{!l'!.'~-. (.-tj."lfrt.:fo,.;. ~"'.fi~~l·J hr::11c.) 

E:n :Sü~i.ü~Lt é i.rí)µ .·o!.-i.\\~O o 1·~qtl~rimcnto 
(~J :--;~· • .. ·Hdt~lJ GU~L~! .. ·.h:1\: .• 

Cf!l:·::os: 

:, .:: ~:. ~,;:1:\~~;'S.~'>,. ·~~'.);~'.'.1~?,e;~~~:;11;~r:;$, L!c 
:'r·s .. ~rr~~rü•:10.:: ~l-> Cvn--:·:·~::'~o NnGion:il-?e~a 

:'.~~~;:~n:: ·!,\f ::.~~;~Il~I~,,~l~ 1t;1;~ti~~!~~~}~o'~;;~ 
~n:!l ~.i~0 --=tq)~•It.!~nc·nt; 1.r· á t·:..~úC'ic:1, -t• '~'J art. :)O 

•' f) Ol'1··• 1 1': .. ,~,-, <L• ,.,o·~rer"e •'.:1r10 •· 1·edíto aue. 
:_; · ;~~;~·;\;·º~ !~;i!;i~~·r.) j°ni:;:~. ~{~~:.~: ~~ · se;1>Jde ~O-:OÚOS 
:Y::·::. ·~:E~ un . .1 0n,:1J:u .. :·çirt c:n!n.:::.::ços· os ~e1·vi. 

·~~~~,'~\~i~; ~~~!~~~L~~~i··~ !:~i~~f ~,~A~~:~:~~~;~~= 
~-~: ~Jt L~:_o. 

•:::~p\:::>.l Fetll:'~':1.!, 12 •ic ,juiJi,; Je .1801.
?:~1· :!1_·-,i:·n .l. d,~ J[c;·t;e ;; E1~/.1·ns .. P:.:c::;írientc d~~ 
R~p :1l>U 1:~1.i.-.:·~" Co~!!.:n:s..;j_o üe O_:.'çaaicato. 

?? ~.L:t!ste;·io 1'.ns :\~gcci11s ,1a (lbrínha., de 
ho.1C:"~ 0~1 't!i.tri.;,:.~"! <.t segurnte n1c·:t:::agcm; 

Sr. Pre.<;dentP ;·1:1 C:tn::~ 1·:i tJos D~pufados 

;};~1::1~:;'r~:;,:;'.i,;~: ;;;\,~~~·~,~~t,~;~~;~~k;i~1~; ;\~ 
ni~tF: .. ·io f; . .n. ~-r~ : r..·ln'.~:.i.~ ~-k· noL:;;t:-a.nd·~' :t n~ce~
:j~·!a·ic dt~ ..:0:1c~~.-ão d.::: u:n c~·cdito extraor·di
n~1~io d~ -;!:'-O:i_:O!/$. ,:estin2vdo á reinstallação 
r\o :1:rt:go Ho:<v_·1ial de .\:a.-inha, e 1lo cn~teio 
<lo !Ur25-1tP C~~~t:l~Dk1~ 1rrwnt(\ da:·~nte O .:!.CtU~l 
exr.rdcrú, vi;-:.to Ler :;ido ucl! !z:td:~ ~Lpcn\1..S urna 
~1'1!·~e dü erei.lito eonct1:::_1d0 p31·it esse iitn pelo 

o §0-- Bel". •• ~ 
1 

~ §:. --.. ,.,, 1 dccr<?'o leg\:;la:.i •:o n. :-;:,o, d.') 1.t ele novembro 
-. ~. 1,..:t.t h~.: e ~ ou .... i. '"m ! Je i ":.1'5 

dizer qrw vot:i. p~lo re1u1•i·im1mto, tiio si.n- · ~ .' · ~ : . , 
ce1·0.; e gr;lades são 1.s sB~-~t~rnent ci:c; qtttr Jhc I C:\.1 1 t~.:1l ~c 1 cDr::i~ ~ lo dn .1~1U10 de lSG!.
merecetn ~ set·iedude e(\~ sabi;t con:l)r""~hf~us~o fri.~· 11~:~.'c: J. d,-~ Jl.ni·dr.:s_B~r~ra.-:~ P!'csídente dQ. 
de seus de\#e~.·es po~ p:-u·to -~u.;-; e1v~1H1eiro~ J· I ~~pnbw~i...·-.. :V Ccmm1s~~~.P de Orçi.tnH:uto. 
ll~st;·~s ~t;u~. forrnilm o gove1·no do E~ta,?•.) do .... "' . .. _ _ 
Itlo ne .:ane1ru. 1 O :::.~t·. 'J. eJ~e~ ''3e "'-'-':;!..::::ie::;::-;ç~:::ã;.-Sf. 

O 01·adür cs~-1 con\""eni.!iao de qu~ ~), vcw.!f. .. de ! Pil~"!:- ~.J.:.:u. t.e, p~~cf:t-31.~ tl::. L(~ n-~ ~.t oi.1· i.1'.:lv, (:•;s n1~u.s 
se lta de t.lestacardcste quadro llo1·!·v;.1oso, ena 1 UJn-.st:·c::$ C·Jilc·g~~ r .. s::quç ttü.v s·::u 0:3.U;.Jt'~ -cão 

C:uuar:i V. 1 ll 27 
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tenho pratic:i •h tri~;mn. e von fa ltar qumuio. 'i· lio~;;.r:i->e ;<h.rmnu:; :J;;g:r·11ni.e> co1üradic\-Oes. 
j á se ac:l::t :i. hou·. bas t,;u:t\l-;; '~e<i:Har la. f: iz ,, nobl·e D ·;rt:~.allo: 

Qumfü>. Sr. Pre>itlcnr.c. in icioti-.1,1 11~~b . · . 1 . 
Cas.i. o uc1·iodo ag:iü1do e tumultuv~o tb vc·x~s « 0,·s~JO conl\ccc,t·, e ~:~·• <: 1;1 ~~;;~_i:ir :1 Ca
l.ias ~esslie.> etn qÚc; notava·s~ o (1xcr·aordi 1 : :~- [ ~o.rn . ~ me~ E~t: · i.7 e.o µ:.i_~z !ri.c1rc, qua.es 

. · rio pni!'iilo . c!t: faee·~s r\iscui·.:;c,;t de c,!(tili ~::-

1 
º"º º" '. emttlS Depu .ndus . . ~arne1 rns q 11e corn-

,...-)~s 110 ~ t'i't·•·l'·· e •. ,1 .. :"\ .... ...: •0 .,, 1 .. ,1• 1· c··in- llH!!~gn;a nns JP.{t ... ·u?~1.s El ·'?:J S 1:0 lJonrado Sr. 
'\'

1 
o;;.; 1 ~L t. u. \,;::) .~. '"1 ' 1 ·•,:;. •. • \.1 , .• •. , .. , " \í . "f j ! ! • • J ·: m :rro r'lie.t•no O CO'U')'; i"Pl" ·u 'i.v·~u·il de ·'tlJ.;;···- .. :!.ttt ~' t.tC l ~ll ;,1, que :i. .e -~~Ot'~t .,lU go :;er O 
;e ••• .,. · • 1 ~ · 1

' :5.:".> 
1 
... ~ • t..:. ·•· · lut•;,..o ')e ... n~ ·tio · r.: .. ·ta,'t"lr.. ,-· "' ....... \. 1n· •e;ro lntameute 11ão oc~ullar a ~tt~!ll·~() .1~ C:1~a ·.'".: · ; ,, •·' · ,.. .. , • ....... ,~·1 '"". _u.: 

sobre esse assumnto. E mu:to úe 0

pl:L:!O c·:n- ~:.-!.~,cn;.c .nesut Cam.n·a. ·p_orv.<o q~e S. _I-.x, 
tinu:iria. neste ~~i't3pvsi ll) . t.l~ix~n.1,-, do füzet· l ê~~:f-:1. ~ ~:I·llh~•.t·:n!ent!-": ~--11.n, ~f!.t:!n mtullfo:s
qualqt:eL' referencia. ;?O fíl l)\l Jl!"OCCfonCO:O ~1 ·:.0 ~ln. ~e, ,I~ O. C<!l!l. "'· a, ll\ eu .tle quem 
nesta Cas;1. po:·quantv :>. minln nttímde ~~Jl','J~P-

1 
~ ·l c::is e p:rwcii,WS coavictamwte 

est:.i. por ~.etnai~ dcüuida. e c:>ll!:io p!e- ... 1..vpw.du:;. :-> 

plenamente m~ ;;ensn;,ez e Jeal!\a.1lc elos m~us A~• pa,;:;o que o no1Jre Deputadi.> ns5im ~e 
a mig-os politicos do rli,t!'icto qne me elegei! , cnu nch, no ilrnü ,!o ~cn •liscur;o, i11titulu 11e 
ce t·to como estou de qu:· eile~ m1; estil.o fa- p~n·ia~:1enr.ari~T.;•s :tns Dl'pu ta• :o, miuei!·o~ que 
z.endo a 1.!e•i•la. ,j 11>t1~'>1. julgamlo-me .:!Ohc- np· .jnm o r"•ovot·no, a. t•~l l•~ os ljcput:vlos li:>. 
Tente com o a.poio que s~mprc µtes"ei M c~c; - mahl"Í<L e. tin:i.[1nentc, al) ~.- . Prcsir!e11te t.l:i. 
vnno do) S1·. Pre~iden~e da Hepub!ica dC'sdc o l~epublic:1; que é o clteíe do pr1:fameuta-
seu inicio. rismo! 

Mas, Sr. Pre~idente. o d isc::l'SO do meu i!- Nc;;t:t GUCl,tão <lc :·,:;.l'l:i.menta:rismo, meus 
lustre atni;!O e compnnheiro .te dist:•i eto. o illus~:·c;; collci;a:;, eu tenho que peniten
Sr. The:w:mio du Ma;.r.tli15.es. cu.io aome pe<;o cia.1·-;nc. 
-çen ia. par:n1ec!in;;.:>, e cuja a.11sencf2. !amentr> E para que fiq ne bem cl:J.ra e deliní.J:i. a 
nesrn lnomeo LO, forç:i.- me a. "l'ir ó. tt'i buna, 1 mi :i ha pos1ç;i(), ye,;o l:'Or,t ia. par-.i d•:sto. trihuna. 
aind•~ qu~ a. co1ttl'J.·gostJ. Digo n. conH·:~- pro;e~tar coi;tm a a;n'Eciaçii.o que ~obre a 
gosto. Sr. Pr~s·!d·~nte. porque ~o p~riodo mi;Jll'1. '1.ttitudc :;o!itica füz o E.·tada d.: Jlinas, 
agir.a1lo. e violento ás veze~. (lUe ah~Y(:?S>a tfo;tmcto •)rg-ão r:,p11blica::o. P. que ~ diri~ído 
es"'i. Cama.ra. m::nleh :t l•l'Udenciv. e in- por u 1n dos chefes rnai~ p<estig-io~os 110 Pa.1·· 
dica o !)c1.trioti.smo que todo~ nós. aimfa rldo Co:istitucional :.:ir::ei!'O, u meu i!Ju:>tre 
coro ce1·r.o esfot;;o e i.lominr.ndo ;;s i :np~- am igfJ . S1·. lw. Antonio Olynii:o. 
ios 1lo t.empera.raento,e>itemcs que:•;.i:lc;;. <:\1.h Diz. o arti~o n. <1ue mr.: l·effro: 
re~1ilta1\o unico é perwrba.r o funccio:rn:ae:i~i; « F•ro. , ··tE.•• :i ~·· 1 • • 11-
regu!ar Jesb Casa. que pr:?ci~a :1csta. sessii.n '. ·11, u:s', l'. ·'.. ;'; ~ ~ ·11_P~ nu.me;roso. ª. 1 

do Congre•so er.•'.ill:liallai· o; tl~ba. t1.,s ele :nodo chetí .1c.~. ~l<i. 1:."~~ La . f~ ·r.a._:\lacll_aJ.o e ~~c~:l· 
a. resolver a éri~c ec0nomic., que nos ;.i:;-so- t11ou .t ~1: .1. po,,1~<t.1 Jlle~tc . . ido ~u~ ? •H<IU.1; 
berb;i e qnc dc\"e mei·ecer to:!a a at~cnç-:io da tt:•·~ ''?. ~~gr;::s~ Ew~r;u~~- 11:1. ?.lc1?ªº. Li<;_~<> 
parte do~ legis!adorrs. il~ f;i .. ~to, Sr. Pr('.si- r\ ''º: t m_,H o ':e· · ~g 1 c.).lL"·· a t:l,ap.~~v l "'.L • 

dcure~ n. !o.v(:U!-:>. de!inhn. a 1n i n~ua de rccur- ~1.: :?. ';·?~s~1tuc~.;~1:i t _; ~u.b:.'!?t~:~::P, l:. c.n .. \~f)~~rna 
ºM" :t in<lu,;tria nacio .. o.I cs:.orce-se nu~ c(Hl- coti .'.ni,\l cm qu.., s~ ,n.tn_tle. '°'1 ·1 p:i.11 ........ 0:1-
~- '.- d . . " -. , .. ' ·. ~. to r l'li~. : . 0 q:_:e HCi.l'l' lnlrlOll a C0Il\llllS$a;J 
vu l~oes a ,1.,rim,~, e un c ... n~equenct,i o ~o .n· ~xcc:Hi-·" c1 p ni·hlo Co· 'r ituci ··n·il . :-mer ·io "ellle '"ti/1 () jJe ·o € .. 1.C."'"'l ·Ja~· le àiffl- '"'· H,;.. lU u. • ~! :5' V ~ a, Hct.0 

~ ;,. ~ ~ ~ ' '"' r ' ( ' iuclni'·O r.a cltn.p:t pa.l'fl ·15 el~i ·ue. fet.ler·~eS 
culdO.dt'S ~e t°'h a sorte. E neste momento . . 0 ' 1 , , " .. • . '· -; • • , • • . 
;J.l)l?USiissimo. ~re,Jito que e o llO~>O UC'-'{•I tle _. .o ( ,.~_tlczr .. 1b10 ~~ltcuno, ln!-lltO Or.1.bo.:_:i. 
P. t··r1·0.1· ··o P'""'''l"J.l' .;'"me•'io ·i. cs~c·· '""'ó•' e fvs,,c o g.,,,. uume n.p, -~ n_ta.do a . ~n1_m1s.;;LO •1 '" ·"'"" .L" " ' ~ "'ª ,.,.-;, p·'" tod·is ·s · '"l'c...., ·a~·~ ·· n.~1··1d~ ,.,., · d~ 
niio llStar a to:n:tr tempo co:n o. exhi!,içã:o de ~-- a ·. " -~=o '"'" ' -.v•~ r" • "'• .... => "' 
di:;cursos esterei~ sobre quesiiancul:l.s poli- Di.!m ntina . » 
tlcas, de que nenhum benellcio po<Jerá colher Carece fie exactitiii.o es;;e tre<:ho_ 
o P'liz. Niio plei tcei :i elei<:ão est.1.<l u:il de 15 de 

Ent!·et::i.nto. Sr. Prcsicic:ntc, o discurso do novcmuro de l$~)4 , tendo dc:;btid•) de minho. 
meu nol1rc amigo e cornp:ml.J~ iro (h~ 11isi.ric:o c.1 mlidatu r:1. e q:1ando. :i.ecudindo o.o appello 
fo:·ça-lnC! a snlti1· co prcposito que !ll<l irnpuz. Llc amig-cs (ju·.• indic"vam o .mou no111e parn. 
par:i. ext:rn.i.1·-rnc com m:i.xilm~ t'raDqueza e j a el2ic;:io de 30 do J.ezembro, ;i.pre~c:ntei a 
lcaloJade, visto como o homem publico dcn~ minha. ca.ndl1~atr1!'t., flz pu!1!ico o meu pI'opo
esr.;i.r SC':npre em eYidencla, e lú. füra. podem sito de defündm- a. Republica a todo transe, 
iot.erpretar mal o meu silencio- sustentando em sua integridade a. Constitui-

No discurso que o illusil'e Deputa.do, a ção de 24 de fevereli'o. 
que.m respondo, p~onuncicu n;i. se.•sflo de 8, Tiniu~. po:tanto, renega.do as minhas idêas 
qu:t.mi.o !nterpe!1ava f,o meu di$tincto a;u i;,ro parlamentadslilS, nã.o podendo a Co1nmisôâo 
e t11mbem com;ianbeiro de cfütrictú, o Sr. esrri bur-se !lD facto de haw.1r sido p:ufa· 
!lfa.tta Machado, solJre parlamentarismo, mento.rista. p:mi. excluir o meu nome da. 
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cli:i:l:i. PJ·l''"' a êl.:i~:iiCJ de SO de .tr•embro. r;: 
deixei de ser p:n·hmm1hri~t:1., Sr .. P1·('• i· lo•1w,. 
vorqnt~ con t1eci que. se_~nia . ..::n. tninhi . ..:~t' t ':u!o~ 
e entendo que o.homem -polití-=o. ·1uancto cm 
questão de p1·i11(:ipios ro.~onh•~<:'~ que está 
err.1do. niio commctte um c1•i1~0 recuando 

"•">t·••·~o .. ;,qui dive;·s:.i.s moçíxn em apoio ao 
G·.-.vcrno elo Mare~hal Floriano Peixoto. • 

·. deste erro (npoiatlo.<), <tO c.>n t!~~:-io. firmn. •1m 
procedimento l!ignó <le :>.pbw:os e de l.'ll•:.gio~ 

Eate n".!o. Sr. Pl'esítlent;:. e nisto roe 
apoio "m opiniões valios;1s, que no Governo 
Pre~it1.encial as mociies <le confiança não são 
incomp:i.tiveis com o regimen. 

Vozes- Da.co:1fi:i.:iça, sã.o. 

(apÕiarl~s) . . _ , 
Explicada e~la quo;;h,o do r.arl•! men 

birismo • pergunto ao nohr., D::!puta io. 
Sr. Theoto•iio d.e ).fogalh:tes : c:n que :;e 
funr..a. par:i. di1.er que ~-:-w p.1.rlamc:\!ar ist:-~~ 
tv]lielles quo sustenw.rn o GoYernCt do S1·. P•·u· 
si·len te do. Rep ublica ? P'1.r·la.•ne11 t <L;·ist:l~ por 
que ? fia..o;teou· se aqui ba.nde:r:t neste ~c:i
t i<lo 1 Lai::ç.ou 5e aqui al~um progra.:nma cm 
refor~ncia. a es5o..s h!C~\::5 ~ 

o SR. Tew~s DE MEXl::ZJ:;S ..;_ As mOQões de 
ce3C<>nfianç:i. e . de. ccn,ura. sim, é que não 
são cabi ·.·e is no reirirnen presidencial, porque 
~rw :.;\mplesmenfo inuteis, vi~to não poderem 
de moio algum· pe1·rntbi:.r a marcha do Po
der ExecutiV'o. 

O SR. L EOXEr. Frr.uo - E.qual a utilidade 
d:J.S que ap!Jlau•lcm? · 

Pl'opo,;ita.lmeule i ns[,;to ne~ie ponto. 
Sr. Presidente, poi'que o di~eurso do nob!··~ 
Doputarlo v.'l.~ ecl10:.r no meu E~&ado e no 
meu districto des:1gradavelmeni.e para uús 
ontros. 

o St:. TELLE3 Dr~ ~fEXEZEs-A utilidade das 
q ne appl11ndem é p.1.tcnte:ir a soliJa.ricdade 
entre os dôns podel'c5, o Executivo e o Legis 
laih·o. solida.rie<la•le iucontest.1.velment"' ne· 
r.essal'ía. para fort· .. Iecer o Governo em épocas 
di.tnceh; e •lvloro>as. (Apciados, não apoiados e 
apa1·te.,·. } 

O SR. SEr. ZEDE:LT..O Corm.tA.-0 n o b1'<J De· 
puta.do se apoiou na cohercneia. e rnnacHa•I•' 
oom que o Sr. ~fatta Mu.ch<~d<J <.ler~ nde as 
itléas parla.ment.ariatas. 

o Sa. TELt.'f!s DE Mt::NEZf:;-M:J.s nós nifo 
est,;,\tnOs U.!lUi cl~etiado3 pel-1 Sr . I;Io.tta Ma
cha•!<•. 

o St-t . Sõ:':l'.7.EDELtO CORRJh-Elle vínln 
apniando o Governo e salJe.so que é p<!.rfa-
111cnc.u•is~ de gru.nde tcnnci.iadc •.. 

o SR. T ELLES !>E ;>.!;.:NEZBS-)l:J.s nós o u t !'OS 
trouxemos pira aqui essa b::l.n~ch-a? 

O Sr:. . Onow AnP..AXTE> - E!xptica-se p )fo. 
inter\·enç:i.o do Presi•1ente ua RepubliC•t na 
eleição do Presidente: ela C:Lmara. · 

O SR . 1'üLE~ DE M r::x1>7.J::S - Conio prova 
V. Ex. esh inten-eaçio? 

O Sr:.. OnD10 Amuxtc:s - Pelo l)iscurso 
pi·oterido pelo :Sr . A1·tliur Rius,qu:rndo ~oll
cir.a.v:i. :i. sua demíss."io e pe..lia a sua:reeleí
ç:io. 

O Sr... Tf::Ll.E> nr: ~Ie:-m:ZE3 - Que motivos 
tem o nobre Deput.1.do p~rn füzcr hto~ 

O Sn. OvmM Am~..1.xn;;-Eu já dis~e. pelo 
.~iscurso do $1•. Artlmr Rios. (Bct out1·os 
apa>·tes.) 

O Sn.. TEt.LES DE Me....;i;;ZES- .T:i. que os no
bl'es Deputados insistem nisto, \·ou, :)r. 
Presidente, dizer qual foi o a.cto de puro par
lamoot1l.l'ismo, que se pr:tti~u aqui ua Ca.
ma.ra. . 

Não foí a mo~iío Seabra que trouxo o pa.r
Iarnen tarismo p:1ra. a Ca11um1., porque ha.via. 
precedentes neste sentido, temlo o illustre 
cheíe elo Partido Re_publica.no Federal feiro 

\'ou dizei', Sr. Pra~idcnte, qual foi o acto 
1le \'e1·da1\eiro parlament .1risino que se foz 
nesu1 1.::.i.mn.i·;1 e para isto t Gnho de referir-me 
ao meu honrado amigo Sr. Francisco de Sá.. 
illustre minei!·o e digno rep1·es1ntante do 
CcArô., e que ac:Lb."I ele deixar no govemo de 
~ti na~ a i1upre::;:;'1.o luminosissima. do seu ta.
lent.'l e da sua e.:nnpetencia (i:t11oiados) em ma.
teria u>! a{: rni::is t1•açüo. 

Foi S. Ex. quem fez parla.menta.rismo, 
quano~o subilL as <iscadas do palacio do Ca.
tt·.il~ •.. 

O Stt . Si;1a:r:OELLO CoRRÊt..-Isto j:i. foi e:t
plicatlo :perfeit:1mente. 

o Stt. TELLES DE ~IEXEzt:s-... para. saber do 
S1·. Presidenta da Hepublica si lhe ser ia agr;i
da vela srni candidatur-.i. i Presidencia da Ca.
mara. rios D<;put:l.dos. 

O .Sn. FitANCt sco Si- Si parlamentaris
mo hou,•c,devo dizer que nlio rui sú, mas por 
iudic.~("'º de V. Ex . e da bancada. mineira, 
que me m:mrlar;i.m. 

O Sit. TELLES DE ME:>EZES-V. Ex. foi não 
só com a sua. re~poosa.biliua.dc e da bancada. 
mineira. mas ainda com a responsabilidade 
do S1•. general Glicerio, chefe do P:trtido Re· 
pnlilica.nQ Federal, com quem V. Er. estava. 
1le accordo. Mas então Jlôl'que :·1ccusam ~\nós 
ontros de fazermos pll.l'!a.mcntv.ristno ? 

A meu ver, este foi um neto de puro pa.r
lamentarismo,e não conheço na llistorb. con
stitucional da. Republica. desde tl. sua. pto-
cla.maçã.o a. 15 Je novembro, raeto que vio
!a.sse com trnto vigor o l'egttnen :pre:;iden
tíal. 

o Su. . FRANCISCO SÁ.- V . E:x:. est.i. fa
zendo uma injustiça :1os iutuítos da baxicada. 
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raincir~. Pu!.em :i o~~1c· a~ b~ 1~c·: 1b. n.::~ . .; . ~·~ l O Si~ ._ T~··.r. r.E~ n~ }.fExEZ 1·:s - Nlo con-
o.ffereeer :\ íl Sr. Pr!~.:-.i r1-:n te rl .i nn!1ubl~ . .'. ! t 1 li~·:~ ! . . 
nleío ~e U[·..1 h1t.ervit no. P~·:.~ i-~D- ~· _ ~ r~ .. ~r:R::EDELL.o ~~nn.n.i::,\. ~Então J. ?ivi-

0 ~R- ~"ERz:..;;nr.LLO COLtRt::A. - O CouJçu sa:.• t~tl. ~!ilJH:;i.<lil m1nen't\ . aqu1 na, Ca.ma.ra. ~ H3. 
P enal !)mm.o <>.õs1s~irio· e os ~·cuô cum!1ih:c,:. n::d:; mal:: c!:õ.ro '? Tcnda nci::.s, llabi tos , priu-
(--ípar:c$. ~ ci1:io.;, id.P.<~S diYcr;:;ri.s. Ufa r,,irios apart~s . ) · 

O S::t.·. T~tL::.~ nr~ ~.!~~-ez;:s-Cc·1:t:n1.t=· ~1!1\) , O ~·~. T :-. Lí.E3 n~ ~J~~E'lES - ~~ou dar a.s 
Sr . Prosirler,tc, ~ 1'efc·rir-: .. 1t: l\O t1~scu:·s!1 ih : r-1zf,~·:; cm 1;uo r?ic cstriho . 

. mea il!us:re amL:o e Cüil~ ; ·:mhc'ro 1l<, •.l's· o ::i:t . s;mzi.:n~:r.r.o Cotrn~:A. _ A catlteih':ll 
tricto. You rc~ruta.:· u :n. t -. .. 1;ic.!, 0::1 •t~~ ju!go t- ir:,:no:..'. ~~l a.s e Cátho.1ra~ , c:.tlJe muita 
e~t!"..r $ .. Ex.. em e:·1'0 .. gcntc: .. 

Dlz S . Ex .: « - .. f•:1 ti!!Jo do Ci)iJS '. ltu·: ~ cn;a-
lismo dn r:J.<'U E~trvk. till».> '1h) Pani\1.() !~~p -.;- ·º· -:;R . ;\ltTHt.: l: Tú!U:.:5-:A<F li ost<LffiO,;. 1li
b!ic:.co F~dor~! rnw ; p ce>a 1'1 :1:1.!c c<>m \J l'~1~·L,•.io v1d 1t'!(1s, m:~$ l:t. est:tmos um,Jo~. 
Rc1ml,J'c:1:JO d.o 1nc:i Est;td., .•. » O S1'. TJ.:Lr.ES t>E :.ri:sEZ::s - t:mn dns ra-

~1·. l:'r<'sl.lü'.-.l.C. <~tl 11iL') l!\(: ju!)\" Cü!ri :• nn-11 .• it:.' cn! ·~1'.c' ::i.c• b;i.;eio. Si·. P:·csi<knte, p a,Wc 
tori.J:i.Je e cC1mr·~ : ·nci;1 :!1:·:·c-~s.;;.:·i11,< JM.:·'·' fail1•1' a !!!r1~1a1· q~1c o Pat•1.:rhl Constii.ucionat· ~1ineiro 
nc.~rn. Casn. e~n ;i;J;JV: Jo P~-ni.:w CJ:1st1w·:1;•;t:; l 11~, ú 0 r;~c~m'J Pe>:'tido Ltepub! ic~uo Feilern.J, 
MillP.iro. Dei;ois du ,;!s.:011 sr• ..i.~ noc1·~ D~p:: - 1 i1.,·P.n ~~·s1 · no facto tle n;io ier u E~t:t1!0 1íe 
ta !e, ~c:pel't• i que voz nl:iiS ~: u ro1·íza .. i.1 z'e ln- 1 :.lin:'.~ •Jcle:.!:.t.!os ú .. C-O!!xen~ã.o do Pat·tit.i.J Re· 
'V;!.D'(,>S>e p :t"i':>. vPj)Oi Uli:::t C:Ont<'.51,;i;;ii..) a •J p11i, l i•.:<~n·:1 i'edc:ral. AC:·cd.iLo que t?::ite fac:to e 
t opico <.!o ,1.iscurs;:i !.r:1 S- Ex. , que :.i.:::1!J ~ i 1lc ~r:mJc :;igriifü:açãu poht;ca . Uma outra 
de lei' . ;•azõ.o em que se COi-re>bor:•" mi r1h;~ a ffi l'm:l.-

0 Sr. .,\R1'lfr:It Tnn.:~F.s-l':tm!lem eu cs:;:>;>ei tiva. ~u a eucontr·ei em u m:t klc~l do E .-taJ.o 
até b.o.;e e;;s;.1 voz :).lltor:;1~1•h. Í d,; J~ : • w.-.. (lr;:;i.;n rop1~b lic:uw rns~spe1to o 

· 'T'" . . ,, v . 7,,_._ , , 0 , <. • ... 1 :1.11~ e r e. i:i;:do 1».1r u m 1.0.s ch_l:fcs. mn:1s . -prP.s-
O SR. ~ -LL~s _D- · 1 1::~-e ..... , :'' • • le. tri<:>nce ' t!· '·:o;;us tio :"1trwto {)Jll:;t1õuc 1o :i:11 :l! metro. 

t l!nlio ser;;1:; ;·az•.>e' : ::i.m <LC!'.'<~i.! 1 t.a t• que o P<ll'· I ~ i 
tiilo Consi.iiucinn<ti ~ílnci;-o, ;1n q;ml ;lert.cnc;o f 0 S it . R·'DOL"<'ll<) P.ux :\o- Qu:l.l é o cllet"e. 
e ao qua.L l1y;-.ott1eco tod:~ a. ;n;nil<i. ;: :op('!'r..-

1 

O Srt . Tt:LLE:> JJE ~1c::-;-E21-::;-E' o Sr. Anto
ç:io, niío e fü!Jo do [>. ::·t ido !lepnbiic:i.no ?e· nio Q!vntlio. 
der11! e não tem l'(J:n e!le out r:i. !i:r.1.;.-ão que . • , _ • . _ . 
nã.o seja na. Joreza. d:i. Reoublicõ). e do!'e:?ii:ie:i .o Stl. l, 0 1iOLl'llO p,,1XAO- E muito prc;.t1· 
presiúenci:l.l. • " 1 gtn8o · 

O S S eº~., ,; .. _ I·'en· ill--ic 1 O :S1; . :~1·:Tliti; : Tor~P.es-(C<1fü 'l:eiiemcuciai 
:: • ER7.2l>ELLC " '""' " l . ... , _ E' 

d E,. ~u~.. "';~ .,, ~ mc.:mo ! os rrogramaias, e V. . .. ' i ·' ... ~ • . • 

( TrocC>fl.-Se <tj l'! r te..<.) 

o SR. TEtiJU DE: ~r;,;:-:E:zE:~-0 PJ.l'titio R::i<iu· 
bl!cano Fe1ieral aiJri:,:0u e:t1 sc 1t sdu pç•[ii.inc0s 
de t <.:il:o.s a~ \:<)~·.<s e de l~)<ln,:. os n10.tiz'·~. e. o 
Si·. Josi~ >T:iriano c»i ll rn :Lto espi!·ito e fel!· 
cidade já inticulon·O «•1ma ar~ de:\·•!.!.- . 

?\O P:J.r iY o W·public:1no Fcdce:i! , j ;·•. ;;.qn i 
se disse, h:i. r ia alt:11~s 4>lll IJllP, podia:u :ij\1e
lho:::-se t oJ.,1s os crentes. No ? <1.rt i1Lo <.-Onst i
tucion,11 Wne.irn sú entrri.m aquclles í!U}J 
proc:ra.mma e dl'Íi!Jli~er " ncpu !Jl i1; :i. iJ, to·.!o 
trense,ile acco:r<lo com n E.:;:o.tuto C<..>nstltu
cional promulg:i.•.~o u, 2-1. de fovereiro. 

O ~R. Trnúrn'.W DA. C<.l.;rA.- E~r:.ct:i.mente o 
Po.rticl.1) Republicano Fc<ler~•L 

O Su.. TJCLu;s Dll ~.tE:'\~ir::; - O Pal'tido R~
-publ~;mo Fe,\eral cont..'\V:l. <:m seu seio ]lJli
t ico.s de to.la;; as c1-enç,1..~: i-auicaCc'l pl'Ogressl
ta.s, naclon:i.es, jacubinJS, ::'J:i.stitucior:v.es. 
pa.r l;:i.meniari.stas e não s<:i ~i mesmo in11na t·
chista.;: em:~pCltaJos. 

o Sn.. · ::>i>1ur:DELL0 coiu,i::.A. - l!: o àe Ili! 
nas não comém ~ 

O S '' . Tt:!.I.E< DE: ME>EzEs- Diz :t local.a. que 
me ;·dlr1J: « .\ dc·pnt:•~·:i.o mineira.. pa. i·ccc- nos. 
c~t:1r:'t (~ ;>V.;:n" rl~:irlr: a, . ., se.""siía~ prc·1xi.r:itorins. 
JJCrf<:itarn1.m1.<' unid;i. o ~uli•la1 'i:1. no in tu ito 
cli~ ~·r': •:t'~ · t<~r: ~i:\. 1~oliticl. nn.('.iO!\!tl a infiucuc~~ t. 
du E~:; 11lu . Sa,!1c,:n0s qu(: nenhum e<11npm· 
mis<o t•' lll c !l;~ a r.é n:w1·:i :is,;nmido. i-clativa
meti tc à or;::;1n1z..,i;:l.c ~ ., 1H1-c1:~ão tlc 1x1r~ldos. 
pro·~~:! i111<m.to di::'L:l'eto ,~om o ri ual est:i.o de 
:tccnt-.lo .;~ renresenfantc~ u·J uivet·sos outros 
1':-,t.uJ.0s. )) • 

A p:1lavr;i. de quem isto e>cre>e e autm·i-
7.~.tiü. e inm~pcfüi. ; como é, })Ois, que o nobre 
D0p: 1t;t1io.m~:l1 ci;mp:tr.beiro de 1l[st1·icto, vem 
:1ffirr:tal' q;re o P1irt1rl•J \'.Ot1stituci0Ml :Mineiro 
ê :H!.:o elo Partido Republica.no Feder•J.l 'I 

O S1, . Sr:t,7.EDEU.O CQn.::}:,\- Filho nli.o, o 
r;ul! o 11obt·e Da;:mmdo <l!s;;e e acceurnou é que 
havia i dentidade de programma.s e tle iclêas-

0 Sa . Tl:lJ.LEs m: Mi:::-;i::.rns - Quero tn.mbem 
pe<ih· uma recrific..i.ção, Sr . Pre:sideute, e 
IHl>te seut i<lo fa!Io em meu nome. 

Pelo O Pai:: foi lla 11ias public;;i.da uma es
t(l.füti~~ l'eli.J.ti~·a aos Deputa.elos que susteu· 
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ta.n1 n <10-ve!~nn e í"'~ que!l~:..: ~~ t:.n nit··! o ~~ · :s~~-:~ ~- r n-.-,;'·'· -fl.· 1 t :; i~~FT'.t~::;sTo ... chc:e dn. Rep~rtição 
tan1 .. K;~ !)t~~ esü.1.t!~tiC~t ('.S ~ :() ~ : ·.L:.; ~)~·pi.t:,:: ll.1~ 1 :·1~~~·;:1 1 :0·.~ T;"..~t·~~;t~Jll -,~·~ .\!(r,-:d~J de LiI!lti Al
mlnciJ'(r$ eo~1~ijlt::~1v!r1.:= ai~)i;.:n:; J~1.·;p_.; d~> i"':-c.- ~lUCJ~iC'::·qu!~ ~::r~Hn~ p~:..ra t!:~tt~i,:· 1le tua saú,le
Y~!"no. Si· ~Ct' ain ign 1 i n\~ t.l..'"J Gur l.! :·a: r, e:~·. l ~.Ji~· ~(~ ! 1;r ~ co~·:Yit:L«. 

l?!·e.;itlente. _é n~o ti~r ct~m-rn·o•ni.~;-;~J :d~.!Tiii:l de. { Lc:-;ait~a-t:.e :l ~~s.slo i:.s 4 llo!'~'i) o 30 niinu-
ordem p:.rtllht1·1;~ com nerrhn;n · .,.~ gr1;po.• c;;-:1 ·1 ' o·· •'u. t:.i."d" · 
f!Ue se a.ch•l dh·iJL:(I (1 i-'ri.;•d,1.:) j~.c.:plil)Ik~~~!O ... ~ i.H 

1 

'-'• 

-r...• i • ] P • • l [c,, .... , .,.,., ,..,..;,.·· ' · ··+-.... • re<,er<l. :p . ço q.1e m~ (.i) •. 1'-'"·" •. .,_.,, ,r, .... c,l 
por-que niío tendo si,1o n1embo·o :1.c,,~" i1:1.r;;í<lo. 
pos~o 1Uzer pa['Le cl~L- a!~.5ii fe1.1ci~i. t.ln r-.:.11:·s:"!lo. 
partido. . 1 

Es1.o:t u:li-Jo :::" ~r11p:l que ~l1s; ~:!t:J. o 1 
Sr. Presidt·nte Uíl R~pi.!.1:Uc:~, e 1~e:)~e s~:ui~~~r.' 
})Ode!it coctn::- C1)ffi tc<ln. a !r..iHt:::t i~:·mez·· e 
ler<l<liide. mas r.fk, tenho aqui cornpr-nm1~sc1 
pa.rtid:u·lo '1.igu..m, n1c·s.mn 1)orque · e:~l~ v(~jt1 
aqui p:i.1~ti<lo algum or~:inh:a.do cv!n :1ro
gra1otn~ e iJ~as defin1<l:Js. U~sm~:uv..:hnda. 
Sr. Presidente. e~s:i b;:lela. <1 0 p •i·J;tr::cn
ta1·ismo, <1e que s~ tem Je;to aq ni e::.~-,, !lo 1l~ 
b:J.talln1. pe;·guato: 1·ara que ~,~i:, exploi.~~ilo 

Pi·e.~ir.~; •;ui1~ elas S1·:~ .} .. 1·!h1.o· .Rio.~ (pi·1.~s:dente), 
J<ni.-.rc.-:. Pvr:el!:~ (:2· !~frc:-prl'~"iAt:rllt:}., \.'à:. 
de J[ei/Q (!1• vr-c'].-lji"esi<lc11tc} ~ ~lrlhur Rios 
(11resúlent~). 

partl1lari a .•. 
Ao me!,) di:t p~r:ce,Jc~se ;;, (:]iama.da. :·, qual 

rr·spondem o~ Sn. A~·•t:ur .Rios. Jut:o (le 
...... . . \1~llo~ C~t·lo:; 11'.~ !\Ci-.ru.es • .Alvares Rubi~o. 

'1 o~~· !~~IOT[[Erl DA Co~T.\.-l'otO l' exp\,_,r:>.- Si ~Y:l ?;h: ÍZ. SH 1·e:·10 l'e'.T, cirlos >fa.rcelino, 
•«o, e ) f.,~ v. '.\liJ1;qn1•rque Sei,rjo. ,\~u!'usto Montenegro, 
os~: .. 'TELLB-i DE )'ÍE:'\~·;zES- .•• 1n.a.l fun'-1:1.li::t T~.i~Ot~'!l10 (1e B:·it.i.O .. llotlrignes Ferna.!1~ies. 

cm f.dso pu1·it~ ni>1;1<>, o c"w!emnavol ir1tol<~ <i ~lD<lei.li-'l. !lfour~o. Elias :.hirtins, Henrique 
l""J.l~cht de sr·i ;.a~ P~.l'a. q~·r- e~~:!. i.""-.git~l(;ã.r; C'fJr:- V:l[lad~:.1·es~ Jiarco~ d<.~ ~~L!'.'1llj:1~ Ped~·o B~-r.::,;-e::;., 
t~nua. e çonstantt~. ~011 idt·al e ;:;r~::n p~it~·!o-, B0lc1·~·:t Fon~'-!lU:L !c~. Ud:efon~o Lima, .Joã.o Lo
tls1no e cujc. !!tn un_i!.'O é ; :npc·d ir· v i·c·...;ta~ eii:- ·1 ;}{·.:;; . F-:·a.~:e:J..;vo s:·L ~v!ari~l10 de Anr1r:.t.rle. Fr·e .. 
<·irn~n~o l:.a .... ·i·.tn. nu-:.·mid no Govcr~•.i ~b. Re-- J.,:·~·ic·J R ·\1~~r:-:.~ .:\ 11~11sto S-c-verot Fr-.lneisco 
l)llhiica. ~ - t i.-7urgeL T;!.Va"'..·es 1.~e Ly:::·a • .JosC PBreg1~ino., 

Tcrmin:rnrlo. s1·. p;·~sidenrn, cpwro ,k;-.:i:.'· .\ifo11so Cu:'~a. Codlio Gintro., Gornelio da. 
bc~n e;ht!'O Ql\(· dou ;nt::u ;~pl)io r.o .:~oYc:·! :o ;:ri Fi·1nsN·a.. .... \.~·~-iHH' Pdxuto, H.t·icha Ca-va.lca.ntc1 
SI'. P1·e,.-identc· da Rc:•"\Jii ·u., µ•,is t;:m :·i·1u Ar<t'Jjo G·~es. O!ympio da C:::.rnpus, Felisbello 
o f;O";(~t·no ria. 01·.Je1n. sernp~·e .:~!1t.rr) d,_;.~ li~ F:·t>ii'l·. J{!'Jdrigues D• .~rin.. ~2i~bt•:i., ~1ilton, 
mi1c~ V'<l\:\<10>' \1Clll. C"n~ti :u1·.;li,o. tcndú sahidu F1·:rncis::o Sml!·i:· .• ~.fauoel Cüetan1.•. /1.mp\lilo-
0 venernn<1•) m~i.~:~Lra..io m:ii;ter·~e, de~ \e o pt1io. A<lç.ll;~1·to Gu [ mari'le~. Tolcntino 11os 
ipidl, do seu ~_;,,verno ~.!ó h !.lc~ corn !ci:·~o 1 Sa:1tn~. l 'J.~1nhns }.f .. n~ei;t:gro! t.I~ircolino 
<.ec"!'O, 11onm11ez 1• ll'~tt·tuL:smo na :.:u:mt-

1

Mvurn.1;;ll1l:rr.) L.oret;:;, l'm11e!!·o Jumo1·, .1e-
1rn.nc:i;L 1!0 ;1lto IK•Sti• cm IJU~ o col:1.K:ou a, r[.i1vr110 :'.lronrni;·o. ["'foredi<t do Si, Osc:i.r Go
conlinn,," d~ N:<1::'tO. (Jfoiiu /;i:m; ))IUi:o /J~''" 'dcy: rtml Hanci:'O. F~lippc ca.:'>loso. Bel isa· 
O ornúor J cOii!primc;iuulo.) l :·i:• de Souz:•, Sd \'<L C;,~t~o. B"'n1:~;·de,; Dias, 

i Mav;·i11!;.. Al1neirl;; GGm·.-5. João Luiz, Cana.-
41.'.-~ ~r- 1],i.1 .. c~lcicot.t.~ - Kii.:·, ha.Y(~llflo { l!u.; ~~uu~·L.u~ \·t~~ 1 ~~ :1.r<dto. l!defo!~:;n ~\.!vi1n" 

nn11a ma.i.; n trnt;.ir ~ Lle:..ign1'l p:j.ra1 quinta-; G0!;f.~al ~:e!': !b :11~·~' _.\L 1ero Hol~,:t ho, FrandsC1) 
J'::i1·~. 15 il1J cçin·cute, a segr:inte UI'Ül::t:.l ~ \"Cl;!r"L, .·i. l(;·cdo ?tHlú. o_,~~:nT1nno <lo. B~·HO't 
ào t.litt> . , 1 A1':a1\J Botnhc. Lc:Jn~l F1;hu~ L:LmOUHh .. l.t' Go-

l" p t · t" ; '> 1;:> 1 01 .. s '\<. t ·ri~ 1 (1otc"lü, l~o io!pho t.hrc:_n, Tc!ie3 de ~h'.nei.cs, 
~r e~;: e~ - .;, - '.1 a.:_ ~ - ª1 · ·:. ,.~ , TiteOt•rn;o .. ~e \::ic:-all1ae;;, >lt>tta )l::!clla.d.o, 

Contmu~ç<w d;1 - d1scuos .. o do p1 , ~ec,0 ·1 ,.0 .. , ,· ., •• ·o" 'f· 11,.r.t :<'iil'•en .;0 Lin'1ol-
n 3 '> d JS"- fi~· > ~- [' •• , • · .... "_dUt·., .>,ln!•·-',~ ~" . ,,, e;,. ~ 

· . -· .~,.. . "'' 1~<tn~.o ~~ ur~.L~ ue ri:r"i i p!i,, e:~~-;;rnr1. :~(1ua1·:lu Pimeme!.' Oleg:i.rio 
par,• o e .,c.c1c10 11e 189~. , l\facici. G:!lc,·!0 C:ir·•aHi~I. ca.seimro t\a Ro-

;?:' -pa1·te, ns '2 1/2 horas ou antes: e;;i:1 , [J • • m1ngue;; rk G:istro. Gu.,t:wo Cio:loy, 
3" c1 !scussiio do pro.\ec:to n. 170, <lo l8S!), Cosm, Ju:!Í"l" Bu~no d.e An:!r"-da. Adofpho 

rcform~ndo o Ccdigo Pen:l.i; Got· lo,Fcrnandon Pre~t~s. Lucca~ rle Barros. 
3" discussão do projecto n. 11 B, de lf\()7, Pt'.Uliu:·, Ca!·los, Fi\;rlci~co Glíc:cr10, Rodol

dispomlo sobre a Dromoçito de ornd:i.cs do e~· pllo :C·iim.;l1la, O'fl<iio Abl't111te~, Hermeneg"il
e,.cito; - <1<1 d:~ :;im':l•?,". ,\Jyes <le Castro, ~leU<-, Rego, 

Lii~~us<iío i;nico. do pt·Qj1~cto n. '.o·L rle 18'.ii, X:cYi~·'' do V:tll~. Al0_nc.1r Guim<tr·ii.es, Br:izi
autonzaudo o Po<lo1• E:we:ur;irn;;. c:J?!C~ti.;1• iio1h L;:z, L:J.u1·0 Mu~( .. ,r. l•'t:anc1sco Toten
um anno de licença. com. o respecti1·0 o:,tle-: t ino. Paula. R:i,mu~, Pedro ~'erreiro., Guillon, 
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:;:.~arç::il Escob:i:::-. Po~sHonio da runh'.1.. Fr~.:1- ! lmi,]:) :t ;J,>c'.:tJ'::t~Jo de! ql.1e nenhum:i. publi
cisco Afonc:-~<;íI\•. Pum.> da Rocha, \"e~p:1~hl.·ic1 1 Clt·~~\J fo.C!'.t Cr:l 1·:•1n.i;,,[Lo ao a.S8UJnpt.o ue qu.e 
<1.e Albuquerque. PyCre~po e Camp ·s Cal"- cri''"' se Ot·cup:na. 
trn1'. • E 110.r,, u:ici o.Lrn~:t~ esta Nctitii!aç:S:o, re.fe-

Abre-se a sessão, rindo-se •t out.ro~ errm que in'ejudicam ou 
to1-m1m incompro!Jensi>'el seu pcns:i:mento, 
con ·luir:i. por dizer q uc não wlie como e:x:
pliCU.!' este accnmulo de p::ita,•ras st'm nexo e 
sem seni.Jfo que a publíc:i.ção official lhe em
p1•esta.. no perloclo a.s>Íln redigido (lê): «estar 
bcii2 ~0:11. a ~·ua COi?scieHcia Hesta Ca.~a ??ao 
f)V.cri'tl di;c;· q'<tJ bcjn e.c:taria cnt r1ctó i;ota;ida., 
pr;rq,Je 'ív'!o q~(tlr 1.-·ô~ar co1i:ra 'C:ontatle ~ nlas 
fJ._t~e b~ni cs:arfr.1. Côlt1 ef!tt pr1r .,,,,ro 1'0tar cis
:01mpto eia que ~FTo JiQdi..a. i.:..-;tu1- /JetJ1.~ <:!tC. Ctc .. 

O que tc!fl em vi,-w. é que tod<>s s:Liba.m que 
pol" motivo 1fc su:i e::t'.,)rmiclnúe corporea. 
u:io puw!e ren'r os iliscursos u que tem 
nllttt11do. 

E'! i<la e posta em cli~cusôão a acta. 

.o. Sr. -~mpàiloph'io -pede q11e 
seJa. lança.da. na a.cb. a wguiute deckira.<;J.>J: 

« Deciaro que, não tea(1o p<Jclido. (l.ttento o 
Jneu máo est'3.do de s<mtle, per:n,uiecer no 
recinto. po1• todo o temp0 •lil. s~·s~:1o iJ., J;~ do 
corrente. retirei· me da Cam:i.1·a <tntl's rle inc 
serem s.pr1'senta.da.5 as nota.s tachyµ::·:\pllic:t> 
s~b.re o ~liscurso que p1'Dfori llMJUelb ~C'.>.;:fo: 
nao tenoo por igual fr11•n1;iwfü~de riur· p1·e· 
cedentemcmte 'SCSCl'VlJ'n ú Diaria rio Go1ty1·e,sô 
para o resumo. :?.li public1do, de meti,-; 1.lis
CUl'SOS no.:; ses;;.J<:s de l-l e 15 d<J mez dej unhu 
ultimo.» 

E~:i seguUu é :ipproYo.tlu a ::icb. ;fa sessão 
:i.n tece .ien te. 
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:E sem ca.u-o. o~ Src ._.lc5.o YieirJ.. Pr :'cir,, · O Sa. Ovmrn Amu~Tr,:s-Eu dis::;e que nilo 
.do LF a. ~[;Lr;,ins .Ttrnror. Tu~l :i .. En;;«:iliü Tim-!' ta i:i:i. /J •) 1Jn1Je. e.t o anna !)OliLica, mas qne 
i•iuho .. João Da.n t:i:; Fit:w, Leo\·i~iHci Fii- c:'iticaria. 03 acto~ do Governo. · 
guoi:•as. !rineu :.:ac:1a11o. J.h· es •IO H~·ico. o Sr. 5-,.Ulº \.-"'nt .. <+ ... to lo""o depois 
Le•'H't lil L0"(1~i ~. -e,.•· "Tj "l' ·1; J'Jo ,,1 .. , :.. • ... e. • ..... o.oi .... ~ ~ ...... ' ~ • , 

1 • ~:_:,~ .. • ·•··: /'rn ;.''' " 1 ··t.• ·S': "~'t;'-•ª·1 º p~dc ii. p~l :-i >1·a o tilfütl'e_ Deputado _Pe lo Pn.:-a, 
~e ~.)uz.1, :.hn.i_ s ~ ime:w,J •. lAtp -i t.1, ri de fl.'~ - !:<1:u lor.:.:e tlo exa:m:::i.r 0 pt"1.1ectó de ii
~:qnaii·t~ , .. ·\a~u~to_ Ll~~tncnt1:~ 1.> •. :\;~i:.!1t1i· ·~or· x:.r..~ã:J do f. 1.rça~ .. ~l°>rn r:·nt~ fc.-!Z polir,iCa.; e depols 
rei;:. Ll117. :· laqti:·r. \,:·:t:r•di:n·t1 i ·,:. 11ma 1·::1.· ~. _ it:ii· t re "'Mi•t"" lo 00 ,. 7\fi•la" 0 Sr Ro(101_ 
e · · I' ·1· E 1 · .1 r· ' ' • ·' • ··~· • """ 1 • .. ~. • • . esuno ctp :r•.,u1~. 11;ur,::o .u", :0:1,e~a, u!io Paixã·,• ê ma.i~ tarclo o illustre Deputado 
Arthur D1r:1.1e1·1ek,;e_n e RI \-:J.t!usut Con·~~l. p·:ir p'erun.robuco, o St'. 8arf.losa. Lim;i. 

To•Jcs elt~s afa.sl;tra.m-se das normas tra.
ca<las pelo iJlu>tm De;iuta.tlo, que encetou o 
1ie!iate e l 1nçaracn-se ile~ssombrada.mente n o 
ter~eno político; cada. qua.l mais a.paixon:.ulo 
1~ ma.i~ terrível o.dve:rsario do Gornrno da 
Republico. ! 

O ~r. Senhr:~ (rnooi1ne;1lo de a!l1J>1('ito) 
- :.unc:i, Sr. Pee5iden;:e, ~e mo :ttii;arou 
t ão pes:l!la a 1·c;:1)1)ns:tbi\ida<.ln 11'.:sta trtbnna 
quauto no momeuto ::ctn:1!. qu::mdo (IS :u::,
t~·eR Dc1a: ta..IO:' d::t . Of-i)•)Si~~,) p~ ~·l3..In "nU.!.r 
dizem e r r.plfü::n :t 'ª'a. mor.ic:Jt.1. que as 
in$titu i.;líe s ~(!puhEcan;~ (•st:!ri cm neri::ro. 

Vonho fall:i.r .;obro ~ le i •fr !ix:~ç;:.,·, de 'tv i·(;:is 
de ter1<J., si l>;::n que i nco:np1;te:1~mcn!e, 
po_1:•1 ue '?~ o:-adorcs •.J IH' m~ p1·ece<lC\ram n;; 
tr1 l1~n:i. , 11lustres m1htr1.'"~.J~l cxpuzc:ar:: ci)m 
clareza a.e; ~u=ts O!li~-, iões ti. t'cs: ncit•r ent !'C· 
h.nto, como ~s. EE:x. flz~n· ,:m do. lei uc>: !ix:1ç-ii.o 
tle for(•:!.~ lllll:< (juestiio p-.;\itic:i. p:~r,,c.o-me 
que uii.fl é muito qne ~~en!:tft r ;:.:b3.t~r. ::.:i!~ào a. 
J?O.rte t~clHi: c:u ::i. que SS . EE:-: . se rere:·it'i\m, 
pelO znenns a. pin·t~ p0lit;c.-, a. que ;~fü1•lira111. 

Encet?)U o u<.> h3.Le ue~'º pr·ujt:~to o illusLt'(; 
D<:putado por Goy;1z, o Sr. Q·r!•!io Abrt.ntf5. 

De<:llu•ou S. Ex. que. não fa1·i'1. po!i ~ i.;a, dis· 
cutinC!.1 o ;mij~cto de fb:-:çrio de f;m::ts t:l :·e
o.lmente o nobre D<lpat:i.:'o limitou-sa a oxa
m~n:J;_1· um sul.,-tirntivo. fl.CJ 1m~e·~to 11a C<:i m· 
i :u.s;;:~o d~ ~larin\ln. e Guerr<t. si IJ~:!: ~ue t:i. l 
stio.; t.1&u t1>0. como depois terei o.~<!:t~iii.o elo 
mcstrnt', S"j;t q;;asi o mesmo pn\jc-cto. apre
sent:tdo pel.1 <;overno e :tccJi to pc:la acLual 
Commiss;i.o t!e .:\!arialia. e Gue::·:i. . 

O SR. SE.\!m .. \.-Permitt.t·m1~. eniiio. o nobre 
Oa1mt.•1.tio ôize,r que, t:•..i.t:tutlo d" :.Ll.'t. l ". n:ida. 
modificou. · 

O ~n. . S;:.1.nRA -Tenham os nobr?.s Oepn
t 1\do~ um pouco d.~ r~ciffncl ~1... Clv~g a'!·ei a.o 
ex~ me e •'tna t yse d 0 rwojceto . 

Re:<pon<.k u o il!tbC"e Deputado pt>la Brrhia. 
q~c, se:;urn,:o :i.' p,·ga ia, de s. Ex,, tu~r1lle;11 
nao foz PL•litíc1• e lir11itou·s0 a Sll$leuta~· o 
pro.ja~to ap;o...,:;ent.1•io pela. cornmlssft•1 rle ~1a-
1·i11lm e Guerra, ,;e q•11:: ú s. Ex. d igno re
h tll lº. P:ireec>:·ia. que m:,ioriii e 1:â1~0 !'1a cvi n 
p1·.:!1~ 11.·:1 itJ.m que uJ. que~tão de !ix<i,;ão de 
f()r\a.~ uão se tlc\~ia filZ€:l" Voliti~n.\ 1st.o é, que 
o '"'~nn~n pre;:H~. :tc i:~ I nii.·J cwnoi:>,·t;:,\·a cx
p~;1:1·«;~~-' C i!X;:lV~IÀ':> ziolitk ils, ú. "p;'O; ·OSito da 
ÔtliC~&i.u tk,:s:;;i. M. ' 

O Sa. 0 Yrnro .-\DR..\:'irES- FaUo por mim. 
O ;;;~ . SE.\ m: .\.-:Niio estou censura.ndo os 

O!\put;;.<los que tlze1-;i.m politica, a.,;,;im cumo 
:1ii.o ~stou t·~cndo lOuvores ãquelles '}Ue não 
a ftzor:i.m. 

O S1;. . !:3.\rrnosA LDL\. di ll.m aparte. 
O S1:. SE.\UR.\. - S. Ex. , a. :proposito 

do nrojecro rle íb::aç;i.o de forças, t i•atou, 
por c!xeºmp!o .. da que;hlo de Canuclos: tio 
es tado de sitl•) na Bab.1:::. e de ou tros as
$Urnjltos. 

Parece-me, pol'fa.nto. que não se!'á crime 
1le miu!Ja p:~1·t<l l'êferir-me 1:1. estes topicos do 
:liseutso do nobre Deputado. 

De(endo a politicJ. do Governo. porque 
aiud:t nito vi e nem se provou que o P r esi· 
dente da. Republica tenba. violado um só ar
tigo das leis r C!pulJlic;i.uas, porque a.inda nã.o 
vi que o Pre.<if\ent.e da. Republica. tenha. 
violi•do um só :i.rtigo constitucional ; a.o con
ti·:u•io. o que ten!w l'i~to e applaudiclo ê que 
s. ~~x .. çn'l"ulvendo-!'e na dout rina coo
stituclt'nal e in\"oca.111lo as pret'Ogativns que a 
C1.Hl$t ituiçâo lhe ofi'eroce, só Lem procurado 
:i.s5cg urar a paz da. Republica. :promo'l'endo 
&. sua es tabilidade e o ;.;cu pro~res,;o ! l 
· Senhores. agitaes um pha1rn1sm:i. que não 

existe e que náo p;Xle e:>ebcit•: o da. monar
chi:i; vôs ~abcis que n«•s. tambem quanto vós, 
soino~ 1lefmw1·~s do füazil de 15 de M ;·embt'o 
do .188() ! ! ... 

O SR, S&ABi!.,\.- Somcs o Brazil da. Consti
tuk,ii0 centra o Bl'<lzil do jacobính mo ! ~ 

O sr •. Ovm10 ABIU;<;:Ti::s- São modos de 
ver . 

.. Q SR. SEABR.i..-Sím, são modos ele ver . 
;-.1:i.s. '{lOr nw.is ttiíforcntzs ~uo se,i.tm os modos 
d o ,;ci·, r.itu posso d(;ix:u· do nota.1· e admirar
mo tle que os nobres Deputa.clo5 queiram ter 
o monopolio elo republicanismo o que de 
ne.n!Jum modo queiram acredi t.1.J.' nos senti
mc:!tos l'l'tmblica.no~ do.s seus a•h·ers.i.rio>, 
atl'lt ma.fülo· t odos os dia..5 qua ti preciso n ii<>: 
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acrerlitar nesses sentimentos! ! ... E' esta quando S. Ex., nem ao menos, podia allegar 
intolerancia que prejudica a Republica ! ser ü ~a·g:tmen das-moções, contrario ao pre-

0 illustre Deputado pelo Pará, tratanrlo str1c~ic1 allsmo, por ter sido tal regímen aqui 
hontom da lei de fixação de forças de terra, Slhtentado sempre por s. Ex ! ! ... 
procurou mostrar o estado de desorganização O Sr. General Glicerio é o autor de muitas 
do exercito. moções aq ai aprese atadas e approvadas. 

Não contesto que, realmente, o Governo e 
o Congresso devam ambos ter em vista a boa O SR~ LAUHO MULLER dá um aparte. 
orga:nização do exercito, porque elle está O SR. SEABRA - O nobre Deputado não 
destmado a ser. aqui , como em todos os ouviu o quanto tenho dito. Affirmei que, 
paizes o mais decidido sustentaculo da honra na fixação de forças, não acho que se possa 
da patria; mas parece-me que o facto fazer politica. mas desde que os illustres 
a que , S. Ex. alludiu. isto é, quando de- Deputados n. que me referi nada mais fizeram 
clarou a Camara que o exercito està des- d.o que politica, a proposito, não me póde ser 
organizado, porque os quartei~. estão arrui- negado o direito de seguir o mesmo caminho, 
nadas, os claros não estão preenchidos! etc. em resposta a SS. Exs. 
etc., .~l mat~ria t~ria. mais cabimento por o SR. BARBOSA LIMA-Isto e 0 que v. Ex. 
occasrao da d1scussao do orça menta do Minis- desejava é a mesma cousa.. 
teria da Guerra do que ·na occasião em que 
se discute a lei de fixação de torças de terra, O SR .. SEABRA-Agradeço a V. Ex. o ter 
porque é por 09casião daquella discussão que vinrlo, pois, ao Ancontro d.e meus desejos, ~i 
o Congresso pode marcar verbas para con- é que a~guma _cousa deseJava : Sr. Presi
certo ele quarteis, e oucras necessidades. de dente nao dese.1ava cousa alguma, a não ser 
accordo ~om as economias e finanças do paiz. , que a presente lei, que se discute,pn,ssasse ~o 

No reg1men parlamentar, as leis de. fixação mesmo modo por que passou a lei de fixaçao 
de .forças foram sempre leis politicas ; no de ~Ol'~as de ma~. . . . 
regimen Ilresidencial, por~m. não 0 . pode'll . St. e,to~ na ~ribuna, .se a~uso da pam~nc1a 
ser. Constituem me10s de governo, que não da ca;nara, (nao apoiad,os~ e pelo deve~ mdf?· 
poclem ser negados, nem mesmo pelas opposi- clmavel a que. estou obrigado e adstricto de 
cões facciosas ! defender poltt1camente o Governo da Repu-

Tive o prazer de yer que a lei. de fixação blka de accusações que m.e parecem injustas 
de forças de mar transitou por esta casa sem "mtundad~s , feitas pelos illustres Deputatlos 
um protesto, o que significa que nóf; ainda da opposiçao parlamentar. Quem cumpre o 
viv1amo~ mais ou menos em paz. A Camara sen dever, e usa de um direito, a ninguem 
era o se10 de Abrahão ! ! offende ; os nobres Deputados accusam, eu 

. defendo; a Nação que nüs ouve é quem nos 
O SR. BAR_!!OSA _!,1MA-;:Perdão ; o projecto ha de julgar ! . · 

da Com.missa? nao esta ele accordo com a Mas. Sr. · Presidei1te, affirrríava eu que o 
proposta do Governo. uso das moções foi aqui sempre <1 pplicado e 

O S~. ~EAB_RA-: Não sei si 0 projectb da applaudido pelos Deputados, actaaes adver
Comm1ssao nao for calcado sobre a proposta sarios do Governo, 
do Governo; o que sei é que 0 Governo 0 ap- Realmente nos Annaes de 1894 para re· 
plaudiu, approvou·o . ferir-me a época mais proxima, lê-se o se-

Nenhum membro, amigo do Governo, pro- guinte : 
testou contra o projecto-maioria e minoria «1_!:nnaesde 1894, vol. 1°, pags. Jm,158-159, 
entidarles desconhecidas, então estavam d~ inrn;ao apresentada pelo General Glicflrio, de 
mãos dadas, e o proj ecto foi approvado sem congratulações pela victoria da causa legal 
uma palavra de contestaçã.o ! contra a rebeldia criminosa ele uma parte da 

· Grande foi, pois, Sr. Presidente a minha- força armada . 
satisfação, vendo que a lei de fixa~o de for- Ainda ha outra, apresentada pelo illustre 
ças de mar passou nesta Casa sem um pro- Deputado pelo Piauhy,o Sr. Anisio deAlfreu, 
t~sto, e sem que, a proposito de sua discus. e sustentada pdo Sr. Nilo Peçanba, Deputado 
sao, se procurasse Jazer politica ! !. . . - pelo Rio de Janeiro. 

App'.1-receu log? depois a moção que toldou <>:Annaes de . 1894 : moção applaudindo a 
os h.orisonte~; foi o pomo c'!e discordia e pro- att1tude energ1ca do Governo, no cumpri
duzrn a sc1sao do partido republicano fede- menta das relações diplomaticas entre o 
ral ! Bra:zil e Portugal ; asslgnada pelos Srs. 

UMA voz-Graças a v. Ex. Arns10 de .Abreu e outros; moção sustentada 
e applaud1da tambem pelo Sr. Nilo Peçanha 
vol. 1°, pags. 168 a 185. ' O SR. SEABRA-Não sei si graças a mim ; 

o ciue sei e o qu_e affi rmo , é que foi graças 
ao general Gl!cer10, que r ecusou-se acceital-a, 

Portanto, o regímen das moções como que 
vinha admittido e era abraçado nesta Casa. 
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A minha moção, pois, não foi o que pro
vocou a scisão dopartido: era uma moção in
nocente,que só tinha por intuito congratular
se o Congresso r:om o Presidente ila 1:tep11blica, 
pe lo acto patriotico que vinha de praticar. 

Porque o Sr. Glicerio, leader da maioria. e 
amigo, então, do Governo recusou-a ~ ! 
Porque preferiu prestigiar a quem se havia 
insurgido contra o Go-:erno que elle amr
mava que sustentava e a quem (a.zia pro
testos de adhesâo e solidariedade ~ ! 

Mas, Sr .. Présidente, diziél,. eu, que a 1ei de. 
forças de terra foi mais inJeliz que a lei de 
forças de mar. 

A Comm:issão· de Mariiihâ e Guerra, muito 
competente, aliás, pediu a súa. exoneração, e, . 
sendo substituida pela actualComniissão, en
controu logo ma teria para combater o pro
jecto. do governo energicamente. . 

o s:R. Ovtmo AB:ÊtÀNTEs-:- o «pro.iecto sub
stitutivo qrie tíve a honra de apresentar na 
ultima . sessãd Já . es.ta va . elaborado antes da 
scisão, e oisto" pó11 e dartestemunlfo o Sr. Pre
sidente, á qÜefü o mostrei. 

o SR. BAB;IlOSA LIMA-V. Ex. está vendo 
que trão exíste a:Íli à tne1ior arma de guéfra. 

o SR. SEABRA- Mas o nobre Deput!ldO por 
Goyaz deve .compreheilder que, como .isso não 
passou do3 bastidores. . . · 

O Sít. Ovimo ABRÁNTl!ls-Perdão: declarei 
ao Sr . Presidente da Càmata . 
. o SR. . SEABRA 7 Màs ô nobre Dejrli tado 

não' declarou âó órâilor ! 
o SR. Ovrnro ÀnRÂNT:Es _.;:_ DeCiarei da trí

buna. 
o SR. SEABRA-Nãoo,úvi.O que .é facto é 

que os nobres J)eputados deixaram passar 
sem opposição a lei de fürças de mar.e agora, 
a proposito da lei de forças de terra, fazem 
politíca. 

O SR. BARBOSA LIMA-Já fizemos política a 
· proposi to de outros projectos. 

O SR. Ov1:b10 ABRANTES (dirigindo·se ao 
Sr. Adolpho Gordo) ~. V. Ex. não viu em 
minhas :inãos o projecto substitutivo da lei 
de forças de terra, antes da scisão ~ 

O SR. ADOLPHO GORDO- E' verdade. 
O SR. Ovroro ABRANTES - Está ahi ; é iim 

membro do Governo que àffirma. 
O S.Et. SEABRA - Perdão; não estou duvi

daridà da palavra do illustre Deputado, e 
nem isto importa ao assumpto; bastaria que 
S. Ex. me affirmasse que estava já elabo
rado um substitutivo ao projecto, para que 
eu o confirmasse com todas as forças do meu 
espírito. 

Mas ha uma differença, e é que, si o pro
jecto füsse apresentado pelo nobre Deputado, 

Camara V. lII 

não se fallaria nem em Canudos, nem em 
estado rle sitio, e nem os illustres Deputa11os 
veriam r1esde logo no exercito essc< desorga
nização, cuja autoria querem attribuir ao 
Presidente da Republica. 

O SR. Ovrnro ABRANTES- Si V. Ex. tiver 
occasião de reler os jornaes, ha de ver que, 
em todos. os. discursos que tenho proferido 
sobre a lei de forças de terra, tenho-me refe
rido a essa desorganização. 

O SR. SEABRA-Relendo os Annaes noto que 
a lei de forças de terra apresentada este 
anno pelo Governo é igual ao projecto apre
~entado o anno passado, de que o nobre 
p eputado foi signatario com algumas modi
ficações. 

UM Sa. DEPUTADó- Lembro a V. Ex. que 
a Commitisão de Marinha e Guerra, antes da 
scisão, havia pedido informações ao Governo, 
para que tivesse logar a discussão .. Portanto, 
não era .nosso intuito que o projecto passasse 
seni debate. 

O SR. SEABRA -Não estou contestando aos 
illustres membros da opposição parlamentar 
o direito que teem de apresentar projectos 
substitutivos, e nem lhes poderia criteriosa
mente contestar esse direito. 

Estou simplesmente assignalando e sa
lientando, que, ao passo que a lei de 
fixação de forças de mar passou nesta 
Casa setn uma palavra de opposição, a lei de 
forças de terra, apl'esentada depois da scisão, 
tem provocado grande discussã.o. 

O SR. BARBOSA LIMA -- Mas então V. Ex. 
entende que nós devíamos fazer opposição a 
uma lei que foi por nós mesmos elaborada ~ 

O SR. SEABRA - Ab.:;oliltamente não ; mas 
tenho o direito ele suppor ~ue, se a scisão se 
não tivesse dado,a lei de fixação de forças de 
terra tei·ia. a mesma fortuna que a de fixação 
de .forças de mar ; isto é, na.vegaria em mar 
de rozas ! 

A Cominissão apresentaria uma ou outra. 
modificação, de accordo com o Governo, e 
estava tudo acabado : não da.ria a dissussão 
ensejo para se atacar desabridamente o Go
verno! 

Terei; entretanto, Sr. Presidente, oppor
tunidade de mostrar qual é a differença que 
exbte entre o substitutivo apresentado pelo 
nobre Deputado por Goyaz e a lei de fixação 
de forças, o:fferecida ao estudo do Congresso 
pelo Sr. Presidente da Republica. 

Antes, porém, tenho necessidade de tratar 
da partepolitica a que se referiram os dignos 
Deputados. 

O illustre Deputado por Pernambuco, que 
foi quem mais se avantajou nas conside
rações politicas feitas a respeito da fixação 

28 
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de forças, rcfo!;iu-;:e a uns fonks fados 
qu~ niio podem p~.s,~u· .Jesp,~rce])idos. 
·· S. Ex.. por exemph f.:'z um appello n.o 
p~triotü~=mo dos repuülicano'3, J~~·J é1 d;t
quelles que S~ Ex. :'eputn. sinc;crM. ";:.>orqt:e 
q\ui.nt<:o a.nós.S. Ex. diz que· n~.0:1c1·pr\'.t.'l. no 
n,:sst/republíc:i.:~ ism ú: li2z um :i11pellu. rfü~u m. 
a.os republ1c=~,!1os si:H·~Tcs, rnunop\)!'il) qu · 
S. E:x:. quer pa:r~a. si e paP<.. o:; s~us n.n1igos, 
atim de que vi»eru QUl' .1 Presic!ente da Re· 
publk<1 e o ;ro\·ernadoi• úa Bahia compr .. :i!<Jt· 
tem o nosso exercítu em operaç•i\·s (:m C:mu· 
dos. 

'r'lU.~O.;; COJlt -r;aH.!~;JC iiJ. {a.:..CndlJ' 7J'.J. i:1:n.~ {Orf,a C 

di::.p:;r -;.1!1:·rc~·o~ /O;·,ar;..r c.o(rn:r1n,rr.s de aUCrJHl.1 e 
C:.0:,\'1:l!o q1~c jWr'~Crufo. 11.\8-T.\.T~ÃO JiE QtiIXHE~

TOS A Qü.l.T:~OCE:'\TOS ;:: l't)UCOS lli.fül·::xs. Di~em 
Ju1,cc1· yi·os.-.o ba-;1f/.i<fos (r;i~a ti·es /c[fl.U:CS TCCCber 
f()rÇr~ .. Jlcf ft,.~,, .. U-r[tc O[i~: raç•-:e.~ s~yun, tle/in.iti.
~w;. g ú 1 ttJ1;1i'ª <JO"nHntiica1~e: plartu obedeceí1do 
COid.'i~:r; .-: Ü)J10.~1"ar·ldcu.s. 

Em l-~ Je dezei!!bro. ten1lo receuii.lo 01•dem 
,lo comman·:amc Jo disLr1ct0 pal'n. regi'éo$~n· 
~~ Qu,'i1n;>,<h>. q<rn111lo já se acha.\·a ein c:i.
m!nho de Cariwlos. 1l.izia. o mesmo major Fe
b:·ou ln. po:· tele;;:·a:nt:ta 1.hlq ucll:i. d~. ta : :\ imp11•.a1};0 l; _c;r:1:re: c·)mprehen·ie-~e que 

~e Janl.'a nm~ dnp!3. acct~:-:~çiio: accusa.·~~ 0 Rcr/1"i! ..... ..:a;· QMl!~úwr_l!l';: co~1si.'lero frn.pr1.~rlen ... 
g.oi;·ernadOi' t!c. ~iilàO connivet:Cii"l. ;!(1 r:!'!::lo~ ··=··r4 Í,,1~n~,, -rHJJ1i1Ciito urge ai:a;içv;·,. 1Jeoto·1·a 
:r•cra.:xaç:i..o n,_1 PUmprI!ll(~nr.f• ;\~ ~cus 1:o- ,._:,,? 1·,.~'J- ' di··r; rfo i 1 i.di;:,;ei a.~-tiuclia.smu que 
vtres; e accu:;a-~c- o Sr. P1'esid(lntr: da. tZ(,i1'.:i· ti~· ,: ft.:lf1:i · l~H(1: inc:1 1 ;ir (ort;c... 
b!iea~ Jmr te1· a.1..•r1···~ita::o qne :~~ fi1rç:::s. i 1rg"";t · Púr ,.~t;1 Ó,11c~:tsii'!a. i'lli exo~er:~ilo o illn~tre 
nlz.s/ia~ pu!· S. E:t. ct·urn su~_:!ienti .. ·s ~ara f gen-::!·al Sul11n de co!n!r!:H1rhL11J.ante: do dis
de;:trun· o> bandHlv:i que ó>é•1" a.~ou:.c.tio~ u·icto. e, si e~te ;;ene'.·;il i:;nlla. raz;l.o, repu
naquelle reducto. t~n<ln peí]ueno o numero <las for<;:ts legaes 

Aco~tum;i.•lo como estou n. ~·cr no gover- para kirer o~ C>tnat.ko~. e prtciso convir que 
na<lor lia B:illia um dos rlefcn::;ores •la dou- 1,inl1;' raúo. n•iu contra o g0Ym·m1dor. r1ue 
tri11a ::-ept~blironcc, conbeco;n•'o como cO:!heço ern1.v;1 na c·apitaL mas ,·ont:·a. o com:n:tnd:1.nte 
a sinceritla•le c!o seu proce,1imento. úo seu ca.· da fo•.,;:t cm opcr.tçôe~. que esr.;wa quasi no 
racter· e· das sua~ con vic~iíe>. nã.o 110~~0 d~1- tlle~L1·, , r!u." ll,CCP1tccimcnt,,s (''i'°iadas) e que. 
:I:ar de fazer um ener;!ico p:'Gce>to dest~i l•m!·et:1rir.·.i. info:·m;J,v:c que úispunh:i. de ele
tr1buna contra :i. s.sse,·m·açãu Je ~- Ex.l'elo.ti- mentos e f\)r<;>:i. p'1.m. bate,· 05 iuin1i;.ro~ ! 
vanwnte aos semitnPtHos IJ:i:rioti:os ,fa_qu~_lle s;\bst\ ctli,fo o gem·ral Solou pelo co:·onel 
governador, bem co!llo com r'Ckwao ao rndtto S:t<.1unir:o. u,Lf~ . 1k :wcor.Jo cll:t1 :;. ...-unta.de do 
e digno Sr.· Presidente 1ia Rc•pu:;11c~~- . t.!.ig-i:o sr. majo1· Ft:bl'Olliv, mandou que a 

S. Ex. acl:usou o g:Jvnnat11;r d<\ Bahia de expe~iç::lo cunti:rn:i.sse. 
ter dado inform:ic-iles in~x:i::tas sobre Canil· Eis:~ r('Spo,;!;~ que o mn.jcw Febronio rleu ao 
dos. e. dalti, diz S. Ex .. rodos os no>S•)~ <le· coronet S<tturninu, em te::legra.mma. de 20 de 
sastres. demmhrn ~ 

:.Ias.por ~uc razão S.E:..:. n~o n.ccnsc.u áqucl
le.s qne jnduzir·a.1:i n g-1)-~'f~rna(tor n !lr:1t!.c:-i.r 
esse e1·ro? A prh1eit.,:. expcd!çãoa Ca:rndos i'oi 
feita por ~o!J:1dos •fo pd:eia ,, um pequeno 
contingente do excrc:w, por ordC'm <lo ;;o,cr
n ~\dor do Es ca<lo. 

Ainda se igrwrav:' o que er:i Ca.malos e a 
força de que i1odia1ri üispor o;; fanaticos. ~\. 
força. poHci<t! "do exercito foi, como é s;t birir•, 
lxuidri e ceve de reg:·es,ar- de t.;auú. lo:,:<ir dis
ta.o~e ::ipen!l.~ lU lc•g:.m~ de Caml\L~; dú'>'~udrJ 
notar-;:e- quP. os fa11dicns p er,!e1·am m'li> de 
2u0 homens, sendo a.,; perdas eh trop;i le~<tl 
de 11 m offici;ll e !O pra~·as. 

A segunda expeilh'io a Canudos foi com
mana:v1a pelr> rntrepido Sr. Febronío de 
Brito. que, de Queima1h>, eommunica va ;vJ 
i;o·;ernador do E~ta1lo e co;nmanda.nte do di~· 
tricto que a f, l:·ç:i. que possuía e:·a sum
ciente para b:tte!· os j~gum;os. 

Eis o que a.nirrna·:3. r!le. em tclcgr;.im!''ª 
de 7 <lc rl'~wmb:-o, dirigi11o ao ccm:uanda.nte 
do d::;tricto : 

Bor.ltu.< Con.:~iheiro inscgw·os ilt!l'ido i~!JlO• 
rat1cia !rn>!sm i~so!·es. Creio pode.;· ataca;- Ca-

« ri.oup;·~·tci ·V~$Sa$ 01·cl-!il$ a.Qi~ (n·da;iclo 

tr.:.·i1-. C.r. 11 /iiio st:{1uc tona-itÍul--: 1ti )WHçO.S docn
t~~"'. Forçn..~ t!.~:c:1·i;i!r; r:J~cci~a;;> 1·e,,~c.ri!a 100 
hoiiJe,cs j)el" füt:'ílO~" e o//ici.-re~·. SCf/fte ·1..!it1. acoin
pro;lwado do1.'Í'it1!s. J.út.ida~ bc;ii. artilltci,~o. 
Cu,ludr's porlia esta hon! estar sc.11rlo liquidado 
:~i n~!o {ns.i:cni- C·'"J'Y'ltJ'r.o•it.'t/!.idcs n (jH.J rnc si,b
mcllcram, aúoie1«to aui indisicet c;1t111L~iasmo 
(i.n·r". r;,/(, pd,/ica te oi dc't~,< revezes.» 

O P'-'Lli<'.o !'oi >?.tisfcito. scmhores, e em vez 
1le l IJO prw:as ~egui:ram ~00. s~ndo 100 de 
linh~. (' 1110 de polid<1 ~ 
· Por·w.nt1J, crJmO ci-iminar o governador da 
Bahia. que info!'rnJ. v:t que as hrça:; 11e Canu
do.; eri1m. pcq11~nu~. e nio accusar o com
m:UHlo.ar.e em chefe (fa c:1:11e·iição, que info!'
maV'a ao gove1·naii.it' qu•, :J.S forças em opera
~:õ~~ c·:·~,;n su1Iicientcs par:t l:.w·r Can,1do~ 1 

l·:~ rc~:p0!1~:1.'"Cl o ;.;'~•Yer na.tlor, e nãn? !'~S
p.in-:i.,·e~ q1~c:n corum;u11l:i.v~~ a (,xpc,d1,;:i.u e 
~·::tavn nl, t.Ílf:~'t1~(1 'lo..; ~cr;~1tr~itnP:nto~ !:? Ot1dc 
S! 1 ,-ia S(·!n;~lhaHtc l.o~!r:~1 ! ! E~s~~ c~xpttli.;â.o 
ni'io !:Jj '~ s,is~ros::~ po~·que (' i;JT,!\!pi11o cn~1jur 
febronio t·.~Yo o lJom ~eaHo i.: ;~ lll'uucnda uo 
fo.zer um:i. retirada hom-osa..Devo obsei·var que 
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eSS;\ cxpe11i~ã.o foi_ o7ganiz:id1l pelo iilt:st:·e i miuln cadeira; ao contrario. ieubo sempi·e 
SL Vice-Presidente <la.-ReJ)\tbllc:t, ;i que:n o,;\ ouvido com ·a. maxima. n.ttenção aos notires 
nolJrcs DPp:.it;?úos, com .iustii;::., nã.(_l re;;11· 1 Depui;:;üos, pl)t:que todo; os meüs collega:; me· 
teatD a.p:il3"uSO$. pessoa que conl1ece a._ BaJ1i;t i'ecc:nHllC• ;i m<ti~ subida. c:m~i1leraçilo . 
e q;i~ t!llh:l. o <le,•er de cou.hecer a impor· füt S:·~. D<:Pu-r:,no - ·Ma;; é >Ó V. E:c. quem 
ta.nem cm numc1·0. dru! fol'~~"' qn~ rn~.nch\':l. f<:z i::;so. os f(IUi! colle:;a.~ prôc~d~m de modo 
c()mbatel'._f o1•ki.nto. porque :i.ccusar o g~vlc)r_- di.fün·entc. (lia º''' ,.º" apârtes.) 
na<lor e nt'.o ac.:usa.r :i.queye que era. o 9r_1. 0 Si~ S&All" ·\. _ Pai·rolttam que continue 
rneiro mag;st~a.~o •ia. N~.;~.1.<>. e qu~ il~v~a M drfe::a qu~'-estoi1 procur-.i.mlo tazer do go· 
conheie:t . 0 z,,tailo j)or tambem ser natr:ral ·rerna'lo1·do l•:stado e rlo Presidem.e da lt~.PU· 
ddle · lilica. ( 1lparics.) · 

O Sr.. BARBOSA Lm,\.-htc p:·o-v:i contra. o col!1::···a não. tem 1·a1.ii.o · (dirfoin!lo- se ao 
Y - 'Ex •. P•'l'que si o Yice~Prcsi •iente dore co- Sr. íf«rlJ::Sa L i;;w) é purque j:í. ó tempo do 
nb~i.:cr o Est<t•!o. o govern°1C.or deve CQnhecer G:.>Ycrno se;: delen·lido. Nã.o queriamos subir 
Ulttt~. (!la <>utro$ rt1ai·ks . ) :·i esm tribana. sem riuo th·es·emo:> documen;.. 

O Sit. Si;:.\11&,\ -X;lo est(m "P'.1rando qm:m w . .: í1·:·efra~a.v-eis (ta 't!efc><l do Goverao; hoje · 
<lern cont1ec0l' mais n E<tailu; o que c::;t.ou •1tw •'S t· n:os. aqui e$t;tmo . .; ptll'a esnmgar e 
affirmr..'.>•Jo e que n<io é ju.>to a~cu~;n·-se um ue;,h;11·:i.to.1· as injusta5 ae1:usaçües contra elle 
sc,m accnsai·-so (J outro ; u si o goveni:tdor :i..rg-ul<!:<s: não nm;!mos tiileg:i.çües sem a.s 
meraces~e cem111ra. maio:· devi;~ l't!c:-.\ür ;;oor•· acomp:tnha.1· de PN\"3. prova.da. 
o Sr. Yice-Pre,;i,Jente da Rc,publie:>.. o S:-. B.tRB')SA. LDL\ - A deresa. e C<tba.l 

O Sa. SEABru-Orga.ni::ou-se •leDOis desta. r;om omorticir1lv que lá vae,pe!a imprevi<len· 
a quart::. expe·t;\,ii.O com :~ mai01; cautel:t e cin. d11~ . govemo~ loc:u·s. qw, nlo ~ouberam 
<:enfiou-se o sen oommamlo : l um.general, qne pr:.l,·en?r em r.empo. ('\p~r·te.,·.) 
os nobres Deputa.tio:; coufe.s~;J.m ser genuin:i.- O ~r.. Slo":.\ BR,\. - Qna.ndo os nobres Deputa.
mente repnblica.tw. . . dos >"C dign:~rem consentir que eu conttuU.e, 

E.st."t forç.1. cstu. cumprmtlo o s~u de•cr e e eu contitrn:1rei. (.Pww•.) 
de. ~spo n:tr que el!:l e:xte:·m!n() ;::quctk~ ·1uc o si:. B.\RflOSA LDI.\ - i\ã1) :Podemos im
esu1.o :_lerrnrbal!~º a. ord~m o.v sert~? ~;• pedir v. Ex. de conõinmH·. Damos os nossos 
B·:lu :i._ ~1zem S~ . EEx . que a. E:Xp~ll!<~;lO una.i·tes pel3. m<>;;m:i f.'irma. com que temos :i. . 
talt·ei: i>eJa mallogra.U;~. p•)rque tee:·11 !ulr;t:Jo h'.mt~\ uo rc-c.~ber os :i.p!ll"t~·s de V'. Ex. 
p1'0vavetmeme u.o ge:1e:·al em chefe ~>.S rr· 1 ,.. . . .. · · . a· ~ 
f<>rÇC'S e recnl'sosque te1npedi•hJ aosGo\·e1·no5 .o :5t-.. Si;: .• nl\,\ - A. t<l. ;celra. _ e~pe 1:,ao 
Fetler;i l e Est;tdUõ.\J. fvl Oi·g:t1nz;i n.~ co1.n o, n::il.·Or cu1dafo :PvlO 

Pois bem; app:i.re("a. mostrem \lffi :fo- podC !'·l~ 1rnblicos rt:i. Na.çao • 
• ~11mento, uma p1•01·;i qu3lqnel'. que <lemo:1stre ! O S!t. lh1~n;.is.\. L1~L\-:: 1\'~o. se er:q1leça de 
qll.: o G-overno <fa. &lli• e o Preshl\~n•e d.;.i. que a ~.-ce1q e~pe1 l11:;ao lo\ comm<tnda.da. 
Repulilic:i. DflO tuum ciqdo os de111ento~ pe- i·clo col'Onel :\(orew·.i. Ce.5:J.l'. 
dido~,pc·lo il~ustre ~_omm•1;:•h.t.~te~,:, exp:::~i:;:io t o Si: . S;:.\m:.-1. - Tem r a1;ão; eu emendo. 
em lanudo~, e ent.to t·!r,LO ::;::;. !:.uX:. LlZ;J.O _ l p,,ç;i dc:;cnlpa. de meu eq,m\·oco. e vou 1'0fe 
<:lp11rt.:s .) l i'it'-me a ella. 

O Sr:.. B AR&':!S.\. Loa-Su~)X!ite> po:· s·..is- 1 A tel'ceim. exped!çii·· foi organiza.•la . :pelo 
pelco. m:i.is suspeita ó a dotes.i. de. V. Ex. Vicc-Pt•csideute da. Ke:puhlic:i.. t\ •1uem os 
\ffo oi<tros apartes . ) iHu.-;tres Dcpma.·1os nih !•eg:11.wnm applausos. 

o Sr.. SEABl.tA- SOu ~;·mi:;:o_ ínti_mo ào Sr. ge- .'\.Sõ~:i1. ~e:ido._ e _ io::Ç•JS~ c~nr7s;:i.r ..... ( Jlt~if~~ 
nc:r:J.l Solon e pl)r isso pcs.Jeri:i. diz(•r os f!ctos 

1
o.;"' • 1~~ tn1e1 :ra1r111oi,. !} o• a!ko1 e o !Si . p, es1 

que so dorarn corn este i!lusct•e e br.:i.Yo g0 . de;1 ~:: nxfrt,,ut auo,:ç,u>.) _ 
ncr;\I . (Apartn. \ - Pr_etendem os n_obl'c.; De;u~auos que na.o 
· Notou:n~·1i:fl'eren(,';'qll'ofun•1a. nesta . como cont1n\t1i o :11el1d1scur"°; :;:ao iotolerantes. 

em todas :is discussões. Quando faliam Clj/: O S1~. R\ImOSA Lr~rA - Os apartes nunca. 
Deputa.dosdu. min -ria. a ro.P.io1·i,~ ou·•c c:i.lnn signitica•·am ititotcranci:-.. 
e re>ign(l.da; _qua~1do qu:llquer a.migo ,10 Go- o sr.. sc:,\BP..A- )!as os nobres Deputa.elos 
Yern_o Sê•?c ;:. ~r1l>umi. chuY1;>m os _:\pu.i't<>_:;, n;i:o nie ,Jeixam conchti:.- um só raciocinio ! 
qu<' !m;icc~m .-.us->iu1.a.mcri10 :l. contmu;v;ao ! A w~ceir::i exr>eliiç,io foi orgar.izada pelo 
lia. •!!><:U>St•o. (\1'"'·:~.<.) ') iil•.:stre SI'. Vit:c-Pr~siclente da Republie:i, :i 

O ;:r~. r~.tnno·•\ f,Dr.\ - E~n 1·.-grn. (JuanJo flUern os n·.)hre~ De;mto.•los da op[l<lsiçiio niio 
nl'.l~ fol!am.~~ VV. EE:t._ al•:!n,!on'1:n o 1·c~i~''º · l 1.·rg:itctim. elo.g.ios, cii quem ap:1Iu.udiram por 
Isto é quü e·~ Y(!:·J at!e 1n1.Mltest:wd. r;~l Cll'g':mtzaçuo. 

o SR. s~,\m~,1. - P.«"0 licen~-a ao uobre 1 o St:. OVHllO Alll~~\'T!::S- Por iOf(•rmaçOOs 
Dopu tado para dizer que nunca. abandono a do govern:ldor J;i Bahia_ 
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?, , ~1L ~c-:An ~~:ct~ ~. !~111!a p~u,i:~1!0:.·i?. ; c·stou ! , C<~1no p·:.l~r_ic... yoi;, ~1 ~oyerna.dor <l~ B<thia 
ps." l!D:dO ~~o mu.!·.)r _l;~i. ! ·~ '" :: ::·kG-·!'. 1 =::u,.:1l 1 i·.;~: cc 1!.h.•1fm=:.\.tX·:.; .1c~ta ordc1n? e, 

O~ ~1ppt:~.tJ$<.'S1 p0!"'ta.r;10. (ir,::· <:.~ robrc::= ~1 clirno 1)nrlf·1·i:l. t• ndo de informa2• no Gov"erno 
D•putados di5pensam _;i.,; Vic d't·c~'.;h:!te t~l~ [\[, tini:to. :·~zel-é• \lc mouu c0n t:·:1rio iis infor
Reµubl 1cO: não devem l'<>iin:e:;.r ao ,::;<N01-nildo:- l mm;i1eo i-el·tbidas, Je pessw~ insus.peitas? ! ! 
da. fü'}1la.. . 1 DeY•) pc1:H!er;u·. o.iêm · dbto. que çom rela.-

;';~n1fa _m:iis : n;;ss;:. oec:1si:í.o acliavr:.-oe ;;o f ,·ii.o :1 expeJiç;J.o Moreil'<L Cesa?· nenhuma in
~n:11s~e~·:o o St· .. : g~;:cra! .;·~~·;;-r:Uo~~ l1Ue t~:rJ_- 1. ~iJr·m~H:;:lo dE-.l~- o governador __ 11o Estado ao 
bem ·e fi! t~o c..la t1:.J1rnh c::~nb.:!•~-<·cor 1:G:-!- sa~··u..:~1 .... ~ ::"i!" _ V':ce-PrC~.'.ti~ente d~ n .. epuhuca. + 

e p·1r i""º das c;rci.i·ps""lchs 'JUC r ··•e· 1 · • ·- ,, •• ' · · • · ":'. · • .... ~,,·~- .-\.s ínforrnuçLícs a que se t.,m alludido e com 
vam _o iacto. e J:!s r:ece~S!tlai.!-':~ :... que >e1·i<.. i ·' s .-:uaes t:i.nto ~e tem especmlado e explol'a.do, 
prec~:o :.ttvni-lei- · . . . ) f~, .. ,-,m da1fos e se1·.-ir:•rn. !':'l.l'D._ ::i. expcd!çã.'.l 

O_c-;,~- füu:BO:<:\. Lor:, - _M<:s uao il::.mt s,r \' e~J:11m:rnl1!•la.. ~e~o mu.101·. FebrO!llo; relan.va-
batnauo, "· pre1!1so <:~!.~·.:· h. 1:-:t:iH.e :t ~xp•'d1ç·1to C\1orQ1rn. Cesar, ·:m<1a di~se 

O StL SE"-9'·:.\ - O Sr- Yic::-Presid,~ni~ 1:a ! o ;:1;\·.·1'r.:\<'Or; o Vke:Preside1ne d:i. Rep~
Republieu est;>e r,:, muito te~po, füi. gc,- 'I ~-:1~~ o_:-~ran1zou-:i. conrormo entendeu mais 
To:·nacivr <lo !:swd<> e, ante~ iic :!S."U!!Hi.' a.'··''" .emf_nte. . _ . . . 
presidencia. Já. este..-e de novu. ! Ora. ~l a. expca 1ç·ao. Feb1•ont0 . fo1 obrigada 

,, n ., . ". ~ ~ _ .. . . ., 1 :i. rr,:;;;ar. p0rquo er·<l rnstltlic1ente pa.ra ba.~er 
OS.-•. ~';\,,nos.-~ L •. "A-:!.U t<.H10~111 !,u ;,0-1 os º"'"ºitlú3. o Govern0 Fcder11l necessana

.-ernado1• uo E,;~:.;.úc ~o PeI.'l!a:i;bu(:ü,e n:to sei 

1 

meme :'c·vi:l.. ver· q_i:e o rrumet·rJ ce bamlidos 
o que s~ po.~s;t pur !;i,, e1·a ül\ q':<'- pr~c?~ava de urna expedição 

O SR. SF.ABr:A-,\ qursri"ic e de! d:i.fa ; ....-.. n m:~is numero~;~: r: foi n que fez: organizou 
ver si po.õso desfazer o e~gano e:ll qu<: ile a e:xpcdic;:ão ;,1o:·e~a C-"~:i.r. Ess:;. expedi<;iio 
bott tê e.stii.·; os not~·es De].iiltado~. frnca.ssou, e nLlo czu..;~;'o entr:.:r na analyse 

A iniúr1nrt.r;â.G d1:i di~·!~O ~ u·. ç-:·.r1a1~or ~'i.t B:d:ia dc;;-se fr·acu:=so; quero ~:;J)por · l;ur.~ f11 a.ca.~sou 
""º i!lustre ~f .. \-i;,:-e;.p~,e~:den~e d;.~ Republica µ0r ser grande o numt:l'O tl~ b:.ü'!didos e não 
foi daLia rn1 vinwle <lí:' com1:;un:é·a<;à•; (lu ::>t. 1 poder o b:·a ';o Morei1·;:i. Cesar ... 
majl1r Feb!'omo. ·! ,·que ,ts foJJ'>;as que ella 1 o SR. FRA.:-;crsco GLICEI'.lo-Br:1.vo, capaz 
comman~n\'a. í:>ram sumc1~:1tcs i)a:·:.t àesba· 1 e leal á Rcpu1Jl!~a. 
1'2.tar llS D'1!1<1 ldO$. 

OS B L 
~ - 1- -

1 
1
1 

O s-r... S1:.\RRA-Qnem esü dizen•lo ... 
R. ~\P~B0:5 .. ~ -e::.!.....-1!.i!::.t:..t0 .r,, nrto 1a po· 

!icia. local~ l o Sr.. B1;.z1m.~ur, FO:'>TS;<;Ef,LE-Ha. muitos 
~· . . . ,-iue dizem cue foi po!' cu!J,trdio,. 

O Sr.. .. VERG~~. D~ AR:n·~E ídir ~y_;;·cd6._··<!C ao '""' • ~ 
1wa•io•)-Em v.r·tnne ,]e ;:ommu.a:ca1~au do O SR. ;::.E:Alm.-1..-De o nobre Dcput:i.do o seu 
Sr-. major Feb:-0nio e <lo jui;; d() 1'.!~'eito, ri.ue é apa.rtt;: a quei~l diz isto. 
insuspeito. o S?... FR.~"'crsco GucEt:ro-Eu apenas a.c-

0 Srt. SEABRA -E· >cr1l~.d1': :: infol'ma.o;.ão c:-;;sccut•; i á pnlu.n .. J. - bra.vo- pronunciada 
do Sr. m:;jot Feb1·0nio c~ava tk1 :icc·ol'!io C(>1n pt:l<) noo:·e l1eput::11lo, :t~ segllinte~-capaz e 
a do juiz 1ie di:·e:to 1lc :.1.,11te Santo. n Dr. leol á Ropublica. 
Gcnne:;! font~s. p:u1 entecle um ' '.ns ad··-:<n·~~!.Pia . .; 0 St-:..SE.:AnRA- .rust~mentr: como oillustre 
nitti.~ int~·an~igentcs (i;) g o í:ecnat1or fht 8al1 ia, !!o·~·c·rna.dor da H<.thi'-l., 0 Sr. Dr.L~1:iz Yiauna. 
o ~!'. bo.1·:10 de 1 ;crl'!tlO:J.!J,-.. (,11,oiadus e nüo apoiad&s.) 

Els o que rlizi~ em 14 ,'e dezembro o ma-
gisr.~ado a que me rerira. em tekgramma, :1., O Srr. CASSIANO no NASCJ!IIBNTO - Isso, 
go,-el'no rfo Estvr:lo: « .·tu!o,·id"cles. 1iop1.iiaç,7o nunca. 
l\fo;f.~g _.~11:;1.~')- ~iil not1~c vida e hor1ra /li 11 ~il~a o Sr:.. B~·'"n:no~A L1l7'A dá um apo.:rtc. 
bra.::tle1,YL peder~i, (<.t;:ac.-> g1'.,c~í'ti!J anLe-:- 'lilCtr<;ha.r o ~ T ' 'T' .• •• e . -V. E.. ;"' . 
c(l·ruma~ulo mc: . .-01· 11e.:,~,or~ :·o detido i.•uú.t:r-o o....:R.1 l!\IO ... It.I.O _DA OST-\ ... '/. Dx .. natocle 
l - •• . ,. , ' ,. · r. j c:ro~.z u· p:·.-w:i.r isso ; reslAl. ao epn a o 
cr11Yr..s Gt:r i.ccm . .!•...:ó1l •.: ~;,•: .•. ''"º.· r.11, ,1. t;!)"l!l'l"C!·:·;;;u.r i P i · . .- b .•• 1 . ·.. ·- · 1 . . . 1 , . ne1ri. "ª m! ~ ;i-o':ar cõsa su:i. as~er1:ao. so 

a~.,{1, /(J Jn"p;UrJ~.1.f O OH Jl'i'r'jJár<.:.itf.i•S fttt/f.1., l(.'.d<i·1• ' d . r { · t"l · 
dn:..:. Fm'r/ li. oetU{tl j )ór/c. in.~:.. i ·::ho.r Cari~~úv::: -vau· pen:t._ f~ est.ar L 1 scur:;~t.?l rJ inu J mente:. • 
t'~jn.o;aí11e;t!e. s: ~uto c;1lenr.fer1ies f/U1!;~ucça O !'R. C.\S:SL\XO JiO "N·.\:0CD.H::NT<'-Apo1a.<ln ~ 
.iJhnt.; sa,;/., a:d .,.c•·uú<o ,/efinitfr{f;. Jüx1Jr110,, tmlo. menu.~ " 11ue ac'-1.bu 11u ~tlirmar. (Soa;n 
EXCOl'.~DOS CAXt:Do.:; uE~I01'~Tl'A~ I'AXICC', º·' l!J1llJiarws e o S;·. P·tcsidente ·recücma a.:-
AP.A'rDIEXTO MORAL>.'. lrn:.,ió.) 

E-3te •lorn::.cnw. senho::-c-s, nlém 1',e ser o S;:. Se.\mt.\-P:t(:iencia. Qce é riue hei 
a:;<:;;n:itlo pe!o juiz 1~e ilircito. csi.<i. si;b;cripr.o de di;:<::r ai:.~ nobres neputa.dos? O recnedio 
lJ•)J' .?U~•i~ de 5!J c~d;ufo.os dos maí~ conceitua- ! urnco é sotrrer com resigna~ilo os espinhos 
dos em .\fonte Santo. 1dessa. tribuna. 
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; Por que ra:iiío o íl!ustrc Sl'. Pr~si•li:ntc '~" l O !':~. S1~\.Bt~.\.-Edi.i0, o noke De'>utal\o 
Re;:>i:blica <-":, 9 go,'21:nad(=r f1~ Bnldi~ t!~O Pª.: i'l.:! L".n\~.mbu~~l~-a;'.i,u d.i~~e que e: Sr·. :~tore:tra 

.poi~em ser tão le;"tcs ;;, Republt~•'· c0mo e> S1·. Cc~a;o ., 1r.1!::. d.o tempo d:~ pNpagau1~ ;;., e o Sl·. 
Moreira C<;i~ar .'? . Lu i:r. \"ia.ena. ela rnoco:·clü8; ! 

u~i SR: DEPm:Ano-Porque n:"Lo _pt·ovaro.m O SR. l3A!:l'lO~A LD!A-0 que· eu tli;;si:) foi · 
aind'1 . (1\~ao apoüu:los .) GliP.. o b~a vo cnr1JnG.l 1lor~ira_c,~sa-::- tinh~l- u1n 

:· _ , _ _ . ·c<>OJuncto de documcntns c:1oo.zes ae prova;· ~ 
O:; SR> . BARBO~,\. L•:l!A E TJ!il01'liEO DA Sll"' 11· .,..lica'·a-0· rep·i111·.·.o n " o{-~ ~e•·" . ~· -.0 e d- ' t "" ... V'- '.I' l ~ ~.~\/ •"'- r 1).1. Ut 1r1 .. ·:::!, ..:.o µ~~ .... 

osr;.. ao ap&.· "'S. <JUe •) Sr. comelhe:h·c• Lulz \'ia.nna. sõ opl>üe o 
· · O Sa. S:: .. 1Jm;..-Os noiJrc;; Oe'p~:t:ulos estiió ,;e<1 ti tufo 1ie conselho. • 
Jllzmdo u ma dístincç-.ãc pe!·igv::;;. emr" l1isto· O SR- S1umu-\'ou toma.r em <:onsíder:i.-
r\cu.; e ~dhesi::.i.as. 1·ii.') a~bos os u.mirte.s. 

O Si;._. Tmo'l'm:o r._~ CoSTA- N1io r,"\cci:i.mos ' Pc.:·,~c1~ que o- apal'te do nabre Doputado 
o perigo. pelo District0 Fedei-ai e:>tá roop.•ndid o po1· si 

me.~mo, d~de que E: rcfuta·iv pelos ~<!US eor-
0 Stt. SEABR,\ - 0 nobre Del)ut.'l<lO estit religionarios, isto ê. a distrnc{:ão ea•::e repu-

muito incomri;oda.tlo. hh ca.nos h isr.oricos e adh.:sistas viria. J:i.ny.Jr 
O Sn.. TntoTHi!:'• 0.-1._ COSTA-Não me i.mporto fót':4 ô.o seio da opposiçã.o mu!ros a.clhe.>i:itas, e 

com a sua apreeiaçã.o. r:•,.io q, ne os U•)bt·es D~patat!o3 recua.1·5.0 autll 
o SR.. SEABRA-Poi5 então não dê ::.partes; esta ..:ort.5et1uencia iaevi"'-1.YCI, :i. \tt1erer-.se 

si ;;S minhas aprccía~,l)C;s são io.utci.,, porqne que lW~·•alec;:. <> t;tl •listincção. E', nortanto, 
se irrita 1 aparte quc~.iit está desmi\do. -

Passl'l!!10S ao ~parte do riobre Deputado :por 
Pe:rn;i.in bu.::o. 

Niio !la duvida ()Ui.J o bravo, cn.no.z e leal. 
coc·onel More!r;i. Ce&l": tem u in con:iuncto de 

O Sit. VERG:"E DE: ,\~REt:-B' tão Deput'1d.O qu,;lidmles que muib tec,,mm~1!dam u. sua. 
como v. Ex. mt•moria. CtJtno i·eco:nm~u'1aram u. s ita yitla. 

o SR.. TmOTllEO D.>.. COST!..-Porque ~stou 
seiupre z<l.llga.do qua.nuo t<·ato com re1·ol
tosos. 

e Sa. TmOT!IEO DA COS'!'A-Ora !. Isto é maís 
ve~ho do que nzeite e .._..in·1grc ; o ci•fadil•> 
Deputado peia. Bahia não disse i:cnhmn:t no
vidadé. 

Pois bem. r,u:•.es são os ucto~ prat.ico.<ios 
pelo ~o·•e!":!a:1or lla B~11\a pelos quaes etle não 
é rl!.::mnmenrb.vei como c:ap:tz e leal. à Rejlu
blic:\ ~ 

O SR .AUGUSTO Ssvr.uo-0 Senado da Bahia. 
O Srt . Si::,\Bn,\ - E:n tempc. responderei ao (AJ)l)i1ido,,., proic .. i o.<.} 

apo.rte do n obre Deput:i.cto pela. C:i.pital Fe- os~. CA.SSU!liO DO NASCr::IIEXTO- Em qae 
de1:<:.!. foz 'Õlle de casa tocfa. 

o Sr.. F RANCISCO GLTCE!UO- Antes do nobre o$::. A D.\Lll!:;J:TO Gi:;ru.m.i.F.s- V. ~
Deput.'l.d(I d:w n. resposta,devo recti1~car o que n;"io ueinoust,m isw . p.,ofoclos.) 
d!s:e b~ pouc~ em ;i.p:u-te: a le1·cc1:-v. e:'l:p"· .. , . , ,,, '_ _ • 
diçao to\ co~iha.d:~ ao Sr. ·~oroue1 More1;-a O _Si-. .. ~i::.\.B.t..\.:-;--0 oi.u~~.c l!°')vern~or d(!. 
<"'es.·n·. bra.Yo, ~ap.•z, leal~ Repu!•! ic;i. o miii-' ~;i. lu :i. . tlir.·;in os u[~;>tres Depu<ado;;. _e cons!-
ta.r correcto. (Apoiculos.) l 116·!'•1 : ;•arccc e:tt<to q.ue os Cónselb.e1ro~ ,sa.o 

O SR. SEABR.-1._-Ccnteste! isto 1 plnntasma.s '!UI! ;:>.me<iNcna.:_ci a. l:epuul<c~. 
• O Si~ - BARBOS.\ · LDL\- Nao a.medi'Ot:t.am , 

O Sn.. Fn.A .. >crsco GLICEil.to-N"iio ; estou S(I,· ma~ não se co;i.i.lunu.m co:n :i. uatutez<> do r e
tisfelto com a confissão jle V . Ex. 

o· SR. SRABR.\ - Si não neguei. como con
fessei~ ! O Sr. coronel ~Ioreira. Ccs:lr era um 
bra.vo miHfar, e .. digo me.h. em relação li 
lealrlade á. Republic:J. era tão Iea.! como ~ã.o 
os Srs. Presictente d!l. Republica egoveroa.dor 
da Bahia.. ( .Viio <'poiaàas ; apartes_) 

UM Sn.. D!lPV'TAno-0 Sr. Morei1•a. C<i$at• 
vinh:i. dos terrmos da propago.nda, e o Sr. go
vernador da Bâhia vem d:i. mon~chia.. 

O Sr... SF.AB!~\-Ol.J. ! Então porque o Sr. 
Moreira Cesar vem da. }lropagand:t, e o go
vernatlor da. Bahia é a.d.lle5ista •• • 

0 St~. C .\ S$IAi'<O DO 'NASCh"\lE?\TO- N5.o fvi 
isso o que se disie. 

g!me:i .. 
O St~- S<:A!UtA- 0 titulo de conselheiro ob

tido pelo $ 1·. Luiz Via.nn:t não foi um favor 
qtie se lhe fez, !oi-lhe concedido como tributo 
ao :seu ts.leuto, na q ualiliade de presidente do 
Ttibunltl da SCl-hia. Esse titulo não póde rl•!S· 
prest!giar, aos olhos dus êSpiJ:itos republi
co.nos, :tr.> illus<,;·e ;o\·el·nador da fühia. 
(c.i;.'Oiado"), com::i muitos ouiros conselbeiro;; 
que scr;-em co:u d~icação a.s intituições. 
Portanto, o füct•l de scl' conselheiro uã.o e 
mot i>ll p:.ira. que se diga que S. Ex. <i menos 
co!-rE:cto. menos lell.l aos principio; di!. Re:pu· 
blic:i.. (-~Poiados . ) 

Com tantos apartes, Sr . Pri:sitlentc, ~nho 
me uesvia<lo <lo a.sswupto. 
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Fa.llav;c sobrtJ a te1'Ci!irn. expedição. 
Esta e::;:p:i<líçã.o [Oi or~n.niza•ia pelo" Sr$. 

Vice-Pi·e~iú~nte 1h RepabliP.a e )11ínistrn àa 
Gue1•ra., sem r:eu h uma. inii ic:1('ão do ;wrnr
:nad.01• da l:lahi:•. Aq u: cu.be poudc:'i~l' , ·. ántes 
elo m<'.is que, o que era o!e p:-e:rnmir, o que a. 
logica. rter.erni'.na v:;.. era q :•e, s; o J:l ·,jor Fe
bron io tinha si•l<• ourig:Ldo :i. relir:1 r -s1.1 ga
l ll:1.rda e . -v"alentemente. po!' St·r o numero 
dos fo.na.ticos ú<::nrn:;ia-'o relati r~me:lte ú.s 
suas for1;~s. a no\·:1. e ::q1e.li<;ftn devia ter siiio 
org:inizada. tcn.l.o-:::o cm atten~~"io o moti ,·o 
do fracas~ ;\a expel.l i.;:ão Fel•l"Ollio; como me 
parece qu e succedeu. 

o sn. JoXo DE S1<1ui::m .-1.-~fas rol o«gani· 
zada .ie ac~ordo com :i.:s ínf,1rr:iaçüe.s 1!0 go· 
'vcrnador da Bah ia ~ PresiJ.:ntc li~ C:l:na1·a.. 

O Sn.. SE.\llfl.,\.-J:Í. respondi ;:. e.:;s..-i. a ;:;e\·cra· 
ção. O ·::iobre Deputa.do a.c..-i.IJ:L ti.e: en t:·a.~· no 
recioto,mzão peb. qu:ü aim!:t cs tú ;ie .. sual.lid<> 
de que fallll. a verd:;.ote. 

O Sr. rnu.jol· Feliro:li" foi oln-i;;ado ti. íaze1· 
retir:td:t, e. em virtude de•~a retirada é que a 
nova ex:pedi,ü.o fm orga!1:zada. 

O Sn.. Jolo· DE SrQui::rn .. r,. E oi::;Taos dão 
:.i.pa·,·tes. 

O·S"- SE.-l.l31~A-0 nobre Doputadcr pelo Rio 
Granue do Sul atfümou.q ue mi.da. tlui1a a cen
;:~m.i.r co1~1 rela~:Ii.o .à 01•ganiza<;ii.o da expedi
'·ª'., Morel!"' Cesat•; m:i.,; como '1 ttet• ª"'ora ccn
sür·a~ 3. üt'ganizaçii.o desti~ expedkã~ por in
suffitil'llte. ;ittribuindo t:Jl insufficiencia. o.o 
r.;ol'ernado1· ela Ba!tfa, si ella fo i convenien-
temente lei~ ? . 

O SR. Jolo DE S1QuE11l,\.-Ahi está. 
O SR. SEABRA-Diga-o a.o nobre Deputado. 
O S1~.c.~::: :;L\.'\o oo X>.::cmr:NTO-A im-orensa 

officiosa ag-,.:1·ediu o Sr. Febrünio de uni modo 
ter:·h ·el. ( Tracam·.~e muitos outros apartes.) 

O Sit. SEABRA - Estou trat.•ndo fa expc
diç.;lo :\Im·eira Ces..•.r, eo nob1·0 Deput:~do pelo 
!tio G1·;~::iLlc do Sul está alludin<lo a exnedição 
Febronir•; assim é imprissivel cllega.i· ~ ac
cürdo; precisamos nã.o b;..ra!h at' os füctos nem 
iw:et·tor os assu:upto$.Des_c;l"J.~<1du.a 1cnte mal· 
IO!!!'C'U-se a terc·~íra ex:perUção a Canuàos. a 
ning-uem póde e 'le~·e ser responsa•e! por 
este fr11c.1.ss1• inte1iz ~lnâo o destino e a sorte 

O SR. CAssrA~o oo ~Ascma.,To-Retir:id.• da~ arma$. Que,;i ;,ouerà. ure»cr o r esultado, 
<J.:11e a iroprcn,;0. ofilcícsa du. Bahia ntiicula- em uma luta como ;J.quelia., em que os b:i.n· 
r1zou. dido~ estão acoit:ulos. embosc:tdo~. na,1e nin-

o SR. SE.\e1u-Emfim. a terceira txpe gu~1:~ pó1e_ir S!lrn ficar pr·isiooeiro ~ ! 
. cliç5.o. como as outr:is, fral.!o.ssou infelízm,,ute, Q:iem póde cuJ.r:i.r ~ cstu vu aquelle g-e
de,gt·açad<1.me::it·~ paro. a i:\ep1:.hlh~:i. e l):~r:i. a 1 ~e:•:i.l.. :L e;1;e ou lllluel!e governo pela so1•te 
Pat:·ia, que pet·deu i:: quc:>tionavclrnt\nte um nas ~.rma? 1 . . 
,·:i.lente offidu.l. Qccc•rreu es-o !:1r::ie1tbivl· l Pois " ª ' 'sera. querer uvant<~Jar-,;;e muito, 
f:tcto sob :>.. pr.>s!dcccio. <lo Sr. Viéc· Pre~hl~nie qut•rer ir alem •fas previ~üe3 possivei~ af· 
da llepublie&, que mel'~cc os applo.usos elo~ llrmar qu2 tal on qual sera._ a. sorte ca. sa.r-
illustres D.:put:J..los. tn;1s ew tal ou qu:ll cxpeu1çao 1 

U:.\l Sa. DEPüT.\DO - Do pai:t. inteiro. . O SR. CA·SJ,\.XO :oo NAsc_D~EXT~ - Conhe· 
(~1poiados.) c1do:; 0 $ elemento;; d~~ expedtç:L•), póde-se. 

O S 
1'.. • • • . • 1 o S;~ . VER\.:";E DE :\BltEtJ - A Cl\tastropbe 

R. ~E,\lm.\.-vv p >1.1z inteiro • . i per.<1s roi clev iua :i. mor te rlo coronel Mol'eira Ce
cstou . ~lten_tamlo _e acci!:itu~ado que essa S:t!'. ni:.o ha duvida. 
exped1ç:ao fü1 orgu.mzad~ po~ :s. Ex. 

0 S1l. B ,H i BOSA. Lrl.1A-E a morte <io co· 
O SR. CAsi:uxo IJO N .... :;cnrE:>To-Quanto à t·onc:i Thon! p~on. •!o cc1ronel Sucupira. e de 

01·g:1.nizaçã.o da E-:qicdio;,io 11oreira Ce;;;a.r,na.da. tantos outros b1·a\·os <1 que são devidas~ 
temo:; que ceusurar. (r •'/Jct:rnt-sc muitos outros o:pM·tes.) 

O S:a. SEABaA.-Fique r r-gistrado o apar te O SR. SEABRA- Ainda não chei;:uei a. este 
do JJObre Veptttado. Logo, em r-elaç;lo :i. t'X- ponto ; ten!Jam paciencia úS nobres Depu
perlição Moreira Ces..'l.r'. o govel'naC.or do. B:i.hia. tados. 
está e~roimado de cen~ura.s. q_ SR. Jolo DE ScQuEuu-As a.rm:i.s que lá. 

o SR.. CASSL~;:.;o no N.-1.scrm::-iro-V. Ex. cstao, por owle pil.ssaram e por consenti
não c:mclua de menor P<ti'a o m;i.ior ; eu me mento de quem} 
referi ao GoYerno da União. -O SP. . VERG"-'ll DE .ABnEu-A· Canudos não 

O S:a . SEABRA-E' porque o nobre Depu- se vae sô pela Bahia.. 
tado só tem em vista censurar o goveroaaor O Sn.. Jofo DE S1QUEffiA - Então varra a 
da. Bahia . (c1paYtcs.) testada. do gover.n:.i.dor da. Bn.hia., e dig;1 por 

o SR.CASSI,tNO 00 NASCD!E.\"To-lsto e recur- onrle passar;lm. (I'racc.m·s? muitos outros 
so de quem se vê m .... l. Eu não tinha em vist.1. J' apurtes.) 
censurar a organização da expcdiçii.o .Mo- O S R. SEABRA (dirigináo·se ao Sr. Joao 
reira. Cesar. de Siqueira)-0 nobre Deputado jã. acabou o 
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seu d:sc:!rso1 Si qul.zí!r t<ir :i. b~nd;ul.~ d~ ;ie~- 1 Ourno . St~ . Dé:PUr.:too- Y. E:t: <J.gora e>tá 
mínil· quo .contiouc ~s mi .; h:i-; ob3erv:! ~:l>e~, ! ::ccm:anu•:i •J !oP•·ern:i.doi' 'tla. B!l.h1a. . . 
3.;:;'l""~ece~;;,,. (T;·ocam-.-:c .:.r1ar cc,.) 

1 
{ o sr~. Se:,B~A- E' ;po:;:;tvel: em todo ca;;o, 

. .ti.e~ ~e\. :;e 1;,1:or~'.?~c _cm<~~ .• ~0~1.1~~.0~:~ l c1.·oio que eHe prarer!i:a a mii!Ílll. accusM<7o •:~ 
de •• z.tC·llla O •• ~ fo .~ ... ~ q~~ .o D .. torn, r"d~ d~f;?S(L d e V. Ex.- e t<\[Yez SCJ;l. ··•oL·que eu-so 
se pre_v~r qi.l~l a. ~o.r!i~ ''' ''" imnas; ·.s '1 quo $;i\b:i. a .·cusa.1-. sei1 uore~. ,.Mas, c0mo •\{Õrrr.ei, 
s; ... 1, " 'J'l 1 ~ JY3~''fü:I inr . . · 1~11ze:'(i:n ~r"': o Go~t1 ·no ·:•"Ítl <le acco;·do com as in fi)rma~ · 
mncard es'.n tr1li.u 1H~ . c·1nsr::g ~uno, e <l~ ª .ti.e- çJe$ da maj ~· Felironio. · 
m~.o $e 1J''tl~ra thzer· q .. e :i. \'J:_:wr1~. c:; ta r;i do . . _ . . 

· l<\do dos-10; :;m~, ,j est.Q:l uãu 80ubere;a quan· Ulr SR. DEPU'l'AOO- E lle nao fol a. Canudos. · 
tos · e.:;Uí.o l~l'.St:> t1·i0;1n:i.. n::ío é pMsível '~~ o S!t. se: \ BP.A .:.... Entii.o. pa1•a que a.Iludem 
a.nte·rnilo •!i w r que :t victorú< lhe~ pertt!U- ás informat;ÕC!S ~ (Troc<im-se muitos a;~arte~ . 
c:ci·.t.. Agora. jicrgu nto: é p::issi·;el snb:r o nu- .so,mi o.< tymJl<IMs. O Sr. Prcsirlimtc reclama 
mero 1\ejagun\(l!! que C!~t:1u ~m ;::i.uu•\,,s 1 . a::cn~·ao. ) . . 

U:r SR. DEP{;TAtiO-Er1tU.,1, para qu.c infor- Notê·>e a diifercuça eh~ posiçüe;:; quero ne-
m.iram ma.1? ten<ler a. t,odos, e SS. EE:..xs. querem J.ef~uder 

Ou m o SR.. DE!"UT,\ DQ _ P.i.1·a. que ~:oi m:i.- :.. nl:::uns o a c(msa.1• a outrlf.!. Si quize$Se ac
ra,m 0 m:ljor Feb:'l)aio do cornr•.le, qu:uido c;U:\\1"i· uns, .:leleti r1e n<looutrus-que merecessem 
elle foi um Li·t~vo. ne ·~u;:i.çüe:>, b~m.; m~ jL1st itico a todos. · 

(-'lfertcs.) 
·o Slt . SE.\atu - O nobre: Deputwl r> ou'l'iu Org«rnizou-sea quarta. expedição . O illustre 

chamar-se :i.qni "aiguem de c~1vardo ? .\ssim Pre~identc da Rl~puilll <!a., o Sr. Pr uJ.ente de 
nilü e possive l arg u'!'lent.-ir. O govem<J .'la MClraes. à vist?. tios desa.~kc,-: das a.uteriores 
&ihin, j:i. o di.~:e t:: in•ivei, c.c-abunúiw cic., in- e:•pcdii;-ões, ol'ganiwu e~ta ultima.cora o maior 
fürmo Lt ao Go1·e1•no 1.ht Uufüo. e·n vit·tu:!e da ct·iteri-J e cuiú.v!o. e ainda no tempo do 
infurm:i.r:.Uü. lln.d:i. pelo ma,iot• F~'bro:i!n .e pnr gencr:tl At'g()llo CJ.UO nfLO ci suspeito aos nobres 
s.~us prorir1os adver>:l.!'10:;, como o JUIZ d6 Deputados. 
?.fonte S:uito. 0 S ~ "h , F ''TE.'õ"LL~ Orc""nizo" O qne de\'i~ fazer o ~ovol'nr.•1o;o cl:\ Bii.h:a , _ !! . .oEZ"'."'~I·\ . º" · "' . .:.-: .;- "" 
~s•i!n in forma<lo po1· j;üzf'S seus (l.:l\'ersn1·io> r La.O hcrn que ai:wa .:o;e ella. la estâ . . 
pelo prop1•ií) comrnandante 1fa . <.':tperliç~o 11 n Srt. S&\.B~;:,-Como se a.::cus;;. pols, o Pre· 
Dcivi:t ar,rf!dit:n· . llOr11ue dle e~t~ M Captt:.'.Ll sidentc dn. Republica. 'I ! O nobre Depufa.r!.o 
d•t Baltia e não e:a C;:n\l•los. \está!" Jizmeme rlefünden•io o inclvto Sr. P1·u-

O SP.. B..\:n10;.\ LrnA. - Com e.~i.ll racio<:io\o ,tet;te de )!ora~3, e, t.lesdn ent:10: !lií_o pt·eciso 
b se v<~!'> . r.oil" :i r e<lt'l :!1l :ninis trativa. (T-to· occupa.r-m~ com a. acõtI•~ l. e:iqk d:çao ~esde 
ca1n-sc ;n11ilo.~ ot!!""s w:c;,r /e«. ) que so co:;te.~sa. que el~a. lo1 1.iern org~nizada. 

'. _ . . .- E. eum•>. como o :Sr. Barbosa Lima. ac-
0 SR •. SE:;Br:. ,~-.\!'si;n m1..-~ e p !:lSS1veJ Cô!l . 1· CUSJU 0 p;·e;;idente tla. Republica., exactii.· 

nua.r; Sl o :::i t': t>1· .. s:d...,:n.:: U<J.O ru ~ mante:n a i:i·•:ite no!· CMlS•~ do. ex:pediçíi.o commandad:i. 
p;i.l.i.vra., re~ao-me Llu. i r 1btm:t. pek• ;;eiw;-al J\.rthur Osc:n-, a.IIirmaudo . que 

O Sa . M.\)(OEL Fuun;:.,cro - E ê o ruclll'lr ell:L nii.o ~·n.e em llom cri.miniio . 
V. Ex. rc•lr.: r-se o.té que. lhe se,ja pos~iVêl V~ctc; bemctD que tic:o.es; foi bem ou mal or-
fa!htr. gauiw •1a a quana cxpeclkfw ?: E. vêde ta.m-

o Sn.. \h;:i.::.s.\. Lnn- Os :i.pa.1·t~s uilo in· t1eu.1, que si !ui mal organizada tereis de . in· 
tertomnem a i!bcu>são. elu1~ cm VOS$:J. _censura., a. quem :i.pplo.ud1~ e 

~ . . • . <lefon ::ci:;, o illuor.ra ~r. General .~rgollo, 
O SP.. SEABR.\ :- :\ssnn, comprnnen'.le-se eut.ã.o :i\l inistro t!a Guerr-a., que foi auem a 

que n.s se~s,ies se.rao s:-mpre tnr.1ult 1 rn.1·1~..s ~ orcra.nic.ou ! • 
ninguem podem mau; t:illar, por9ue ser·a "' -, T ,.. • t' -
sempre intcnomp\dc. ( Trocam-se mu~i os apeei" .o. ~a. RuuioSA ~1:1n-P-ecl,,a.men e na.o 
tes, soam os tympmto.< .) foi isto. 

o SR. Pi~E,lDE:"-;TE:-At.tenc·ílo ! aitenç:ão ! O St~. SB,~fl:tA - Af0_rtunadamente tenho 
Quem tem a p.:l:wra, é o Sr-. Se:i.br:>.. p_rosente o thscurao de \' . Ex.. 

o SR. SF.,\.BP.,\-Desde que J.e a.nte-mão nlio, . O SR. BARBOS,\. Lrn.1. dá um a.parte. 
e possivel dC1;ermínar coin preci~:i.o o nume;.'O o sn. SE.~BR.'1.-A quarta. expedição orga
de ja.g~nço~, ~1e b<ln•hdos acout.3.c.los ~(n ,Çan~· nizou-se bem, n:i. opinião do ill ustre Depu
dcr.:, nu.o se pode sem _. gra-;e .prec~ pi~aç_a~ d~-; 1 t.1.do opposicior:~~ta. o ~r. Bezcrr~I ; mas, por 
zer a. quero. p!>rooncera a sor ,edllS a!ma,. E · de>idi:;. r\o P1·es1dente ua Re9ubl1ca. tem en
possivel conhecer este numero? , cont J':'.dO dHil.:Ltldi1despara levar o. bom e::i:ito 

UM SR. DEI'v'TAW- Eutrio. nflO tem infor- as opera«~. a.fJirroa o digno. Deputado par 
ma.tyões a respeito. : Pernambuco, o Sr. B:lt'bosa. Li.ma. 
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Pa~·~?c~-m·.~ q~.ie:·•. :.!~:~:l"il.\~~o f~c~1, :1:.>.-·iE:_h~:n i 0 ~;t. Jo.\1) DE Si~~t::Bl.n.A ~Hei r:c prov~r O 
as~ent:..l..r-~:1 : e.i~1 pr·i n~i !:v. -~\•tl. e~~! 1:~ ~n ~;lo, n~ ~ con :ra.:'l~·_, . 
sua CG!!t1nuai;ao~ U!!:~~ !i.e~:u 1u..- ] o Sr:.. SE.\BrtA-Poi.5 proYe, mas deixe ao 

o ~~1:. .. lJ.;"-.1.:BOS.'i.. LD.z..;,-_::_ m1~1~~:·~ :--(:~-:u_:.::u•;°i ~i_ t ·:-:i~·~~tlor a lib~1·J.~d.r~ dn .. tr~lmn~. p0rque e a.bso
fOi rt srgt!inte = ~.c~li..::;1..-:.i ; .. n SP. Pre~,~=·L,ur.e ·,1;~ 1 hrt~~nontc 11n9ossíi:et continuo..11 dl!::;te ntodo. 
Ilep"ll~-1líca. por ter . :"·l1i.1S::· r. ;:,id ;) ~ ~· ~·~:. :-1:e "t:·:~~ CPaH.~o:~} . 
an1~0.s ~:e a:l rrü!1 1~t.Taçff0 que .~e a.e;_:uir:.~:b.ssc;n o Sr: .. PRt~SIDgxTE-AtterH~·ã.o ! quem e.stã. 
el~~rntos ü1r:uidax;!i . .- d~,s~:-1 n;!.·r:..iE'Ct.n. ce~1trti. coni. ~t.})alu. v~·j, é o· S11 _ S(?r"bro.. · 
a l:t~pub~ic~, sem ter pt·~1.vld~~ nc1n•_L) -:l. t+.!~il?-' 1 o SR. .. Auo.uSro ~SvERo-Agora. quem dá 
de acc:oruo cvn::. a ut4011~~a. qu0 o c;i:so e:;;:;gi~. i ft~Ú·tes s..ic- cs c~)ne;..ras de V~ Ex. 

o Si~. S1uB:~.\-Pcrt!.ão ! Des1lc o t.::r:.; .o d;:. i O ::>a. S:c:,ntv.-Peço entiío aos meus illus
m-Jnn.!'(;J1:a. qUC . .:~rl.t•)ÜÍ~}_ Co:i~~·:Ute:·~·o Yi \"G pr·~·-1 tJ:f:S ·~1.J!!C;~lS <lt<.: b1nca.•l:i que :1âô dee-m ap:-J..r· 
~::in.d .. u no$ sertJ;_}.$ ~ iJ.an e ui: hq)•J tine e~l~ te:!.. -. 
Pr\~ga cont1·;,i, (.1. Rep:1t•Lc:-~ • A. cer..:.~L!I'~t~ ru:~- 1 O SR. VER!TXE DE ABRF.r-~Ta.s nõs n:i.o 
tanto, \:;..e t.'..DS- govi~:1··0: pa,s-:.tdos ; 1a1~1b~·m uotie::ios (leixal' <1e protrst.ar. 
oi.: "ttin~· re o CO'l.,n•·e-11r_•' 1 ·e: ~ 

- " ~ ···: · · ··- · O Sit. S!HBRA-Esteja tmnqui!lo o illustre 
O St~. J')ÃO D~ S;Qwm•A rl.it un: O.!l:lrt~. Deput:11!0 p~;la. Ba.lüu, qae cu l'espon1terei :i.o 
O S<~- SE \UI:A.-0 Sr•. Lu!z \'i~ nna. Io:o ap.:.rt·c Lll.l :rn!Ji'l' D,,•put:,do por Pei:-na.mlJUcO ; 

que tC'ltnou ei..\nt:~ .• ~o {;o-r;er~.:.~o. tt·u.t.ou de. Ja:· o que 1'..ít.. ê que g-o:rto de sr1.!:>01·e:tr bem e$tr-:s 
cornl:atc ri.·e..'5$E."S fann.ti•;o.::. ~1p:1rtt?::: 1t~·i_(fr1s 00111 igrtoranci:.\ <la mu.teria. 

o .:;H,. JOÃO DE St·'lC~ll{A-Com :l f.:-.irça fe
deral CO!nma.n~Jadu. p~!o Sr~ F.::rn.:il"a. p·:rcs ~ 

O ~n.. Ss.\U!;.A. - E~tú. c·n.:.;·::1a.~1v -o !1iJ~rc 
De":>utad"J. A poEc:il Ju [~~t·,,:o bt·:.tc;.:-~~: !1e1~oi
c:;.,i1en.tc ::r:1 U•iuà, Oiie füi ":'-''" se e.leu o ,,ri· 
meu.·o eneo:1t:·o com- u; fo .. ~-~ã~h:o~. L 

O Si~. BAI{BO~\. L1:1L\-Y. Ex:.· :rir:: lrn .. tle 
pe!·mit~ir: o u:·:::. r1i-~ 1) "".~ ;·. L~üz. \"i·t r~l~~L ·.~ru 
documento que.c:J'!.·-1·c J:'..il:J :v~ i.k~d~:·(1:_1 s:: I·:!· 
ga~tc ;~O e D:J:..tCCS CJ ·lCiR de ·r~·~b c.~r.n ~ lJ.!.~~
in0ir~1 . cx:peJ~ç:i:J · ~ia1·:L • ·~:n1d:is; si~ !!~d ·de 
qu.-~ nfio e!:.lp.:.·c;:iu e~fbf'Ç·J 1.;L~(.!e~~:?~rio ··ara 
dQbel!a!-o. 

O S::. Sr:.\B::A--~ h:~t;~:1 1?c C:qn;;;cs ê 
sirnple:::: n::.f:ü· poctto. ;:: ..... ~:'. : .\:1t•)l~lu Cor!~e
lheli-c~, fa..no..lico intolerant•~~ c;ue lcYa. :~ sua. 
jntclc_..ra.~1cia a po!lt.1 de nsatJ.!' :.uptel!c~ 
:pobrc8 se1·t:1n<·,jo~ q!.:.:~!:<in nã. ) s~ ~·1J:i tiun à 
su:i.. vonr,ade e so 1·et~eua:n cr.nr.1·;.i ~eu [a71a.
t~s1n0, e::ü~tc e YiV!) n~~ Da~1~·1~ h:~ rnultos 
annos. 

Esse homem já l~'i p:·eso ; cond:1ziclo p:lr;> ;1 
Capital foi enc,~rr:tdo no hospicio. 

o S!t.Jolo DE SiQuEU:.\.-0 St•.L::iz Vian::a 
deu-lile !wbea~.c~r;;it~. 

ALGUXS S::s, Dl'.:PUTADOõ DA 1H:'i'CADA BA· 
lil.1.:-;,1.-E' fülso. 

O S1:. ,foÃo DE S1Qc:R: : ~.'.-E' ""r'h~e; hei 
de pro•·:ir com (:o:::a:nc:it.;s. 

O Sr.. Sc:All!U. -0 il!ustl';:! D~pafa,lo po:,o 
Pernambuc.-J est:1 muit-? mal informa'.io. 

( n i!ü.rir!· ~rle.) 
O :wl!r-• Deputdo pot• Pernambuco, ji 

teniio s:·1o, ali:.s, ci!efe de polici:i. c::i. B:i.!1ia. 
m•Jstl"a-se muito pouco conhece(lo:.· do,; ne
go.;i0;; r1.éste t:,;tiuto ; e,ilesde enéiio, para 11ue 
;:e an!ritll!'tt em .la.i' nm ap:Lrti'. qne i'.nporta 
e;ii um:• a.ffü·nm'-'"º' C!!l c<rn1pleta opposíçáo 
::os factos·~ ! 

OS1~ .. fo:\.o nE SJQUEIRA-Hei de provar o 
co:tt:·~~do •.'cesta nibunLJ..(!J" 01<11·os a11a;·1es .) 

O Stt, SE.~J:~'t;..-S:·. Pre3itiente, V. Ex, po
cli~. e p:'i,le tli!.r a v• 111 \''!:a o.us meu~ ili us
t=-~~ c :_,ue~:is. po1·quc :s.ó as:::im. ficarão qui
~tos e. rnt: deixarüo 0-:inti:.i ua.1•. 

O SR .. i.CGü5To Sl':VElta-E." regimental~ 
0 Srt. s~~.\H'.t,\-P.J,]e niio S9r rc>g-imental, 

~·na~ 11clo 11wnc< ti l111111ano, Como diziti. esse 
Ai1t..oi1io Con~cll1cl ro ;'oi pre~o e "'nret-ra1',o 
em um ho>pit•ll {l_,·, loacos e :bhi ma11datlo 
p:ir:t o Cc:i,1·:1 •~e oncle e ll:ltUl'ttl. Alü solta
r:i.m·no e elle "''io pa.ra O$ sertücs da Hahi11, 
S<~1n passar peht- C<tpital. 

!l8~·1 e ent'io,coatin uou nas sn:ts pré•lõcas e 
::. r~palha.r o fanatismo áquellas por,ml:i.çües 
SC1'ÍALoejas. Os governo~ da mona.rchia sem
~re de5cu!1h1.1•a!ll-se 1lc m;mrlar força ao en
calço rlesse fo.natico para novamente pren
d~!-ü. 

Veio a Republica e o illu~trc Deputado que 
f'vi cl1c('e de policia n:1 Bahia li~o tr:itou 
•lis~o; Je\x:ou çol'rer ~i J"evefül. a qnest-:io
Autoriio Cons~Ih~iro-e, e~te, cm paz, conti
nuo:t 11a st1a faina. 

O ~. J - " '• , .. ' y E , tl 1 o Sri. .ío:\o DE SrQü1"ÍR.A- v _ Ex .. quê 
>:;·~- ·, º°'º n, .. ~IQU•··~ 1:A ~-:. • x. na 0 '<i.poiou a min!ia adminí~tr'<tcão polichtl. nunca 

ver 51 es-ou be!Il ou ma. l!lL•)_mado. , , 1 me deu noticia de Antonio Consel~1ciro. 
O StL VmtG:>E Dll !,nn,;;:r;-Lc no Cear<t e 1 o Srt. SE.\mu-Certamente; si a polici;1 

que elle füi solto pot• ser iao:ãcnsivo. ignnt:wo, o.s fac;llLnhas ,;,0 Ccmselhâ•·o e~ é qu'-' 
O Sr:.. Si:;,,ma-E' exacto. devia ccnllecel-o.s ·a 
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O Sr. Lu-~7. Vi:i.nim, e:n boa· íuirn., e eleito: Ar:;o i[o, e tfnha in1c~·e~se de Liemonstl'a l-o, · 
!!t"'>vern=u,~or· .~i1 Ha.hiu. ~ senhor~s. e u!n d~ seus l iXl1:que es~e iHu . .,trD ;;:!ne1~~ 1 mere(.~ v.s .u.p-· 'l. 

prim<:iN:; c.i!•lâ•los foi nw.ndai· u:na ex(iedi· \ plausos do r1obr;, Depur.a<!.o~ 
r:.i:o c;inr.r:i. ,\atonto Conselhtii1•0, v!s•o ter-$e. I o SI' B-\.,.,ll' o···\ L•}I, ..;_ S· b 'ID'.l' ,,.il~ 0 
1! . .. ' d ' ' . f, t" • \,. •• - -· ~- • .• -<l • • , ..,_ ., 

:e inr.:·rm<v,o 13 •!1:_l-:< e~,e ana. iw per.uz·v:t· Sr. P1·t:i"f'io11te da l~epu!,Jb ~ ncll:i.Ya- '1ema-
Y:1. ;~ O!'O:ICl11 ::.<~ S~!"til?· • SÍ•VlO OS c[e:i:entos que 03 gí,neraes ' Argollo e· 

Ora, co:1w 0 _passivei. ~l!1 rmtt1' que _quem 1.'ostaliat fu),\·am. · · 
ma:1d:~ pm·;;<!!U'-!' os fan:i.t1cos. e conn1vent~ · 
com t:i!le..a ? t • j O Sl~ . ·se:.\UR-\ - Out.la e:st;i. hto 1 

1).Srt. B.~1:no:;.1. Lt::c1.-l~u níi.o dí::$e"<~~n·- O SR. B.1.RB•.s.1. Lm.1.-En afirmo. e V.Ex. 
ni>"•~nte; n~o ci~c~ud •~té l:í. .. !mprc\•illcme. tl.'agi!. os documento:; ~1!1 euntr:irlo. Eu cou-

0 ~ ,
1
, . \ E , . , traponlro a. mini!:I. amrmação üs de V. Ex . .. ; ~ . ::-, ~ .\.: : ~ . - , u u1sse-con11lút'n .c- 1}or.. . 

r,ue l~ii este ., charii.o, quando a cxp:-:uiçiio o. SR;. S::.1.a.·'" - Niio a.lfü·mci na.'i!!. e:n 
frac:-.s;;;ti. con.i~n·10; pci.11 os U.o~U!"Jento$ . O nobre 
. oi-.i. -;~.o _;;o\·-.)rn ulor f,)i quem pr'i;n<:irn Oeputc~<lf) di~,;e-c~ a.Eirmo.:-iüo P?ES?_ du-..i
clt:n o g1·1to "t:i :.darma c:>nLr:~ ,\ntonío 0•):1- d;,i.L· úa i':l.ln.vr;i. tle :s. c.x. ; ;nas a ~<l.;;<~o qi.1er 
seiheirn ; ~i 1i'i (JU•!ll1 oi lemhrov de mao<lar rlocumentos, 
:i. ;1rlmci1-a ('ll:?-«ii<::\rJ co11t1·:i o fana.r.ioo. que o S::. TmoTHZ'> · TJA. CostA - P0is eu 
Jo;.:ic:i. é po.::.,ivel em::rcg-;tr u 1ra amrmar-,e t•lllrmo com ;i. dccl:lrai;ão de notitico 1t:1por
qvo este g-ov-,1·n•\o.lor <enha :>i 'o faip revhlente, tante. - . 
e ctue w\o :;;-ct:urnu '' r:m1wtegou os mci .. s 
J?:tra p~:·,-~g-;.· i t' :;q nel!e pcrtu1·tudor da ordem . ? S!~. SE:A~'.:{1. -~ã.~ .,fº~~~ :~ontr.~l_õ>.r ;.os 
e ,1:i, p:ir. •h ~te-publk:. '! ! .10.iros De;iu~-·,os qu:i-'.•;º (~1~cm-no~ ?..ur-

Si ~~ !l!fü't~~:s L1cµutarb~ 1ln. oppo~ição c~n- 11_!~1:1º~;-:-,e nu.~ m~ e 1~,l~lcO .'.·uv1c:!!:..\ ~:.-. h1 '.~1-
st?tuc!<_•;J.:J. <~ :m~i-;..~01n ""ri fü:ar. J:Or mtlucr;uo. ~ --;~··.P·~·1·vr:t '.:e_~;. - Ex· m~~- CJ~ unui'.I ~ .. -;. 
onde est.-i:-i::t a v~rua•le, ss. E!::x. haviao tle "t\,U1.11. ~ue •• N.1ç.i'1, em tl.S~ump.o _de t-0.ma
cli~~<lt' ''" c~ta e •:lc!u;;10; ao passo 1111e 0~ nha. gravidade, quer ;;iro»as uocumeuta.;:s. 
no~s·•il hr:.iv·~s S·)fdatio~ e.,tiio •<• b:i.ten•lo em O SR. B.\UWSA. Lrn.\ - Affirmamos em 
Ca.nurfo,;. " :.i:·. Luiz \"ian11a tem n :ce~:;id:ule l ~:i~equoncia ths rel:i.çCe.s qu~ teme~ com 
1le rep1·ira\r •1ilt.;·u. pe:turbn~.ií.od[l, onli.~m que ei;res honrados republicanos, rla mesma fórma. 
se 1.1:"1 <ii:i l..-~nçiic.s. E uiogut?tn dirl que o IJ.Ua v : E:c:.neg-a. ern co:i~equenci:i. <la_~ rela
Sr. L11 ;7. Vi:'.:ma :1coroçl.i c...~::i. snbleYaçii.o ile \ çi:í<'s que t~:n com o Sr. Presidente d~ P.epu-
Leni:óc~ . · b!k;i.. 

:\;i•· ~·aN;e•~ 11ue a o•ipa~i~iio é que pro-1 o 5 .. Sll · B" :1.-:\'~o "C''º ·i~m -1m,.-,,0 tUO\'() ~u.J.o !:;r.o p3.r~ t).~~:\ [tli e e apoJercLr-::e .... ... .\ "h • ~' ..... e ., ..;*... ' -'·· • • 

rlo ·•overno? As _rE:!ai;ue; que o.11 !neut·~ com o_ Ex.m . Sr. 
" ~ - OI 1 d 1 ? re,1J c:.r.U! d;!. Rcriuul1ci:. sw de s1mDl!:s cm·-

O · '~· -to:-? DE: StQUEmA- 1 • IJ.Uan ° '' tm~i:t · e mesmo depoi~ rfa scisiio. ~não lia 
OJ>!JO;";.'~- , es;.t S!'?d?. •lc..-;ii;_t~d<J..na.s sua..; P'~ 1 quem'roc tenh<t v1s•o L'Onver; ;;i.1· com S. Ex •. 
\~t lf.H. •t•·•,s P'.·: .\1\.1)1,10 .Gonoo.hcn·?, o S~. fo~e 1.1 :'>:·. Pt•ttr\enle de Mtwae~-Pu.r;t El\"ÜJ.r ac-· 
iJOllt;::t!~·e~n ~ ·;~1~~1 est;i ibn·\o loruec.1mc1ho j "1rn11;li"s .-tc~t:t at·•.!crr.. c>:acta o pro;:o:;ital
ao UtL. o ~x~. ~lt. . · l :nent~ ufr.v ttfi;l:o p;1.~~ur:il.!.o conve1~ai·o. . 

O s:~. :'>E ·. n:::. -N~o ~ cx:tct:i e:st~ :•ss~%-1 O (;t:~ é cc.-w, e qmi :1 cx;.e<.lic,;iio i;uarta, 
l~1çii->; . º. ;. ·,!J:o O~putado j •i. . ;no:;L1·uu ~cr ~omm:l1~t~cl:\ P•;!o ii!c~tre ,i;encni.t "'.nlnrr 
mu1tu inlc!1: '.-.1. re'P~lt.or!os nego<.:m$ 1fa Ra.!11:~. \J:>cH-, l<1l orgnmza:!a ~!o 1:t11stre Jl,hnistro 
Feit.• t:•r.·J. .uvaip.<,:ão, :1 qrie fui a.rrasw.,lo 1·fa1.>nerr:~. d~ ent;i.c1, o Sr . g~ner-.-l ArgoHo, e 
pc!o,; <l.l):•.rt0s d.os no~res Depiwulos, p:tsso i ri~lo i11tcnierato repub!ic:mu o Si·. Cos10.lh1t, 
qu:1rt.?.. rexp:·:\l"i:o, rlc qu•? e't:wa õ1'<ibuil"- que er.l e:)t;io oj::dantc-general. 
Or~iüzou·$C_!J.:m ;: _q,u~rt;i.-cxpedição, cm ' OS!:. R\lmos.'I. LmA.-CGÔl :i.s maiort;s dit~ 

seu rn1c1n_ D:~e o l~.u.:.tre Deputado po:· l!cu.1'\;;i.dcs. cre;idas 1:elo 81'. Presidenie da. 
p,,~nambucc (!UC a t.les1d1a por p:~rtc do S:·. RnnuiJlica. -
Prosid•.mte ,_;,\ Repu!J[rc.-i. e elo ~o,·l)rn;i.rlor do "-- · · 
Est.1.do J<:;:; 1·lm que ~!l:t oito fosse coadju- O Se:. SEABRA-Pois bem; a Cam~ra vae •ei: 
va.dn., '~mbo;•;t rec•rn heç~. qur. ((,S,c be:n or· quaes s::io 11s <lifficuliladcs que o Sr - Presi.
g:m\zada . •!ent<> dt\ Repubtic:?. tem crca:lo a. essa e:s.pe· 

o SR. B.1.HõOSA. Luu - Peroli?.o, cu dis,;e ui\.Ü.') . 
que "l!;i. f:.i mr.l l)r~:i.n ii:da. poi~ '1Ue O Sr.. R11rn,..~.\ LO!.'< - Tem crca'.lO, uão ; 
él.iudu. l:o_je h» clivhões que não t.eem o~ moios (:r<:ou n:i. occasiilo deil:• se o:·:;;~niZ'1.1'. 
necess;J.:·ios >~:a. se gar:mtir. o ;:;R. SraBa \- Valha-me Deus; :i.g·ka.já 

o se~. SE,\ :t,u - Mostre!, Sr. Presidente. não é. que esteja crea.n1\o.m;;.,;. nue c1·e.o:i. no 
que esta. org,~nizaç.ã.o foi feita. pelo Sr. P;i.ula . i•rinc1pic ! ! ; já. u:.1o :;e t;-ata 1.h:,;;;•m1, porqtl~ 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 21/05/201 5 11: 19 · Página 14 de 82 

~226 ANN .n:s DA CA."MARA 

~'1..1Je-se gu_e en m0;:tmria cnm i!_i!f.Utn'lnt11s ! O SR. Brzrm.mr. FoxTF.XF.Ll'.,E - O :lrgu-
1necus:wets •1ue o ~r. Presi<le!lt·3 Utt ltepu-1 mente d.e· V. Ex. é perverso.• 
bii•;a n_ada l_l':'gou ,iind•1 •:• e$~::i. ~xr•ediçii.o,p?,ra. 0 Sr SE.\l1R-\ -·\""'td'ç~ a v. Ex .. c-en
-0,Ul;·eli_,a g~Jü. >ei:ce•lcm. como lia. dô S:~hir. q ' · .. ~1:., . .,. ' e ~ • • • :.::."" '~
Por·bnto. a. :icca.-::ção serin. in;i.oe ·e infun- d,1_ edzea, rn, .. ~s o ~ "uIT!ento iMo cem rca .er~. 
dada. . " a .,.ima. . . . 

O SR. RoooLPHO PAL"'C,\o-0 c;ene1•a.t Ar:;oilo, 
occupamlo qualquer (;;i.rgo. ê incapaz de. pra· 
ticar um acto menos correcto. 

•b SR. BAREOSA: LI~a-As·pro-vidonciz.s che
gam agora. mui-;o tarde. O mal resultou do 
~r. Presidente 11.._ Republi~ collocar-sll em 
oppc.siç.'io ao illustre S:·. general Argollo e ao 
ajudante-general. · 

·o Sit." HExR1~"-F. VALLAD.\.n"ES-V. Ex. s;i.be 
. qua.ntos dfas levou o S1·. P1·csidente de. Repu
blica. para appro•·ar o pl;;.no apresentado pelo 
genel'"al Arthur Osca.r 1 

o Sti.. SF.AB!'.A-'"N:"l:o .; aceitarei cc.m p~a:r.ar 
;i. iofo;·mação rlo nob!'e DeputDdo. 

OS:::.. · HE,..RIQUE V.u.L.\DARÉs-Levou to.I· 
vez quinze di~. 

O Sr:. Si::;..nr..---,\go;>a.V.Ex. oue s · mosi.~:i. 
t5.o b-.•m iofo:'m:iúipocer;i. iufiJrrria.r-::CJs <1un.u 
te~ d\a:> levou e gene!.'al Artllur Oscar·pa.ra 
marelrn.r. depois que foi app1·0'<":;.olo o seu 
p!an~ ~Levou :nuhos dias, procut'll.ndo E!ado, 
mumçoes de gue:Ta, etc. E o PresiJente 
da Re~ulJlica, que não é mt!ita:-, que queri::t. 
com ó!;!gurn_nça. qu9 css~ cx;:ie-llçilo pro•lt1zi3se 
os ~eus e-Jreno;;, pc.-,e:ria. resol .,.ersem con.sult:tr 
os gener:i.fls irn.biliw.dos? 

o Stt. B.'1.1:.JlOS,\ L1m.-Tinha o Mini::tro dil 
Guerra. e o ajudante-~encrol. · 

O Sr.. SEABRA- Nem eu rlis;e ,, co::itrarlo .. 
Sr. ?residente; o qu~ ··~tfümei foi qµe, da 
declaraç<.10 dos nobt-e;; Deputados, <!e · que o 
general Al'gollo era inf.inso à politic:i. r.lo 
~overna.dor da Bahia. se podia inforir e de
duzir aquella. consequencia, e qn", por
t:i.oto. o prefe!""ivcl é pôr de parte P,:,l"A ques· 
t;l.o de política do go\·ernadcr da Fs.llm:.. 

AFsim. pois, peço 1 icenç.1. ao mou illustro 
col tega.. o S;•. general V:i.llada.res ... 

O SR. H::.."RIQUZ VALLAT>AR.ES- Nã.o me 
promova. 

O Sn.. SEA~R.A.- •• • para continuar . Est.· .. n 
na quarta exp.dicii.o. quantlo fui obriga.de. 
mais uma vez:~ ;al1ir do a~~um pr,o. 

A qu.art'~ exi_Jediçiio parece que está. um•a 
de roer. (Riso.) Comecei mostrando que elle. 
tinha. 8ido bem ot·ganizada e. rei<lmentc o 
Cc1i. por um homem .corupeteute como o Sr . 
Ministro da. Gue1Ta. g~ner<\I Argollo. · 

O SR. BEzEttRlL FoNTE:m:LLE- Está espP.· 
t•ando que O Vas .• -Barris "/<ô.Se, :p:i.ra pas;:\l' . 

O Sit. SE.\.Dtt.\-E~se é o ridiculo, é a parte 
comica do a.:;~umpto, a que nilo rl;:sejo l'l'Ie· 
rir-me. rio mo·l.(t por c1u·: dizem- n"o os illus
tres Deputa.dos. 

UM sa. Dfil'uTADO- E' telegr.:mma ofilciu.l. 
O SR. SE: ,\BR~-Estava na quo.t•W. exp!!· 

di<,:ão. volto a. ella. Bem organ1z,oc!a., no ~i:iu 
O SR. S<:A.3RA.-Porque? inicio. i>'Jrque o foi :pelo illu::tre !\Iinist ro t!a 
O SR. BA!1.Il•}SA LDrA-Porcma creoll lilli- Guorre., gener:i.l Al'J!ollo. o uoln~e D"pur~~o 

cult1:1.des. · t po!' Pern~mbuco aH\rmou qt1.-: na.o te:;n s1" 0 

O ~n.. S;·:A:nu- ?oi;; bem ; ex~cta.nkute, 
CODSOlt.ou uatnr:i':n<-nte a o;.sr.es. que. <lepC>ii; 
rlc atura.do e ;na<l •1:·0 exr;.me, re;.ot ,·er·am ; e. 
s~ iloul'e;;se .:.lgut:n c;:i!•a. seria rlo3 prolh· 
s1on:i.e:;. 

O Si:. B.;.JU}o:;.\ i.mA- Do Prc.;!lrlcntc. 

. . . !;em c-xi.d1uvadrt pelo illustre Sr . Pres1den~e 
. e St!. HEX !~;QU-0: , . AU ,,\ll.\TlE<; -A ;"cr<l~.Je da Republica e pelo Sr. uover11auor úa 
e q~•.~ D Sr. -.genc:'.·,i _A i·;;c•ilo era opposto á &hh. "' · 
pol!ttc·~ Ul' :st-. Lu:z \':a'lna.. . Or~,, Sr . Presidente, :1.té, ha bem pou,~cs 

O S::. Ss,,nru. - Es;;; :ip;i;·te e~clarecarja <li :i..~, as mesmas ::tt--ct:sa.ções :;e iev1:1.11ta~·&rn 
mu!tG o <:ssumptu, si eu quize:>sc lev:;l-o a. nesta Ca~a. :lem que ulngue rn ~; repelhss_e. 
~1~as conseq~;anc1a;; Iogica~ e explorai -o. pela: iazao s11nples e pennnptol'13 de que n~o 
Quem i1os diz cmc o "'cn.eral Al'"'Ollo con- havia documentos, como ltOJl:l os ha, decL
u·ar:o, cvmo aflirma o r~obro deputa1lo 'a no- si vos , irrefragavels, inconcu:;sos, ''ºmodo cor
litica 1.h g:o\·efnador 1lo. Bahia. não te1·Ía. 1il'O· recto como tem _procediüo o Governo a. res
r1o~it.almenttõ org:misai1o m<>l a · expe~ii,·ã~,;- peito da _expedição com:uan1.lada. pelo illustt•e 
Jió1r-• que ü. !'esprm~<tbilid'1.de <:ahisse sohrc o gener:Ll ::>r. Artin1~· ÔSC;).l'. 
{W'i'eri:a.dor, a. q ,i.:m :·)tle J1retewlia. p: eju- Put' estes do<::umcnto.; se vet•ífic& que os 
dicar ~! ! · patr[otico3 g-overnos fa União e do Estado <lo. 

o s H"' .. v , _ ·t. B:.bia leem coadjuva•1.o, quanto ern s_u~ for-
ue !l~~ l"l~~-i;~~~ e :i:-~~~ ·.DA:ttES Permt ta -me çrts e tanr.o qm;~to -possiv~I. a exped1çao que 

q l · .a . · .• pa.rve. 't•·tU"~ 1 ·c e 00 ' "' s•- u;1te "''J ''au•"11·"· 
. o Sr~. S!·:AD?...~--V:~j::m !.iem ol:! nobres ~~pu· I: 'st ·;;,~ ~~~; . e1;g-a.no ~:· si""·m~·- d~o lit:cnça us 
ta.dos as conser,ucnc!t'.S .:;.e suas propc$1co:?s . . 1Hnstres militares, moinbr os <lesta Cam:a·:i., o 
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pJ:11W do coin°OO.t<> al)S füU<LtiCOS Í\OÍ :tSSim tie~ ~ Ü:S llOO.OOi~l!S !\ espeenlarlores não perderam 
line:~o e oombinaito: - rn·tir. ~ta. oppo:·tuaidade oora. <1.lo.rmar~:n o 

O illu~tre · genera: que di;:ige as operações espirito publico. · · 
.-dividiu o seu e:;:ercíto em ires C·Jlumn:.s. O illustl'e Sl'. Prmlente de ll.:t:or:i.es, porem, 

(entePdo pouca da !:lil.~Ocios dl?I guerr3 .. e. ptocédeu _com o <:1'iter.io. bom senso e .com 
ss.EEx. ha.iam de me rdevnr} inandou o ge- aque!l:i. ~izudez de c:1racter que toílos lhe 
neral Sairo.uet por um la.de, o :?eue~a.l B:i.r· reconhecem. nii:o 1t1ando.ndo public:ir noticias 
bosa.;po1• out;·o.e dle. foi _pafo outl'o, pam •'m fülsa.s; o_ Governo nii:o pode e ·nem devo 
dia cer to. deiermina.do, i·eunldos: :i..."3U.ltar-er.1 illaqucnr a. bôa fé_- do pr•vo ; e~perou atê'_ qu~, . 
o retiucto dos bandidos. _Purece q11e esse· foi com documentos irrefraga.ve!s e .inconr.us-
0 plano or::re,ni?.ado f!c appi·ovado. (Apoiad,,s). sos, pode·:se tr;Lnquilliza.r o epírito publico. 

?Ntender~i, por ve:1t:ira, Si•. Pr esídc:1Lc, o Sa. HE:NRIQUE: V 1tLLADAREs .-E por i .~w 
fazel' cen~u'.::;. (;0 ill11sue ~er.eral ? ! Deus m-: manda dizer que o a.t:i.q11e nã.o se fazia porque 
livre! füio sot1 com.i;e~ente, e t;1lve;~ mesmo o V;,i.,;:i.-Barris esta va cheio. 
deves~ :i.ffirm:n·. r;ue ~~ Ec.. :i.io !Ue!·e~"'- o ·srt. BARBOSA LmA-E ti:.rnbem com :!. 
censu1·a. ; pode1'if'. •'.1.peoa.s ~oíli'er repa!~~. pl'011lptidiio. 
como d;z. o iEustr l:l corre>p•)UU~Ot:J elo JQfliiJ.l • - . • • •• 
do Co;,ime>"cio, 0 v -r :i.tae:u!<i c:i:ni.irij}S ~":r. O SR. :SS,\.BRA-Tem ti.·anq~1~izado sim, J.~ 
esperar 0 ;;encral Su;v:i.;et. como co;nbini<r:i., 1 porque todGs confia.p.\ no.s. notlC\a.S dadas .. .ia. 
de modo qu1:1 resulwu tkac envolvi1lo pelo~ porque, pelas nlC' -Wll.S .ornadas, tem ~aL1dv 
b.1ntlií1os e orntsí ter 8r,crifi1·:i.1lo fod:i. a. sua JL<O.ntor a ordem. publica.. . . 
col11mna, >-i riil.o tem •ido, tiio a tempo, soe-! Antes JI? ciie~~·r: pôr'.:m: ao Sr. J?t·e~1de.me 
cor d<lo 'ie!o iur.reoi1fo ''enel';~l S:i. va"1n. ~la Republica, dm o rc,ern:-mc primeiro a.o 

• 
1 

• " 
0 

• 1llustril go ''ern:i.dor e.a. Bab1a . 
l-?-l_ S1t. vEPt;TADO - Qunlqucr c:rcum- Aqui estão (1no~'tra11rlo) telegra.mma.s e rlo-

stanc:a. de momento.· · cumeutos p0Fi t i•·os e form:~e-', que oiiü le;·ei 
O S11.. Se:.BR:A- Per.-1ão, o meu r epa.ro não 1>1r s~1·tom üo t\omínio publico,que dem1)D-

é uma. offeu:i~.;~stou rep~tünlo ap1::m1.::;... ~tr<illl ll4'. modo ~loqueutc e inconoosta\'el,l'[Ue 
o si:. Ti:1m-rur.o D.\ Cosr.~-0 que uí<:sr. 0 o illusti·e µ:uvern:i.do1· <lo. Ba.li\n tem pc•estitdo 

corre~podente 00 Jo·r•n<J.t da Com >•l.o ,.cio: todo o n.uxilío pos.;ível U. expe~\içào, não sô 
com pcs~oal. como r.iufüi. com r ccui-sos pe-

0 SP.. SEA131tA-~ão estoa ceosurall1lo, cu:iiiirios dü Eswtl.o. 
O Sa. TI)!OTit:'(I DA Co.;;-rA-Xem po.J:a.. ,\~;im é qnc 01·ga.ní7.0U nns tantos (crcfo 

'!til! cincoj ba.talhõ.?s que se t;im baLldo ueco
O Si:. Si;:.\Ul \A-lst.ç do uão poder, ó ~'On· 1la•!:1e brav:i.111e11t<:ao lado dos soldados do 

forme; ,, cou.;.J. nfül e de 0111.ro mu nilo . exercítrt nn.eional. 
CN,io q118 11J.o ~P.l'i dilll~i l not:i.r i'lll<'- com- i·:. :J.~ nciticiPs que ch<"go.m ·~o th~atl'o uns 

l1i nadu nro plano tlnr.re diver.ios g<iner::.c~. ~i acon tecnn~n tos referem. ([Ue as tm·ças e~t11-
um 11eUe~. Sl'lll ;;.cc•:.rdo pr ev i .. , dU. comba.lc ~ •loa~s ,;ii.o as que ma.b p~r<la.s teem sotrrido 
é ·i~rrot1>-do. tol'na.-se i·espon~:ive\ pel:\ >.ler· nos encontro~ coin os faoaticos. Como 
rat:\. :i::c :is:11•. pois, o g .. v1>rna.dor d:i. B:i.lli:1 d.e 1le-

Não e ncce.;sarlo f?l'iintle f'Sfo:·eo i:itelle- ~iili1t, 1lc i111p1·evi\lcnci:L. e. de nã.o sei que 
ctu:ü e nem muitt;s co:ih-. ci:u!!ut·J~ 1.fa. at·te outi'U crime, qutrndo ó clle ut.o solicito e .i.e
tltl ;,,'1lerr' p·,,r:nlecil\h·.;1oste e1u;o. e l;rnç:.i.r a Jica.tlo, cooperando qua.nto em smts tvro;as 
re~ponsa.lii!Hlaclt:: a quem !1e direito. paro. 0 prestigio da Republicn, e manu teoç.io 

O S,:. Ovro10 ' ABR.A:\'T~s-E' facil dirigir d:i. 01\ lem ~ 
combates da rua do Onvi.Jor. o Stt. HE:\RIQUi;; VAL!,Al>A.REs-Isso agora. 

O SR. SEABl:A-Vâ com vist3 o :iparte do o SR. SK\.BR.-1.- Muito bem; jã roe bast.l CliSa. 
nolire Deputa.tio, a. quem toca. não a. mím que confi;~ão-já. agora; t~nha. a. camara como 
uão sou militar e confesso minha. !gnoraucia certo, portanto, que em relação a. expedii;â.-0 
:>obre a ai·te da. g:.ierra.. Artl1ur Oscar. u.censura. do illustl'e Deputa.do 

O povo d<~Sta Ca.pít.ü, S1·. Presidente. por por P•~rnambltCO não e verila.deíra, no C(:!l.~ 
mn ito tempo t evE\ seria~ apprellen~ões sobre ~eiw rlo s ,·. Henrique VaHadti.res, comrH
a :sorle <la for~'ii tio exerdto e:.-:,;cd lciouariu, nheiro lle s. Ex. , na. opriosiç:ão e J!liU·oar 
em Canudos muito dbtincto e comp<:tente. 

~íi~_!1avia.r.bsolutaroen te ~otir.i;is a r~-pei· o SR- 1-h:NRIQUl: VALlh\t>A11.ES-Veio t.:-,rde; 
to, e Jil. ?-ffi!'ras.~a·so que.º s1len~10 ~l? d1:,'110 b.onve impre7iuencla.. 
Sr . Prewl,,mte (la Hepubl:ca. e>l"a. s1gnt1~ca.t~n1 ; , .. ._,. 0 , , ~-D·' · · 11 d t,., ·H • 
rep~1t.1i·a·s~ ~s~~ OLtc11cw c'jJ:1~ t1"t..~ç. _·i::~1\i ~ ~~·1 ·: · ... ' ti:r .... T.\.Dv ... l.)CrtS e<. esa..;; ~e~ ·-º 
~t·igoso o ip!IÍC<l.tivo de que llll.\l' Ít\. a ex pedi-! rei;·;i t.C~<':~~· • •. . .,,,, . .. . ~ . 
i;-~to A:rth\ll' úocar fmcas;;;ado_, comu as tm"~· 1 O S1t. ~."1. ,J • ..,, - ..:. mex,>eto , ·~1!,hO .Jc
riure>.. moilstratlo <;ue plra iodas ...s exped1o;ocs t:!m 
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poderosameute cont!'ibui•lo o gove1<nador da; O SR. S;;.:\.Bt\.A-Ern relação á qual'ta expe
füi.lúa. r dição. pre~tou <HLdlio;. em relação á terce~ra 

O tmposto d~ sangue · doz; bl11ti;1nos está! tawbem; nfL1i e a,:sim ~ - . 
~e~do !.1ª~º ; que o pa.guein, p~rqut• -~<l!'a. - :J. i o ST~. BARBOSA LIMA-Diz V - Ex. que 
aeieza da ordem ela Republica o c1dadao_ ! não llei de at"'umenta.r com os sem dad.os, 
de,:e-~st<w sempr: protnpto. . _ _ 1' n.1•,n:mcnto con.l' 05 meus. 

~elum1e1ne,nia1suma vez osbah:acos e;;ti:J.o, - _ · _ 
d:mdo eloquentes pl'L•>Us de suo ahneg~•·;ii.'.J e 1 ~O SP... SllABRA:-:Ern relaça~ ~ More-_ra 
e de seu vttlol· ! !-~ etnr.cpr_est.ou 11,ux1l!O; em relaçao_a. segum:a. 

_ ,., _ • 1 :t "º m:i.JOr Febl·onto, porque nao pres•o~1 1 . . 
. ~ SR. B.\REOg L1:•H-l:::U ll<tO accu~o1 o!>: Porque recebeu úo commandante da ex!1e
~an~anoõ, ffié~S o actual go\·ei·natiot· da! di~·ão communicação de ~ue as forças er;_,m 
.o >.lua. 'surnciemes para batrr os bandidos e mand::m 

O SR. SE.~:t>RA - Organizou cinco ba- i mais fol'ça que se llte pediu. -pediu-se lGc• e 
ialhõ~s .. _ ; clle mandou 200 praças. 

o Sn.. BAP.BúSA. Lm.\.-O~~nnizou n.gora; ! O Sf. liE:-iRIQrrn VALLADARES-0 general 
nada prova c:.iDtra. :;, 11n.pren,;Qr:c1a. (,tzi1~1·-1 So!o!l • 
tes.) · O SR.. SEABRA-Em relação ao gene!·al 

O SR. SE.\B!U-0 brr:.,·o coronel Moreira Solon, ignora.·· 
Cesar foi tirai• dos ba.talhões ªª Bnltia uessoal r o Sn.. HE~RJQUE 'VALLA!JARES-Ah ! 
apto para o seu estudo m;'l.íor. tal.era o! o Sn.. SEABtu1.-Ab! porque~r (Ris~.) 
dc:m~d_? com •. ~u~ aq~ell~~ 1.:?temer:i.to>< P~- ! s"!-1 '.'migo .d~ illustre ;.;eueral Soton e est·.JÚ 
tr1c10." M báL1a1. .• Po. t3.nto •. Ja ao ti:mpo ' e :i.te li~:i.dc a s. Ex. por laços de pn.rente>:co 
Mo~etra Ce>a.r,. ~ Ç!'overnadm• d.a_ Balrni. pro- j ,.spiritu<i.l. Ílll[HJS:>ivel me ú revelar ne.~te 
te;.:ia. o. e:xpcd1çao do goYerno, s1 se querem i momento e µerante •~ C<i.rna.rn, quanto se p:1s-
1·ctenr a e~sa exped11,:ao. l :;ou. 0!1tre o gc11cr"ol Solon e o go,·emac'.or 

O SP... BAnnos.1. LD•,1.-E~se desastre não ela B;~lli:~; JU:J,~,tauto qu:mtn baste para :i. p~r
se ter. ia. 1fado si tives,,e ba.Yido pr·cyidencia.; 01 feit;i. e complt!ta eladdação do i;ssu:npto po~~o 
pr-cvidcncia. p<orn-se com me1~idasanticipado.- fhzcl·o, ;;em trab1 ~as convemencrn.s e mu·~o 
meute tom<J.da:;. rneno;: o que me fv1 revelaúo, ex abundan;w 

~ C(litili!itJ,. 
O S:t. S1-:Am~.1. - Previdcnci!l n:'l11 hon:e1 n.~allHC!ltcl, o general Solon pe·1iu :'-O 

i.lesdc o tempo da mt.Jnarcb1,1. nc~•fo (JUl! nan 1 !'r. "Over1ndor mais ft1rça aílkmando Q11e 

se _m:inclou _pre::•lcr ,\ntonio Con;;c,Jl1~·i1·0 o au !' nq :1él la •le que (füpunlla o' m~jor Febroi: io 
jwi;ne!!'O f.1r::.u1·~t' q1~e cllc co11se;ru111 (~17.<'l'. er:1. in~u!Ilcientc. 
?>fas. em que .. ,.n:;1~~e "· imp1·eviilt~ricín '/ Oritli• j A' 'l"ist::. ,fü:;o, comer:ou·se a. formar l 1 m 
~·,~:l. elJ:i.. ~ pu:'<;Ul'! f·'.' 1nip:·ev111<!11_i.e ! P111'1J_lll• 1 cot·po, cJ1111niu:d;i•lopi;lo Sr. coronel Salvaéor 
11:1nrr11011 do :1r,c~0 r'.11·i .co111 ;L~ 111Jorma1;1.>tls; l'n·m;, IJl.!1.: ,,1.•::i. commu.nd:i. um corpo de ::o· 
oor.1das de i)• .. ·s~·.;:1~ !ll!e1.l1~m:1s ! 1 : Jicia "ª B:diia. 

Rcm; em re!ae.il.o :t quarta Gxpei1içi"Lu o 1 , · ,. 
0 

. t 
!!'OW:rnauo:· es~:~ livr<1 do~ ,~ 1 arnws, ]l:i.rece-me; O St~. HE:->It!QUE r ALLADAR.ES- quta o. 
que :t p~l:nT<L n:to e :i.nti-p~1·htmeata.r, dos! O :-it~. SE:ABr:A-Corno, :porem, as rclaç<'..es 
nubrcs Deputa.tios. por· cunfü:siio <lo illustre ! entre o nrnjor Febronio e o coronel Sa.lva :ur 
Sr. Henr\q_u. e V:i.lla:lare;;,. IPm.'S n;·w_eram amistosas, mandou, jul~o cu 

• _ : assim, :i.ffirma1' no telt-g1•amma a que .1u. me º, ~.P..; H~'RlQ~lí: >:~,,..1.r;:-\RF:s-A~o;a es~1J. ref.·ri. e que li it Camara. de que não preci
J~re.t~~lo ,.["u '~~ ª\1-··111u, na~ lia._d·un• :da, ma.s \ l'<LV:1 de mais for;:a.. porque ade que dispuntt~t 
l,>o . .i"J<t~ .dc~!c .. ~tr:, q~_e,_n.1.~ !vss~ rm~rev1· 1e1a sutficientepara baterosbandirlos. 
<leme. Fo1 rn"o con~elh nv p,.ra o Go\~rno. A' viota. de tal informaçã(I e devendo acre
l'.'~~ciue d~u. Ioga•· ª que o.s ll•JS~as !orças ditar nella, o g:wernador d;c Bahia, mesmo 
1J~,cm de1rorodas. 1com .o intuito dopoup<tl' despezas, mandou 

O SR. BARBOS.\ LmA-Si n:lo e:;tive..~se [declarar ao general Solon, que julgav:.i. r1 :s
p.-est.anilo esse auxilio. não scri~ imprevi- ! pensavcl a forçu. ~ue preparava. sob as ord~n;; 
dente, seri:->. ccnniventc. ido S1•. Salv:ulor Pires, e no mesmo sent:•io 

O <: . • - . . n -.1 t 1 telegrapiiOU ª? Gove~·no d?- Uniã<?. 
~R: SE,\BI •. \ Creio, s .. Pres1 en e ter De quem a imprendencia.? Foi do govn•-

~~~onstrado que o :.rovernado1• ~ prest;'u· ~u- 1 nador, que seguiu, que só fez :i.quillo que ;lle 
:::1110 e au:•cl10 poderoso ao ~!'. ~ioremi. i ma.ndavam dizer ll.'5 pes~oas competcnt·~s, 
Ces:i.r • i como o majo1· Febronio e o .iuiz de Morte 

O SR. He:--;1:1Qur. •,t.nr,AD ·\H~-Pcll'que n;Lo 1Santo, seu advers.i.río politico·? Certamente 
tl'~.ta do general ::;01on ~ lque não. 
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.:) go>ernador esfu.va. .disposto a tndos (IS 

se., :ritlcios. e si não o fez, foi por C>l.usa. cfas 
-iln1r1111ções que recebe1·?J.; e eis por c1ue nüo 

se;:;;iiu o auxilio_ que queria o St·. general 
&:·:On. · 

·:)SR. JoXo DE Src.nr1;;m,~-rindo as infor· 
miiGües, h~vemos de ver o que disie o gene· 
l':J.i Solou. 

com a intervenção tla brlga<l; sol1 o comnia.n-"· 
Llo do coronel Serra 2'[o.ni rt•; 

Que no <.li:L :10 ele jHnlio- rn~udou :i. Monte 
San~o a J:wig-JEb do co1·C;nel )ledeiros, e que· 
tlo tl:<~ 4 do cor-r<·1tie l•!z so,:<1fr1· nm;1 scgull(l:\, -
brigada au seu encontl'O, acha.ú1ki-,;e,cst:i. eE-. 
ta.cmi:ada::, sais lr.gu~~s de Cm;udos, á espe~'ll 
rhquell:>.: . - . 

Que :úé o. <lata do telegrn.mn:i~ aind:< não 
O SR. SEAilRA-Posso dizei-o, sim. porq11e !ln.via re~·re>-a<lo (i c:1nuuo~ :1. brí~;~da. <lo e:v

e1r. mais de umo. occa~ião conwr,ei 11 prn- rollei :'lfodciros. 
po,ito cnm o general. Solnn, e rligno c"mo . lntornw. ié1\la o general que o numero du 
e!(?, ê, não será capaz de afilrmar .Que estou moi·tos 0 !efrios é <le ü50 a íü:> ilc,mens, nn. 
fal1::1!rlo ;í. verd;tde. . t.I'e aqueJ!(!.~ o 1:o!'Orrnl FlnrP.S e o ten1•11te-

?m'tant.o, füt primeh•a., ~egundo. e t~1·ce1ra coronel Sucupir1. e entre cst1'.S o gt•uer·al Su.-
exJE1J1ções l1ouve correcção :Por -;iarte·do go- 1 v:•g:nt, levcmPnio_ · 
vc·nar~or rla Ba.hia. E condnP. dizendo já li<).'l'"Cl' prdi'lô muito~ 

.'>"ora. vou m"strar a corl'ecçãu com que ani1naes de tl'at(:ào <le «!'tillw.ria.. 
pr·.1é{!':leu o Sr. PresidentP da RepubHc.'\ om R~<:e w!ep«tm:na <leYin. ter ~itln expcJidn 
r~'.:1çii.o {t quurt.;i, expe,!içiio, porquo s[1 C1Jm de Canmlos ná dia 1íl cu :inte>, quarnill não 
rr"•ir:ão a estit póde ter elle respou~;tiiilíd3.Jc;_. podi:l. wr ch~·gatlo "ifü~'-" al!i :i bl'ígmh do ' 'º· 
t"''·ªº sido as outras orgmüzallus, pelo SL'. i·onel :'\Ielieiros. ·que l' 'gr·e»i1% 1le :'líon~e 
y; ·e-Presidente. · Santo n:t 1.;nrk do db. 7, comhoi1rn1fo f}IO 

.·'.ftiL'tne:l, que a população desta C<\pital, do cn.l.Jeçll~ de g-adç e 150 i:::cr•gas ·ce farinha e ~:tl
Bni.iii inteiro. assim como t0<los os bons repu· Em vist<\ cl.e;;t:\s inr •rmar;·.it,s. o Governo 
bl':; .. 1.nos, estavam sobresalw.dos com a fü!t.1. tel••grapho11 hont,,m tc(l C?lnmnnr!ante tia. 
de noticias e imaginavam que isso era. devido "U~tl'ni<'ãü da ca\>it t! <lc. Babw. dnt~rmm:indo 
ai:; r1esbarato das torças expe1licionarias no quü COia urgencia procura:>sa allquirfr e re· 
sc:•tão da. Bahia. metter para \Tnnte ::;anto

1 
com ú«~t\no ".- C:t-

0 síl~ncio do Sr. Presidente da Republica, nuuos, 100 mu~res proprios r1ara tracçao de 
pc' !·ém, era devi1~0 unicamente llO escruptiio artiiha.ria., e !Je<liu a iute1·ve11,,üo do gove1'
ri f .. correcção com que, em tmlo. S. Ex. pro- nador· daquelle Estudo p:L1'a a pi·ompta. oll•ct1· . 
ce:.le: não queria <br noticias ta.Isas ao; seus çã.o de~ses mu:irns. . . . 
co,1cirlarfüos. Seml<1 de ioda a cnnvcm1~n,:1;t gat•antn· 1le 

•) primeiro telegramma. que S. Ex. rece- rnoüo e!li<';l.7. as com m un ic:t•:i•e·. en 1.1•e C:mudo;; 
h<' :.1 do Sr·. gene1·al em cbe!e, e que foi iinme· e \Tome $:mto bnse dr, 01m1'ai;.-1c;0., l' n:1" 
d:;,,ta,meate puhlicado, dizia que a~ torças es- convindo disw:d1i[· c<Jin 11.,,1 fo1•1;as ·l;i.s 
tavam satisfeitas. a que, brev-emeuie, esta.- columna..~ (]Ufl npcrnm ell\. '::inw1os, o 1;,,. 
ri"m victoriosas. ,·ei·no rc>~·IVell füi11r >\••;ni11· par1L es,;,~ tua 

E. pam provar a. col'recção e_ solí~itude do UlfüL In·i~auu. c1impo~t.'.t tio i:·e~ N!l'pQ:;_ de in· 
Sr. Presidente da Republica, \1ast1J. que so vi.ija fMlW.ria.<> 
qu.e. a.nte$ mesmo de qualquer 1·~quisiç:;fo por 0 SR. BAiuios.1. r.r~u- y ,,1; 1 t:~mliem a de· 
p1'rte do general, :S. Ex. resot ,·eu !Handa.r·· cl:vv~<iio dü cileia tlo \' S:t·Íia1·ris '! · 
!l!<•ls uma. br ígatla. em auxílio fas forÇ<l$ em 
co:nll;J.te. O Sr .. S1•:.1.Rit.1.-A 1l«e;1t1~1,·i1•• .11s. chci:i9 

EL; aqui a decla.'!.'ação no lJr'cwio Otficial. ele· A Cam:i.:·a. s~\l,l' •[U<~ (:;·.:;:, r1c,,1a1·aç:"t0 fo; feit::i 
cho.ração iuconcussa e que rnoso1·a a coheren· cin virtude tle \l:;>'e:· " :-:r :~t"·er·oadot· d1 
eh. o.bom senso e a. lea.ldiL<le com q~10 j'.)l'O· Ba.llia m;•wlo.tlo rlize1' ll•J ~:·. Pr,,,;i,1cnr.e ('tn. 
ce.!e o Sr_ Presidente du. Republica. (LJ): Reriubii<'lt- que. por c.1::1a ao ,;ert;io, tinha. 

,irlo in!ilrm:1.dCJ. rlcque tinliu. l:ando enchente 
_Jiai·io OfficiaZ.de 14 de julho de l&S7: rio l'tO Va.::>a·B(l.nis. e que pol' H;o a.s Hm.:as 
"'.Em telegramma. a.o ajud«nte-genern.l do ; Lind:~ não &inhi!.m a.tacatlo o r-.,ducto uosfüna

,ex,:;1·clto. expecll<lo de Monte Sa1no ;i. 12 e re- ticos. 
ce•,ído na. mafü·ugad:i. rle 13, o generJ.l ArLllur 0 SR. c;,ssL'l.~O DO NAsCl.•IEXTO - Como 
Oscar· informa o seguinte: sempt·e. 0 sr. govern~tdo1· da B<lhia ai1àa maJ 

Qite, depois de diversos COlllbates ini.ciadr.s 1nfor matl.,o. (T;·owm-ôe c11Jartc:s.) 
n. ;;:5 do mez -pas;;a.do, tem con.r.inuado a 1Jom-
b:i.:·dr..1r a povoação de Canudos. repellindo O Sn. SE.~DR/\. - Que pr0juízo causou 
·co ;1 va.rJtagem ;is i11ve~tid:\.S flo ini_nügo; . ii~ op<!l'"C..çõos ess e i1rfo··u~aç'10 '! C\ü(1 quero, 

Que, tendo sido aw.caclo o comboic- de -vi· s nho1:e.;o. fazer pre~umpriocs. . . _ 
ve1·es e munições quo seguia~ l" cotumno.. e :\.Juito podem a wica. polir.1ca e a 11a.1x~o 
tomado pelos fanaticos, conseguiu. retomal·o pa.rtid~t·ia. ! 
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J?, não se ·.-eriiicou ciue um inimigo Jl(1litico 
do gover0:a1J.>r, ·o ,juj;r, de direito _de 11ome 
Sanr.o, trrn.n•lou :e e;t~. nma int'c1rmaç~.o inex· 
act~. affü·mando que as !'orças de l•'el1ronio 
erain :su.Jlíci<ú1tes _para. bater os fü.oaticos ~ ! . 

Quem :poderú aflirm:~r qne se n;fo· tenha 
--s.rm~tdo um faç" á boa. le (lo illustrc a-oç-er
nadt•r, com o int"uito tle prejutlical-u pÜlitica.
meu'e ! ! 

Nfi,o Q_uero, Srs. Deputados, :tttribu i1· t::i.cs 
inte:1ções e intuitos áquc~n qm:r que >cj:i. ; 
ape!1as inrlico os facto;; e rnostro qnarcs as 
con~equencias que d·~lles se podem addm:ir e 
deri ·;:i.r. 

«Falbm vi>eres, tlizia-se.» 

Go\·a1·no entenrlcu-se immcdfatamente com o 
govern:Ldor-füi Ba.hia, q,i;e ido sú fücilitou U: 
nbten•:ii·· dos mr;ios de · tr·aaspol't!õ de que 
p1•ecisava .. ~que!Li- coi'onc~I. c0m::i ref.;rç•1u 
com :?iJ) p•·a<;as thi.. fül'çn. _ c~~:i.1_u:ü a. gua1'ni1;iio 
(te ?>t(•née S:i.nw. onde se neh«m o deposito de 
munio;:ões. o bospital e a c;"tixa milit.1.r. 

.Occüne m:ct·esc~nt~.1· que r.o coroqel Me
tlei!'.os, qm111do chegou· a. _:Ml)nt!;; s~mto sem 
que tl'an,;mittis se reqaisição a.Jgum'.t, o Go
verno perguntou si bavi:i. n~cessidade de re-· 
forçar com outras corpos~ colurnnas em opt>.
rai;lies. Informou -est~ o!Dcial. que não tinh:i. 
ordens nem in~trucções do gene1·1ü em cb1ile 
que·e _habilitassem a responder <J. es~<J. per-
gunta. · 

!'ão é. país, verdade qlle o general Artlmr· 
O.>c.tr tenlu p~rlido :n1ginentn rl.r> l'tm;a., nem 
provi5üo de Yi •;e!·es e muniç0es. » 

M'lS, o proprío geneml em cllcrc elas forç•is 
foi quem contractou e;;se forn-;cimento. pois 
o Gcve1·no deu-lhe c ... 1·ta branc~~ para fazei· :is 
despe7Á'li'. q ne q \l izesse e q_ ne entenrl<'s.•e. 

E a pl.'ova irren·u.gavel,positiva,incvucus;:;a. A' vista. rle:;-tc 'i"alioso tlocHmcnto, que 
aqui esta: ; cul;i:i. pódc tei' a v Go'"<"r'Jl<j, o P:-esidenttJ d.i. 

· · 1 Re1°ubiica .. que e.:;cassea~sem es~es ziveres, 
«.J)iwrio O!fiâal àe 12 rlc julho r~e 1897 .» si e r1ue est:i~~ea1•a1!1 3 ! 
« O fornecimento de vi;eres pa!':t alimen- . Não >eeru os .nobre~ Dll1:n<~~C.os co~no foi 

taç:i.o das forçns em c;>era·;ões ua R:tl1il. fo! J :l._Dne~~~·fo e par.1·1o~:co o p1·ocELl.mwnto uo Pre
contro.ctado directa.me:1te pelos izenei•;1e:; Ar- 1 s1deut~. da Republic~t •!and.G ;i.o general cm 
thur Oscar naquelle E~tado. e sti.tvaget no dei che!"e ~art:i ~rauca. -p~r:; cor:traclar o . foi'
Sergipe, os quaes assim o fize1·a.:n em virrntle l ue~unerno oas mnn1ç:ues de liocc;~ e 11e 
de ~:omoetente autorização. ( qu;i,nto prectiasse pal'r.. o·bo:n ex1to das Op$-

P;>r~êe certo q n e os con tr:i.ci;os rfo forneci. 1 ntçõe~ ~ 
mentos r.eem o<ido fielmente ct:mpr·ido:o. vi:;; o 1 0 s~ r.1-""I"= v \I L·\.D' .,,, . _ )T;;? _po-

t . h • l l (' • e • '-• • "'"" "'u"' • • . ·'""-" "'-que. a e OJe o gener:.i :am e ie e P:ªº. ,._,z : dia. $C:.' tfo o:tt!'O modo. 
sentir a.o Gover!lo. nem du·ecta. nem nvl1,-·e- I 
ctan1eme. que tenlrn havi·1o lilltlt t!e YiYeres i O Sa. SEA'BJ:A - Pôde-se a.ttribuir as dir
pa.!·:. as suas forGaS. 1 fieulda<1esquc t<!em lrn.vido. ~i é que difficnl-

0 coronel Medeiros, seguill!O cominunicou dtLlles teem l1a.vido. aD f-'r·i;:sidcnte da Repu
â. Rcpi1.rtic;1o da Guerra. regressou no 1!iõl 7 bb~a ~ CPrta.n!ent': q t~i' não l 
pa.ra C:~nudo3, escolt:1.ndo com a sua ill'i;.rn.da. Po~·tanto. qual o valw que se pó1le· atfl'i-
601! cabeças 1le gado e l51J c3.rg-as de farinlm bnir á lCCU~nç:io fciita a$. Ex. ? Qual a 
e wL em cnmpr·imenrn :í. ordem que ref:Z'- falta por S. Ex. comraettiàr. ~ 
bem do general em Cht'fe. . _ T»ria s\clo a de não ter m:mrlaeo annuncia1· 

Quer no Arseual da Bahia. quer em Qu~1- 1 telcgr!!mmtts, qt:e dle niio r~cebeu? ! 
mailas. q1:1er ~m Mc.n.te ~a~~o, º.0overn~)':7: Se:nelii.ant~ acc11s:i.f;ito fCl'!a irri:-oria ; 
accuinullar ,..,rande -1u:i. .. w.::i.de ··'º mun.'.·' ·h <~ c:.•::ior.: ian.:·1 1 • l' E·1c;;n1 :11•elw11•;l\_..C!l sei•t;t que 
de g-U~"rra pa.11a a.~_ .t~'e;..: n11nJ<l~; -~ \~f~~-·:!1cou ~;~--· f.H·et1.:.~nú~;-,~e. qu1~ i• 1.J-Õi.·~rno in v~nta.s=:=e no
agor~., por_ 111_Lermei~10, dos -·r.spec;:,1ros eni:;ar·· r.icins. com 0 rim rle padtitar- 0_, e.i'piritos. cor
reg;iaos: <:._x1st1re·n ain·,a avultad. os de;·o~1to;; 1 rendo o ri:>Co do ~e!' desrnemíuo no dia 
de mumi;:oes nes-~s tres_p911tos. . seguinte, e ver a~sirn cowprume~tída a sua 

Mesmo quanto as mun1r,mes espec1aes paro o! lienoi•ahilid:Lde. . 
c~1ü1ão ::!2. ainda existem em gr;mcie quan-1 E Joo-o que recebeu 0 primeiro communi· 
t1da~e em Mont~ Saut.? e no .Arsenal tla <>.:.v!o. :nnuncianuo que as ü>rça.s esGavam bem 
Bal11:L; te_nd~. porem,. o 11.1 recto~ <le~~e. arsem_Ll di:::póst:.•s e n:io corri;tm o ?ra.n?a perigo de 
communtcac:.o _ q_ue rn. _re~(mer p"ra.. QJ?ei-

1 

cst.arem envolvidas pelos ta.natlCOS, app1·es
mada.s as mum20es a.til e:mtentes e uestll_!O.· sou-se em publical-o. 
das a esse canhao. o GoYerno, por precauçu.o. . 
fez remessa ao Arsenal da Bahia de ma.is U•r Sn.. DEPUTADO - N..:ite V. Ex. que ha. 
munições para o m~snto canhii'.0. l ui~. urfla folha de<>t:i. Capitp.I. no~iciou que o 

lnf.)1·madc~ ~elo C1lJ'Ond ~kdeiros 11c que cm- 1 g~r;e:·a1 A rtl! u :· O;;c~.r lw.w:~a :'eJ ido _rerorç~s 
crintr't\'ll d1fl1c11lilades r•:n ,~b•.(ol' me1ns 11'"' l:l." ~-,_,verno, '~ n ).'.O\'"!'no ms,.~ q ·.i·~ n:i.o havrn, 
t1·an~porto <: Jc; c1ue a ;;uu.rni;;ii.o 11': :Vt..:i:11e :·1;("'.t.bidu ><Cmt!l i::lule pe<.!Ldo. e, nü emtanto, 
Santo era apena~ de 50 praç;•::> do polici~\, o nós vemo~ agor~1. q LW c~sell roCorços seguem. 
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O S11.. SEABRA-O Governo niio recebeu te
legra.mma. a.lgum a não ser a quo foi 1.!í1•ig'ida 
ao :i,iudante-gener'11 e que jà tiva a. honra de 
lei• à C~tna.ra.. 

Foi este te1egramni::i. que determinou o 
Governo a; mand:i;r o actua_J refo1;Ço. 

O Sr. genera.i Arthut" Osc(Lr nil.'J mandou 
pedir cou::;a. alguma. · 
. O Prnsi5i<mta rfa Re.p11blicn. é que julg:i. d.e 

seu dever patrioüco manfütr uma. b1·i'2:ada 
ma.ii>. pa!':i. ma.ior segura.n<;a das oreraçfíes. e 

· pa.r-:i. nito desfalcar o exercito que de'-'e opemr 
em Canwlos, dlst1:ahindo rorça.s para guar
ne~er Monte Santo a outros pontos. 

Portanto. n. que rn reduzem as accusações 
feitas tã.0 apa.ixcma.damente a 1 ínclyto Si-. Pre
sfdenta da RepulJUea~! 

fal SR.. DEPUT.l.DO-Sã'..> publicas. 

0 Su .. SE.\UP~1.-Como publicas? Nuo clcsejo 
apurar re~ponsabilidarle~; limito-me a aponhr 
os f«ctos. Não dese.jo apurar re~ponsa.bilidades, 
apenas mostl."O os fü.ctO$ como clles sií.o. 

Que culpa, por exemplo; pude ter o Pr•esi· 
cfor.te da Rc-pu!ilica. que o g~neral em chefe 
niio ;rrocm·a~se todos os meios d.e v-igiat· e 
g-Mantir a base de operações~ 

O Si.-.:. RoDOLt>rro PAI~Ão-0 que ~dmir;t é 
que 11,1.v.:ndo aque!l!l. estrada imrnensn, entre 
C:muri.os e Monte Santo. niio se procu!'ass1•. 
po!' todos os In'.!ios, v!gia;i.• a base ch1s opc
r;1.ç.ue>'. Esse e que é o maior erro, até n.g-ora 
comrnottido. 

0 S"~. S",UmA-Si erro houve nis5o, SÓ pode 
se1· d;) ge11er1tl em clrnfe, que é o arbitro ab,;o
lu to rla.> operações 

S\ o Goveruo ma.nila.sse immedi:i.tamente 
rc[•)l·r,•os. diria motivo :1 que se <U~scs•e que 
as rorç:i.s esw...-n.m sendo desb:lrll.ta•.io.s; si 
m:m·1:i. l\Jr(;:1s, diz-~e-l:a derrot:t; si niio as 
1mrnda. a!rit·m.a-se-lm desiuin., tl·aiçlio, itupe
ricía. ! ~ 

E11tret..'tnto, cu·mpre ponrlera1• :t !'S- EE:x. 
que o l?resi•feate da Republica,mes:rio sem 
ur:ia requi~!ção positiva. do genetal, ma~ sim· 
pl~smente :por um tele."ramuia ao ajudante 
g•;neral, v::i.e fazer segufr essa. brigada, só 
com o fim de melhor garantir as operações. 

O St~. T1mo-roN10 D"E M.\.GALn:i.i;:s-I:»o pro
va quCJ carto. br:rnc:t não dá sold:i.do_. 

'.)\,. SE.l.ERA-Reo.lm.ente c;,.ri;,' branca não 
dti. e ~l!i'..::ito. 

Mas, ia.depamlente das forças se,·em :sum
cientes, vfü• seguir mais for\~S-

0 S•:. Ovrnro :\ERANTE:s-~o emtn.nto, não 
er.'.! ls.õ•.l o que o •<ovem•:. 1.U:.:i:1 . ,;, agora. .o fa
cto ~ qoe ell.~s vfto seguir. 

O S::. SE,lBR,\.-Si os illnstres Deputaclos 
leem .a.$ f,'11.Zetas opposícionisto.s, nesta C:i.pí-

ta.t. "":"eem que o que eU,1s •!e ;e.ia.tn e n!al' ;nar 
o e::;pir·ito publico e trazel." lliffieuldades ao 
Governo da Republica.. 

O SR., Rmnosx LDL\-P1•i11ci:is.lme11te o 
cort·esp0nd•?ntc.rlo.Jo;->Vil do G:nii;nercjo. · 

o Sit. SÉABR.A-A ve!'da.d~ sobre Ca.nud~s .. 
é est~: ::s rorç:as do Exercito estão - em -boa 
pcsü~iro e os .ba.nà.trlos liilo de .ser dúot!•a· · 
ça.1fos. · · . 

Coinprehende-se a grand~ •Ufficul·lad-; em 
uma guerra como essa.. em que cs OO.r1ilidos 
entram pelo ro.a<.to, esconde;u-se a~raz das 
arvores e começam a ff\ze1• fogo sobre os sol-
dados. . . 

Todos s1~bem o facto con:tatl.) por um cor
re:>pcndeut() <le usn jCtrnui: r1u:~ado os solda
dos saiiem caço.udo ga.do, os fanaticos, que já 
descobríram ísso.(~,z~m barui ho co·n· camp:i.i
nlias e si elles se appro:tim:i.m do !o;;ar,para. 
onde ~ii.o att:.-alüdos, &Lo ~·ecehldos á. bala,~ão 
caça.do$. 

I>.:so provn. que os fanatict,5 n:i:o escolhem 
meios para. hostilizar a~ for<:a.s dn. Repuhlica. 

Portanto, ê uma guura de 1·ecu:rsos, e uma 
guerra. atroz ; os .Í<'~unços e3tiio estewH(los 
por uma extao.siio 11c JO a.12leguas de r:l.lo 
e as 1brças expedicioriaria.s EJ!recizam estar a 
todo o momento tiroteanllo com elles. Dadas · 
estas explic,,ções, o.liús conflrma.d.as por d.o
cmnento~ ir'recu~<iveis, parec-c que S. _Ex .• o 
Si·. Ba.rbo;;a Lima niio foi muito j.usto. nas 
accnsai;ões que levantou não sô em rela.\.io 
ao governador da. Bahia, como ainrlo. em I'e
laçã.o ao Sr. Presidente da. llepublica.. 

o SR. BAP..!lOSA. LmA - Siímente e preciso 
acr.entuar que as minh;t>; accu.•açue;;; não ve1•
saram sob1·a est\: ponto. 

O SR.. SEAlJR.,~ - Não s~l n. que puntos se 
refedmm. Deixei rlemonstra:.lo que o proce
úimenw do go\•crno.dvr da Bahia tem sido 
cori'ecto com as expediçües que o St•. Presi-
1lente d.:t Re_publlcn. tem enviado a. Canudos. 

O Sll.. BARBO~A LmA. - o Sr. Presideo.te 
da Repulllka nü.o soube da mr,i•te do coronel 
Thompson Flores e 1lo tenenta·cüronel Su
cupiL·a ~ 

O Sa. SEABRA. '- Qu,.ndo teve conheci
mento 110 tallecimemo uestes br-avos mi!ita.-
1'es,mandou i:nmediatamente da.i:· i:mblicl<hHle. 
Sei do facto. não po1•que tl veôse" ouvido de 
S. E~., o St'.. P1·eside11t9 d~- Republica. ma.s 
µoN ue rne foi at!írmitJ.o pcio Si:. Ministro 
da. \farinha. com quem, '1ingu(JJ!l ignora, 
teuho relações de ami~ade e parentesco. 

Ag-·J1'3., Sr PrC'sidente pll.$Sll.rci a res-pon<ler 
o. outr:.i. J.llWé,, do dfocu.1·so d~· n0bre Deputado 
per Pt)rn~mbu•.;ti. 

s. Ex. C~DSUNU V Se. Presidente d(l. 
Rept1blica por niío t1or solicitado o estado de 
si ti0 pa1·a. o Estado da Bahia.. 
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. ·o S::t. R\n.nrisA L~)I:\ - Leva11t <-i estai· O S r~. P::-<Tb .D.Í.. Roeu;, -}1. t;:"!r;:u1•tas de 
_·questãç tle r:ffo ter sofü:it:t•!o." e;t.'lJ.u .:d~ sltlü, _a.lg:beira. 11:10 E?e re~ponde. íi::t(\ .t' i.:.mii. quest:"í.Q 
IJ(il'<[Ue •~ cvmpetenc~•~ e no~s~ . . \l•ng-u.;jarhiica. c me~mo c:ons:\ta,;ion:i.i, e tm 

o -St~ . SE.r,.m-:.A-·A' pergunta de s: Ex. tempo ~:wenif!nte Y. Ex. tert• ~ :répo$ta~ 
. ... poderia responder. hir;Q:.rncto ·uiãó ele U!Jl. al'-' (1l1:cn-tes;) 

gnrnento wl lwminem:por que !'i~zão .. o go~·ernó o St-:.. S~ABRA .:;,_ o gover-n~;,;,,r -elo Rio 
lliÜsa:d.; rião decreMu n nem ~olicitou o e.>· Grar ~ ·Je •io f;ul qniz ou IJ1í.u quiz ·? C/•1':-1,·te.<J . 

· ·~do de ·sitio .n;w:i. o l';<;ta.cJ.:i <
1o· Rio G-r<:.!11iedo . .:.ponus afilmio o l'eguhite: si ···lle i \vc>>'se. . 

::·Sul. a o tenipo. !h :r .;\·ç.Juc5o 1(Apai·tr.s:°\" - ;:-;e:t:clu esi·1do <le sitio. o Gover.1o·dc C!lti:o 
?\ão qtiero. nem de .l;•Yr. T.Oc.;r e rer~:1·ir-me t•.'l'iil. solicita.e.lo 1lo Congresso. . . 

ás c-..1.n:9i n;is l'.io-gr:rnd!'n.;e~, porqui:': me :n·- o Stt. P.\ULA RA~ros - Lú. a :«,·{olutiió era 
récciCl que seme:inrfrPm o• di)fnos renrcs·~n:. re_H:i. co:lt~·:i. 0 govern.tllOl' do _E-;_~do· e .:qu i_ 
tr-.!ltes 1\esse glorioso E ,t:t_do. . · · ~ ' n:io. 

E :-.. pr·uv<L de qut.' ::õ.o l>l'.~êer.do r:-:etter n. . 
f,> ll c~C t'm ,;e:•,1·.i. o.lhei<1. ú quo?: o::ri~:do a . Çl sa; SEAB;a - ~Ias. ent.iio p e1'- t!l-do . . ,:e 
re~po:~ · !cl' a e~ta. 1Ja.ri·.1 11<.o 1liot:urs~ elo no1.>1••i sit1:> umd~i e1•;i. mais nece~~:J.n :•, si. a revo
Depc.t::•lo o :31·. LJ;irlioso. Lim:i. e rprnr~111lo ;i.l· 1 Juç;io tmha po~ fim 1!é·rr:.ib1r. o ;:;·:>vcrnudo'" 
!mlir à ;•evoh;~·fi.o no sul. lancei mü.o c!e (A1J!:!'.·1es.) . . •. _ •. 
11111 a:•gumento •1ue cb;un.:i a<l-í:omi;1em.

1 

~Jo1:;. mu 1t.o_bem._ Pem~;e ou !l<tO i;~:;;;;~a. 

O - ., 0 ,,. ·\ .• ,~., .. _ - · \~ T.'. q:11z~sse ou '?ªº qmze:;se o ostn.dr- de s:t!O,. n . 
:::> ... ,n • . o · u •. .-1. • • •• s :-.i • .,x. ~~· 1qno e cet"to. e que (!uriinte "1-atd e U'.!rte 1:11. 

p~·o.v,a •.) ' 'º·;·e1·n.? P.;i.~uc\o :~?.r. t?.~. ?!'~c~d 1 • ;~ 1 re-.·cl uçã.v ~'! Rio Grande cio"" Sul nãê houve 
:i~1m. ;ior.1ue .. po1a "· _Go.~1 no .... .., .. !-1,11, P'·l e~t.:iclo iiesitw. 
n;_t.-1 _ih!~n· o estado <le S!ÜO p:i.ra. o Estauo th Ora, sí para. 0 Rio Grar.d•: .lo sul nã.o 
bahw. ' . (vi nreciin e5t•\ medid:i. ext:·,•.<•r-. :: ;,a;•:.~ e w· 

O Sr.. SI'ABR,\ - 1\iio :ipprovo nem r~- xatÕ!·i:i., porq_uc àr.cret:tl -:t p:•r:: r. [;e.Ir::;.. 
p1'ovo o µ:·oce.dimellto ilo Go..-e~'nO pa.s:'ál~O; qu:i.rnio a re\'olução do Rio . G:·:-1lil<3 p:·ulon
n ílo di~~" n:lcb. srJ!irc tn.l p:iuto . !!OU ·Ee durn.nte t.re;; an r. o:;. "" ;,;i.sso r:ue ;-t 

<:0:1 faxer até u:ua just.i~·~ · :i. S . Ex .• ao~ pE.'rt.urba\-ão da. ordemn~. 13::.h\~ r; tl'.''<~ :111en::is 
seus a.migos e aó go1'm•ri:dor do i-:. i e> Gl'anr!e :iliruus mcr.<.'s. e esti!. ci1·cumH:!·lpü •l um;i. 
do Sul. zona. rnuir.o lirnitad:i. ~ 

Es tuu con•encirio ,Je '!lle f,ii p.1rq!1e o Portant(I. <'! que se pôde rC3p•1·der " SS .. 
go~~rn:tdor do Rio r.:rr:rni!c 1!0 $ul ju lgou EEx. ê que. ~im como :!::i..'> se ji; lgm.t nrces
que se:n e.i;w.do ue sit!o po<.lia. ab:i.far 1' m•)- ~a.rio o ... <;tndo de sitio pa.ra tlel-r~liar r, r-cvo
vimem.o r evoluciona.t·io, que nito o solicitou; luçfio do Rio Grande do :Sul. f!·.l t!·e;rno mor1o 
·e qn::! ••;;te nii".l foi <l•jcret~tdo . o ~overna,rlor da B:thia. a.íw1n. n:io entendeu 

N~.o ser:i. V\!t .. i:i.•~e i:;to ? p,1rece q ue-sim. neces~a.rio solicit...'?.l' o estado dt ~i t;o para. 
Si o 1 stado de ~i tio wio ~e decre tou p:tr·;L o r.!estruir os fa.naticos. 

Rio GMn ·J(" foi i1orqu;; o patriotice go·:er· O Sn. . B.>..nnos: .. LmA - Elic :i5.o ó" Prc· 
na !ol' do Rio G:•afül<: l.!o Sul... si<lmJte da. l{epuh!ic:i.. 

YozI:s - P;i.triotico !. . . O Sr:. P1:no DA RClCHA - E1r. tcm:io me 
O S!t- St:A~?~.\ - Xiio :·~u ~ro n:!>:t-1. t.1•ibuna.. ·oompromctto o. r1ar u. V. F.:Y.. r.:5po:.<:;:, co:n

nã.o Stl:Jrlo oppo1·tnno. p:·ofer i1• uma palavra pleh :ºL s:!:i.. pcrgant:i.. Slin1ik,s-1:eiüe. ·ne.,te 
que ; 1 ,,;;E:~ se.· rn:i.l intt:•pi·e~aua, leY<:.!Jtc tem- momllnto. i1.c:10 qu~ :i. J\·~po>:r:~ q: ·~ w1 11~.;e a. 
por-·•c• 

1 
V. r:;,. porle:·m eJC>:1ca]· O$ :J.I!?tno:. e 0~1. c<•mt• · 

~·· .. . em primeirn io;;a.~ desejo :i t !·ar,,,i;iJirhclc do 
. u _S ;: - P_.ro;7::i DA RPcu.-. - E;;::t :io;; ~a:ten<lo ;;>L:·bment o. nil.o qu<:r;./c .. ntri !Jllí:· pri!-:• exal· 
JU:>ti.;o·.t . ~1a1s \'<tlc t:i.rile, que nunc:L rnl' 0~ a.nimns, 1;ii.o n. dou ~· ;;, . r•;t. tlHts e:n 

O Si~ . SE:AB:u ... - Qn;in•.!o :li:;ro- p;>.t.rirotico- ''u~ra. occ:1~!i°i.J cua1[)r.-,m\!tto-:Ee a ua.r a 
re!iro · 1~18 exc!n:-;íva.. ~ \.lJ l: (:o:n1.int.e i10 fiH:tü de V. Ex. respu~t~ complet~!i e cal<.:g::titli . 
nü.1> .:ouseriüt· que! ~e docteta;;se e:;La.•Jo de ;:O SP..oSE.'13P.A - X:io me ~c»vi d;i. resposta. 
i;itin p Ti\ o Rio C'h:.i.n<ie . ,., :lil.<h m.üs. - que ~- l·~x . puiJB;se dai· :pa1:a ó mett :n·gu-

,\gu:-a. pc:rguuto a SS -~Ex .. uiio_t<?i exactn.. ;o1,11:f.l ·; mesmo ~e.m ell:i. a.~,:11ru'~ !1 lcL 
ni;,c:te o ;:;ovcrm1•lo~ <l<> Esu.w.o cio R10Gr;l.n<le Pc1hse ou não pei.bsc. s:ili~itl;;õ,() ou nii.o 
cln S;li ()U<>l!l não qui7. o es r-?-do de ~iiio. su p- ool icitassc, per;.:unto . a pcn:.is :to iiiustrc 
ponu·1 ri U<.l ~em e!le po<i1:i. i:.ba!ar · a.. re-1 Deput..idd: o Sr. Cassi:i.no do Na~ci rnento ... 
V<lltõ. ~ 1 O Sit. C,\&;L\'.\O oo ~Ascm<:xTo-Po:- niln!Ja. 

o sr~. P1xro D,\. r~ccn.;. - Isto ha f'e r i r a j' p:i.rt: fC'pOUtlt Cl!l O~CUSlUO IJ!Jjl°'.~Uo~. . . 
te1n µv. · . • O ::iR. SE,\Bltil.- ••• porque o C$o~do de s1t10 

O 51~ . SEABP.A -: Pergunto... .Para. a. Bnh:a, si o Estarlu do Rio Granrle do 
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Sul poude por muito tempo esfar profunila- O SR, SK•.nRA-0 ·aec.reto n. S4S fo ll de 
• ruent<) com movido, sem preciza.r •1a. r1e~reta~·ão outubro de l~9v. enabeleceu º' c::•so~ em que 

do. estado de sitio, C<'•ffi :l. ô:ffei>ença dJ, qu!l podia se!• COOcelÍiri:J. e;<n. rnedid:J. prr>tectOr<~ 
. no R.io Graur1e do Sul ·a l'e>· .. tuçi1o erõ1 gera! e :-rrlva.<lm·a dos direito> dos c:da·iSos. e 
e na Bahia. está. lí111itado. a uma fa.zcn<lu. de negou-a · cspecta.lmêmo . no ·c;1:'-0 de um p;:-i-. 
gado. que é C:i.nmlos i · sionei:r:o de gue[·! a,como ~e veritic:t no art._ 4í .. 

o SR. C,\5~1.rno DO NASCDIE:-;'TO - No CO!'l- os . B I r t 
g-resso appareceu um projecto de sitio' pat·a. o .. R. .\UBO:A ,I

1
L\ ui. .um a:par ~- . 

Rio Grande àü Sul. · ; . · · O S11. SE.~RA-0 meu a1·g-urnento ~ e~te: .º· 
· · · · _ . . · ,, .e.stailo de. ,;1tio. naquella .. zoau, nuo tel·ui. 

º·SR. SEAD:~,,. - )fos nao foi :~:pllr~v°'"'º· oi!je ·to. por,que uJ.o cx:stem. ht sinü.o os com-
E <.Ex:. vc.roa a tav~r ou conr.ra ú projecto ~ 1 batentes (Ila ·;n-11.itos (f/M1·1cs.) .. 

O SR.. 0ASS<A~o· no N.1scr:11E:\''!O - Com- Ainda. estou. Sr. Prcslf't·nte. em m~ .. ío do 
bati'o. meu discur,;o, tal o de;;v:o u 'Jlle fn'. ubri-

0 St~. s_eABR.A-Bem ; (1~ il!ústres Depu- gado. llel0,;. ªf:rr~~ oom que sou con~t~nte-. 
tudos rlo Rio Grande do Sul a llcm d - . t - menr,':l mteuo.npt"º· . . 
c.>;;c,i rlo E;;tado oue re.pi·es~·~:.,"'.·. 11 ºnS,. 0

1~,,;-~_ 1-·01: ernqnarl!O. ten11(1 re~i:ondulo ''º 1HU>trc · "" "'' - ª '"1' D>11utado no·· Pe1 n· '"'"u ·o q·•e mm<·~ c"n-zer«m pa.t•a lá. adecrP-rnr,ií.1) rlo c·t·~o ''e~.,·, .~ ' _, ,., · · ·''"" ' ' " . ·· " 
, ,. ,.., ~""'"" u "'l ul \J 'l1l<>11·•<·ao !~" ro·nre•e • C ''O'll''.'.'"'"•f'it C\'.'JCt3.-

e m1ub:ttef'<\111 t) pr .. jecto que ne~t.e lianr.ida • ,ç '" • ·'.~ -~ ... ~r ' ..... • ~._~ • ." '·p · 

füi aqui apr~ent.aào; nin "ª me lov:m\. a. I ment;. PC:J~ ~··:1 ~'":u·:-O· porq~1~ ·O,,~., ~~'ª7. u 
m:il, e nem se i·eilutur-a· am c·imc ·i lq_ue us_,t1:cnsaç•ie~ . q,ie S:, x.. '""'~o ,,o-
tai:nbem combata. 0 ·ii.i . l 1 ,, 'l~e ~· 1 ve1·no sao <i.s de m"tOt µ:•·::"· 1, ·a<le. ~ . s 0 p.tr:;. a. _Ba.i,a, qi.an•.? Teuho a"m·:i.· que 1·e!'t:rir-m(\ :~ outr:V' mil-
<\ pertur·ba,:a.o oa. orclern alh 1rno pass~ t cotl\ t -. . 1. r: , ,. . , · • ;~ .1 l"i le Ji'x.:tf''io 
li1nit<ttla a. uma fü.zeniJa, <le "'l<l , er1. 1s po mrns. su C:J.co_ne.c n. . .... r •.• •: 
Ne~sas. condtçi)e~ · nü.o e"'u 0 

• . _ tle forçtts JJon;ue ;;;;sim_º. en_tenuernm os il-
eu tambem cor:ib':ita. 0 e .!11ª i cridme ~;;e! lustres DeputH(\.os oppo:;1c;o1_llSt?-s. · 

' · ' s, ªº e si •. -0 T•t1l10 neM·-1a1·1tl • (1 1• P"~Jl' " 1n•1 :1. "ma vez )XLI':J. o reducto de Canudos que e r . .t ~· :;,, ' • L. ~ ~'~ ... •• -. " , 
uim. fazenda_ ' s IIIllt:t a ao tllu:;tre Dcp~uauo eor. ::;. Paulo, ll~nvem 

o SR. TIMOTHEO D.\. CoSTA - E' uma zona 
que tem de área ma.is de dez lcgu:i.~; 

Ú S". SEABRA-A e:x.ten~ão d:L fa.zl'nda nfio 
vem a.o c..1.so e pnuco irnportn. ao :u:sumpto. 
O nobre Deput.it.lo não conhece o legar. 

O Sr.._ Tr~roTnEo Di1. CosJ·A-Talvez conheça. 
m~is do que o orador. · 

le~der di1 91.m~~ iiiu,m«>irfo.dc <fa Cam.n«1. e 
hoje lca!fer ela. múio1·ia. que me absol'':l. do 
crime que po!·ven~nm tenl!;: co111rncr,tido. i!e 
morlo qu" não continue a ser exclus:vamente 
o botlc expbw1·ín de tod:i~ n.~ rec~imín<1c,:0es. 
ma.dme de S. Ex. Ainda lwj,!. c:n ;tp'll"ie, 8e· 
me repetiu !Jne cu ern. i")Vpliu,o. 

O S1L Fi:,\:-;c1:;co GLtC1,r.ro rb um a.pa1·tc. 

O Sr... Se,1.1mA - Ah! O nolsre Deputado:. O Sr... $E,\BR.\.-A C:~nt:•r•: o o ilinstre 
~ônbece toda~ a.s cousas; divintw!mi atqúe Deputatio pór ::;_ Paulo 1lúo ~dr permítr,ii•quo 
humana rum rerwn. nova:ntlnte re~•~1.hP-lcça. ti esta tri Ulina. il \·i:r· 

M:i.s. clizfa. o qne é cer·to é q11e no Rio do.ile. no tocante ú, i1ore:<c11tuç,10 d ... moç-iio. 
&r;mrle do Sul n commoç-J.o irradiou-:>'t•, ;tlus- Devo di.:1.~1· HOS ll'J Gre;; i)cp~1t;vlos 'JU" (.\ 
tt'ou-se .por todo o E:>t<lrlo e par;i, a.Ili não foi meuoi; ex:icb a n1irraç·ão feit:i. p .:· S. Ex .• 
dE~retado o C'~tado de 1e1ltío, ao pa,s;o que na na Cm·i,L ltus ! 'mdisrics, cm rc:lm;;io u. eHo 
Bahia a commod'io limit.~-~e a urno.s dez !cgu:is facto. · 
e já se .clama por cst:v:o de sitio! s. l~x. affir111ou aind::, um~ vez, :· r::ir·· 

O StL BARBOSA Lnv, - O estudo de siiio tn.nto. i·1npe11ífr.zfr>,1e .. L1:. qlll· c.••il. r;.O';"n 1,•ra 
existe de facto. i1presentat1:1 :w Sr. P1·t•-1de1ite 1lt1 !{c1 1n!.[;.-:i.; 

os s _-p ·t· V E 
1 

. Novamo=nte, e m~ls um;L v·~~ ;tflll·mu qu1~ e 
. ., R. B.u:m.t er:n~ til . x. que 1 _:e menos exact~l C$o'l a,;:,ev<:!'•<~·ao-

d1=:a qn~ o es~ad~ de :1~10 nnqu~l~:• ~ona .nao, ;,_ mo(·ão que t,iv<i occt\sfü,ci tl~ n.pw•scnt_ar- :\ 
tP.1 ia ObJecro, nao. b,u~ndo u.Jl.L ~o i:>e~soa ! eonsiderai·ü.o de:;ta e;1m3.ra om 23 1:e m:>.to, o 
Dt n.quellas p.1r:tgens, ~ .n~o s~;:~m ~s. c~.rn t;a· Sr. Pre:;i1ie:1 te àa Rqmblic:1. r.:.ão a leu e nem 
~ntes, tendo todos os :sells halfü ... nte~ .ab,_nr,o- della teve C'Jtihecimento. 

n_a.?o? o Iogar. con~I"J. quem era o _estado de Api·esentando ~\ alllldida moçã.o,nsei de um 
sitio. ?.·Coutra. 03 311,gunço~, que csbo comba· . clir-eito que me não póda ser co:i l.e~t:ido .. como 
tendo' Contra. o~ soldado:i. . 1 Deputado da.. Ka<:ão, direito gnramitlo p<!lo 

O SR_ BA~o~A. Lr~LI. ·-:- ~upponha Y. Ex. 1 Regimento. e ,ja ~a.nccio?-n.do 11~:[~ uso o ~o-$
<JU" um dos JUlzes e.e rhreito das co1m11·c-c:1.s 1 tume, u:>o e cosr.uine mtrociuz1 ·los me,,mo 
encravadas naquella. zona. concede h'1.bcas- [cela mustre Deputado por s. Paulo. 
corpus a. um Iimatico que nlio esteja com • S Ex. em ~ua ;\fl:km:i.ção foifo11)(i11:'te-111e. ·. 
armas n:i. mão. J como suppüe que eu sou, como revoltoso. 

C:uua~o. V. lII 
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Não e .ex1-'>lica.vel. siniio p l)r telmosi:i ou por.:;ne -~ a.mn i~tia. a.p:i.g1i. o . facto cr iminoso, 

outro mon~l de•coi1llccido, que o illustre e que s. E~. não podia., como .chefe de um 
.DEl.PUtado por S. Pa.·Jloobsr.ine-se· em affirm~w . pa.l'ti'•lo pulitico:.. · 
(lltC o Pre;;iileáte do. RepubU<:u. teve c.11nli.eci.
mento da moçii:o, ;imes de ser submet.,,iti.;1 i · O Sr.. Br;1.i::r.1m. F.oXtEX ELLt:.:.;.As vtuVn.s 

' . conside.1'il~iio d:i Co.m:t1·~. . : 
.: Em deb:ttc. n.c;ui pro•oc:v!o p;,1• mim, S. F.x. 
o sr. (Tlicerlo appe!lou p:i.m ·o Sr. P resitlente 

. da. c~,mara.. . . 
Mas q u;i podor•hi..dízer o i!!u~tre Pra;;ide:ite 

desG" Ca~a.·~ 
· Recebeu S. Ex. alguma. confi·iencia. d~t 

m inha i;:i.ne ~não. . . 
Logo, ·sô poJit\ a ffü'm<"..r · o (}ue a.mrmou : ·e 

foi, q1w nfw lhe· er<> licito diz~1· qae smi. 
·nem tli7.er quo n.io. · 

Commetteriil. uma letjanda<lc ou impl'll
dencia. si amrm:\i;se·. como ;;eriil; revia.no e 
impt·ucte;ite si o neg:we. O Pre,;identc <fa. C:l.· 
ma.1'3.. foi, p~rtanw. correcto. infür-a1n.1vlo 
que nã.o podia dizer qlle sim, on não. sobre~ 
circun1~mncia àc ter o Sr. Pre.; ideotc- du. 
R~pubtica ti !O noticia d ,l moção . 

~.ind~i estão cl\Ora.nd.o . · · · 
OS1{. SE,\BR.\-: ... e, tendo app1·omdo ale!. 

de ;irirnistia. cha1:1ar-me rle-re"'oltoso- r e- · 
.voltoso impenite;iic. Soccorrendo·Re, po r ia.ato, 
iw•smo ii, lei. pa.i·:i a CJ ual S. Ex: . a!)p~lla, 
s. E~. niio p),[c cham;i.r-mo .do revoltoso, 
porque si q ui1.e~se obedecer a essa lei. desde 
'iue ell::i. extiu~ue a fali.a, a . expresão não 
tem <~abim:·nto; e incor 1·ecta e iocorn-onionte. 

O Sl·l . PRESl!lE~:>:TE-Tondo dtdo a · b9ra., 
pe<;<' a V. Ex. qi1e resuma as suas conside
l':l~'Üeli. 

o SR. s~:AllP.A-Pcço permissão a.inr.a. ao 
illustt-e Deputa!lo por S. Pu.ulo pilra. dir iglr
lhe m1Lis qua.;.ro pala. v1·:ts amistosa.s, . no irt
~uito d~ conseguir a ;1h.sotvi~:ii.o que tanto 
desejo. ( mso) 

A l~ i lie amnistia. r.o entender do nobr9 
Dcpui.t\tlo p~lo Gea.1·6., nii.o extingue a falt11.. 

VO%E>-0 f•\CtO . 

t.ssim sendo, como o digno Deputado por 
S .. P11ulo insiste cm a llil'ma.r. er.i.cltJ1.mme!1;0. 
C~l 1Ill> é ~ua C(trta aos Pa.uiis:a.~. que os~·. Pre· 
si<Jente da Repablic:i co11he·:,eu e leu;\ ml)l;il.·:i 
antes de sn apresent:ida ? ! .O SR . . SliAu:::.A-P.:>b; bem; :'lffirmo eu. que 

U!~a i·ez. pn1·a semp}·l.', tique pi\wado que ella extingue o facto. o faz <le~appa.recel'. e 
a moo;ão fot éte roinh:i i llic:iativJ.. 0 que !:p~c· tanto ê ;is:>im que ê crime de inJurfa. in
sent'l!l,JO·a .. mei (!,; um d.ii·eiC<) 0 <1e mn:i ini- crep<Lr ao;11nnisti:lllupa!.u facto cr\minoso que 
ci:1tiva que . c,mE> rei.irc:;enr.ante d:i Na~,;1o, Pr:i.ticou. Port;into, a. o.mnistil\ extingue o 
me nií.o podem: ser ç.•miest.·vla.s. propt·io l~tctc-. vu.c ás suas rai7.es, arra.nca.-o 

O i!lu;tr e s r. aenerit! Glicerio. nt'~ta. c(lr/c~ da. conscümcia, n:iciona.l; a u.mnistia e o es 
CZO$ Pauli.<tlls a q'ue fltOtt allnc~in(lu. chu.rncm· queclm~nto. 
me nn;oltose> ii;1l""' i11•n.t.:. O Sa. F1uxcrsco S,\.- Supprime os effeitos , 

o que qui;: significar· s . Ex. co·n e$ta.s ex· in:1s nií.Q ellimimi os factos . 
Tirr··üe·?. 

. Q:1e r.e~1a. · emprcg:~l-as. no s~nt.1110 "e que amnis;,i:i. c:1:faiguc 0 f:tcr.o criminciso; tal-o 
i· '"'' • : · . , 1 '! O Sa. S;;.\BJ~,\-.Jm·idi~ e legalmente a 

q ,1etntQ1 rev~LtO~J '"~._?otle m::~.hiz~l' p:.ne ti~ppa.•·ecer:; é como se nunca. tíve~e e;.:i~
da communllao iepub.1~1.n>~ braz1,e.ra. . . tido . Isto e muitv L'U•lbuento.r· cm crimi· 

O ~:e F RAXCrsco GLrcE1t10-:\ii.o_ fvi ne.r;3e nologia e publicbtiC.'.l.. 
sentido. o ::;1~. f t:,\XCJ.;;CO S,i. - P:wa a .histo1•ia não 

O S:.r:. S;;;um.\-Logo, quem foi i·e11ol;;o~o h:r. amnistia.. 
llÓ ' e fazP.:· i..nwie t: niio está. :i.:mthein;u,i- 0 S p · · · · 1.,... 
zado da communhiio rerm!Jlic:t:Hi. . . 1L Siu.BIU -:- ,1_:;1 m;m e :n~ JJJ.el'ente 

, , . _ ~" ·· ... · .• ·: .. . . qtte pai;:\ a.}115tOl't:\ ?•io ha.Jo..amm:>t1a; talvez 
O ::;1,. F.r..A.'iCLCv G~ic,.r,io-E~ta. d .1.1 o. como c1d•l.d<.1.o e patriota. de.>eJe mesmo que o 
O si ~ . . SJ:'..>..BRA- .•• cstú apco e go3~ do5 I facto ~;ie <L lei .pr:,)c~ra esq_ue9er. n~o ~ej:r. 

-mesmos direito.;. das mesmas 1•t'er .. gut1 ni.;, 1 esquecia.o pela. lusto1•1a.; mas est:• na.o e a 
dos mes:aos p1·i-ç-ilegi0s constituclonae:; ·· de 1 que~tii.o; n\\o 11.llu•Jo il historia; alludo ás con· 
que go;;a.m quantos não fo1·am i·e\·olt•Jsos. sequencias Jegaes e juriuica.s da. amnistia. 

O Sr.. Fn...1..xc1.:;cu GÜCErtio _ o nobre .A . . a.:nnfatí:i;. dizem o; erim.in:ilista.s e pl,i· 
Deputa·fo c1eve.lembra.r-~e de qtie ha uma lei bltm~tas, ~xtingue a f.;.lta e o íacto. 
de amni:>tla YOta.rla pelo Coo.;;resso, Lei qU:e O SR.. Fl'.Al'\crsco GL1c~ato-A amnistia e:-.::-
deve sei• re~;>et ta.d:l 1>01• t-:;dos nús. tingue o facto p:t!'it O$ eí!eitos dos tribunaes; 

<-!ll:i. cflgita di~to sómente. · · . 0 S". $ R.\!H:..-\ - .JUSt:LIDC!1Le pnr h~VCI' e;;sa 
lei é que ,tfll. :·mo que s. 1~x. ilã.o r:di~ ns:n· 
de.•t.e qu .!ificati'-'ô em rek1•;:1o ã. minh::. b:l
·m ilde p;$SO;i.; como sa.he, a. Fêvolta li c1·ime 
-pu.nido pelo codigo criminõ!..l. Jusr.a mente, 

O :-iP •• SEAer:.-1.- E:st<"1. enganado; nã.o é só
m<1ot" pll.1'il pre•enir ~L puniç;lo ~uecfül cre:i.do 
i> instituto jurídico da a.mniscia; e!ln. (a 
amnistia) impõe ~ilencio ao processo, e la.nça 
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no completo esquecimento o facto de!ici'Uoso .... o SI'. Fr..A:-\OISCO GLlCEP..io-Já. que o""nobre 
.B eis }l0rqt1e o illustre Deputu1o 1ior S .. Paulo, Deputado ol!uuiu á ciue;tã.o. <levo dizer-lho 
em um doeu menta ccimo a. Cai·ta ,;ti,< 1'""- que não tr~tarcí desta ·curta; niio darei sobre 
listas, especie de .programma., ou antes ex- ella _urna unica palavra~ 
:posição t.los motivo$ que o arrastaram a esta.r 
nestn posição opposícionista a.0 Governo, nüo 
podin. tendo sid:· membro .do Congresso que 
concedeu amnistia aos revoltosos lle setembt'O, 
sendo mn.dos q ue vota1"am.por .esta. medida.. 
al t<ime1ite política, incl'epa.r-me;IDe111bTü colllo 
s:.>u da Gamara dos Deput:.Lúo~. de n~voltoso ! 

Mas porque ser SY. Pre~idente. um revol
toso i mpeoitenti . 31 quem foi 1-evoltoso, 
púde ser.>ir mu.itv b:m. â. Republicn. porque a 
revolt9. não foi re~~.;·Jrttdora;· si lia revoltosos 
deste como d:tque~fo l:i.do, si o meu crime 
como l'evoltoso niio foi maior do que o que 
commetteram •JS Si's. Rodolpllo Miranda, 
Fla.cquer, Lm·~·.,i,e outros. igualmente revol
tosos e r.:i.embt .~ de.> ta Gamo.i·a, porque serei 
eu o im peni tt<n w e SS . E Ex. n5.o o ~ão ~ 

Ha ahi uma .c!itrerenc:t em mGu favor. e 
é. que. emqu:u1tv dou provas publicas de 
cbedíencia ;\ autori<la"e. sustent<indo o Go
veroo da ~epublicn., SS. EEx. continuam em 
opposiçiio ao Governo ! ! 

O SR. P1...,:To DA RocHA - Fazer opposição 
e ser revoltvso ? 

O S1t. S!l,\Bta - Revolto~o impenitente 
quer dizen·evoltos0 que não se· arrependeu. 

l';fas o que t~ sel' revolto~o? Ser reYolto;;o 
e insurgir·-se contra. a autoridade consti
tui1fa. 

Portanto, l't:v'oltoso impeniler.te e a.quelle 
que ainda estâ. revoltado contm a autori
dade (apartes); e aqueHe que ain,!a. está c"m· 
mettPndo o cdmc de revolta; m:is sl eu estou 
sustentando o Prcs;deute <la Republica, como 
é que sou impenitente?! Esta e que ~ a 
lol!ica. (Aparte.-.) Log-o, em matel'Üi. de ra
-volta, si ba impenitente~. ~ão nquc-lles quê 
:Pe~tenceram ~' revoH.a, como eu, por~m estão 
o.o la1lo.de s. Ex .• cr\mo os Srs. Fhcquer. 
Loretti e Rodolph'J Mi!·,~n.la. 

für SI•- Di>PUT.\DO - Ma~ e~tcs c~wo llentro 
da. Constituiçfio. (Ha mi11·os opa1·i~.~.) 

O S1~. SE.\.BRA-E porveutura eot:~rei eu 
1'ôl'a da Comtituição? ! ( füsv; npartes.) 

Ora, v& bem a Carrn~ra que estes ap;J.rtes 
demonstram a.,ju.stiça. que me assiste .. quanto 
ao que a.cabo.de r.tlirmar. Nf:o sou revoltoso 
impenitente, porque si o.;i ha.. são aquellos 
que estão ao lado de S. Ex. o nobre Deputado 
por s. Paulo. 

0; SR.. Fru..KCISCO GLICERIO-Eu não cha
maria na C:ünara '' Y. E::>::. <'le revo1t-:so im
penitente. 

O Sn.. SEA:SR.A-M:G; chamou-me Eim um 
documento publico. 

O SR. SE.ABM-Está. bem, ne~te caso ... 
o Srt: FRA:>Cr~co GLICEP.IO.-Decl~rei que'· 

V .. Ex. ern revoltoso impenitente, - porque 
ainih s~ const~l'\'a preso pela. suo: responsabi
d&de ã. rernlla Üil () <le setembro. 

O Sn.. SE,\l311A- •..• não ·insi~tirei: Quem·· 
iez a V. Ex. semelbante revela~·fio ?. 

O StL FP~'l.N:crsco GL1cE1uo-Arrepeodeu-se 
ou nfi.o ? ( Aparies . ). · - · 

O Sn. SEAlJP.A-De que e porque?-
O SR. i'RANCrco GLrc:ei:uo-Arreperi.deu-<e 

ou ritio ? Respunda. ! 
O Sll.. SEABRA.-Não ! (Trocam-se mi<itos 

apm·tes. So"m º' tympr:mos. O Sr. P;·e;;idente 
reélam a atlenÇ<To. ) 

E nem oum.1. re;.p0s!a poderia decentemente 
dat• ii. pergunta do illustre Deputado por 
S. Paulo. p,1i:; pocl~l"i;.1. eu àizer que me 
bavia arre-penôído de um ;i.cto oratic;:i.do em 
5 de s(;tembro de l893, acto que julgei pa
ti·iut\co e de accordo com ;:. minha con
eienda ~! 

A pel'gunta.foi t1'3:çoeira. e capciosa. 

lJ::.r Sll.. Dl\PUTADO-EHa nã.o deve ser H:Hs. 
por quem o amnistiou. (1.'1·oca·m-se imcitos 
aparte.~.) 

· O St~. SEABRA - A perirnnfa. do illustre 
Deput<\do por S. P:i.ulo IJ(•del'ia dar-me 11i· 
reít" a fazer-llw outra: est,ão arreoen~.idos os 
seus cc-relig-i~mu·ios r<-'voltosos ?. U1)M"tes.) 
Pofied~. eoilocttr S. Ex. ne~t· <litiiculdaJe. 
m<1s sou len.l na tribuna: nil(J lhço destas êm 
bo.,<:r.ilas. (:lpa1·te~.) ::;. Ex. perg-u~1tou: sim
ou l\iiu; ê J.,rnesmo modo poderm. per~~n· 
tar s. S. Ex. sim ou não ? Os sells co-re11g-10-
na1"ios <j1le fl)l'aoll. C••ffiO f'U. l'CV:O[IO>OS cst5.0 
;n·r·E:pe11dido~ ':E S. Ex . que alrns ~e re<.trou 
do re,;into i·ii•.• me poc'..eri:i. l'C$ponuel'. (T;·o-
Clon. sg -"•iiiló~ rqwric:s.) · 

Já tencto .V. Ex .. St'. Pre:;idente. me ob· 
ser"ado qiie :1 liora e,;ti~ e~gut"iln., requeiro a 
V. Ex. que -consnl•e l!. Cas"_ si me conce~e 
mais uma. hora lle pr01'ilg''1Çao para. conclmr 
as minha.s observa.Gúes. 

for SR. DF.PUTADo-Pclo Regimento V. Ex. -
póde a~a.bar ama::ilü\.. · 

o SR. St:Am=:.,t-:N:io; pi•e:fü•o não ronti
nun.1· a lnten·omper a. C11ru11ra.. Qm,ro_ con
clui!'. mas si os nobre; DepULadus 1rno me 
qucrcil1 concede!' a. proroga.çiio, be:n: 

UM SR. DEPunno-V. Ex. deve pedir ur· 
gencia. 
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i) ~1:. SE.\Úr. ,~~Peüir~i- n 1·:;:en ci~ JJ:W•t se;·! ;>::l"; r1uai1~.o .~0mb~ti o G:iverno p.1~~a11o 
vot.;1(.,1 a pro:·v;!.11;. :u d<1 11•11·:1. JJ•clo .emp•' :.e- • rl••< !,, n .<:•n rn1ew. qu:i.1d:i 1111 nm J.os r ,·101-
ces•ar;o :i ,cd1cl11~~lo do que. tt1uhQ ii. •Lzcr. · ( tGSV' (lc seéembr· · e~ta\~1 cm-;·.::uciJ.o -de .q t:.f~ 

· Yem i ~\Ie5a e(: li;Jo 0 8C"_;llint·~ · ! p!·ati·.~\·:1 úm •!f::to 1kp~t1::qti ~·mo; nii.o ten l10 
· · · · · · 1 ue cp·:FJ :ne :tl'rClp«ntl<;r. . 

· 
1
1 Po8~·J. cntre1;"nt,», incl'ep.-i..- :'to Sr . Depü-

i:EQi::Er;I~:'\T•J · 1 . 
.tat!o !JOl' :::. P:;.u t• de rne lmv·er fei~~ uma. per-

•. ·Reriuc:>iro q_ue a. Ste~ 0 •n,ult.e ó. C.:1.:nni-il. •

1

. :;rm;t_:i ! ns!<l ios.~- ~,1 ".1"rn~e quru_:do ·s. Ex., ten1ln_ 
5f .;ne ClHll!ede Ul~gl'iH.::a. :.\0 . Ut~·i:\ hr.1!'a t;.i~·a ~"Ó C!''<·drdj.J:t ~t!!lllS~llt~na~r pOd I:t ~o r-re<.:tttlnCntr; 
:ri·o:e).(uir no disc.Q;·~o d<l !::i cL~ tii.: .• .,::o de· 1,wi;·-1.nc S(·mell1:.L,ntc 1~c ·l'J'(>;.:;11,ao . . 
IOl\'as. . • O ' : ".t:-t,\'e s r 1.l1~~r10. po1,:, c m SU•• "( " ''''' 

""< l 'a1•!1'.<t.:.,,, !Oi i:icorrecto o inex:1cto, comi: 
Salo. 1.fa.;; ses::ões:. i5 tl:: ju:ho d~ 1891 :- 1 ii H:onc:c· o !'oi n:t pergunta que me ct1rigiu lw. 

Se1.1bf·a. l pc.nco. · · 
Consuttc.do., o. C:~ma~a ..;c)ncé,_li} ~ ur2cn~i•·. r;r SI\. DEP(,''l',\ IlO - Foi P1'C\"OC:.tdO p rJr 

pedida. 1 S. r.::c 
Consu[t;ida. i;;u:i l m~·~ie . :;; a i;::: ieõ·:a , '::i ! O S.11.. $;;.~mu-Quiz mo~trn 1•. e crci1> te1' 

urgencia. de.\ t: t ' lH.:_::, i\°'!1~}' !' :.\ ;~ •• )\·\l:;:.:: : ;~ i dcn1(1:1sr.~·ado q liC n.it> ha 1·ovolto::·os i:npeni· 
d. .. " .... 1 rr •1·· • O q\1" l"'·.:'-·1 JlCpc1d·e11c i't. {] 1 tC ~ i"X 
ia~ o. Ca1nt!!'~ 11eci1.!0 i 'c :a atlh·rn~~tls :t. i -\ ~•-~ - ·... .. . '""' · .. .... . ·- .. \ .. · ... . · 

1 ('!;:~~:..rr:'ª · :st .Pi.H l ~~ ser lilCl' (~~~;.Hlt~ ao .h un1ll-lt? 
O ~..... .,..,_.... :< .. § ' "' • .: 11- ~ ..... ; ... . .. ~i- .,; ... J u~"aH . .'i" tft1t~ o;.·euf~\. 3'\"0:::::a!ttt(!n<.;:,o . p:llle t t'tnl· 

to.;;: .- ,. \,;.- ~-·<- • ;1. , ,. . ... - ... r ......... ~.f .},! ·• .. • ·~ ·· · ...... n, .. , ·1., ·t·s·1••11t ' S •r.5 Ex 
("elao1·dA·" d1'7. ~"e o. C ' l!l • ,.,, .. ,.rr ··· ··· '· 1 ·'' ·1- ~e.. 11 .... ,,,,, ...... · e ... i .. ,,~ "~ · · · r . vfl• } , ,. .... \,;,o u . ·~ ..,. .... . l[~;-,1,,. 1 •• 1 • , ~ . . 4 - \ ... • ... I.' · . 

·inu~tre Deout<tu1'i qtici ~e aCilCé n:,;. tt·ihu:;:i. c;w:: ! ; -~~":ta•• ) . n:_ •i:~pucl11;:.w C•.• ~r •. 1;. :cL·1·u1 ,,m 
in•ePJ'O'Jl•iê 0 •e" ili·· .11 .. .,0 .,., •. . p('(Hr ao ;o;r j 5<n c·a:·t1L. 11~tt e l~;::i.! e nem .inr:dtca, e nem 
P'r"e~id;11;n ~ n·n~ p:;~ ·1"e: 1·.' :.01• '-: ~',:Úl1U· ., •. , ·: ; : (),:: :1 11e :1c1;orlin cnm o p :·o.:eJimento de S.Ex. 

.. _.,.,._UI """"' t .c. J.: L. ...1J JJO : t! • . l 1 · , • .. 1 - • le .. 
cinto o illustre ~eput:1• l o. prlo H:o tJr-ande •.101 ··~~ ~-u~1 .. r-.:l1.<0 ~~mm~w1. a.e~ rc•o co~o., e ,,. __ 
Sul o St· . Appa.ricio :\Iar1~n,c·., q ue s~ :i.d:u ! t~:uiH'O. _ · 
na a.nte-sala.. \ O Srt. ,\ LCr:->oo GüAXABAnA- Mas e ,·crda-

. · 1 <leira. . · 
·. O :~i·. Pi·es!deu~~ e:onviila os Si's. I o Sa . SE:.\BR.\- Corno é vcrila.deira. a. dos 
3° e~· Secret:l1•ins a. i:·~m. x·ccl:'he1· o S:'. A :1 , co :·1·e\i~.io : i<\l'i.':.s •le S-. E:.:. São impenitentes 
par!c.10 \!ariense, Depawdo eleiw pdu Esin•h j nu ~1:~·-' os revüll.o~o~ qmi estii•) cn:n s·. Ex . ~ 
do Rio Gr;rn~.e do Sut. o qll:t! ::e:ido i:,t:•.,d11- t Eis al1i ; 1? ,:··lll t!a· 11t1~;;m;i. l1 ~(l ld :1de do r1ue 
zido ~o rcximo. p1•e,;rn. .iuntC' a :\Iec:il. o cool· ns . ..,L qu:u'!c1 11 inte1·pe!hdo. Sã.o icnpen iteutcs 
}lrom1s;;o re;;imemaL . ou nio '! (l'nvs(l .) 

·. . · i i\a. ret:ceact~ va:.:t..i. es.tã. a re:;. ~1osta. . 
O i§i.~. l!iic:\h~·:1 lco ; 1 ti;11w;i•fo)-Rc~pon- 1 p ,1t·t:i.1n.1. p~u<" qu e cstu.~ increpil.ç,ões 1 

<lerei aiml:J. :i~ jJl:;~;re JJapmado por S.P:wlo, 
1
1 E~l::» c'.:;tiio.iiL g.~:;tas e não_ P;1'0 dtyi:e1~ mnis 

quead m; r:i. nao a cuar -se presen te. e qne ~e .-.. C:; lt,,1io :i.l m .. Jatlo .• '\. :>.ll!ntst·!il. so fu l concr.:· 
tcnlln. l'etira.do do reci:!tu sem tc t· 01n i rlo ::>. I dith eX~lCt<tm(•r:te p:wa o fim ele :i.po.gur os 
re;;pv~ta. . l ot!io,; e 1;onfrnterniz:tr º' h1•:n:ileiro~ . 
. S. Ex . jnlgou·>;I}_ aui.o:·iz:i.do a ê.110.m:u·-mc .ra 1 ·cpu~na \-er a c:1•1o. rn?menw ~e m~ i:i· 
ue l'<"-"ultoso 1mpcm1te1:te. , crqmr de remi toso. q11an<'O d<l. oppos1çao 

Dernonstt·e i, senh(q•e;;; . ~ue~ . eln "!;;·•im~h':> i thz,~.:1 pi\1· r.-~ ntn ito:; ;or_· -.~1\t.(\SU ::O. O pr .. lC~di
lnga:;.·\ esr.a. expr\?~s:·fr, n::fü 1 10!.!.i ~t sr~1· l.;:~ i~,., ,, r:: ~i I r:!e: ~ to 1lo:; i ! !a:o;tt.·~s d~put .. a .... \u;.; ni!.o é delic~·lo. 
d•'(;Umen:o ·~ec:T.<~ o.:·•~.cm; e~ :•;n g<-:;tlll•lo Jo~ar·, \ mr·'-':10 pa1·a con;i s~us correli ::;· io n: 1 1·io~ que 
não de 1·i:> S. 1-:x . per·gn:1 ~:Lr· !TI:~ $i !'.);; lt;~·;i :o 1 !iJ:·;;111 re. \·i; ! to,:o~ . 
ou não at·!·epcn11ido <le o cm· si ' o . o qw·. ::.:1111h'<\ e que o S1·. Glice1·i0 Yicsso 

. J>(·o~e!H (..-Ofn a. rna.x~nl~ !<?ãh~n.\..ie . ?ü~s. p:·,,n \~. <'nt (i~ ·c.nt~<:!nf'> ~e .. t.a. o?·de.!1\ r eviver odios qu•~ 
: 1~p!ic, Lr· : e 0s amig1·~ ri <: S . Ex. ;ir rq)enrl<'- ia. 1tm:1i,;t1:c r•-x1 i n~n i u , por to:·ç:t da lei C\ rl a. 
· 1'3.ln:-'º da z·,,vohlç::o? :I-las, não_ tiz :1 pei·-.,11:;•;,pl'Uue:ic:fa e por vontade mesmo 1~ es . J~x., 
gn nw. :i. S. Ex .. o i:-c;.p .. 1:1..l i: 11ito ; porqnc 1 c;ue a vot1;tt_ 
.nüo P_?:li:.1 ~r c11:trn. ::'csr•ost.-i. . •. · I'11s."i1r_ei :•.gora..: Sr . Prr:,;i<l~ nte , a fa.r.r:r n.l· 

·. -. Pouio. ht~fO dizer qirn me h~.~'I:t ar t•e;ienaido '! f:U!:,:i.i: 9n11tl!:!·;~çue~ :i. re>pe1to ;!e outro a.s-
.,, · do r,uc fiy,N·~ <~ G dr: s~ternbro l PQil i<J. ficn· sumpi.o, famh<"m p:•litico, co::m o intuito 11 e 

bem a niin ll:1 c1msc ;e11~b de pat; fo t:1. ~. mi- mo:<tmr que á~ yeies :i. justi •;~t politíca tem 
1111a. l enJdacl2 e os ml•!'S l>l'\os dt• ci1b1:\.i.1>, ! d uns p1!S• '~ e rluas medii.i<:S. . 
<1anuo lioji1 u~ meus <tp:1bLUsC's :; um I!' ;·{rú·n., i l'l<l. muita \•er1\;~, 1e ª" p1•0,er bio de que- os 
(lUe· j u lguei · r y rat!Ilk C• ? c.,mo pc<.li<t Ji~et' : t empo;; mwli'.luf e nõs· eom elle.~ ! · = 

deanw ricste pul.d it!<l <) 1fosta X<:çiio qw~ 1ir:i.· : 1'<1•11p11 m nmtan(grr:t ~ms ú i i ft i,· ! Recordo
Licil.I;U. um :i.cto de que me a1•rcpendi:i? : 1 me de c\l1·b1 1lo.t;\ ,que em 1uua. noit e chuvosa, 
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-sem ci ue as gn:rantias consf.Unéion;i.~s i:st.\v:•s- j f,,," r,olt1 Rio f.i1':1n•1e, o Sr. C;miano elo Nas
eent. su,,,pens:1.s. fo1•a.m· p:·es.;s. e d ::porl;i·!us rc~mc;1D•. ;i. Con>Lí L~).!~fo llM c~lahelecia .. i.•Q· 
Deput.L<los e SeuaclOrf;'.s. . . 1;aun 1.l:u!es:· D1wutauC1s e-:Sen:i.J•Jres po:!1:i.1!l 

l;;tO .<leu-se na. noite de l O ~.0. :xh:·il. · · 1 '(!r pi·1~su> t• •icp ,rt,adüs ! - . · . 
O or:a•lor que vos falh1 .• pol' ~;-.cn)plo, a:-r:•~· J y,,,s'. :~11'·,:m ;~cmpli d1!po~s . a pr6pri:i. Ca:.. 

i~:i1\o na.s ruas de.~t:~ cid•Hle • . Jv1 l>m:;u :1.:; J l 11w<m est;il>t>leoc que Depuoa.Jos e ·:::enadores 
hoN.s da. uoite. e outros· D~p~;t..1.\los e Sena;.! n~o p••lt:\:n St!l· p~·esos no ('St..'ldo 11.~ sitio ! 
<Jures tamlx·m .o íom:n.. · · 1 ,\iivl:L m:i.is rnod-cma.mente: JJu. t.res "dfas 

O ll<'Ct'eto de esi.·Hlo de sitio si> app.we-=c11 l il!!l !J~!J<J L'lila julga::;e ::.1n~::ar;a1lo, !õr-a-daqui, 
no .di;;. 11 ; pvrt_(lnto. ro:'(l.;n · pi·.e~os •llltl: .. : o.ll• l I'::; Ca:np;)~. ~1~n,l1> ce:·c;1•ln. a ~u~ e .s::.. 
:::nio. . J'ª~" !IVl'a1-rJ 11:) con~tm11:;1mcmo que al-

_Convem· notar <1uç n:tda ·p.·etcmrb j :1s! i-) !:-;:~. o :-;1· .• :dl'!i11lo. t.>::::n;;1.ora, que cutl'lJ· . 
:fic:1r; sómeate vou nu::Ht:1t" que ;~ justi·;:, l t<~: !W na1.1uc!l::. ê:>OCtl austentou que não exis
polit ic~ tP.m dous pesos e t!na.s :u<odj.;;i;; . : rb·:i i;:;mnnid:1de;; p:i1'1~ 1Je;..1.1t;lc!os e Sena· 

Qi:e fez 3. C:til1tt~l rie enli~o 1 l<equi~i~ .. .. ~: .f d .;; .. c;.~'110 c.st:v~o (~ ;o s;do.,. np!·0~50u-sc enl v:tr0· 
:t prese~l1:3 d11s Deput:~.dos él Scna·.1 on~s p~·e .;,;, 1~·i ~·rc,.·!· u~n !'<:>:~ne?•im<.~nto ~\ \.'amara., exig·\n,lo' 
e (!eport:.do~ ? Pro~m·otl. i::t!:1g:tr !lur· q1 1°: ·n;::-1· do I '.t1.!•·1· .S:w.:uitvo (j'1'1 f.. 1.é· ~s~ <!l!.-.s:n• o alle
tivo os D~pui.a<los tinham soffdc.lo vloltm-d:" e ;.:c1<!<.1«'0nstran,;;it11enw ! ! E.n<) c;!:tanto. p:ue
sido de:s:·esl)c itadas sua::; imm •rn i•'al~ ·1 '.'\ ,',o .; •:'.•-:1!•' q un :>. Conslitu \ç.;io nc hoje e :~ mesma 
ao con:rario. a. C~m<'.ra.. amni~i;ian.lo e ' t ~ Cons'.ítu 11;iío 1k honto: a:. e o Deputa(lo- A- . 
Depm .. ·vlos. reconheceu que ,1 ? o•!e1· Ex1:c11tivu t::io o 1nais ;'rl1:Jei;íadl> <J.l.W o Ueputa.do-B- !· 
podi::. p1·cndel' e deportar Si,:1;t•lol·c~ e O,·i·,u- G · N- h t:i.dos. n :>1: . :\ LCIXN> L:.\:\'.~r: \ R.\ - : uo :1 pa:·i- · 

Eu, senhores. que !m'l'ia. shlo n:nn. <!.:t..: ·• i· <laJ,, nenhum<~. O sitio ::i'io cst:Jx:i.. decr .~tacto. 
c:i1nas, :i.•.l volt:w do cxilio. j•raL'~1·i tn.:,; <''i.':- o Si: . s~: \IH~.\- Qt1:>..n(10 fui p1·eso e a-r;·ns
ct:i~~~s. em·u1:n do~ qu~es. iic1.H que '.' <.;1111:- I T.•\·k> pelas ::y:i.; . ta111b1m1 o ::;i:i.> niio estava. . 
m1s.~-:iíJ deLeg1sla~ao· eJusw:a, de ~IWll >. th·.-;;c• 1lc•;:1·0:11l1• ! ;;,n!em1o que :t Cttmura t~m com
o >cm )?;~1·ectll' sobt•e a. s~gtiinte iud ica.1~~u . pctN1ei:c, I! d.c1c rne~ta•J 1!C<.li;: ru~didas de g:i-
(LJ.) . 1a:1 :i-.1 pal';J. o:-: ~i:u~ 1m:nb!'(1S, qua.ncl•.l amea- · 

. . .. ~1lo,; ; i1i:i.~ o qm; rr1:ir. v):'U:).r <:i<lr o e prt•eate 
«fn:'icamos que a Commissio oiü Con.-.::í- 1\-.j ( -:;;;~ j l!Sti<;•L J~ tl.ou;; p.:sos e <luas ri::e

tu!ç;'lo~ Legislaoao ·e Justi~~ dn, ·~tt.rn .:,~~t 11qs 1.li•1as~ 
DeJ.lllt."-dos. examin?-n11.o _<\s dbpo::i.;úc::; ':')?";i;i· ! Li que qniz cie:'.1onstr:i.1' foi : CJUI} o qu~l10,jç, 
tuc1.onaes e. a lel org"a.iu~~. il3' r u~_tr(;a. t:...:i:.cl ~ll l ::o tem c:.•:nu vurl:Cidt~ , hontem et·a 1neut11·a ! 
(t!ecl'eto n. 8~8. de 11 ue o t1l 1~:;.;.:i J 1.· i ;;ci'I) f\ , • •• r. . ,... ,1 . ,,. • ' ·I • _., .. 
ereittl'l. o seu paYCWt' ~obre $Í , ce.~:::~\,_;1o p \-~~-' . ~· .. '.:.~·. ~ , .. :··"º:: c~ .. r4 

.. ; ... • • -:.; .. , a~, ... ~...._1,,v,\ c .. on
fa1lo ele sitio. o Sunremo Tribu11M" ;.'f,•fN·:~f f , !.1·: :· ~ 1 ·JO cm. s,1.1 ltl~id • .,, ·t;: Al t.~o pe~~o co_m 
k-ni (IU nii.o éompBtGncia p:'..r;~ <'nnceJ c,. ;, .. _!\ :.e.\._ qne ~· Ul':.\füe· o cs1.auo .. e ~ltlo nao 
lict;::-011-,ius. quanto ás nw.di• la:> cb r:•p"••s,_i1.• \ ll<J'<ll ~el' \•l'eso. 
toma1las pelo Poder Executivo. nus t<::<•mos ,•o 1 (J .'t~. ::;,; ·.m-:.\-:-E o nok·e D<mutaclo foi um 
art. St.> oa C: .. 111::;titU!çâo; · br~m eoin-:i, s· ~=.s '.de.$ :~ ·r.t1:.l)S dc~ta ~louti;!na ~ cfn· (~ornpanhi2. 
immunida.rlcs p:>rl~mental'o.:;, de que t 1':', i· ' o; tio n··,;;o l cr:.<lcr , qnc nf:~t:i. o.~c;l.Siào enJ. 0 
al'L. 20 da. CousGi Wiçii.odc .~-1 de fo >·e1'l?iro: ~us- i íi i;:str~ !Jr::pu~•!o pcio Rio G!·;1.nde, o Sr_ Cas-
pentlem-so, mesmo utmi.::i;;~ o estõtdo de ~ 1 t:u.«·. i ~;;i. ;w .t > ~as·~iml!m:o. · 

«S:i.\a. llas ~essCie.;. 22 C.G setembro de 1 su~. \ ;, prot>·'~ir.ü~ \!cYo d:i.r p~w:i.buns a,o s i•. Gli
. .. J. J. Sea!wa. - 1'~lf1·tdo !c:c:quc• Oe<r,quo:.>> 1 c~ri" p·:J .. mo·~o !Jri1\1:n~to e tndico por que 

_ · i ~. Ex. o :-::·. c~:s~i:t ao m:<ne.,iou ::. oppo;siç;ío, 
»emelhante ind.ica.;ão nuuca mais te"·~ :;n- \ 1' •. ui:.~11 :·0 ·-i t:Jm;io em que E!stevc a.usenteo 

c-.:;:i.o; adormeceu 1!a. poeira do :i.rd1 iv/\ .J:i j iilu~tr~ Depubdo. 
Coiami~sr..o de Constituiç;i:o, Legi:ol:\çiio e.Jus- V.)nte.-~o que i.ive ~:i.udo.des daqu~llc bello · . 
tiça., que não se dignou t11tei1Jur o selt p1tre- t~m!IU cm c:;uc S. Ex. no> mauejava, a nós 
cct• :i. re.>pciito ! . tambcm. <~mno nos~o leml~,. ! ( fii!aridade 1wo· 

Correr3.m os r,empos ; vem ~ 1·evo\uçt"ío d~ io.1.'lul/c). . 
sct.embI'o de 1893. ponco meuos ele u m :mno V«u, porem, S1'. P i·csidcnte, p:ts;;a:r à ana.· . 
dej1ois. e com a revolução o ei;t.1.d.o de sitb _ lysc :ttpid:i do in'('j t!c Ga do rixa(-ão ele fl)l'Ça8 · · 

Qua.l foi um dos prirneil'OS cuillàcl.o.;: elo Cvn-1 Llc ~e:•.:.·.i, · · . · 
gresso ? Po11~:1s ob~ern!.ç\ie; ;:i.:1~uzir~i; i::orque_coP:.-. · 

Foi. estabalecer que Deput,1<los 0 Sena~lores forn1c Ja ouc"ea·r;;1, n•i U!SCLl$S:tO no p1'0,)ec.ro .. 
nii.o podiam ser presos, me>rn0 no est~iuo do app:irec0ram duas Cc)J'rentes: ,uma politiCv. e · .. 
sitio. outra ieclrnica. · . · · 

P:rra mim. para os meu; a.mi:<os ri:i.q uella. l<elall v~uuence à prim<:ir.i, L\•tlsidcro-mc 
d ll.Ut, entre Oil qua.es estava O illns~re 1Je ;1u- tlesolH·iga<lO depois tlo que·te.uho . ponderado; 
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da s~~ranrla: não tenho é nem ali:n_en.to ~. pre-1 t.n1· o eliectivo dss -ro1•ças para ~ttenrler e 
tençi:o Je_ Lizel-o, co:~! C)m~ct~nma. proviclençia1' J~(H,ccorJo coni :~ emergencia. -

De1xa:re1 esr.a. ta.re,:>, pr1nc1p~1lmente ao' - ._ . . . . _ 
•ill\istre Deputado-pl\I' Goyaz, :>r._Mellu Rexo. o_ Sl" •. y[_\r~COL!;:>;O }IO<!l1-\7A -Comm-l.Ssao 
_ Pre::iitlente ua Commisoão de --ilarinha- e acc1t:i C>t<• parte do subst1tut1vo. -
Gu'3'rra.. O .sr~ .. SEABi~A- - D:s le que "'- Commíssiio 
.- Tendo cm··attenÇ'ão a confissi\o que faço de açceit.i., m:ula mais - me cumpre ponderar,_ 
minha. incompeteuci? •• em ma teria. militJ.l', o~ sinit•i ~aliéntil.l' o modo patriotico por que a 
illu-:tres collegas, militares que teem as>ento _Commis~ão p:•ócu~a desempcnbar:-5~ de seus 
ne::;t~t Ca~a. me descutp:n·üo se curo.mi:tter devore~. 
a!;.!;um erro de officío. 

b . i! Cumpre· me ' 1'l7-er um reparo sohl'e - a 
Coaio os no _i·es Deputa os que me pi·ece- emenda rlo iHustre D'pu~rlo por Pe1•nam-

d1:ra:a na tr1uuna. tarnbent quel'o um ex· i 1 • 3 õor d 
eI'c;i;o forte . um exercito b~rn or"·tni7. ·1do e ~w:o. que peL:e o augmec1co p_1ra . J. o 

· · ' - ,,,. •· - nurnf'ro rl·' :1tumno< 
b~ill discipliua-!o, e capaz de (le tcnd1.fr a Rl~' No. siib;tit.nti.-o.-de nccorlfo ali:is com· 0 . publica, de cuja htm1·a e elle um Ltos mais - -
decidii\os e dedicadüs d~fon,-01·cE. pru.i~eto, ~' ~ p~de 0 11'.lm'~ro de l.21);) v.1umnos 

e ~-Ex. as~ignou o substitutivo ; e ató o seu 
Para minh:-t Pa.ria só P'lo:<•J - ;1lmej,1r um segunde ~iím:ttario. 

exercito de bravo~, capaz de sal vai· a sLm ~ 
lwnr.1, q ut1nd•.> ultrnjada ! ~ão posso comprehenikr a. razã.o de seme-

M:i.$, Sen!Jo1•e,;, o :wtua.l projedo inhibe que lhanr.e mud:in~(l_ do opiniil.o em um inter-;a.llo 
tenhamos iun exercito nP~r.as con1Lç\íe.'>? ! rle 4~ lto;-:.:,;! 

Si. sírn, a. primeira. polJdera.~ão que occor:·e o Sr~. R\.Rm~A LrMA-Pcço :3.000 a.lumnos 
e pel'gunta~·: e. romo o Coug1·e;;õ_. ~acional. porq1:e :1~ cs~o[,-,5 são os unico5 viveiros 
en1 o anuo proximo passado. ;1pprovon u:ua que t~mo~ para pretmchcr os cla.ro5 do exer
lei de fixa.çãr.-de forç~M identica "'º projccto ci w _ 
agor;\ offerecido _pi,10 Governo 1 ' 

O SR. SE).BRA- Os illustres Deputados se 
O Sa. BARBOSA Lt)B.-0 pl'ojecto de> a.n·no occupara·:1 com 0 assumpto 1·el~vante Jo ~re-

pa:,;sado nã.o organiz..'l. exercito nenhL?m; e tle- enchimento dos claros do cxe:'cii:o. -
fic_iente. 

O Sn- SE,\llRA-Que rl?sponchm 03 que o 
appro.-a1'3.m, no numero dos· flU~~º~' e,:ti u 
Sr. Glice:·io. aiórn de muitos outros membros 
desta. Camsl'~\, que hoje fazem pute da opp,J
sii;~o. 

O Stt. L\.mW MÜLLER-?ara. que po:;s~. ser 
modifico.do, e que o pi·ojecto de lel J.e i;.itç:i.s 
é a.nnuo. 

o SR. SEABRA-Bem; não ha. duYitla; mas 
o que e certo e incon.testa.vel e qne o Gnvemo 
na.d~• mais pede do que o que pediu o anno 
pass<ido e que foi a:ppl'Ova.do. 

Teuho cm mão~. S1'. President~, o sub~ti
tuttvo ao proJecto apre:senw.<lo pelo i10ke 
De_puta.do por 1;oy:;z r_o Sr. O>í1!io ,i.l:Jr.:mtes e 
assígu:id.o pelos ~rs. Barbo~a L11r1a. Rotlolp!.to 
Pa.ixii.u, Hea:·ique Va);li::.da1·es, Guillon e ~\lbu
querque Serejo. _ 

Go1ubinado o urt. 1° do pr(1jecto com o 
art. 1° do substitutivo, e é sómente este ar
tigo que estti. em d1sc11ss~o,- noto. simples
mente. a diJfo-rença. í"-ic, no subsütutivo, ti
ra1·.-se a facuitla.tle ao Governe. de elev3.r ;i. 

mais elo dobro o numero de praças, em caso 
extren10. 

ll:-u.!meate, S<mhore~. julgo que nii:o tendo 
::t Consiituiçii.o permittido outros meios pam 
o preerJChímentu destes cfaro~, que não o 
votunt<>ríatio sem premio e o s!)rteio, o Go
v.;rno encontra. se!'i:J.s ditHcalifa.<les, piLra pro· 
viclenciar· em ordem a serem preetiehidos os 
cia1·os. desde que o VL•luntariado é uin meio 
iasutliciente e o sorteio nü.o e cumprido, por 
não estar de\-i<lamente regulamemado. 

Entendo, porem. r1ue est...i. Jei de sorteio 
não cabe na lai J.o forças, que e amrn11. 

Ü~! Sn.. DEPUTADO - A lei ja existe_ 

O sii. SEABRA - Si existe, não ê preciso 
incluil-a na lei de forças. 

O SR. RoooLruo PA:rx.lo - E' uma con· 
fus'io de Y. Ex. A lei e:x.iste, mas o que ~e 
propüe e que ella entre em exe_cuçã.o como 
mei.~ de preencher os clams. ' 

•. O 81~. SEJ,1.-s1u-Neste ca.so, deve ser urna 
lei ern sepa.ni.do, porque a !ei de fure.as é urna 
lei annua, e a. lei r1o sorteio é permanente. 
Si por-ventura ú.té o tim do exercic\o não cs
tt\•ei·em preenchidos os claros, o Gover-no não 
:pócle lan<;ar mão da lei do sorteio ? 

U~r Sti. Dim.m\no-Não. NiLo vejo o motivo '[)Dr que sequer negar ao 
.... Govern~.i· esr;a fri~~uldade. ::-en1!0 ce1·t.'J que. O-SR~ SB:\.!~!~1t - E~tou. vend~. q .. ue ~.~tou. 

poJem surd·ir _e :~.r-·ij~~t·c~c.or circlUll~-tan\!1[~.5 ex-1 inuit~· j,ti\1t.:ado e· i5:101·v o_R_egilneUto,pois n1e 
traortlin.;;ri~s. de modo <~ ~e:· pr(!ci:;o que o pari'!c.;, que ha uma dispos1çu.o expressa e ter
po<[er.publico te;:ho. nccé:.:J;ici:;..;!;;, d.e au:;me;:.- ! mi:iante deste, que prollibe nas lois anuuas 
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SAl'Cffi incluirlii:"s disposiÇ:fies peJ>ma.nentes. j G:UC!'r11 C O mesmo <1ne no :\UDO passado ellÚ. 
01·a, ningnem diri~ que uru:.i. medida d•.' :-'1;;i 1 propoz ii. Camnrn.. 
o?·d~m:. que tem .poi· Jitn provido::nc;a.1· para .1 0 SR Ov!DJC• , .. "P \N·r~- v E,: n'" -i- • 

· - J ' preenc" ir•os o - "laro' u· o ~xerci to 1 · ·- ''" ·•- · ~ ~~ - • ·• · uo ·<·I~e <~U~ s<:>p. t.. u.' > ~- .. ~ - . ~:. · • _' · iS~ll; . •Hs~e · fJ!le O proj<;<CCO apre:enfado- esto 
::;e1.1~re ·que SA torne preci:;o, na.o- s Jª um.t ·nnno pelo.Governo era. o me-mo :i.presentat.lo 
medida. d~ caracter permnnente . \.tlpai-tes .) o anno J>:i.ssa•.io p~la Commiss~o de Marinh;i; e 
· O SR. BAn3o3A LIMA-A minh:i emenu~ Gueri·a e il.ssignado por mim . . 
não ê•permanente. . . O Sn: SE.\DIU-Di~se <:ue o proj<:cto tlêste · 
· · O ·s1t·: SEABR,\- Então e t ransitoria. a rmo era o mc:;mo .do Govcr·no, a ;wesentrido o 

:inno pass:1tlo. e disse mai~ que illustre De;>u· 
tri.1.\0 pol' Goy:tz. como m~111hro d·· C1Jmmissiio 
tle ~forinh11 e ·•,iue,Ta., :i.sslgnou o pa!'ecer
dcs~a Com missão a l'espeito da proposta. do · 

·o SR. BAR!lo>A. Lnr.\-E'. 

0 Srt. Si,\:e1.u.-Entiio o nobre Deputado 
quor que. ('5 dil.ros ilo .exe1·cito seja.m prc
eneltidos pelos meios que s. Ex. aconsell1a, 
dentro do exe1·cicio '? 

Gc"'erno. · 

O Stt . Ovrnrn An1tA:-<1':>:s-Do Governo 1 ! 
UM SR. DEPUTA~De accordo com as lt>i~ não .• -1.S:,i gnei moditican•lo. · 

que .iá existem. O SlL SF.:.\c;:_\-Podia ter modifica.do: mas 
O Stt. BÃRBO~,\ LDL\-Que.-o d:i.r ~o Gover· o que :iJfü·mei ê qu;, o anno p;lssa·!o, como 

no. na situação excepcional que atr.tv~>sa- 1 m;.inbro <ln. Comm i;;s;1.o. úeMar·mh:i. e Guer·ra, 
mos, meios mais ei:crgicc~. de que u::;ari"t, úU o 1Uust1·e Deputado a~s1gnou, embora. mod.i fl
nlo, para pr.eencher os clat'os. · co.udo. o pro.1P.cto c'o Go:·el'no. Este anno ioi 

apresentado um subst1mtivo, tambem assi· 
0 SR. . SEABP.A-Então é facultn.tiva. '! gn1do por S. Ei:: ., rnouificaut!o o prf'.ljccto do 
O Sn.. B ..... r..nosA LmA-Katuralm~nle. an110 ptt~sado. 

. . . s~ra qur!re1• alongar-me maí~, porque a. 
O SR. SEABIL\-M«s por ser faculto.tiva, a. hora; e~"t<t e$gotada.. e as rniulms forças tam

metlida, nem por isw perde ~ seu car·actm· l)~;m. pcço-desrnlpas à camara. por ter dema
de permanente; ~ se!1do tomo e uma. fücul-l "'1ailamente abusa.do .· da sua . benevolencia. 
d:Ltle que o substttutivo ou emenda elo nobl'e (N1.io a.poiados. ) 
Deputado coucede a.o Governo p :1r:i. facilita.r· • .., _ . . 
lhe os meios de agir, neste a~umpto, creio UMA voz- .em fü thdo brilhantemen te. '. 
que a _Commi~~ão n iio a recuza.r i . · . (J SR. SEABLtA - Ta.Ó to quauto cm minhas 

o si::.. B.\nnm;A Lri.rA- V. Ex . natur:tl- rorc~1 s, sanhüres procurei demonstrar que as 
mente nã.o leu o meu di:!<:ur~o si não vet·ia c~nsuras lev<'ntadas pelosillustrcs [Jeputados 
que eu cli s:>e que vinl.Ja e:n a~xilio dv Go- <:0nti·~ o govern,u do bo~r:ulo _e ben,;!Tler~to 
,·eruo. Sr. P: udente de ,.for:_ies s:io mais part1dtmas 

e apa.n::nna.da> do que .JU::.'ta:::; e. D~us me ajude 
para. que :possa semp!':! defender o GoYerno da 
t\e1.molica. cQm a. mf'!sma verdade, o mesmo 
cu:1 ho de jU$tiça e a mesma convici;ão com 
que me foi po~sivel fa.zd-o ne:;te momento. 
· E' miste:- a bandonarmos o svstema de 

Estot\ fatigado e peço permissão para cou- le,:anta.Emos falsos :.i.!armas e chiÍntJricas in-

O Sr-~ . SE.\lrn.A.-Po1· tel-o lirlo e com a tten
ção é que julgo havei-o respomlido ;·ela.tiva
mente às u,ccu1.ações injustas q ue fez ao Sr. 
Pre.5iuente <fa Republica. e governa.do:- da. 
Ba.hia. 

. '~· .~ ... 

cluir. qu1etltçoe8. 
· O Brnz•L a Naç.'.io não pôcl.e deb:ar de estar e· ~·. . . . 

O S1~. Ovmro ABtL\NTE$-Dá lice;~ c.:;i. po.rn l ao laclo do ill:.istre Sr, t-r·esicie1Jtc da Repu- ·· " 
um aparte? bl1ca, porque eila está fa:z.·ndo um bom go

verno; ;.eoverno justo. patriotico. honrado, e 
principalmente dentro das normas consti
tudonacs ; governo tie ordem. de naz e de 

V. Ex. não chegou a pro·n.r que o pro
jecto que apresentei este anno e o mesmo 
apresentat.lo o anno pa.>sarlo, e ta.mbem assi
gn~.tlo por mim. e sr.a b lldade ·social. · • 

Z' m istét• qüe s0 cesse, si se oul~er set• _,... 
O SR. ST:1.\.HltA-Dosej<1.ria. que me dissesr~m. ju~to •J vC?·dndeir:o, •te :;e nO$ repr~entar. il. ·~ ·· 

onde està a. dí1Iere11\'ª· nô~ que sustentamos o Governo. como bus-
·: o s· ... · 0 , ·' . . 'T"~-A v .. E>: ·que I C?-ndo re_fazer um e~tado social, de-que 0 Bra- . 

. 1. . 'IDI? .• -,.RR..\.l' ..., · ·• . ·_ 'ª _ z1l se separou para sempre. 
affi,r mou que e igual Ct\be m0:,"tra1 a i:m, l 1 P:•':Ci7.~.mo~ de u m:.l. Hep1.!l)lié:i, fn.r'.c', {::!.ln;~. , 
da:.C. . · · · ' ~-,)~, (A\1~i ;l.U.:"~0 ~ln llHl t'~U(;UOO U~f!r 1!tivo ; jÜrn. . -~ 
~o Stt . . SEAE&.-\-0 pn;j€cto · ô.este anno. j de to~wi as agitações e· CO!!Vülsu~ polltiC?..S, ·· 

:qu-eseutado _pelt\ Commissiio de M~.rinha e• conso:iWl.:iJo, sem :ibalo, su:is insfüuiçõ&s, · 
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imprimir.d» p".>1' mP:o de r efor mas medit;;.das, ! E?.I~:-mAs 
. s;: lut..'1.ras ~ Yf.::-:1ro.•:is, um· no''º vuc> iL potle-' . 
rç.su. foi;un : idade do tr:1ba.!ho n:i.ciona.l ! . . . ! · .<\o projecto n. 1"[6, de 1. 89.6 
· Paz e conf:·:~tet•n!-,:;iç:cirJ p;tm :a s:thétç~io e ! . · · 

P~';)<.;l)'.:1·ida\l·~ <b. Pat!·!~ e da. R(lpu\Jlic'.1., Ao a.1:'t. ,H2, § 11. I[: diga-se- o;; cr imes de 
. .Jl>tito b~,;1 , iau!lo 1;;:,;i ; 0 vraJo,. e mdto j d\ tf.;:naç.ãv e íujul"ia. nã:o sendo praticados 

J":!Ui:,itcvJo,j conh~\. cmpr eg::.dos pubhccs em acto de·ex
cm;icio de :-uas fun~•õe3-. 

C'ntinim. a 2' discu~silo d o ;11•ojecto n . '.32. 
de !S97. !lxan 1o . ;ts for~:as llC t er r.i par;t o 
e:~Ci.'C~dn d.e. 1S9S ; 

O $r. r>1•ci::~"i~<~c:~t.~-Tem :!.. pala.Y1',o. 
_ o Sr . .iüã.'J üe ~iquci;:~. 

o §i•. :narün!ii::t. Li:n~-Pcç•:> 3. pa
hwl'i\ pel:i. or.1em. 

O §r. ::i..,:·e.;;:dcn:te- Tem i:. palwra 
o S;·. Bad>og;\ Lim:i.. 

o §<-. nn::-bnsa .lLhna (pC:a o.-
de••• i-S.l.' . p;·c,siJ2ntt. p~»gunto n. V. Ex . si 

pN>e;:tt-J :~ di.;cns;fi.o Sllb::e o prr.~eeto de fi. 
X\t\~io d(; !út1;as. 0u H;ici~·se ;i di~cuss[o sobre 
~ srgun:~a. p:.t:·te o~). 01·dct!l. do <lü1 . 

-. O Sn. . P .1.ti::srn;;xrE - Aihtl:l temos 1 /2 
ho1-a ..!e prOI'0:;'dçfv_, ci:l11ceõ.ida. 

OS:,~. B.\t~l.lO>-\ J.nr:.-Nii.(i tem t':t 11imento, 
p orqnc rumt05 l'-os Sr~. Deput.i.d.os ct'ntiw:i..m 
c::im e>sa <H\·!~:b (!;1 orJc'm UJ rh;i. cm dutJ.s 
pa.!'tes. 

,\ pr:iro:;:i.~':~u ê seiniwP. rl ad:i, p:ir:i, que o 
o~a'lor qu · l1Stá n:t u·i iJuna lle)$$:1. co:1ciulr 
as :>u:i.s olrn~rv~çGes; ~onciuiths CSS.'.18 ç1!iõtr· 
y:~.;üt-~. ~1;10 1nc t.ttrel~~~ q no ~'="~ :' .. maito curial 
qt?f· ~"' pru.;i~·:• 1wss:1 discn~~;i.o. o que a~~<t
mir''L ;._, pruL>ul'•;Ü<'-' de u1 11:~ su;opreza. p:ira 
o.; D::rnit:~,_Jos qul' ,stavam insc"·ipto> e que 
l!iio se :•;;b:\! tt p:·esc:ntl's. p•w1p1e nã.o co:it.n.· 
Y;~ : :1 ::mí.-; p•:> 1'~1· u&tt· da p.1i11 vr.i, visco ter 
tc1·mi11.:v1o a ririmeir::. p:i.rte d:• ordem do 
ilia. 

O !S:.·.~ Prcs~de~ue-Bc,m; attim· 
àe;·ei a.o pedido •lo llob::e Deput~d.o. De:la.ro 
adi:i.,t:i. :1 •.l1scussiio do projecto. 

Fica a disca>s:io :i.di«d:i pela liora . · 

E' annunciad1i ' ' 3• discus~ão d.o '[1l'Ojccto 
n. liG, de 1~9G, rc ro::-mando o Cod !go Pe na.!. 

S:..la das sessões, 15 de j Úlito <le 189i .-,Í : 
.Jllilto;i • - V":: r/.e Mello. - Paranhos ]fonte· 
negro.-Thcotonio de Biit:o.- Trindc.de . 

Se.jam supprimirlos o ·ultimo p er ivdo do 
a.rt. 5ô e o§ 2° do a1·t. 281. 

S:i.Ll. das 5?ssüe~. 15 de j ulho rle 1S9í .
Trü1dade.-Gieedel1•·'.• ilioi<;•.;o .-Sitv<1 Jiar i;;. 
- OlymJ>io Ca,,111us .-Fc:r•ci.-a l 'i••.Js. -LeQ>iet 
Fi/J,o. - LlM<)i;Hi~r Go<lo(rcdo. - S e;·;;,:dcl/o 
Corriitt.- A!ca7·o Botellw. 

Vem igun.1me nte á Me5a. é Ur!o, apoiado e 
po>to conjuoctameote em discus.;ã.o, o se
guinte · 

GO!HGO PENAL nns EST:\DOS UNIDOS 
no BRAZlL 

PARTE GERAL 

TITULO l 

Da :i,pplica.çâo d a lei penal 

Art . l . " Nínguem serâ punido siaiio por 
r.-cto previsto COIUO ct•ime OU COUt.l':J.V<lnçâ.o 
ern lei a.nteritlr e com u. pena nesta e.itn.bele-
cido. . · 

Yccrn à ~ks:~. S:t<J !id:i.s, ~:poi:ltlas e. entram Art. 2." QuaeSQtlei:' acções OU omissões que 
c0nJut1ct<un<:-11te em 1hscu~s•1.0 !\S ~egumtes . constituam crime ou coutra.\'eoçt'to por• Leis 
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anteriores, mas não punidas como taes por 
leis posteriores, não sujeitarão seus autores a 
pena alguma, cessando a execução e os effei
tos penaes das sentenças condemnatorias já 
proferirlas. 
. Si entre a época do facto punivel e o seu 
.ulgamento vigorarem duas ou mais leis, ~erá 
applicada ao réo a disposição menos rigo
rosa. 

Art. 3. 0 Este codigo não comprehende os 
crimes e contravenções punidos por leis e re
gulamentos especiaes. 

Art. 4. º As leis penaes dos Estados Uni
dos do Brazil são applica.veis a torios quantos 
acharem-se no territorio da Republica, a 
bordo de mwios brazileiros, ou em qualquer 
logar occupaao por tropas federaes, ou dos 
EstarloR; salvo. nestes dous ultimar;: casos, 
as restricçces feitas nos tratados, ou con
formes aos princípios do direito interna-
cional. . 

Paragrapho unico . O cidadão brazileiro será 
julgado no paiz. ainda que o já tenha sido em 
outro. O estrangeiro , neste caso, só será jul
gado no Brazil , mediante requisição do Mi
nistro da Justiça. 

Art. 5.° Ficará tamtem sujeito ás mesmas 
leis to :o aq uelle que, em territorio estran
geiro, commetter crime : 

l 0 , contra a indepen:iencia, integril:tade e 
dignidade da Patria, a Constituição da Repu
blica, a fórma de seu governo, os poderes da 
União ou dos Estados, a vida ou liberdade do 
Presidente da Republica.dos governadores ou 
presidentes dos Estados; 

2°, de moeda falsa, falsidade de sello, valle, 
ou formula com valor dos correios, ou de 
estampilha da União ou dos Estados. 

Paragrapho unico . Nos casos deste artigo, 
os delinquentes poderão, mediante l'equisíção 
do Min istro da Justiça, ser julgados. ainda 
que já o tenham sido em territorio estran
geiro. 

Art. 6. º Mediante a mesma requisição, ou 
queixa da parte, poderá tambem ser julgado, 
quando se achar neste paiz, o brazileiro que 
em territorio estrangeiro tiver commettido 
contra outro cidadão, ou estrangeiro, algum 
crime inafiança vel. 

§ l . 0 A acção criminal poderá' ter logar, 
ainda que o indiciado haja adquirido a qua
lidade de brazileiro depois da perpetração do 
·crime. 

§ 2. 0 O estrangeiro que, em paiz estran
geiro, commetter contra brazileiro alg·um dos 
crimes referidos neste artigo, e depois entrai' 
no paiz, poderá se1' expulso, entregue por ex
tra.dicção, ou j ulgado,si a lei da patria do de
linquente, ou a do logar do crime; punir em 
caso semelhante o est1•ang·eiro, 

O amara V. !Il 

§ 3. º Quando o brazileiro se tornar estran
geiro, applicar-se-lhe-ha a disposição do pa- · 
ragtapl10 anterior. 

§ 4. 0 Nos casos dos paragraphos antece
dentes, havendo condemnaçã.o, applicar-se-ha 
a lei estrangeira. sempre que for mais favo
ravel. 

§ 5. 0 Sendo o crime de' eHtrangei eo contra 
estrangeiro, praticado em territorio estran
geiro, o delinquente . poderá ser expulw do 
Brazil, si por trata.rio de extrafücção não 
houver obrigação de entregal-o a qualquer 
governü. 

Art. 7'. " Nos casos do artigo antecedente, 
não será julgado no Brazil aquelle que no 
estrangeiro foi absol vülo, oa si, condemnado, 
ti ver cumprido a pena, for perdoado, ou es
tiver prescripto o crime ou a pena, segundo 
a lei mais favoravel dos dous paizes. 

Art. 8. 0 Si contra o cidadão brazileiro, por 
crime não político, nem connexo com este, 
commettido em territorio estrangeiro , for 
ahi proferida coudemnação que,· segundo a 
lei bt·azileira, importe-como pena ou effeito 
penal-qualquer iuterdicção ou inhabilidacle; 
a autoridade judiciaria poderá, sob r equeri
mento do ministerio publico, declarar que a 
sentença proferida no estrangeiro pro•! uz no 
paiz a sobredita interdicção ou inhabilidade: 
salvo ao conr1emnado o direito de requerel' que 
- antes da decisão da autoridadejudiciaria
se renove o julgamento procedido no ecltran 
geiro. 

Art. 9. 0 Em todos os casos, a pena cum • 
p1 ida no estrangeiro será computada na que 
for imposta no paiz. 

Art. 10. E' vecl.ada a extradicção por crime 
político e pelos connexos com este. 

A extradicção, tanto do brazileiro como do 
estrangeiro, só podera e:lfectuar-se precedendo 
decisão conforme da autoridade judiciaria do 
logar onde achar-se o indiciado. 

O penido ou oíferta rle extradicção autoriza 
a prisão provisoria do indiciado, mas a do 
brazileiro só terá logar nos casos em que 
pela lei brazileira for permittida a prisão pre
ventiva. 

TITULO II 

Da responsabilidade e da codelinquencia 

Art . 11. Só é punivel como crime o facto 
voluntario e intencional contrario á lei penal. 

Por excepção, os factos involuntarios ou 
culposos são punidos na parte especial deste 
codigo corno resultados da acção ou omissão 
de seus autores. 

A contravenção é punível mesmo no caso 
em. que .ella tenha sido commettida por culpa, 

31 
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a menos que ;,i. Ie? "só declare punivel o acto j _ b) .º :vendedor ou dis~rilmldor · de ~scriptos 
intencioulll. nao i mpre>s0s commum.cado;; a duas ou mais 

;\rt. ]~.E'. punivel a tento.ti'ª quando (O!' I pess•.>as. ~i não proV3.l' quem é o nutor e que. 
manifeo-:c..i\d:t por· ac:to~ exter!ot·es que co11~ti- circularam com o sea cJnsent imento. caso em 
tnam pri1w1pio tle !-'Xecuçiio do cr·ime. que qlte este será o unico r espon.;,·;:w el. 
1'11io tevr:: effcito por .~ i ,·cumst.1.ncias indepen- Art. IS. Qn:mdo a comle111n;1çiio rew.hiI' no 
dentes iht rnni;:!.de ·'o crhnino:.o . dono 110 jornal. oú no •1a typo;:;r.• phía. ou li-

•· Art. H . Sã.o :wtor·es os execu t ore;;·d coópe- rltographi:t, ~crú a pplkada sówente a pena 
râdores imlile<: iatos do facto puoill'el; as>im pecuni:t l'ÍH. elevada •w 11obro, :.:.lém il:i iud!!m· 
oooJo •<q 11eUe que ih·cr d~termimi.l'.l.o ou trem ni~aç:io d,, 1l:unno: 
a. comm~ttd o. Art . l:J. ::-i o aut<Jr. o editor ou (' ge~cnte 

Art. 1.4 São cnrnpliecs totlos 03 mais qui:: l'C>pOn,:n•ei;;; não ~i verem meio:; 11e p:~;;:w a 
· concor r-e!'ern ru ra o ~1·i1ne .füci litando-o. mui ta, 11em •1c ~at1sfazer o d;iruno caus:;,!o. o 

t\J't . l5 O ê:uipa.do J)llr :.llgum fücto •'.e co· •':ono tio .i"rnr.!, typograpil i:i. oa Lw;:-ra phia, 
deliqu,..ncl<• ~i::rá w::•iderado auto:·. e n~o. fic:m~ respo_nsa:el p~la peno. pccuai:.win. e 
cunwlic1:. s1 frm o s:;u concur50 o crtme u;~O pola 1:idernmzaç:1.0. 
se ti\-ei;sr; pu<liclo 1·<:;•lizu.:'. Art. 20. N:<·1 obstante as i' i .•po~i<;,.•<'>> ante-

\ t 16 s~r:;o tambem considerados cum- cedent es, porlerã? sei· co:i,;i<.lera.1!os CC>:U.º 
P1f/~ ". ' " ' autorE>~ ou cmnpl!r.es torios qu:rntc•,· p ati.ICl· 

1 e • p1lrern d1h factos de a.b:i,o da. lib.;rJmle do 
§ l. " O> qae recebe:·em. occultarem ou com- commun ica~:ão do pen;:.1m!!uto. 

prarem cou:sas olitiiias p0r meios ci•imin1.sos, 
saben•l•i que <J f,mtin. ou c!evenJo s.-i l.Jr l·o e .. 

•razão \!a quali<.l;cde ou cmi<i.ição d;1.s p~ssoo;; 

Par:i.::r:i.pho ltnico. ?\o ca50 ·1~.ste art.ig<>, a. 
respons.·\11i!iu;idc ~crá regu larJ;L pelvs a r i.:;. 13, 
l4 ~ 15. de quem as il(•UV\':rnm. . 

§ 2." O:; t1uc h:tbit1:almcnie d~rem :tsylo ;;. j 
assassii:~'-> ••U .~ou!1ndo1'\c~ . ou p:·estarcm ,;1:;1 TITULO IH 
casa 3. reuniao destfs, so.\Jendo que com-
tnettem ou pretendem commetter mo;·tes ou 
Nubos. Dafi c:ius!I:: qu~ e::clu~:n ou at!;ar.u•m e;pe· 

Art . 17. ·i:\os r:.c~o.s (.e abuao <fa libe:·<liu!e cialcien:e a rcsp)ns<:Lb ihd::ufo 
de com:nu oi.::i<;üo :.'.o pensamento, sito 1·esp·.1n· 
saveb cvinO autcres : 

J. ~\ pessoa q :!C <tS5ig n ')U o e!cripto pub:i· 
co.do. ou a iin:;µ:em imprc;;•a e u:L falt.;t d~ 
a$$ignatur:t n c-s::L u lti rn:i. qut:1n !$t U~l'i.'l ;!O :t 
:pela pal;lí1~tc ;·10 d<'l1<1. <'e~tle qne seja cu::l1e
eido, r~.:.identc no p:d;~ e ~e a.~ he no ~º·~º do~ 
seus direito.; uolit1<:os. ~all•o c:ua11Jo ng;m,r· 
em c:1usa. pr,1j1;·ia. c: ~0o ~m •1ue não :se exige 
este ultimu rt"[ t.li,,,l'..n: 

Il. ~11 ti.i.lt•1 d'1J:iuelic. o edito~ do Iivr" . 
imo.g.~m ou p:.i\:.!ic.< <;;io :in1b;:1 e o :; · ~rcuto c!o 
j o'!'nol ou r~vis :.;~ c•11!~ todos os i·~r.. u1s:to-; 
exi;:-id1•S, ro1u exc..;pç:io, no oumer-J a ntece· 
dente: 

m. l\afalt:i. r!e a.mb:1s. o donodo j ornal ou 
o da typogl':•pt1i;i. ou lit!1üi;1·aphla. 

Para,;1·apl10 uai~o. Si o jomal. typ:•graphin 
cu Uthogru.i1!;ia perti;:ncer :t !!!'nu ~o~iu.[ ou 
..;ompa n!li<c, os gl!1·entes ou administrador-e' 
serii.o sofalnriamente re~pon;;avei:s p~ira t'.ldos 
os e.ITcitos leg:J.e> . 

IV. Serão t ambem re..~usa.veis: 
a) o \'CndeJ.m· ou distribuidor de impr~o.;. 

image ns ou graçut•J.S, quando nii.o coasta·r 
querÍl é o llo;io tio Jor nal. ty_pogrs.phia ou li
thographia, ou e~te for resid!"!nte em paiz 
estrangei ro; ou qu:inrlo os impres::os e ima
gens j(L tenham sitlG codemuados por abusos 
e mandados ~upp!'i:nir; · 

Art . ~I. Xfo são rei;p:m ;:v•cis o.:; q :ic por 
al :e ra<"i.o líl '1~bi<l:i. d:i.5 runc.;ões ;>s~·c~1 : t.::L.'i 11;io 
ti '..T·r· ·Rl :l COJl:')CÍf'DCia. (JH :!. lifr~:d;1de ,le 1 ~e
te1·1n i n:1 ~~ i10 <lo . .; p~·Clprlo.5 cu;;,o;; . 

Al't, 2:.! . o.~ mencionado5 Jl ,) ~rti .·o a11 te
c .·.· ~,.1~ntc ;;. rlL> I"Ctll'.liidu~ Li. "1? :11 !.1ns;iici 1> p1•:1it.l, 
vu :i. lli;,(at' scpai-atlo •los l1os; ·bl11:> 1·o:JJ 111 ims, 
:i.t.é completa cura, ou toi'l l ; t;·c 1 n·~:· i1111ll'on
,.i,·os. 

_.\.rc. 2:l. Ta.mbetn não s;1ü rcs; • ·U:OO::ü'cis! 
l. Os me nores de 110\·e au1:0.;. c11 :t~1·a os 

qu •c-S n:lo ;;e potle1•á pi·oced..:r; 
1 I. Os m;L!ore; de uove e: rn::nnre~ o'.e q ua.- . 

tq1-ze :i.11no5. si ti >el'êlll :~giJo sem t1iset:rni
mento; 

No c:i.~o <:011trario, serão rocoll1i·log a. um 
e~t:i.b ,jlecimento p~J1al, pelo i:cmpo q ue ~io 
,juiz parecer ueces;ario, C1J illULf1 Lr1 q ue o re
colhi toento ru·•o f>Xce·\~; :1 su;i. mak1r:J:,de . 

Art. 24. ;\ü.o serão puni•Jv.s: 
l. Aquelle que tiver c:>mmeti.ído o (acto 

em virtuue da dlsposiçfl.o de lei. on 1><>r or
dem, na conformida.de de~ta.. •le ;vit·1?"iolade 
competente e que era ob1·igt1clo n. cumprir. 
· Ne:>te caso, a punição do fac to. commettido 
em e~ecu1<ilo de ordem, reC'1.hír<i.sobre a auto.. 
ridaue que n. t iv ei:· expedido; 

IL Aquel!e q_ue tiver sido constrangido 
pela ncc<lSsid:i.de de salvar a s i ou a outrent 
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de Uffi perigo actu~tl a que nrto dem causa.. e § 2.ºTer o deliD!lUente commettido o· e.rime 
<)Ue de OIJ tro nwdo niio podia. ser evi r;ulo; com premedit:lçiio. media.rido entre a 1leli-

m. Aquelle que ti v.:r sido constr;Ln,,ido. heraçiio Cl'ir.ainosa. e a. suo. execução o e~pDçO 
::i;1el'1. nece>sida1le de repellir de si ·ou ele~ ou- de 2-i horas, pulo meno~. · 
trem uma. Yfc•le::cia acr.ual e fajusta.contr·:i. § 3." Ter o delinquente comn:iettir1o o cri-
.a pe,;so:~ ; •a seus rti1:eitos. . · me com >encno. incenr1io, inunda~:iio, 1iesca.r-

~I't °:t'J , ll .. putal'-~e-ha ta.mbecn foi to em ril!mmento, explo,ã:o, substancia. anestl1esica., 
de1er.a propc·ra., ou .de Cerceiro: asphyxía ou qualquer outro . meio qce difli-

ai Ü 111"1 C•L:JS:.dO na. · repUi~:l. de quem. â CU!te a. def~a , .Oll ·PCIS$:1. ~aU?O.!' Out ros. m11:les 
nou t.e ou em [o>• r.i.r ermo ent rar 011 tc:ita.rl:Llem do obJect1vo Q-ue elie tinna. cm vista.. 
e;1lil·a.r n .• ca"'i~<:m_ Que <J.'l;,:utin mor;\.r ou e:>- § '~·· T_1n: o,.dellnquent~ comn:étti_do o c1·ime 
tiver. ou 1·01 t:tUtc1o ou pa.teo fecililaO a. el!u corn_ingr .• t1d~D para ~o.n o 01Iend1Jo; . 
penc-uceme. n:"o s~nuo uvs casos cm que a § ?·" Te1· s:1lo o delrnguente impelido por 
!ei o peniilt :.:i.. ro<:t1vo r·c•p1·ovad~ 01,l fr1voto. , . 

/J) O f:«:r. .. c•Jtnmettido em res'ste.n\:ia à s_6. 0 .Ter· o c1dmquent~ fu.ltano :io respe1.to 
cxecu\~'"fo .:e (.;·tlem ille;;al, nüo teiid:J ;iilo ~e,:1rlo ti ed.ade 1!0 01fe11J.1do, qtuindo este !or 
cxc~di1l1;5 os r.idos tltccss:i.rios 1.:i. i·~t impe· mais velho, tanto que posso. ser seu ascen-
1:.il-:L. dento. 

A1:t. 21'\. A'.1uelle que commetter 'tllal rt uer § 7 ." H:ixer ~o delinquente superiorid~~e 
.J.os h1.,tos me:?cUJnados no;; §§ l ". z· l~ 3· do erp. forças ou a.;mM, <le modo que o .?.1Iemlido 
a:r_t. ~-1 e uo :\r t . 23. excedondo os limite~ da\~ªº IJ<?<fe&;e <1e ,~nder-se com probabwdude de 
lei, ;l o. ;rnt,w1•' ;u!e. da nece;;sida•le ou da •le- 1 e~ell1 r a. "ffensa. . . . 
feza.. ,e:·iL :i. i,Pll~da a. pena. de c u ::n l ici- ::; S:• Huver 110 offend1do a qua.h1~:vle ue 
-dado. 1 1 ascenueate ou d~ccodtnte cons.in~umeo ou 

A me:;""' pc: rm. será impos~ áquel!e que nrfü;1,- conjuge •. il'ruão, tutor, tio: sob_rinh o. 
commtrte1· o crime no imneto ele ..:olei•;i. ou pup1do, c~nh:wo 1~u1·unte _ º· c1;lnhad1~ .. ou 
dor imcn,:i. •'. Lc:·mina:\o pi}~' injustu. e :;i•õlvt: 

1 

rtu.".!que1· _ ue rnp~r10:· ou mlel'1or le~mmo, 
pro\·oca,·:·,o. cor:i l'elar;a.r1 ao Jelt1~quente. . 

, \rt. :r7 . .X;"'io cxclue a. r esponsabilidade :i s !l.• Te~· o tl el11~qur,nte r:o_:ed1,lo cem 
igr:" r:,aci:i. uu · ro.t~:i. in:erpreta<;ãa ll:i. ldi frau1~e , ar.uso de confüinÇ<:t. tr·a.1\ aO, sw·pre:;a. 
:pE:n ~: 1. ou d 1sfa.1·ce. 

1 

§ !O. Ter o delir.q:iente c0mmettirlo o 
crim~ por p-1~i. prome5S.t. ou e.;pe1•a r.ça de 

TITULO IV rccornpell:'<1.. 

l ~ 11. Ter rma~e<lido ao crime ~ ernbos~da, 
D:i.3 cir .:u ~~-:; t,1ncl~s ngrrrnva:itc5 e :::i:t G· 

1 
por haver o 11el in qt;ente t:sper:i:io o offi!llclido 

nu:mzes 
1 
em um ou ~!iais togares . 

1 § 12. Ter sido commettido o crime com 
Art. 28. ,\~ rircum•urncias ~"""ranmtc~ e \ a:-romb:uncnto, e~ c-.i,ll1ti.o. , ou chave falsa. 

attennante::: :1:fL1iriio p;ira o au;:;·n:€nto ou •li· § J:3. Tet· h:n-ido; com intento d\l com
mi.nuiçii.o "ª~ JJ('!la~ :ippllcaveis U(.'S fU.ctos metter o criinl!. entra.da ou tentu.ti\·;1 p:i. ra 
pr~~i~tr>s :~ c·~ ! c co.l!go, ~.xci:pt<:> : l' nt!·a1· n:i. c~.~•i em.9ue s~ achal"'a o oJfün<liuo. 

QT in ! •!; · t · ~ 1 ~ H. Ter 1>rccl!a1do &J11,.;t e c11tr•c dous ou 
.. , .', ' • 

1 
" ' ,: .. i;c: t·~ums :l.tlCl\!s. 01:~m e.;.· rnai~ indi,·idU»:' para n. ),H-atiro. do cl'ime. 

• :-LJ,to., e' n,r.•u •. ·. o~ ou qualsíic;••ll"<JS •.o " 1=- T"l' -·ido co·n111ett.í1!0 o c··1·me e··1 "U· 
:1actQ pu:;t Ve !; ~· :-; .v. " . ;) . i. ª h ""' 

•t Q . nd , :i. •• • •• t • , • . ... 1tor10 d•' .1 ast1~:i. . . • . . u.. ' . t11cums .auc1a e.o c,1 :1ru:~.i ;::, l õ. Tei·-~e aDt o\•eit:lclo 0 rle!in')ucnte fül. 
da clel~ 11q • 1t•rnrs .º"c1m c-1· no c<1so de cotl":lm- ccg:-~~i;Lo üe inC'e ndio n:i.uli~i"io ir:unrla<'ã <> 
qUe!i1;ta· [li Cl · . "'LI l:l. • - • ,. • e • . • ' 

UI .
1
,. / "'. 

1 
. .' . · , , ou de qualquer cal:~mvlade pull!1ca ou des· 

~ • .. -.iu. ·: .u .L ..:i :t.tlenuar ~ pen:i ccr.. rn (·c::<i (:'raça p~rti<:ulor p:mi. commette1· o c:1•imo. 
e.pt-~ i.11 [JI.•: ;::r;a cau1;:L ua rne.~ma natureza ~ ~ i 7 T~r sido comrneWdo o crime e~ta.nr1o 
da. <'lr'C<!UJ:-t ;.u· ~1·1. - • · • • - · 

Pa.,,1,.,,... •)!ir.' u~ico .,...,.0 ob··t t · t o 01fend1do sob a protecçuo de autor1da.de 
. ' " " ., , . . ' • ~,u. " an e, ou r~s nublica 

c1rc11mst11 1w:a, «;;gravantes ou attenuan tes r · 
P~~1·ii.~ sos· :i.p;i l ici~·, as para :rngment:1r ou A1•t. 30. Tambe:n se ju!gur:lo :i.g;:ravados 
<l~m1nu11· a. 11eua dt:ntr::i dos 'limit('., est:ibefo· os factos pnui'Ç'eis : 
c1dos pela lo:ií, menos nos ca .. >os previslos r!e s 1.. Quando, além <lo mal causa.do pela. 
<X>mmuta<;ii.o .::L pena per,.,,,tua. . u r infracç-J:o, resultar outro ao o1!eadido, ou a. 

Art. 29. Sã.o circumstaucio.:> a~gravantes : pessoa \\e sua familia. 
§ ! . • Tei· o :le! i ni:uente se aproveibdo d.i .§ .2 ." Quando a dor :physica for augmeu-

noUte ou log•LI' ermo para commetter o ta.da. mais do que o Ol'dinario por acw de 
crime. cruell\.'l.de. 
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· § 3. 0 Quando o mal do crime for augmen
tado por alguma circumstancia extraordina
ria de ignominia. 

TITULO V 

Das penas e sua applicação 
§ 4. 0 Quando o mal resultante do crime 

principal for augmentado pela natureza 
irreparavel do damno. 

Art. 37. As penas são: 
I. A prisão. 

Art. 31. São circumstancias attenuantes: 
§ 1. 0 Não ter havido no delinquente pleno 

conhecimento do mal, ou directa intenção de 
o praticar. 

· § 2. 0 .Ser o de'jnquente maior de 18 e me
nor de 21, ou maior de 70 annod. 

. § 3. 0 Ter o delinquente commcttido o fact0 

em obediencia a ordem de superior hierar
chico. 

§ 4 . 0 Ter tido o delinquente bom procedi
mento anteriormente á pratica do crime. 

§5. '' Ter o delinquentecommetticlo o crime 
em desa fff'Onta de alguma oífensa grave 
feita a. si , a descendente ou ascendente con
sanguineo ou affim, conjuge, il'mão, tutor, 
tio, sobrinho, ou cunhado seu durante o 
cunhadio. 

§ 6. 0 H~.ver precedido provocs.ção, ameaça, 
ou a.ggrassão por parte do offendiclo. 

Art. 32. As circumstancias e as qualidades 
inherentes á pessoa pelas quaes se ~ggrava 
a pena de algum dentre os codelinquentes, 
autores ou cumplices, communfram-se áquel
les que as conheciam no momento em que 
concorreram para o fac to ; ums a pena será 
diminuidt>. de um sexto em cada um dos 
gráos, sendo substituída a de prisão perpetua 
pela de prisão por 25 ou 30 anuas, conforme 
occorrer ou não circumstancia attenuante. 

Art. 33 . As circumstancias materiaes que 
aggravam a pena, ainda que façam mudar 
o titulo do facto, se communicam áquelles 
que as conheciam no momento em que con
correram para o mesmo facto. 

Art. 34 . Quando alguem por erro ou por 
outro accidente comrnetter o facto contra 
pessoa diversa daquella contra a qual tinha 
dirigido apropria acção, não ficará sujeito ás 
circumstancias derivadas da qualidade do 
oífendido, mas lhe serão applicadas as cír
cumstancias que .teriam diminuído a pena do 
facto, si o tivesse commettido em prejuízo de 
pessoa contra a qual sua acção era dirigida. 

Art. 35. Occorrendo qualquer circumstan
cia attenuante em favor do réo, a pena de 
prisão perpetua serà substituíde, pela de 
prisão por 30 annos. 

Art. 36. A qualidade ou condição pessoal 
de um autor ou cumplice que dirime ou atte
núa a responsabilidade crimina.1 não se com
munica ao autor ou cumplice. 

11 . A detenção. 
Ill. A interdicção de rlireítos. 
lV. A privação do exercício de profissão 

ou arte. 
V. A multa. 
Art. 38. A pena de prisão é perpetua ou 

temporaria. 
O réo condemnado a prisão perpetua tra

balhará no recinto do esfa.belecimento, po- . 
dendo, entretanto, ser empr-egado fóra delle 
em obras e serviços publicos extraordinarios 
por mais penosos que sejam. 

Art. 39. A pena de prisão temporaria não . 
poderá exceder de 25 annos, salvo quando 
substituir a rle prisão perpetua. 

O condemnado trabalhará dentro do esta
belecimento ou fóra em colonias penaes ou 
em obras e serviços publicos ou particulares 
sob o poder da administração publica. 

Art. 40. A pena .de detenção é tambem 
temporaria, não podendo excedPr de 25 annos. 

O conc1emnado poderá escolher dentre as 
especies de trabalho a ,tmittidas no estabele
cimento em que se achar a que for mais 
conforme ás suas aptidões e occupações an
teriores, podendo . lhe ser permittida uma 
especiH diversa de tralmlbo, inclusive as 
previstas nos artigos antecedentes. 

Si a pena não exceder de seis mezes, poderá 
ser cumprida nas casas ou dêpositos desti
nados aos presos preventivamente. 

Art. 41. As penas mencionadas nos tres 
artigos antecedentes serão cumpridas me
cUante as seguintes regras geraes: 

I. O isolamento só será applicado por ne
cessidade rla disciplina, salvo peclido <.lo con
demnado. attendend.o-se em todos os casos ao 
seu estado physico e moral ; 

II. Cafüt pena será cumprida em estabele
cimento ou logar differente ou em secções 
especiaes destes ; ' 
. IIl. Só :.i. segregação nocturna será obriga

toria durante o cumprimento ele todas as 
penas; 

IV. Haverá separação absoluta entre os 
condemnados e os accusados presos preven
tivamente, ainda quando occupem um sà 
estabelecimento. 

Art. 42. O condemnado a prisão ou a de
tenção por tempo maior de tres annos, que 
tenha cumprido tres quartos da pena e 
nunca menos de tres annos,no caso de prisão, 
ou a metade, no caso de detenção, e tenha 
tido tal procedimento que faça presumir a 
sua emenda, poderá, a seu requerimento, 
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obter a soltura condicional, sempre que o d) fie todos os munus publicas; 
resto da pena a cumprir não exceda ele e) da capacidade de adquirir o que fica 
trP-s annos. enumeraJo neste artigo. 

Paragrapho unico. A soltura condicional II. A interdicção temporaria consiste na 
não será conce·1ida: incapacidade do condemnado para adquirir 

r. Ao condemnado por algum ri.entre os. ou exercer por . tempo. não inferior a tres 
crimes comprehendidos nos arts. 167 a 169 e n:iezes rn.nn .super10r a crnco annos os r~fe-
347 a 353; ri~os dr~ei~os, _ cargos, empregos, offic10s, 

lI. Ao condemnado a prisão por 25 ou 30 graos e d1stmcçoes · 
annos, em virtude· de commutação da prisão Paragrapho unico. A lei deter mi na os casos 
perpetua; · em que a interrUcção de direitos se limita a 

lll. Ao reincidente em algum dentre os alguns delles, e os casos em que se es
crimes mencionados pelos arts. 293 a 295 e tende ao exercício da profissão ou arte do 
343 · condemnado. 

IV. Ao reincidente pela segunda vez em Art. 46. A privação do exerci cio de uma 
qualquer crime, quanrlo tenha sido condem- profissão ou de uma arte póde ser imposta 
nado a pena que exceda de cinco annos. desde um mez até dous annos. 

Art. 43. A soltura condicional será con- Art. 47. A pena de multa consiste no pa-
cedida por acto do governo ferleral, ou dos gamento, ao Thesouro Federal ou ao dos 
Estados, conforme se tratar de crimes de Estados, de uma somma pecunia.ria, que será 
uma ou outra competencia, mediante pro- sempre calculada pelo que o condemnarlo pu
posta funr1amentada da direcção do estabele- der haver,em cada dia, pelos seus b'' ns, indus
cimento penitenciaria, acompanhada de re- trias, emprego ou occupação , salvo quando 
latorio circunistanciado do juiz da execução, a lei a impuzer,especiftcando o seu computo 

· · d' · d · 1 d por outro modo. com previa au 10nc1a o mais e eva o repre- Art. 48. S.i 0 condemnado, podendo, não 
sentante do ministerio publico federal ou 
estadual. pagar a multa dentro de oito dias da intima-

Paragrapho unico . O co11demnado que ob· 
tiver soltura condicional será obrigado a re
sidir nos lagares designados ou permittidos 
no acto da concessão e ficará sujeito á vigi
lanci~. especial da policia. 

Art. 44. A soltura condicional será revo
gada, si o conr1emnado commetter crime que 
o sujeite a pena restrictiva da liberdade pes
soal, ou não cumprir qualquer das condições 
que lhe forem impostas. Neste caso o tempo 
em que se achar solto não ~erá computado 
na duraçã.o da pena e nem se lhe concederá 
mais o beneficio da soltura condicional. 

Decorrido, porém. o tempo da pena infli
gida sem que a soltura condicional seja re
vogada, a pena se reputará cumprida, e o 
tempo decorrido da soltura condicional se 
computará na duração da vigílancia especial 
da policia que tenha sido adjecta á pena 
imposta. 

Art. 45. A interdrcção de direitos é per-
petua ou tem poraria: 

I. A perpetua consiste na perda: 
a) de todos m; direitos políticos; 
b) rle todo o cargo Plectivo 011 emprego e 

officio publico vitalicio ou temporario,federal, 
estadual ou municipal, ou de instituto su
jeito por lei á tutella da União, Estado ou 
município, assim como na perda de todos os 
serviços, vantagens e vencimentos inherentes 
aos preditos lagares; 

ção judicial, ficar.á sujeito á fletenção até dous 
annos, si ante~ deste prazo não exllibir prova 
de quitação .. 

Art. 49. Não tendo o condemnado .neios 
para pagar a multa, será condemnado em 
tanto tempo de detenção.quanto for necessa
rio para ganhar a respectiva importancia, 
comtanto que ;i, duração da detenção não ex
cerla de um anno. 

Art. 50. A detenção decretada por falta de 
pagamento da multa ce::,sará logo que o con
demnado, ou alguern por elle, pague a respe
ctiva importancia, deduzida a parte corres
pondente á detenção já so1frida, ou preste 
fümçaidonea ao pagamento. 

Art. 51. Não se considera pena a suspen
são administrnti va dos funccionarios pu blicos, 
nem a prisão preventiv~ dos indiciados ; não 
obstante, serão ambas computadas na pena 
infügida. 

Paragrapho unico. O computo da prisão 
preventiva corresponderá por tempo igual ao 
da pena de detenção. 

No caso, porém,de pena de prisão propria
mente dita, o tempo desta será calculado 
com o augmento ela sexta parte para corre
sponder ao computo da prisão preventiva. 

Art. 52. Quando a pena for de multa, não 
correspondente a um certo tempo mas a uma 
quantia fixa, cada dia de prisão ou detenção 
corresponderá a 5$. não tendo logar o calculo 
a que se refere o art. 47. 

e) de todos os gráos, dignidades, títulos e Esta regra servirá para conversão em 
distincções honorificas; multa de prisão ou detenção. 
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Art. 53. A vigifancia especial da. polícia.] Si a pena r~e cmnplici•~ade nu tent~tiva· for 
exercida pela :i.utorid~üle ~uperior de$fa. por ~. rJe 2" ou 25 anno5 de p1·i~~(l por minoração 
si, ou ern t·ii·t11de àe ordem is que lhe o;ãosu- dest~1 nu cornm1!t:tç<ío da. prisito perpettt:i., se 
_l.JO:'<lin:i:la~. produz o~ seguinte$ eíreito:;: l imporit ao cumplice da tentri.tm1 a. do 111·isão 

l. Pro11ibir.ao reo a re;;i1len1>ia. a est3fa e 1 por l~ º1! l~ a.n,nos. , , ,, , • e- ~ 
a. pa.~sa.~·em em certos e dete:'·.ninri.<lo:< logare~ .. · xrr,'. n8 .. '':.º~ menore~ «e -l an.10 .. n:to .:'e 
ou indica1·-lhe pt1.ra residencia. uní Estado ou i mi ·~ra .'L pr1su.o parpen~a: ~e:~i a. m terd1 cça.o 

-':n:iunic'pio ; · . ôe <~n·e1.tos e _ ~em a SUJe:<:ao a v!g1Vmc1a es-
II: Expnlsar o estrang:iro do te;•rLto~·io <'a pecial ·•1 _pol•c;:t. - . . . _ 

- . União; .-\5;~ ma.1v~e~ de 18 _annr,s >e tmpora-~ p1·1su.o 
_ m. Ordena:· Yi~itas e biFc:i.s ~i:·~ cn~as drs app1ir:il.'"e,l_ :1 cu_mpll:idade. a1~0~.,1na10'."s de 

reos. sem lt:nitn.çso a.!o-:inrn. com rcla.ç;-to ao 14 3: .t1.lf111c:i.vel a cm.1pl1c1da1 .. : <L t euwt1va, 
fompc em qne pódem ~er feitas. nctn depen- con.10:-rr1c as regras estahdeCHlas 1105 (lous 
dc!!cla de pruvn. o:;.ra. cxpeoiiçi'io uo re~oe~~ivo an1;!•.1s _'·nt.cceut:1,te,;. . _ 
mandado. - -. ll Ai·t ... ;i9. _.;,.s outr:1$. penas ~e'"'.º c'tlcu. !adas 

. . . . . pa!':t n5 iílfDores seg-u~Hio as r~~r-:Ls g~1·~tes 1 
P_~-'.:i.gra.pho unico: .-:_ v1g!lnne1a f';;pec:al 1ht puilc>:!1',n., .iu!r. ímp1n· a.s ;l:; cutnplicithde aos 

JJOhcr:i.. g.uun1Jo 3: let '!ªº i1;~r.11zt'~ lle outru mai1Y e; ,\e l4 e menores u.~ \::\. 
1no~c. na.o po·~e~·a ~-er· inf~;.·10~· a nm1 ne-~n s.uª _.\;·t <)ü. Tor\ls a.s :perw~ ;.t:1t1Jkiv1a~ aos 
per101' a tr·::s f\U!1os. . m<>n,~r··g de !B a.nnos ~ei-ão ~umprHhs em eS· 
_ Ai:t. 54 . .Sa11·:1 o en.so ~m 9ue e,w cJrlig-o talK>lecirnento;; esped:i.e~. e ;i;i !'i!ta 1le~tes, 
11:-lpu·:i: peaa ce:'t:l., qua.!t-•.n .ª 1mi:i.:ze.;· fixn.üil() e-m loµ-::l"e::) se11nr.tdos dus p1·<-·~n::i: rn:liorP~. 
si:menr.eo max1m9 e.o m:n:rn•\ c1·:1,;111er:tr"-S~· A,:1.". GL As p·~H:>.~ ?c~11·í ·tiYa~ drt hbcr
bao tre~ gr;ws 1n·111c1paes n,;s l:,ctr 08 pu1m·c1s rLde n~~~oal ~e~·ão eumpri,!~s n.-~ e~r;1hcleci
c9n1 relaçã!J ás cireu:ns-::.a.nc\a ... a.:,.:gra:. ~d:.~.e$,e rrie:!tt~S r~·sroctivos. a.ioda. ''u~ t!iío ~o r.ebern 
:ittenuant8s. applic;mdo-::e r.. perm de .:ccoruo ~ítua,iO> no 10g~r 1lü cdme r.u ,'n domicllio do 
com ella~. q nanuo oc".!or:·er•em. 11a contórmi- '.'onúeiria:u.!o, auanúo nc:;t~s não os hou-
dade das s~g:uintes reg1·as : ve:· _ · 

I. !\o concw·so de circu!nstanci~s n::;::ra-
TIT\J:LO Vi 

vante~ e :!tte:1u:1.11ues que ~e c••mpensem,ou 
não wlmitw.m ~ornpensaçi!o, Si?j!t o numero 1 
igmLI t•t1 desif!'ua.l, ou na a.usenci:; tle nrnas e 
outrns,:1 pena ser;i applic:i.úa nogr:'to méLii•J ; 1 Dos effe1tos e execução d:i.s condemna.ç6es 

H. Na p~·opun<l.ez1anciit das ag~1·:~' . .ra.ntes a 
:Pena ser<~ applic:t<la em mtdirl;. eq'JidHil.nte 

d . A1·t. 62- A condemnação à r•r;:;5.o pe1';:etua entr.; o nmxí mo e 0 mé 10 ; e. nn. d:is litte- .. , ... . . . .. .. . . . 
:o:ua.nte:;.. en\.l'e C> mini mo e 0 u;edio; r....m d.1mc eff~< tos p .• ni. o reo. 

III. ::\a occurrenci:i 1le uma ou mais cir· L A inte1•11.ic<;Jo pe1·p0tm\ tie lHrnltos ; 
curnsr.ancia.s 11ggr11>antes, sem ntteuu~nte 1 JL O c~t;i:lo de iatc;·;h::;:1o legal, appli
a~guma, ::i. pe~a sm·i a.p:plica;Ja uo gráo ma.- c:i.11_~0-;e~ll!_e. para .. ª :ittrnirii~tr;11:f1,? ~los !1eu!1, 
x1mo : e, nane atte11uante, sern o.ggravante n,,; mspo::;1~<>es d:i. le1 ctv:l ~r,lJr·c o~ uicc1·d1ctos; 
algumn, no grào minimo. II!. A pri;-n~'.â:o rlo p:.trin poc'.er e 11n cap::i.-

p h . o . 1 ~ cí 1lade ne !cst:i1'. tot"nan,lo-ce nullo o testa.-aragra[' o umco. g!'<\O me· io. '(rni.nno 
não se a.clwr dctermln~do na lei. ,~ a me"-vJe mcnt • f,;ito e,:i q;ialquo1· épr"'"; 
dasoin111« dn m;i.ximo com 0 mi"nimo. IV. A di~soluç-ii.1) doYineul" conjug:ii ; 

Art. 55. São preponder:inte> as ch·cum- V. A publica<;ão d,-, sentoa ::l. p!'la lmprcnsa 
stancins a!!gI'.'l'a11!es ermmei·adas no ai·t. 29, e a smi :dDxnção nos município~ o:ide !Or pro
§§ 2. :~. 5, \!. 10. 12 e 16. e no ar·t. :~o§ 2,,_ nunr:i:ul:i. no do delicto e no ria ultima. 1·esi

São prep• •llderant~s as a.ttenuante~ enume- t1e11chi. üo condemnado. 
radus no a.rt.3! §§ I e 5. Pa.ragra.p110 u11i<;o. Q11ando a [.riS<io por 25-

e 30 :i.nnos substituir a pl'isão perpetuu., na 
Art. 56. A' tentati>a. a que Hão 'eativer eonfo1•m\i.lade dos ai•ts. 3·! e 35, o con•1emnarlo 

imposta pena cs,.ecial, ser:"'lo applica·ia> as fieará ,;ajeito ;l vigilaucia especial da policia 
mestl1as ;enas do cr~rne, menos a terç:a. parte por IO a.nnos. 
em cad:i. um r'os i:,'J«ios. Art. Q3. A prisão JlOl' mais 11,e cinco :i.11nos, 

Si a pena for a de prisão perpet11a, ou por sujeita 0 connemnado aos e)J,•iit's declar"dos 
30 annos, ~e ito.:po:rã. esta por ~5 ou 20 nos n:s. 1 e 2, podemlo o .iuiz a.nne:x:ar-lb.e a 
annos. _ p1'ivaç-:io rio patrio poder e da autoridade ma-

Art. 57. A cumplicidade sera punida com I'it<tl du1»rnte a pena. 
as pen:is eia. tentati.,.a., e a c11mplicidade da.] A prisffo por mais de tre~ annos tem como 
tent!!.Lh·a com as mesmas penas desta menos effeito a interdicção de direitos -por 1un pe-
a terça parte em cada um dos gritos. ri0t1o igual ao da prisiio. 
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Art. 64. Além dos c:i.sos ceclaradcs pela lei. ser vedado o sau re!il'esso 1Jarn. sempre ou 
a cond.emnaçüo por foetos ~on1mett)<l.o~ c11m por tempo det~rn:\n,J.'lo. 
ahu~o de ,,fficio publico, profis;üo ou arte, P<tn1gr;~ph0 unico. fata. prol"i'ucnch 1:óde 
para o exim;icio fa-qual se c::dj:i. habili1.:i~·iio ?nbstitui1·, a m·l:>\t.i-io tlo juiz. i1 é0<:retação rla 
especial'"' urml li~cn<;:i. ·da. anr.01·ida1!e .. p l'O· vi6Hancia especial 1.h potici:i.. 
duz iic 'i·elto o. intenlicç,;o ·ternvlr,uía do lu·t. ôO. Quando 1>0 J•eo ~6 ;e h(\u\-el.' de 
otlicio on <1. p1T>n\ào · u.o exercl~io da pro- n.pl:licar 8. pena •1c mu·ít'l., não-tendo si1loene .
fissli.o riu ax·t•!. per .um 1ieriodo i;;ual "º ua corH'.ernrnv1o anteriorm•·ntc P'·l' crime L•U coo. 
pena restrictiYa tia liberda1!e pe.ssoal.imposrn trnver:ç·f.o. o tl'ibur.31 <•U o .)uii tle •liNito po
ou que rle<"<'!'1:i. ;er cumpl'ida. uo ca;;o 11e 11ii.o der:i. deixar de pronunciar " eonde1nnaci\o. 0 
pnga!nen~o da perra µecuniaria. ad ~-eründo-o r.e que no t''''º t11-~ 1101:;c \'"io:rn;io 

E111 :·el:1ç:'i0 a out1·as 11rofis>ues on n.rte~. a eh\ lei. niio 1ie"'ei<~ tn:do> c;;.mti.:i.r• n:i .. immu
le\ éct.e1·:::1na · ·~ ca;.os em ~ue u. cowlc.mmçfw ni·:a1'ce peDo.l, o c::on ·'ern11:q·i• nJ~ 1le>pezas rlo 
tem pur !'Ji<·ito a pl'ivaç-<lo do exercic.o d•• ot· c~s:;o e n:i. üidem11iza;;iln tlü 1h,t11:0 si for 
p1•ofi~!lt'i_n ,,u ~n·;p. (:a~o 11i~to. 

E, em caS!J «li:wn. a inter·dlc~ii0 011 pl'i- P:tragmpho unico. Esb 1!is:~o.•!,·;'i. 1; n~o terá. 
-vaçü.o exc:ederii.o o 1utximo tixõ!.do u.;s :,1·t;.•i3 10;::tt' quand? for con\·.-r:i.t: 12m :11n l t;1 o.utI·D. 
e 46. 1i'!n'i. 

li.:-t. G.~. ,\ [n:.<·r<lict·iio rle direitns e a pri· • .\l't. 10. q tt·ibunal ou ,in i?. <lP dii·eit') po
vaçiio do ex<>rcié'o •!e p!'ofis~:io ou á•·te co· \ <l<>ra sn~pen>t~r. por 1•1,170 '~" dnl.!> a (!t1:c·? an-

- .. ·- . ~ "· · ·XP.Ct •· o 13. ~r>n T :ii l ···t. e ~ tl ~···" ··er.l ultcn meç;\m a C(lt•rei• d•) di:i. em que a >.entew~:~ se 11 ··~, .t r.. · u'..t (" · ·- ~ 1 ~ · · , " · -~ 
tornar lrreYc"··~a;--el.. co~~?..:-:!_nrntti)l~io, tl~cret~Jw~; ~~o !·enri_!) •~1...1 1 ~~!en\~~10 

Si a int\!1·7lwr;i\.' ou pri'Y~çifo rcfori.hs ú\.l ! :11.1: se:s m(·zcs, sepw~ \JJ'l:J~1;;;: es-,su.b~1: :1'"'n:s 
out,.;i. inc·tpnc'·h'e {'<ti,·e•·em annflx·is a 011a<::cum_ulndas,t.e>• .c1.;uc v coil1Jti.1-.<•' onao 

... t . ' e l· ·'~. ,.. • .. . r. ( t• . . • •o"o l'ffi co·· 'e1n''i).t'"1 0 . l·'l'·1ma a.n 
uma pena f'eo;tric~íva da líbcrda1fo P<lHú:~l.ou iY;':· rncu,'l\ · " '~ · • •' '" ""' ·- • 
forem o e!T<lito .!f' um:i. con1icmna.r·ão pn11al 1 tenor J'O!' qu:•lqucr· crn~e. 

~ .:.
1
" . • ~ ~ , 1 ~ o.; • .;.;:· À • nt, O y-11',7•) ,;X'H\) <1 f'.-Orh1ªmDa.dO ella.s ser,10 npn!i'·nd;1~ ao !llesmo 1 cmuo que · t .uuui. e ........ ''· · ' · _ · 'V . 

se cn mnrír :t p' El!IJ. l'C;trictiY~l; mas ~ dÚfü(,:Ü.O nã.". mcorl"~!' ern TIQ':";l t:Of.tl"._l:-J1':;1;~l.O,il;U:ter1or 
' · '"1"' ~o,.....,·t1~r·'d·1 eo''.1'' n·10 1.;ec•·etn.d 1 ces-estalil'!e .. i1fa li;\ ~COt ·nça_ QU Il.,, lei 11 €C0rreni. '' o.• ' '" 

1 
e " 

0

' " 't 0 0 
'"I 

sõmenw rln dia e 11 que <L pena ;e a.clrn." cum· sando tmlos os seu_s em.ii PS. • • 
'Pl"i•''~ oa a. ~<>nclemHil. ··ão cxtínct,:i.. ' ' No e:;-;:? eontrano. a pr1rn~11':\ conrlemnaç<lO 

' p1·oduz1n1 todos c·s ~eu~ E>ll'e1 t•1~. 
Art. Ci6. A vi:,:-ilnnc i:i. especial il:t policia. Are. 71. o ccnrl•'mn<i1:0. a11:.·b que sen.cbe 

dec0t·rc •.ln <li't cm que se a.chat cu1upri1Ja ~ sob (!Ontlit~ã,1 su·spcnsi ·;·a ,~ 1 ~:e•cn•;;~o de su~ 
pena :~ qu;d for ••n:w:(a•ia. sentença. na fórma •'o ;,rti3·• :t!1b:eüeme, e 

A rnil"ição drJ C•)nrlernn:i.ilo á víi<ilancia. cs- obri~;i.do ao reembolso J:\S 1:0,;;)erns prcces
pecia.\ ;h polícia fó1'e. a.ttt>ntas as cow1!ç1ie3 e S!"'"S 
procr.dir11'•JJto _d1-l!e, ce;$:i.r ou sei· limitada., 'ô~ ~oniJemnado~ por i:::n me<mo facto puni
tanto n:t Jttmd'to q11a.11to no., etr,'itns, me-. vel ~:to !'cspon>:i.veis suli<.b.ri:l.nw:1te pel:.i.s 
Llia.ntt\ d('cisiio d.a u 11t111·idtt·'e .!nd'ciw!a. re, títu'ções, indemnizaç:to do damuo e Clt!s-

Pat•;t limit;~r ~1.'1nir·nte os ctroito:;, p."1de t.n.m- pe7.:is proc••8suaes. . . 
bem p1··w~1·" :1111.twi<ll\.1lcl com}ltltl'nte p:n-:i ~i. o~ c)nr,emnot11osein um mesmo .i ul):(:i.rne1n.o 
e:xecu1;Ü 1> tl:t Yi;:"ila.nci:> especi<d, si os mos!llos por crime$ 1liv1.;rsos :;;lo C11.>rí,·:i.1lo5 ú• .<OH•lmii 
não sr, :t1•l1:u·em Jewrminados na set,tença. <le ~t.i pelo.~ d<·sye~as comm:ms ~os c1'imes ~elc.s 
conr.l('11111a1,::1n. qimes ~ot:n·er•un con,~emlWÇ<tü. 

Art 67. No <:aso· le con11emn:1çiío os oh.ie-
ctos pro·:e!1i,.ntes •lo c:1•ime ou conrr:i.'i'enr.;ão 
ou QlJ(• tíverl'm _,,,1 .. ;ido pnra commettek,. 
serão setpic:>tr:1<los, si perteoce1•em ao :mtor 
ou cumplice. 

Si. porem, n pos~e. uso ou distribuição 
delt<'s torem proltibírlos '[lOr dísposí<;:í:o es
peci:ll, elles ~erlto sequestrados e (1.estrui,los, 
mesmo quando pertençam 8. terc~iros, e 
a.ind:i. qwJ !liio terrh(I. havido com1emnação. 

O V[llor dos olljec~os sequestrados. quani1o 
não devam ser destruídos, tel''1 o mesmo des
tino das multas. 

Art. 68. Os e;trangeiros culpa•los de cri
mes poúem se1• condemna.dos, além <io.s peuas 
enumer·adas na. pa1·te e$pedal deste codif!o, 
<i. expulsão do territorio brazjleiro, podendo 

TITULO VII 

Do co11curso 13 f:\ctos puni"'7eis 

Art. 7:?.. Quando o <.lc.\1nquente c::omm~tter 
em actos di~·erSl'S mais dtJ u;n fü.cto pu1n vel, 
<h m~sma natureza ou nãn, salvo_ as e:xee
uc;ões e~t:i.belecida5, ficari ~ujeito :l pi;na tlo 
l\l.~to mais grave, ;1ddicionando-se rnetad.e _d~ 
cada um~• das ou!r:ts pen:<s cm q_ue ltou~el 
incorrido. . 

Art. 13. A dlsposição do artigo ant~~e-
dente ê a.pplic:;;vel: • 

\", nquel!e que, p<t:.'ll. exefü!~r ~u occult:n 
um facto punivel, ou na. oçc;i.si<lO cesle, c:am-
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metter outro, si este ultimo não for conside- 2. 0 Si a pena correspondente ao novo facto 
rado pela lei como elemento constitutivo ou for diversa aa prisão, esta Eerá augmentada 
ciNumstancia aggravante elo primeiro; na razão de um sexto a um terço nos respe-

20, áquelie que, antes r1a. pena imposta ter ct.ivos gráos . · 
sido cumprida, indultada, prescripta ou per- Em caso algum o augmento est"belecido 
doada, for condemnado por um factn punivel , nas dispc·sições deste artigo porlerá ser appli
commettido anteriormente á coudemnação cado em medida superior á mais grave das 
que estiver se1;do executada . penas anteriormente impostas. 

Art 74. A interdicção tempora1•ia 1' e di - ·Art. 80. O condemnado meJs ele urna vez á 
reitos, a privação do exercicio de profissão pena restrictiva da liberdade pessoal, por 
ou arte e as pe:las pecunia.rias serão appli- tempo superior a tres mezes, por cada vez que 
cadas sempre por inteiro com tanto que não commetter. nos termos do a.rtigo antecer'lente, 
excedam os limites a que se re1ere o art. 77 um outro crime tla mesma natureza a que 

Art. 75. Aquelle que com o mesmo facto corresponder tambem uma pena restrictiva da 
violar r1iver:<as disposições de lei, será punido liberrl ade pesooal. está sujeito a um i;.ugmento 
segunrlo a disposicão que estabelecer a pena na pena imposta, igual á metade da dmação 
mais grave. considerando-se os outros factos da mesma pena, quando esta for inferior a 
como circumstancias aggravantes. 30 mezes ; e a um terço nos outros casos. 

Art. 76. Mais de uma violação da mesa1a desde que não se excedam os 25 annos para 
disposiçno de lei, embora commett ida em a prisão e a detenção. · 
tempos divtir~os, com actos executivr.s da Art. 81. Pam os effeitos da lei são consi
mesma resoluçã.o, se consideram um-só facto derados factos puni veis da mesma n ... tureza, 
punível, mas a pena será augmentada de um não só aquelles com que é violada a mesma 
sexto á rnetar1e em cada um dos grám:. rlisposição, como tambem aquelles compre-

Para determinar a aggravação, o juiz deve bendidos em uma mesma secção,capitulo, e na 
augment·1r a penn, attendendo á pluralidade falta deste em um mesmo titulo d.o presente 
dos actos e á brevid~<l.e dó intervallo entre os codigo. 
mesmos decorrido. Art. 82. A reincidencia não terá logar: 

Art. 77. Nos casos deste titulo nã.o se exce- r Nas condemnações por contravenções 
derão os prazos e computas maximos que o 1 - · 1 · · 
codigo estabelece para as varias especies de em re açao aque las por crtme, e vrne-versa; 

II. Nas condemnações por crimes involun-
pe1~t. 78 . Quando 0 réo tiVE>r de cumprir ta1·io;; (ciilposos) em relação áque!las por cri-

mes dolosos, e vice-versa ; 
mais de uma pena de natureza difterente, m. Nas condemnaÇões pronunciadas por 
cuja accumulação não possa ter Jogar na facto::; puni veis exclusivamente militares. 
execução, esta começará pela penR. mais 
grave, conforme a 01•dem estabelecida no 
art. 36. 

Si a condemnação á pena mais grave occor
rer duran te a execução de pena menos grave, 
esta ficará suspensa e não proseguirá sinão 
depois que aquella se achar cumprir1a . 

TITULO VIII 

Da reincidencia 

TITULO IX . 

Da extincção da acção e da condemnação 
penal 

Art. 83. A acção e a condemnação penal 
extinguem -se : 

I. Pela morte do réo ou condemnado, que 
extinguirá tambem a pena pecuniaria não 

Art. 79. Ao réo condemnado que, dentrJ de satisfeita, mas não a execução dos sequestros 
dez annos do cumprimento da pena ou da ou confiscações; 
extincção da condemnação, si a pena era su- II . Pela amnistia, indulto ou perdão; 
perior a cinco annos, ou dentro de cinco annos III. Pelo perdão cu tlesiste11cia elo o:lfendido 
nos outros ca$m, commetter qualquer outro nos casos em que só se puder proceder por 
:t: queixa da parte ; 
acto punível, não se poderá applicar em caso A desistencia ou perdão aproveita aos 

algum o minimo da pena em que se achar co-réos. 
incurso pelo novo facto. 

Si 0 novo facto for da mesma natureza do Nem a desistencia, nem o perdão produ-
anterior, serão observadas as seguintes re- zem effeito em relação ao réo que recusar 

accei tal-os ; 
gras : IV. Pela prescripção; 

l. 0 Si a pena for a de prisão, esta será Paragrapho unico. o indulto ou perdão do 
augmentada na razão de uma decima a uma poder competente, que remitte ou commuta a 
quinta p0rte em cadau m dos gráos. pena faz cessar a interdicção legal do condem-
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na''o e as incapacidades estabelecidas no 
art. 62 ns. II e IIl e 63, l a parte, desde que 
não sejam adjectas por l~i á pena substituída; 
mas não faz cessar a interdicção de direitos, 
nem r. suspensão do exercício de prolissão ou 
arte, nem a vigilaacia especial da policia, 
salvo expressa mensão no decreto respe
ctivo. 

Art. 84. A amnistia e o indulto ou o per
dão, inclusive, do offendido, assim como a 
desistencia deste, não dão direito á resti
tuição ou indemnização do valor das cousas 
sequestradas, nem das importancias pagas a 
titulo de reparação ou penas pecuniarias. 

Art. 85_ No caso de indulto ou perdão e 
commutação da pena d_e prisão perpetua ou 
por mais de lO annos, o condemnado ficará 
sujeito tres annos á vigilancia especial da 
policia. 

Art. 86. A . desistencia de uma acção não 
imper1e que nova acção seja intentada contra 
outros indiciados. 

Art. 87. A prescripção, salvo ·o caso de 
disposição especial, extinguirá a acção penal, 
decorridos dous terços do tempo correspon
dente ao grúo maximo da pena applicavel ao 
delinquente; e no prazo ile 25 annos, no caso 
deprisão perpetua. 

r.rt . 88. A prescripção decorrerá, para os 
factos consummados, do dia de sua consu
mação ; para os tentados,- do dia em que foi 
commettido o ultimo acto constitutivo da 
tentativa ; para os contínuos ou perma
nentes, do dia em que tiver cessado a conti
nuidade ou permanrncia. 

Paragrapho unico. Si o exercício da acção 
penal ou o seu andamento estiver subordi
nado á decisão de qualquer autoridade sobre 
uma questiio prejudicial,a prescripção ficará 
suspensa até a decisão definitiva da dita 
questão. 

A rt. 89. A prescripção da acção penal 
ficará interrompida pela sentença de con
demnação. 

Interrompe tambem a prescripção o des· 
pacho de pronuncia, qualquer dili.gencia ex
pedida contr-a o delinquente, e a este legal
mente notifi cada, em virtude elo crime que 
lhe é attribuido ; ·mas o effeíto interruptivo 
da diligencia não pod1wá prolongar a duração 
da acção penal por um tempo que, no seu 
computo, corresponder a mais de metade 
dos termos estabelecidos no art.. 87. 

A prescripção de um anno ficará interrom
pida por qualquer acto do processo; mas si no 
prazo tambem de um anno, coutado do dia 
em que começou a prescripção conforme o 
art. 88, nã() for proferida sentença conde
mnatoria, a acção penal ficará prescripta. 

A prescripção da acção, quando interrom
pida, começurá de novo a correr do dita da 
interrupção. 

Camara V. III 

A interrupção dessa prescripção tem effeito 
contra torlos os responsaveis do mesmo 
crime, ainda que os actos de interrupção se 
refiram tão sómente a um delles . 

Art. 90. Quando, em virtude de qualquer 
recurso legal, o condemnado for submettido a 
Hovo julgamento, a prescripção se contará 
conforme a pena que se lhe deveria impor 
pela nova sentença, desde que for inferior á 
que lhe tiver sido imposta pela sentença 
anterior. 

Art. 91. A condemnação ·prescreverá de
corrido o tempo da pena imposta ao delin
quente. 

Paragrapho unico. Quando. a pena imposta 
tiver sido só ade multa, prescreverá no prazo 
de um anno. · 

Art. 92. A pena de prisão perpetua não 
prescrevetá em tempo algum. 

Art. 93. A prescripção da condernnação 
começará elo dia em que o _julgamento por 
sentença se tomar definitivo. E si a execução 
tiver começado, do d:a em que for iuterrom· 
piela pela evasão do condemnado. -
- § I .0 A mesma prescripção ficará interrom
pida por qualquer acto da autoridade compe
tente, relati vo á execução da pena, e devida· 
mente notificado ao condemnado. 

§ 2." A prescripção ticarà tambem inter
rompida, si durante o curso della o_ con
demnado commetter outra infracção penal da 
mesma natureza. 

Art. 04. Quando a interdicção temporaria 
de direitos ou outra incapacidade temporaria 
ou a privação do exercício de uma profissão 
ou rle uma arte, for aanexada a uma outra 
pena, ou for effeito de uma condemnação, a 
prescripção quanto á sobredita interdicção, 
incapacidade ou privação, uão se completa 
sinão decorrido um periodo igual ao duplo da 
respectiva duração, o qual decorre do dia em 
que a outra pena se achar cumprida, ou a 
condemna·ção a tal pena se achar prescripta 
ou por qualquer modo extincta. 

Art. 95. A prescri pção da acção ou da con · 
demnação penaes, embora não ~!legada, deve 
ser pronunciada ex-officio pelojuiz. 

Art. 96. A interdicção perpetua de direitos 
e qualquer outra incapacidade perpetua re
sultante de uma condemnação cesrnm por 
effeito ela rehabilitação, salvo as excepções 
estabelecidas pela lei. · 

Si a 1nterdicção ou a incapacidade era 
annexa á outra pena, a rehabilitação não 
poderá ser pedida sinão pelo condemnado que 
tiver mostrado tal pro0edimento que faça 
presumir a sua emenda, e decorridos cinco 
annos do dia em que a pena tenha sido cum
prida, ou a condemnaçâo se ache extin:cta por · 
indulto ou perdão, ou decorric.os lO annos 
do dia em que a condemnação se ache pre
scripta. 

32 
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Si a interdieção ou a inc.'1p:i.çidarle não for l Art. lO:!. Só não são 1·e~pon5aveis pe!~ sa-
11.nnexa. 1J. outr·a.. petrn, ;1 réhauilit:1ç-:ia nft11 Usfa,·;1o os que se achin·em nos cas11s dOs
:poderá $er re'1ueriJ;i. ;::iníi.o depoí;:: 1le e:inco a.1·ts. :!4 e ~S. 
annns do dia e!<I que a se1üeni;;i. <ie conrl.em- .·\rt. 10:~. Posto que lll':> sejam r')Spoma-
.nar:ào se ti~er toruado í1•1•e\"O!!ll.Wl. · 1 Ó t.e!'mo e~tabekcido paro. ~r~q ne~e1' a re- n~is pe'~ pena, .s~riir) .Pe ª s~ tisfüç·iio: 
habilitaçiio é dupfo para os conde[')narlos l. Os <JUe com1nett.Bl'ern crimes (~t~<ul-
reinci<lenws; mcnt0 no {,x.e1·l"iclo de ;\eco licito, Jll"ati;:ado 
... A rehabilítaç1io se conce·1erii· pefo modo e m :\t.ten;;f1;i m·1l1naria ; . . .. 
estab1~\ec\t1ü p~l:\ lei, e prÓdU7. O Sf!U e!foitO. l!. Ü t]Uf !!r::ituttamenrn ttrnl' ra.1:tlCipMO 
:segundo as re:i;ro.~ pmell:t 1leterm1n:uL1~. ·1~ qa:ilqm:~r fü~ultatlo 1\1J c1·1me, ate;\,, ma.· 

Art. 91. A relHbilitacão e<mce1lida no con· x:;n:o ·'o µrn,·e1to reallz;:i.rlo ; 
demn:tdo. qwrntlo f,:•?" tlecl:i.;·a<ld innu~ente 1 l!f. O;; menr:i 1ma•1os n"~ :u-+.:l. 21 e'!:~; _ 
pelo Supremo Tribunal Feo!~r;tl. c:;n ,·frtu.Je l l\. O krceiro a que se refore o an. 10.:>. 
da revi~iío c:nra .. 7nlinari:t <1.:1 ~eu p1•0,,~sso. .'\ :·t. 1 o L ,, siti>fo,~ã:n >era "cmpr" <t mais 
no_s <:a.<os E'. pda f<wma quE< a li~J d .. :erm1n:l.r, 1 complew. qnn l\.;r P"~~í 1·el, i;Pu1!6. 1111 c:1' 1 d.e 
re~nt~g;.:;u·:~ o .e· :ndem~1<1do 

1
e:n_ l 1 '.1lu~ <.'$ d1· 1 du, Hfo.. :t r"anw 11.o (·~fentltdo.; pa1·a est.P :irn o 

reito, <J ,Je ,101tH•1 per:ltdo pe •. t o.:n,cnça. cun- d:1:111w <iflC rn~ iiltar a pe.'5 ,,, e bens do 0JT~n
demn:n11r-1a. .Jirfo ou <t ~on·'i1:iio rnu:-al ou econo 1míc·• ~.e 

A1·t. !JS. Qunndo o. lei out;-o. ~omr. 11ih1 i.ii~- ~eus il"nl·~icas SPri (1alc\lla•'.o cm L;11fas as 
puzer, n~..: e~'~ªt~~;t\·f?nçüe ... pun.lJus izc~c:~n:ic~lt~ su<1s l)~1·r.es e consequ~nda!:i. 
com a pen;i, lJe mnJt;t, o .~el.r;íJU"'rite P der;l .l.rr, . 11i:;, Q·i;:nlµa<lo t·r-~titnil'Ó .. ,. nt'"?ria 
fazei· ees~~ir- o C!i:·.~o da ü.c<:il~ pt-n·1 L ~;~~andv ,~ou~a. eütn i~1dl~:nn!z:.(,,çã.o ~~~is d~tc1~lortlçõcs e~ 
ante~do JUl~•trnentn ~1 so:m1na üo:~:-p~rY.~?ai~ut~ 11a !"íllta. daq• .. 1ena.. ü seu~~ri·.li':;:i.lenr.cL 
ao maximo_da p2~1a. co:nminada (!:1 ra a i!lO:--fH!L S.i.. n. ~nu~:\ estive,__. e~n po·le1~ de 1e ~·e,c,h10,. 
comra ,·enç;to, alem nas de>:pez3.s do proees~"- 0~t., n. e:itl"e!!ará cnm 0~ lucro~ o;,1·~t-bit'\.o;., 

"\rl. yn. A ex•~nc1;ão ,1!a. acção. p~-11~11 niio !ia vendo a sú,, in 'emnizai:ã<.> poli.;;; l:>t'llS do 
preJudi~·:i. :~ ai::~«o para as re5W.mi;t!Ps t~ a culp:i ·lo. q"e pcr•de:•,i, ~''!Ilp1·e a~ b~rn fe1!.i)l'fas, 
indernn1za.;:w '''' 1iamcw. sal,·o :< <>x•rnc."<;:tu nim~a neccs ,at·iu.s qae "Orveutura h<mve1· 
pord,.sisten<:ia 011 pe:\'.iio t.lo off~ndúlo, e e~te reito. ' ' 
não tenha n~:;a[·c;i.1lo o :;eu dil·eiw. r\l·t. !Oô. P:tl'3. s:tti~fazc1· o cqui,·a!r.nte. n. 

. Art. lO.J. ·"': e_xtí11cçã.o t'.;i {·.o~td~m!1ação ··o11.o::i. ser:·1. ,1,·a!ia•la. pelo seu p1·1!ç0 t)r,ii!Ja.J'io 
pe?a~ nao _pr~JU· 1 1c;i. :\ co~1<.li,.1nn;;ça"n~ rc-st:- e pclo11e í•.IT<içlo. co1nta1no q·;e 0.,te não ex~ 
tu1cç.:1e;., a w;!emnv.a~a.o 110 thJ.rnno. e ~is •:cda ;l som ma daquelle. 
t1~p~z;;s. 1!? Pl'OC•~~·">. ~XCf:;JW ll«. <:Xtl11•'("J.0 c\l't. J07. :\'a ~di:;fo ÇÜO Sr, CO!:l pre ~lO!l•l er;l, 
por a.rnrn~tm em qne ces~.i. 11 ;ic.,;ao ao fis~o nào ~ô os juro,; orJrna1·io~. os quaes se corr
para ha':e1· as des1,ezJs proce~5n:1es. t;ir;l:n na ;or,•pol"\':11.1 do d:unno ,~•tW•'1.·lo e rlesile 

1 

o n :omenr.o <lo 1?-eto. resnitano JH'O':o11·1,•nte 
'r!TULO x: desic. (JU retenç:to lh cous:i.. cumu tarnbem, 

mas só cont.r;t u atnor do fado que fm pu

D:i ~atisfagão do damno 

Art. 10\. O juiz criminal l)lle r1ecretar o. 
eondcmna<;ão penal ou p1·01er;r ~ecisii.o dns 
oomp1·ehendiJ,1s nos o.rts. 21 e z:~. i1'u:i.lmente 
condemno.rã. o a.mor do facto, 11. 1·equerimf'nto 
da p:l.l'te ou do rninisterio publico, e na f:J.lt:l. 
destes, ex-officio ú. satisfação do damno cau
sado ; S:l.! YO : 

r. Si o autor do facto estiver a.mente e nrro 
J]Uder ser jnlgll.~o ;i, revelia, falleeer em qual
quer tempo autes do julgo.menta ou tledsão 
:respectiva, ou tratar-5e das pe~sa;;.s enume
radas no ~,·t. !11:3, c:i.sos em que co1·rerá a 
<'-CÇâo pela sat[sf;i~ão indepe11dentcmentc do 
julgamento ou decisã.o, mas ainrh '!w officío 
IJer-ãnte o juiz cr-irninal comp1>tente; 

IL ~i em qua.lquer tempo o ofreotli<lo on seu 
ller•leiro prefe1·i1• usar da ac~::lo civil contra 
o réo. 

, nivel. os juros com;:iosto~. iudo cakul<\do con
torme o uso do :Oro uo critll(•. 

ArL \ 11~. A obrig 1<;ii.o tle s;.i.tisfazel' o d~mno 
p:l..º$u aos herilei1·os dos r••;sptJO$:kn:is, até o 
valor tlos bens herdados, as~im como o direito 
ne. lia. vei· a Stl.tis(ll.ÇàO pa>Sll.. :J..ó~ het•deiras das 
oll'enrlitlo$. 

Art. lOD. Para za.ranUa. tla. S:\tis!a.çií.o,a.lérn 
da sol idarieclade e;;tatelecldn. no arL 7l. os 
bens dos l."esµonsaveis pol' e\la se -cDmtide
rar-<i.o, de~rle o momento do facto, obte.nção 
do x·e~ultad.1) deste ou l'etenç,ão 11a. cousa: 

r. o~ immoveis legalmente hypothec:tdos; 
n. Os immoveis COJllO dadas em penhor. 

o~ credito~ por 8:1.tisfaciio •1e l!:i.mno 8ão 
prlvilegiaJôs sobre os movds e immoveis ;lo 
re~pons" ,·e!, coiu pre fcrcncia a. outro qual
q uel." crerlito. 

Art. 110. A completa rn.tisfü<;ão do oífen
tlirlo e seus herdeiros preferira SP.Ulpra ;i.o 
pagamento das mult~1s, a que tamuem se 
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_ applical'iio, com c~tu. restricção. as. gll.rantfasl t.odo c.u em. ll'1rte, abater a sua iocle:per~den-
estabe!ecirfas no al't igo antecedente. <":ia ou dissolvel-a: 

A1:t; · } 11 .. ~ª:to, lo 0 ca~?• niio fo?1

1
lo o e~~- Pena-de prisão por cinco a 15 aunos. 

d~rn.1ad~·- pnt ~u.c.to que se.Hi. pu111 '.e.. s:itJ•- Si tio c:r:ime rf'~u\ tara sep:tr:wiio.ainda que: 
fe1t~ º_<~·~:'.;ºº 1 ·~ 1-~o _cni oito d1,~.~- _c;u: ,l)'e temJ>•Jrn.m1.. •ie ;·d;.:ulll elos Esfa,i0o; d<J. Uni5.o, 
s~r.to ,\ ~i~ua.io,, ,,c1'.t. coodemns. o Q. ue •.. n- ou ue· varte desie: -
çao com tr-;))•;dlw pelo tempo ueeess •1·10 p:wa · 
ganl1ar· ~. qu:mW< <la satisfação, obserrnmlo-se Pena-<\ mesma µor 10 a :25 ann0s. 
as seguintes rcgTas: Si do crime 1·esul t.a~ a pc>rila de. :erritoric 

I. Si (1 réo l'o1· s l.,.avel. nte o rermhril~n ~;:~~~~~~~o:u <t su:~ iricoqim·:içilo ~. E;t;i.do es
total e el:'e<-r.ívn do o1fon<li•lo ou \Jer»:oito pela 
exc:i~s;i1> da l1.r~·O'ltet:a 011 do prnh, ,.r; Pena-~<: l•rbão p;:,rpetn,1. 

U. St fo~· in,ut•:;t\'el, até QU<'t1'0 mezcs. 110 Art. l h. lno?rponu v1;h·nfari:·~nteno t.ode> 
c:iso ile c-1nt1•:tvl·ni;iio; nm anno no de crime ou om r:a1:~e o ie:Tttono '"'º uiu bLailo a ou
afüi.n~·avel e dou.<> "ºde, inaffanç:n·el, (•ll pcfo • t:·o-d:L Untao: 
~lupt.~ •i:'~L5'~ µr:1zo~. si ~e pre:sumit· que a Peim-•'.e prisão pot· c:nco ;t 15 [1.nnos. 
msol v:tl·1lllc:tde e simulada. A1·t. l ln. Tomar ar1na.s o c!1hdii•) ltr~-.21!eiro 

E>~'' co "'~rn!.1:i...•>í.o ficará sem dfoito lo.:.:-o contra a Reuuhlica dc:huixo de bn,k":r;\ íni-
quc o réo (111 c.l,;nem por elle ~~: !sfit.e» ·a. rni;<a: • 
re~~ec:i•:~ illlp•~1·t:tnc;a>que. ~i n:in ro1· :~e- Peno.-cle ririsrio por qn:i.t!·o r.. in ~:inos. 
cett.L. ceJ ~\ o inc,mo d~;;.1.1 !0 <:l:~S mult:tE, em- Ari. u 7. Provocar !lírec~:>mc:it~ e ;:ior fa-
qunnro nu.o :;:e errar ~1J instltu1çu0Lic 11ue t?at.u. · , "' - .,:.. -.. . 1 r·1· 

0 arti~o H.>~ll in~.e. c1.o, urn:1. n.:\':1.0 e,,.,,-ang-m:~ :i. ?::(>:·)!" 1os .. 111-

A:«~ l !2 .. A lln•i1 o e os E~tados ;1odr,6.o c!"eai· Ja.1les <ou a nechr,u· guerro. u. Repaulic~t: 
«ca.ixa~ 'lr"-r2prtrnçlies->ª t1s ·1U~>~CS se!·~o reco- Pt_~na.-ric prisffo po! 1 rious :1. qn~~tro annns-
Ihid:1s = ~~ impo:·r.n.nci::.~ rle to·'a a. sat;~füç::o <!e 

1 

_ § l . " Si. nilo "'' .. ~;:,rítk~n· a gue:r;i. mas 
que ab1-irern. m;ío os onendidos, ,,s.sirn como t1ve,r lt(w1tlo ho~itltt•a<lcs ~' !.'. ;], nai;ao solfrer 
as quM.;i.~ •lo 'uzid:1~ .le som mas pronnientC's Qltuqucr liam l!O ou preJuiio-o JoiJ:·o da. 
do tr~ h;i.llt·• do., 1:nndc:nna. los n~s e't -.hci~c i · pena. 

· rneutr1s u~nitMeir>.ri.:<s. ou em S<•ltt:r:i. conüi- · § '.?.." Si ""'erificar-sc a gucirr~ - o 11ua11ru-
cional, êom :•pplil'aç;).o a sdisfaç.'i.o do da.nino pio da pena. . . · _ . . . 
C<J.U~aJo pm· crn1tlem:iados insulrn,·eis. Art. 118. Auxiliar alguma rtar;ao '.m1~1ga 

Art. 113. A satisl3.ç:1o elo dumno uUo pr~- a i':\zer f!Ueno. ou eom:notter c1octiltda.J.es 
screverá em iemtio :1l••um. contr:i. :1 Republica., forriecen(!o·lhe gente. ar-

• "' ma~. dinh•~iro. mtrniçl:es, trau~puréo ou por 

PARTE ESPECIAL 

Dos cri1uc~. cm1tr:mnçtics e pen~s em p a1fauhL r 

:n:.:c:"rn.o !C 

TITULO I 

Dos crimes JlOliticos 

CAPlTCLO 

DOS CR.nIES C::Oõ'\TRA ,\ ~EGURA1\ÇA 
REPCSUC,\ 

DA 

q u~'esq_uor ou tro8 meias: 
Pem.-•ie p!'i:>ão por 10 a 25 n?Jnns. 
,\1·L l W. Re;·elat' s .. gredos pol1ticos 011 mi

lit:t!·es concernentes ;i, se"ul·nn1·:t .~:i. Rcrnn
bli~a .. Qller <:o:nnrnnica.u<lo ~u pub!ic11ndo do--
cumenws ou fa.r:tos. de>enh•·~, plantas, Oll 
rn1tt·a~ inf111•1r1açõ0s ~rim rel:t('ão a matcri~>l. 
fortitic:içiies ou opel"itçi\es mibtare~, ci11e1' fa
cilitando de qualque;- modo ~1ou conheci
mento: 

Pen"-de pri;;ão <JU !lo detenção por um~ 
tres anncs e rnult<i de 500$ a :3:0iJO.)OD(). 

r. Si os segredos for1·ro reveh1dos a um 
E~tado estrangeiro ou aos seus agentes-o· 
<lo bro Ua. pena.. 

rr. Si os segredos forem revelai Tos a um-. 
Esr.ado em guerr:i. com o Brazil ou aos seus 
a2ent.~s. ou si o facto tiver oerturbatlo DS re
r:i.ções ami~avcis uo f!OYerno da Republica. 
com um govcmo e~tr:i.ngeiro - o 11n<>druplo 

Secçffn 1-Dos crimes contr"a a indcpe:1àencia, tla. pen:>. 
inte!Jridada ~ di9nidade da pati·ia 

1 

Si o culpo.do. em r:i.z~o do ~meio, estava 
•le posse dos de>r.nhos, d~s plan1a.s e dos 110-· 

__ Art. 114. Commetter facto tendent~ a su- cumenr.os, ou tinll.a. conhecimento dos segre
Je1tar ao doro.inio estrangeiro a União, no dos, ou teve posse ou conhe..:imento delles 
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por violencia ou fraude - mais um terço da 
pena em cada um dos gráos. 

Paragrapho unico. Com as penas respecti
vamente estabelecidas neste artigo será pu
nido aquelle que obtiver a revelação dos se
gredos, ou prucurar ter delles conhecimento. 

Art. 120. Quando algum dos segredos men
cionad.os no artigo antecedente for descoberto 
por negligencia ou imprudencia de quem, em 
razão do officio, estiver na posse dos desenlws, 
plantas ou documentos ou a par dos mesmos 
segredos: 

Pena-de detenção portres a 18 mezes e de 
multa de 100$ a 1:000$0000. 

Art. 121. Levantar sem licença plautas de 
fortific:-i,ções, de navio~, de estabelecimentos, 
de estradas ou de ontras obras milita1'es, ou 
com tll.l fim int roduzir-se clandestina ou a1'
tificiosamente nos respectivos logares, oD.de o 
accesso seja vedado ao publico: 

Pena-ô e detenção por seis a 30 mezes e de 
multa. de 5íl0$ a 2:000$000. 
i Só pelo facto de entrar clanrlestina ou ar
tificiose,mente em taes logares: 

Pena-de detf:·nção por um a seis mezes. 
Al'G .. 122. Commetter infidelidade no man

dato ou com missão o encarregado pelo go
verno brazileiro de tratar com U:m governo 
estrangeiro negocios da Republica de modo a 
prejm1icar os interesses publicos: 

Pena-de detenção por tres a 12 annos. 
Art. 123. As penas estabelecidas nos arts. 

I 18 e seguintes serão tamhem applicarlas si o 
crime for commettido em damno de um Es
hdo estrangeiro alliado á Republica para a 
guena e em tempo desta. 

Art. 124. Arranca.r, estragar ou desa.catar 
em logar publico, por acto de despreso, g ban
deil'a ou outro emblema •los Estados Unidos 
do Brazi.l ou de qualquer delles: 

Pena-de detençã.o por tres mezes a um 
anno. 

Art. 125 . Acceitar o ddadão brazileiro 
honras, pensões ou quaesquer vantagens de 
um Estado estrangeiro em guerra com a Re
publica. 

Pena-de multa de 100$ a 3:000$000. 
Art. 126. Exercitar a pirataria, isto é: 
§ l . ° Commetter no mar quaiq uer facto de 

depredação ou rle violencia contra b1·azileiros, 
ou contra estrang·eiros com quem a União 
não esteja em guerra ; 

§ 2. 0 Abmar da carta de corso legitima
mente concedida, para praticar, sem estar 
autorizado, hostilidades contra navios brazi
leiros ou estrangeiros ; 

§ 3. 0 Apossar-se do navio de cuja equipa
gem fizer parte, por meio de fraude ou vio
lencia contra o commanclante; 

§ 4. 0 Entregar aos pira tas ou ao imm1go 
um navio a cuja equipagem pertencer; 

§ 5. 0 Oppor-se por ameaças ou violencias 
a que o comm{l,ndante ou tripolação do navio 
o defemla na. oceasião de ser atacado por pira
tas ou pelo inimigo : 

Pena - de prisão por 10 a 25 annos. 
§ 6.º Acceitar carta de corso de governo, 

estrangeiro sem a competente autorização: 
Pena - de prisão por dous a seis annos. 
Art. 127. A mesma pena estal::!31ecida para 

os fa.cto~ previstos nós §§ 1 a 5 do ar1;igo an
tecedente se imporá: 

§ J •0 Aos estrangeiros que commetterem 
contra navios brl.l,zileiros depl'ecli>.çõe_:; ou vio
leneías em tempo de paz, ou em tempo de 
guerra sem estarem muuido3 de ca.rta de corso 

§ 2. 0 A todo o commaurlante de navio, que 
cornmetter hostilidades debaixo de bandeira 
d'tversa da do Estado de que tiver recebido 
carta de corso. 

Art. 128. Tambem commetterá crime de 
pirataria : 

§ 1. º O que fizer parte da equipHgem de 
qualquer navio que navegue arm;,do, sem 
ter passaporte, matricula da equipagem, ou 
outros clocumentos qne provem a legií;imidade 
da viagem: 

Pena-ao comml',nil::tnte, cl.e prisão por qua
teo a 12 annos; ás pessoas da quipa.ge'll por 
dous a seis annos. 

§ 2. 0 O que, residindo em terI'itori.o bra
zilei ro, traficar com pirataci conheci.nos, ou 
lhes forD.ecer embarcações, provisões, muni
ções, ou qualquer outro auxilio, ou imtreti
ver com elles intelligencias que tenham por 
fim prejudicar o paiz. 

Pena-de prisão por dous a 12 annos. 

Secção II-Dos crimes contra a Constituição da 
Repubbica,fórma de seu governo e os poderes 
da União e dos Estados 

Art. 129. Commetter acto tendente a: 
I . Mudar violentamente a Constituição da 

Republica ou a fórma de governo estabelecida 
na União; 

Il. Impedir: 
a) ao Presidente da Republica, ainda que 

temporariamente, o exercício das suas func
ções; 

b) ao Congresso Nacional, ao Senado ou á 
Camara dos Deputados a sua r eunião em 
sessão ordinaria ou extraordinaria; 

e) ao Supremo Tribunal Feder1ü as suas 
sessões ou audiencias: 

Pena-de detenção por 10 a 25 annos. 
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§ J • 0 Si o crime for commettido contra o 
governador, o presillente, ou assembléas le
gislativas elos Estados. ou qu:1lquer dns ca
maras rlest• s: 

Peirn-Jr.etade da mesma. 
§ 2. o Si contra os prefeitos, conselhos, ou 

autoridFAles municipaes de categoria corre
spondente: 

Pena-a terça parte da mesma. 
Art. 130. Entrar tumultua.riamente no re

cinto do Congresso Nacional, do Seuu.do ou 
da Camara; obrigar a qualquer deUes, por 
meio de força ou ameaças de Yiolencia, a 
propor ou deixar-de propo_r al~·uma. lei, ~e
solução ou outrn acto ; ou mfimr na maneira 
de exercer as suas respectivas fu ncções con
stitucionaes; obrigai-os a dissolver ou a le
vantar, proroga1·ou adiai· a sessão: 

Pen::i. --de prisão po1' tres a 12 armos . 
§ 1. 0 Si o crime for comrnetti11o confr<, as 

assemblén,;: dos Estados : 
Metach; da pena . 
§ 2 . " Si contra os conselhos m.unir·ipaes: 
A terça pa-ete da pena . 
Art. 131. Usar de vio!encia ou ameaças 

conto a a"Gdc uér membro da'> C<trnaras do 
Congres3::. p0r· causa do sou mamli1to : 
Pena-c~e pl'i ~ão por seis mezes a quatro 

annos, i:ilém das mais em que incoJTer pela 
viole•wi:i, ou amear,~as. 

§ 1. 0 St o crime for commettido contra 
qualquer- membro das assemblée,s tios Esta
dos: 

Metade da pena. 
§ 2 . 0 Si conk<1 qualquer membr o rlos con

selhos municipaes : 
A terça parto da pena. 
Art. 132. Commetter facto teur1ente 11 op

por.se ao livre exercicio das &. tribuiçfo;; 
constitucionaes dos Poderes Exeeuti rn e Ju
diciaria Federal ou dos Estados : 

Pena-de prisão por dous a oito annos. 
Art. 133. Obstar ou impedir, por qualquer 

modo, · o effeito das determinações dos refe· 
ridos poderm> que forem conforme á Con8ti
tuição e ás leis: 

Pena-de prisão por ·um a quatro annos. 
Art. 134 . Usar de violencias ou ameaças 

contra os agentes do Poder Executivo Fe
deral, dos Estados ou municípios, para con
strangel-os a praticar ou deixar de praticar 
um acto inherente ás suas funcções : 

Pena-de pr isiio por seis mezes a quatro 
annos, além rlas mais em que incorrer· pela 
violencia ou ameaças . 

Art. 135. u~ar de violencia ou ameaças 
:para constranger algum juiz ou jurado a dar 
ou deixar de dar sentença, despacho, ordem 
ou voto; ou a praticar ou deixar de praticar 

q nalquer outro acto na conform idade elas 
leis: 

Pena-de prisão por 'eis mezes a quatro 
an nos, além ílas mais em que incorrer pela 
violencia ou ameaças. 

Art. 136. Levantar motiJl ou excitardes
ordem durante a sessão de um tr-ibunal de 
,iustiça ou audiencia de um juiz singular, de 
modo que se impeça ou perturbe o acto: 

Pena-de prisão por dous a seis mezes. 
Art. 137. Alistar ou armar em territorio 

brazileiro, sem autorização do Governo, cida
dãos com o fim de militar no serviço de um 
governo estrang1~iro: 

Pena-de prisão ou de detenção por um a 
quatro annos. 

Si entre os alistados houver algum mili
tar: 

Pena-maü; metade em cada rnri dos gráos. 
Art . 138 . Commet ter facto tendente a. fa

zer tomar arir.gs os lw.bit:otdes da Rc.publica 
contra a Constituição e strn fórmCL de Go
verno ou dos poderes da União ou elos Esta
dos: 

Pena-de dete:ição por seis a 13 a:>.nos . 
Si a i nsurre: ç~o ou reballii:.u sa Yerii:icar : 

· Pena -· aos promotores ou clirecto1·es-por 
10 a 25 anno'~; ;;os que s(Jm·'nte neil,c. toma
rem parte pol' tres a 15 mrnos .. 

Ârt. 1:-!9. Arroga1'-s," e •.õilectivumente ex
ercer, sem direito ou motivo legitimo, um 
commanr1o ele tropas, praças, fo1·talezas , pos
tos militares, portos, ciclal'.es ou navios de 
guerra: 

Pena-de detenção por cinco a 10 annos. 

Secçcío 8• - Dos crimes conh·a os Estados 
estran geiros e seiis represe:itan t·es 

Art. 140. EnÜ'ar jurisdit!cioualmente em 
paiz estrangeL-o sem autor·id.a·1e legitima ; 

Violar tril tados . legitimament·~ foito3 com 
as nações estrangeiras ; 

Violar as immunidades dos embaixadores 
ou ministros estrangeiros : 

Pena-de detenção por um mez a tres 
annos, além das mais em que incorrer. 

Art. 141. Arrancar, estragar ou desacatar 
em logar publico, a bandeir;J, ou outro em
blema de um K-itado estrangeiro, por acto de 
desprezo contra o mesmo Estado: 

Pena-'de detenção por dous a oito mezes. 
Art. 142. Aos crimes OOünnettidos contra 

os representantes dos Estados estrangeiros 
acreditados junto ao Governo da Republica, 
por causJ. de suas funcções, serão a pplicadas 
as penas estabelecidas para os respectivos 
crimes commettülos contra. os funccionaríos 
publicos por causa das suas funcções . 
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Secçr7o 4" - Di.<pósiçiJe.~ communs âs secçues 
an:ct:od.cnta.$ 

Art. 143. 01·g:wizar uu .formar um b:irrdo 
a.rrnailo. uu ·~xc[:cer uelle o r,omrnu!ldo sUpe
rioI'. pu fu:icr..·tio e:::1pecial. pa1~a conunette1: os 
cri1rt<.':~ ;:o: evi~tos ·nos :~rts. 114, 129, IlS- l e 

CAPITULO II 

~os CRDIE~ CO:."'!'lU, o LIVRE E::tERClCIO llOS 
DLB.EITOS I'OLlTlCOS 

Al't. i4\l. Impedir c<•m vi()lencia, ameaça. 
,,u tumulto, no todo ou em partto o exerci cio II e l;J1i: . _ . _ . _ tle qu:•l~ uer direito politico, si o facto. uão 

Pcn,,-de pr·!o<~o ou tletençao por sc·i~ a. l;> 1-01· ;wevi~:o po1· llisposi<;fLo-espeeial de lei: 
anrios. _ , Peua-1'e dr.tenção por qrnttl'O ruezcs a um 
Ao~ <lcm:a, m:•t.acle tiJ. pena· 1 a.t;no, e intcrdic~:to dos diNitos politi~os J'.IQl" 

Art. l-i~. Coac•,rrer pwn o f;1ctn, fór:i •'o~ itm. :~ trcs únnos. 
caso~ pr~n$rn~ ~o art. l-t .. (i;1ndo a.sylo CHI 
a.ss1steneL• ou rurn~c·~n1!0 q~_1:tesqner- rel·tt~·~n~ 
aG h:!rP~o n-.J~ ('i\n~it:1ic·~ indicíldas n() a1·r.i;!!'o 
a..atct:cd~::!c~ rt1 fü\~or,,ccndo de qualq:icr· 
mG 10 as suas o;ier • çlies: 

Pcn:•-de L.eten~:ii:o yor seis mezes ::L qu .. tro .
1 

anno;. 

TITUL'J III 

Dos crimes contr-a a orcle::n puõlic::L 

CAPITULO I 
Art.. l <5. Ficarito Licntos da pe:1(l. os qne j' 

diss11l1' ·rc.•1a n barnlu, nu ímpedir0m •111r· 
-cornml'tt:i o c:·ionc ll:ira. ~U() rn fur1nou. "11. 
fazerr•io ;1p~n"s p:trLe 1'elle. se rl)tir:1rem sem 
.re;;!.,cw. c11i.l'e~·ando ou :1liamlonrz.n·10 "' ,,1·· 1 Al't. 150. Ajunta.!·em-~e tres ou niai~ pes
ma:; à pri1n0ir:t ir!tin!:V:~o (!:~ úuto1·h1:vlé•. so:!.~ com o fün des~ ::.iuilarem 1nur.uamf'nte a 

',.. 1 •G e n~llÍ"'t~em ist · é con"rrta.- emnrnettet· a lgum crrnie, ou 111·1v;.ir _ illeg-a.l
,._ "- ~ · u -. • " ' - " • V · 1 e r 1 •uem do "'OSO ou ex r1 i ·10 tle al ~e~n.-sc YU) 'Í'1~ r<~s..'.oas corn <lr~t~?·rn iua-'u..; m n -'~.ª~)_:... :e "' • l:' .; e · 

m~:o~ _ pal'a tor.1mer,l/ ... r qua.Lqt:e~· '~º~ cr·i11irs l gui!.'.!. i:i1·cito on ?e~Pr: 
pre1·bt .~ JiO-' :LH-. ! 14. l:!!l. :i~. 1. ! l e l:J~. Pen;1-_1b detensao por Ul11; a L!'•!s mez~s. 
não ~e t~!!tlv C < •:..ne~a· o :i. 1·e1IU7.!r :i. ~wto: Art bl .R•"umrem-se lfül!S <lu 20 llt'.~soas, 

Pena-,:·. t.1.,,1.n!!ÇLO tle ilous a iif:i.; :Lll!lOS. 1 armadas todas ou par1e r,e[ia$, p:~r:L (\ tim tle 
__ . ." . . ·.. . dJ5t:i.r a pos.:;e do P.mpri";.;ado pnblwo cnrn pe
t' l~~~ra .. l~MJTO na pena o qnr• 1l 1::::'t~!;1· 1ln tcntPrnc-r..tc nome~rlo e 01111!~'~ {1 <1t:"t r.itt:!1_1 lt:"gl-

Cú?~P·H'~~.tO a n 1.:·.:;. ~lL~ _co~nc .. f;.•1 ,~-~ QXr~e·~H~·:1 1\ _ t~t11 tiino ; ou 110..1·0. pr·h~~i.:-o do exe1·':!C'io ~li·; 8eU 
crime e .:ir.ti~ de rn1c1?.tl0 qualquer !H'<li:r•11- em;•!·ego; ou ob~cal' a r:xccw;:i.o e curn
mer!to crrni111~1. pr:ait·:no de (lrralq_uer acto ou ordem lt•g::il de 

A!'L [4i. Pr·oyocar ou exc~f.~~~ trira. 1 .,0~ ;.:.uto;:·ida.JrJ lei:;ití'ma: 
ca~o:.; Jn·evt::-L~1~ no:-; ~'1?.·ts. J =~ e 141 por (·~~~Pi- Pena-ao~ cllef!;'s e pt·0:tnotnrcs ,,_~f. sediçü.o-
}ltO:> i!nprê5:so~~ :yth"Fl'l.1..ph:l.·~o~ ~u :r 1:av;nf,J~. lle prisúo por um a ~eis 2-nnüs. 
a 1s.imrue~t~:- r;s c1·11ue; 1nc:1i.:1onu.:ios r:os Ai·t. lei::. Fícariío ioeutos •la pena r.s oue 
arls. 114. l'.!D, ns. l. I! e l~S: :L1J:~11 lar:arem o ujuntam~nto il\icitu ou 'L ~e-

Pe:i:t-d? ude:11;;io po1• u:a a qimti·o :rnr?os] r11~·iio. r)))er!ccer1do ~l a1!JJ11Je5L~L<;ilo t!t:. autori- , 
e de mulfa cori·espuw1ente ã metade do ·1 da•'e. . · 
·tempo. A1·t. l:S:~. A'» p~n:isestabelecidas nos ;.irligos 

- - .. · - . <lntec~de::1.(•s s~r<J.o accumuta.rlasa.~ <Jlle m<:or· 
Si a. Pl'Ovoc;::.ç-:;? for pur c~cript~~ nao irn- i•··rcm IJ < l"êos por uutros éri:lics com1,:cttidos 

p"t'<'s,OS , m; pur alSCUl:S•JS ~ffi l'(!UiltQeS publ1- · ;l~o mesrna QCCa~iií.Oecom O au;;mento cl<J. terça. 
cas: pa1·te q_u:rnr.o o fürem contra 'L auturidu.de 

l\Ieta•le clo.s rnna.s. uu algum Lios seus agentes. 
Pa.r<J.gi'aplio unico. Si se tratar clc provo

car os cr!1ue:; pre~·istos nos arts. 1:30, 132 
e 13::: 

~iet:l"e das penas na conrorrnitlade cles~ 
.artíti·'j. 

~\rt. l4S. A' pena ele 1!eteuçií.o supc1·io1· a 
sei» tlU nus. est1~ belecida neste tllulo. p01\e1·á. 
ser a.ccamu!Jarl:> " sujei<;ão á vigila:icia es
pacial du. policia. 

CAPITULO 11 

R.ESIS TEXCI A 

Ai:t. 154. Oppor-se alguero. de qualquer 
moé1o_ com força. ã execução d:i.s ordens le· 
g:.i.es das :mtoridades compet<;:m;e8; 
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S! ~.1~ v_i,~tu1!; da._~f posição oão se eiTacl\1~1: l e da i~teràicç;1o de direitos pO!' jous a cinco 
n. dll 1~e11"1 °' o. de11a .. a, ou no caso d;. elle a.nnos • . -
ctu;u-,;;(,_ ><i os officia.~s enca.rreg:ido' da ex- Senr\Q_ por neglígencia.: -
ccuç;~o. S~·fft''.'.l'~.m a~~um:;i- orI<insa. p~soal poi· Pena. -de detenç[Q poi: tPeS mezett a dous 
parte '1"· r~~1_~.ente,,. annos e de 1nterdicçüo de direitos por ·tres 

Pen.1-'--·11• pris:í.o i;.01· um ~- qu;ttro annos, mezes a nou;; a.anos. . 
além d~:- <J1ll" incor:·,,1· pel:i. often~r.. · Al't. Wl . Em t odos os caso5 previstos nos 

Sí ;, d il io<t>11r.i:i. ~e effectuar sem atg1Jma of· 1 artigo;; :<nte.~edentes os responsa...-eis serão 
fens:i. !'"~-~'li, :-pe;m; da opposi~-3.o: :punidos com o :lngmento de um ~exto a um 

PP11a--.-l!! .,.1•i, ão por seís mczes a dous- aii- terço da pena em cada. um óo~ g1'boe, quando 
nos. i! ~e tr atar <l~ _preso que esteJa. cumprindo a 

. __ • . 1 pena de p1·1sa'l pel'petua . 
An. !•>•;· P1·ornc ,,. por escrip:o$ ~mi:ires~o>, 1 Art .. 10:?.. J::>;~rlir·SE\ o pres':I iior elTcito de 

lyth .. :.n-·n r·:.wl ·~ <:>U :ra.v;i.~~s os crime~ .rne11- víolencia C•.1ntr:i. o ca.rcereiru ou guarda : 
clonar!"' 11ü~ ar·t- . !::>! e w 4, e bem 11ss1m a Pen· . 1. 1 _. - 1 ·. 
d esoi:i; .. 1,.,·(>•' ás iei~: · ·. a.-.i_ iipp 1ca•.e a • 10 cnc1.\. 

l 
Art. Jô3. Evad1r ·se o wn•l.-mn:.do por 

P1·na.-;:t: -.~tcn•:·ií.o _P?r dons a IG mP.2cs e cffe ito ele violcncia contra as pei;l;Oas ou 
mult;1 ~""·1·e'-pPn•~~· 1 1te a metade d'> temp'> cousas : 

Si ,, p•.,_.,·.,::i. :iill fo; fei ta p.1 r escr!pt'..';: ~ão !. Si e~to.m cumprin::o a pena <le prisilo 
impr·es-.-,; 0 :1 pot' discur.;;os .cm rcumu<:s PU· perpetua: 
blicas: Pcn:i.-augmcnto de tres mezes :i. dous a.n~ 

no~ 110 t:·« !•allto con~iderado m:li;; rigoroso, 
.
1 
den tr;> ou 1ôra. rlo estal.>elecitnento pen:t.l. 

ll. Si E>~i.a.,·a cumprindo outra peo:i. re-

i 
~trlcti \":). da liberdade r~s:soal : 

Penn-p:·orog:tçiio 'lo um ~exto a nm"terco 
da pena. qt:c !h::! fü.lta.va cum prir. comtanto 

1 que a pr·o1·ogaç1io nü.o seja iu frrlon1 t1·es me-
Art. i:'{>. Ti1wr pm• meio de violencia.s e 

1
zes. nem ~u~'1:iu_t' :i. tres arrnos. 

ame:~1;:•> ,~ :•n:orida:le ou seus agentes o q ae E~t.1"' d1SJJ<>Sii;ues se a.ppl1c:1m a o coade-
<?stiw ?· : e-:::~'" ente p :·cso: mna1lo ;v.lulir.ti1!0. confol'l!lC os a.rl$. =~~ :l 40, 

. . - .•• _ a. trab.i.lhos [i"•:·a rio estabelecin1e11t • ,,-:·na.!. só 
~ca::-:-· •~ pr~~ao poi• um n qu7t'.~ anno~. pelo fücto d'1 ev;;.s:!o do logar onde ttitbnlhri.r. 
Si;• ti::::·:··· :.':': - ~ q1.1alq,ue:_· S'.:"""·t do P"'°,'. .\l't. 1134. _Yiola.r :i. ex~cu~'ãu eh 8ente1iça 

<1Ue n 1.( .. " • !-'' t .. 1111!0 em n .1.,rnnte, ou po. cond··mnuw1·1:' : 
est.ti· e .. , ,, 11:: :;; un:.i•1 : 

·· P~n '.,- a inn.:.ina 11· ~1· ~ei :; a JS mPZ"'B. 
A!·t. I S~. :\~'ornm~ttcr q na.lq nm· pr isilo 

-com 1:ir·,::l -.~ e ,u:--..tr .. oger os ca.i-i.::c?~airos ou 
.guar1las _:l r., .. ii1t:\r a evasão dos pr1.:sos: 

Si (· ... I ; ~ ~· ,-,· ~ · ! t1: t!" : 

L O condemnado i> interfücçii.o do direito<: 
ou ;"1 pfr;a~ão <lo cxercicio de uma pl'otis~ão 
ou a1·te: 

Pena- ile d ete:i~~i.o por nm mez a u m a.nno, 
ou de mu lt:• de 5Ct$ a. 2 {)(Jfl:?; $1l!Vt\ a. con
demnar;ii.•J a.nteri<.ll', q_ue S<!t·ti. cmilprida. illte-

Pc-n:,- ,, ,. c:,r i,ii.O por tres a. 10 anüos. ;,'1'a.lmeiliC ; 
Si "(·Y:c-:'.ri 11~-~1 se ver i fic11~· : ll. O &ujcito i ;igl!a.ncia especial da. po-
Perra--:t .. , ·· m;1. por• um a cincv annos. l licia: . . 
Ar• .. •: -~ - FnzAr ar 1•omb:i.mento 11<1. p:-i>~o Pcna~dc p ris1o por um mcz n um a.nno, 

por .. nt'_,, , ,, ,,,, ··'~,ou po;:;.a. se e-;:v:iir o pr·~o: ficando su~pen~o o cõJrW rla. Yigi!a11.::i:i. du-
Peo•· _ ,:, 1ir i· i\•' p::i1· ~eí:s me~es :i. t rc-r; :~anos. r~nt~ o .c~~i~pr!memo cl~st.a . ~na. na. qu;I 
Ai·t.. 1 ~,~ 1 . t·'acilita.r 1i eva,,,ao ao pre~o po:· nao ~er:1: 1.~ado em coma o tempo da pr1sao 

rnei• ~ ;\,· a~ 111.·o~ : · pre,·entn·a. . 
P(·n;i.- •l1; .. e'..\:Dí:iiO por tres mczcs a um 

anno . 
Al'i.. ; 1iO. ileix;ir tl'•~dir-se o preso ô car

cerei r·ct o·~ 011 cr:i. Q\1alo.uer pcs:;o:t a. q11cm 
tenha si·!a co:r.metfühl a. suo. gua.r-da ou con
<lucçt•o: 

Senil·' por co"n ivencia: 
Ptm:~-d·~ p1·is5.o por um a qu:\tro annos, 

<Je mui e" c"1·rcs1•:011dt!:1te a metade do tempo 

CAPITULO IV 

DESACATO E DESO!lEDIENCIA 

Art . 165. Desac..o:ita.r, isto ·é, otrendor por 
pala.vr;ls ou a.ctos. de qualquer moe.lo, a hon
ra. a, rc1lu tn.c~o ou o decl•l'...i de um membr 
dv Congresso Nac.ioon.l ou c.u de depositariO' 
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ou agente de autoridade publica na propria 
presença e por causa de suas funcções. 

Si o desacatado for um membro do Con
gresso ou um depositaria de autoridade: 

Pena- de prisão por um mez a dous annos 
e de multa correspondente á metade do 
tempo. · 

Si um agente da autoridade-metade da 
pena. . _ . 

Si o desacato for feito nao por motivo das 
funcções, mas estando o funccionario no ex
ercicio dellas : 

Pena-a mesma, diminuicla de um sexto á 
metade. 

Paragra pho unico. Si o desacato tor prati
cado contra, corpos judiciarias, politicos ou 
administrativos ou magistrado em auctiencia: 

Pena-de prisão por tres mezes a tres an
nos e de multa correspondente á metade do 
tempo. 

Não haverão logar as penas deste artigo si 
a autorir1arle houver dado causa ao facto, ex
cedendo por actos arbitrarias os limites de 
sur:.s att ribuições. 

Art. 166. Desobedecer á autoridade em 
acto ou excicicio de suas funcções, su não 
cumprir as suas ordens lega.es : 

Pena- de detenção por um a tres mezes. 

CAPITULO V 

DA ASSOCIAÇÃO P ARA. DELINQUIR 

munições, instrumentos, guarida ou lagar 
para reunião. 

Art. 169. Aos crimes commettidos pelos 
associados, durante o tempo ou por occasião 
da associação, se applicará as penas respecti
vas, augmentadas de um sexto a um terço, 
accumuladas com as previstas neste capi
tulo. 

TITULO III 

Os crimes contra o livre goso ou exerci· 
cio dos direitos individuaes 

CAPITULO I 

DOS CR IMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL 

Art. 170. Red uzir a!guem a escrn,vidão ou 
outra qondição analoga : · 

Pena-de prisão por cinco a 15 annos. 
Art. 171. Privar illegalmente alguem de 

sua liberdade pessoal : 
Pena- de prisão por um mez·a cinco annos 

e de mu lta correspondente á metade do 
tempo . 
. Si o réo para commetter o crime ou na 

permanencia delle usar de artificias, amea
ças ou sevicias, ou pratical-o com o fim de 
vingança, lucro ou pretexto religioso ou en
tregar a pessoa para um .serviço militar ex
trangeiro: 

Art. 167. Reunirem-se cinco ou mais pes- Pena-de prisão por tres a oito annos e .de 
sqas para commetter crimes contra a admi- multa correspondente á metade do tempo. 
nistração publico., a fé publica, a incolumi - Si o crime for commettido contra ascen
tlade, publica, os bons costumes e a ordem na dente ou conjuge ou contra funccionario pu
familia, ou contra. a.s pe3soas e a proprie-· blico por cansa de sUas funcções, ou si do 
dade: crime resultar grave damno á pessoa, á saude 

Pena-- de prisão por um a quatro annos ou aos haveres do offendido : 
a cad>t uma dellas, . só pelo facto da asso- Pena de prisão por cinco a 15 anuas e de 
ciação. multa correspondente á metade do tempo. 

I. Si os associados percorrerem os campos, A pena será, reduzida de um terço á metade 
ou as vias publicas e ~i dous ou mais delles si o réo restituir á pessoa a sua liberdade, 
andarem armados ou tiverem armas em de- antes de qualquer procedimento legal, sem 
posito : ter conseguido o fim propmito e sem lhe ha- . 

Pena-de prisão por dous a seis annos.. ver causado damno algum. 
II. Si a associação tiver promotores ou Paragrapho unico. Fica sujeita ás disposi-

chefes , a pena parti. estes será de prisão por ções deste artig0 , além da interdicQão dos 
dous a seis aunos no caso da primeira parte otll.cios publicas por um a cinco annos, a au
deste artigo e por tres a nove annos, no caso toridade que com abuso de suas funcções ou 
do numero antecedente. sem as condições ou formalidades prescriptas 

. . pela lei privar alO'uem da sua liberdade pes-
Paragrapho umco . A's penas estabelecidas soal. º 

neste artigo será sempre annexada a sujeição A t 172 s ·bt . h ' , · 
á vi 0·ilancia especial da policia. . . r · u ra ir• sern ser para fim 11-º _ . . b1dmoso, de casamento , ou de lucro, pessoa 

Art. 168. Serao p~m~os como cumplrces 1 menor de 15 annos, com o consenso della, 
o~ _q~e a estas ~ssoctaçoes ?U a quaesquer aos seus paes, tutores, ou a quem a tenha, 
d1v1soes dellas mm1strarem ahmentos, armas, ainda que temporariamente, sob seu cuidado 
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ou guarJa, ou ret.el-a indevidamente com o 
consenso della mesma : 

Pena-de prisão por um mez a um anno. 
Si o facto for cornmettido sem o consenso 

da pessoa subtrahida ou retida, ou si esta 
não tiver completado os 12 annos : 

Pena-de prisão por dous mezeEI a cinco 
annos e de multa correspondente à metade 
do tempo. · 

Art. 173. Recolher a qualquer prisão al
guem se· , ordem legal da autoridade compe
tente, ou não cumprir sob qualquer pretexto 
a ordem de soltura: 

Pena-de detenção por um mez a um 
anno. 

Art. 174. Omittir a autoridade compe
tente, retardar ou recusar proce,1er ou dei· 
xar de reclamar daquella que deve prover, 
para fazer cessar qualquer detenção illegal, 
de que tiver noticia: 

Pena-de multa de 100$ a I :000$000. 
Art. 175. Commetter, o que '10 achar re

vestido de qualquer poder ou 8Utoridade, na 
guarda ou conducção de pessoa prern ou con
dernnada, actos arbítrarios, ou usar de ri
gores não perrnittidos nas leis contra ella: 

Pena-de detenção por um a 30 mezes. 
Art. 176. Si na pratica dos crimes pre

vistos nos ar·tigos antecedentes se tiver tido 
em vista um fim particular, no caso do art. 174 
se annexará a pT'isão por um a tres mezes e 
nos· outros casos a pena serà substituida pela 
de prisão com o augmento da sexfa parte, 

Art. 177. Constranger injustamente al
guem, usando de violencia ou ameaças, para 
Jazer, deixar de fazer, ou tolerar alguma 
cousa: 

Pena-(1e prisão por um mez a um anno e 
de multa correspondente á metade do tempo. 

Si a violencia ou ameaças forem commet
tidas com armas, por pessoa disfarçada, por 
duas ou mais pessoas reunidas, por escripto 
anonymo ou de modo symbolico ou prevale
cendo-se o reo da força intimidadora resul· 
tante de associações secretas existentes ou 
suppostas: 

Pena-de prisão por um a cinco annos e 
não inferior a dous no caso de consecução 
do fim. 

Art. 178. Ameaçar a alguem, fóra dos ou
tros casos previstos pela lei, de um damno 
grave e injusto: 

Pena-de prisão por um a seis mezes e de 
multa correspondente á metade do tempo. 

Si a ameaça for feita por algum dos meios 
mencionados na segunda parte do artigo an
tecedente, o duplo da pena. 

Camara V. III 

CAPITULO II 

DOS CRIMES CONTRA O LIVRE l~XERCICIO DOS 
CULTOS 

Art. 179. Desrespeitar qualquer culto es
tabelecido no paiz, impedindo ou perturbando 
o exercício de funcções ou ceremonias reli
giosas, não contrarias ás leis e á moral pu
blica: 

Pena-de detenção por um a seis rnezes e 
multa correspondente. 

Art. 180. Destruir ou damnificar, pordes
prezo a um culto estabelecido, ou por qual
quer modo vilipendiar as cousas destinadas 
ao culto: 

Pena-de detenção por dous mezes a um 
anno e multa correspondente. 

Art. 181. Vilipendiar o ministro de qual
quer culto estabelecido. 

Pena-de detenção por seis mezes a um 
anno e mulfa correspondente. 

Neste caso só se procederá por queixa da 
parte. 

Art. 182. No caso de víolencia ou ameaças 
contra as pessoas, as penas terão o augmento 
de um terço e a ellns serão accumuladas as 
applicaveis ás violenci.as e ameaças. 

Art. 183. Abusar ou zombar de qmdquer 
culto estabelecido por· meio de papeis im
pressos, lythographados ou gravados: 

Pena-de rletenção por um a seis mezes e 
de multa correspondente. 

CAPITULO III 

DOS CRii\iES CONTRA A I:"!VIOLABILIDADE DOS 
SEGREDOS 

Art. 184: Abrir maliciosamente carta, te
legramma ou papel fechado, endereçado a 
outrem, ou indevidamente apossu,r-se de cor
respondencia epistolar ou tel<'graphica alheia 
ainda que n1ío esteja fechada para conhecer
Ihe o conteúdo: 

Pena-de detenção por um a tres mezes ou 
de multa de 50$ a 500$, alem das mais em 
que incorrer pela violencia á pessoa ou cousa. 

Art. 185. Supprimir indevidamente cor
respondencia epistolar ou telegraphica en
dereçada a outrem, ainda que estando fechada 
não a tenha aberto: 

Pena-o dobro de qualquer uma das do 
artigo antecedente. 

Art. 186. Si da revelação do conteúdo da 
corresponclencia, ou da suppressão della re
sultar damno: 

Pena-o dobro. 
33 
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CAPITULO V Art. I S7. Public3.r indevid:1mente o que 
esti~er na posse de con~p1,ndencia;-epistolar 
ou tclcgraphic:.. o ~eu contelir.o nilo rlesti· 
nado . •:i publicidade, de modo que do facto DOS CRIMES COXTRA A LIBERDADE DO T P..A.BAUIO· - -
res11lte damoo: · 
· 'Pena-de detenção -por «ions a seis .mezes. 

ou.de multa. de 100$ a l:Oü0.~000. · · 
· · Art . 188. No duplo 1\a.-< pena...:; ineorrerá·o 
empreg:i.· lo . do~ correios ou -'los telegraphos 
que C.•.i_nmetter qualquer do.o fan.tos p1·evistos 
nO!' n.rngos antecedentes. al&ID. cfa interdicçâ.o 

Art.. 1 !l-2. Constrongel' ou impedi r :i.1-
guem o.e exercer o seu cornmercio, industria. 
ou ofilcio; de abrir ou fec!Ja.1· os se11s e~tabe
lecimento::> e ·oflicin:i.s de trab:i.lbo ou .nPgoeio-. 
de tmballlar ou <leixar de trabalhar em cer.: 
tcs e detcrJDinados dias: 

de dire!los por um a cinco :urnas. Pena-de detenção por um a tres mezes. · 
,\rt. 189. Revelar sc::rr:e·lo co:1füvlo ou aes· A1·t. 1!)3. Desvin.r oner:i.rios ou traba.lha-

coberto e:n raz.iio do offkio. pnifi~s;Io ou a:·te, ltOres tio> e-t:J.belecimen.tos em que Corem em
sem ru~to motivo, de mouo que :pos . .;a. camar p_rega.dos, por meio de amea<:as, 0:1 Yiolen-
d3.!lloo: c1as: 

Pen:t- de det,enr;ão pm• ur:i :?. fa•es rneze; ou Pena-dr~ detençiio por um a trcs mczes e. 
de mrrlr.:t <l c 50$ o. 500;;. n.lêm da intcrdic;;fo multa. de 200:3 a. 500$000. 
do otrlcio pQl' ü•e3 a. >eis me71!;:. ou prinçiio Are. 19-1. Causar. provoc.."l.r ou faz;;r per
da. e:,cr .:1cio de pl'Ofi~Jo ou a t·te por dou;; a uur-.i.r, por meio de YÍO!e11cia ou ameaça, 
sers meze;:. uma cC:l:isação de tra.1><1.!ho para. ímp)r, quer 

E""ect· U"nª.o·S"' , .1 1 nos opera1·io~. quer aos patrões ou em r1·eza-
...,, ~ ' - O r.amno-O uUp,o da. pena. riM, diminuiçtí.o OU :;.ugmcnto ele salariO, 

A excepçflo do c:iso 1'.o a:·fü:o a.;itecellenle m.odificn.çil.1J oa r escisão de contracto : 
só se- procederá po1• queixa da.· -1,artc. Pen:i.- J.e detenção pelo duplo e a mesma 

CAPITüLO IV 

DO> cr.un:s CO:-i't!~ .... A l'.'>\JúL\l31LlDADE Dú 
DO:•ll Cl Ll O . 

Al'L HlO. Pcnol!·:i.1· ou 1•on::c1·,·:t1•-se. nn. 
c:i.m .alheia. ou cm q_u:il•1uct· 1!c ;;u::..'i dcpcn
tJcilcl:l."" , ~t)m con:-ii·oi l~l!PH '. :J ~ i, ~ q u::;n neí la 
m·.>.:·•.'- l\ ou_. :tl!i. cut1":t.l" r.111 p.· :·r:t:;.rcccr pl1:· 
me:o do :i.;·uficnos ou c:r.ndr-<li:,:1;:1entc: 

I'ena.- de prisii.o por tlous ~. , ·:is m~·zc.~. 
Si o c··i1n~ fo11 cornme:üi.L1. (~~,~·r~ondo-:.:c 

-vioi tmci~ .tra alguern. n:<~:it;o·~l.~ •\,! arm~. 
IJO!' " 1:a.s . 1aai$ pc;:~:t.~ :\:ua:.ia, cu :i. nou te 
não •eoclo para acudir :i. ;·ictim~~s Je cl·ime 
OU cle·Mé>"CS: 

Pcn:i.-o 1lupio o.lêm <lus m;'.is em que in
co1-;·(:lr . 

Só se procederá por queixa ela. pa.:·tc . 
Art .. 191. Penetra.1• :i. anto~·:•1a· 1e ou seus 

agentes nu c3.i1:i. alheia r~ uoute ni.io ~en(~O 
pa1•a:i.cu.~ü· a victim:i.s de crime.< ou rle!'a.st:·es, 
ou r1 1~ . rha. sem. ser nos ca;ru e peia. fórma 
pres•mptos no. lei: 

1 

m~lta. 

TITULO IY 

CAPITULO l 

PECüLA.TO 

Art. 195. Snbtrahi r o funccionario pu
lllico. ou disr,rahir dinlreiro ou cou:;ii movct 
de qu•• te!ll.l:i. n. adm inistra•;àv .. exa.c,:ão ou 
~u:u·1!a: 

Pen:i-1i0 pr:s:lo por mn :1. C>it·' annr.s e de· 
mnlt:~ de 5a 2:i º/0 Ü;\ quantia. ou v .. l ,.1 r sub
r. rah!tlo ou d'stralúdo, além d;i, intcrd.kçãc 
pkrpetu:111e . direit.Js . . 

Si o dn:nno for li~eiro. ou for nlen::1ment~ 
satis:'ci to an..~es do jutga.rnentc: • 

T'en'\-meta<1e; sendo ::. int~rdicçio tempo
ri-r-ia. 

CAPITULC 11 

ooxcussXo 

Pena-de dete:ição po« um meza. um ::moo. Art. rnô . Abusu o funccionario publico
Si o :1 ouso ue a.Utorid:ule r.,r acompanhado <lo ~eu olllcio para con,.;tran~.;r a.l:;uem a dar 

de acta;; ;1r1Jitra:·ios. o t.luplo !llJ. p!)na que oa J>l"omctte1: imleYiuamente dmileiro ou 
seri subsfüu ida pel:t rlo p:-j,;'i'l e .'.lll "me~ta1:a qt:a.lfJUC~ vantag.?lll a si ou ;.i. to:-ceiro: 
d e urn s.~xto, si o rê:o ti Yer obradi com um Pena- t! I) prisão por um :i. oito ::innos e de 
íim pamcu1ar. l multa de 5 a 20 "/o da quantia ou valor dado 
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ou promettido; além d:i. interd\cção rerpett;_:t 
de direitos. 

Si ·a q1l~n.ti::. ou "Ç"antagem 11a.da. ou pro
mettida ror de pouco valor: 

\f Pfade da. pe~.m. senU.o a. in ter1Hcção tem· 
para.ria. 

Pa.r~rai;ho unico. Si o crime preYisto 
·neste <•rtigo for commettido _por meio de in
duzimento: 

Pen:i.-rfo pl'isão pOl' seis mezes a qu,ü1·0 
annos e <le multa. decíncoa 20 "/.,.do respectivo 
"alar, o.lera d:\ intcrdicção tempora,·ia. 

Si o C!Hpl'egaclo receber o que não e Llcvirlo. 
a.pro·;eíto.ndo-;,o sóme-nté do erro de outt><~m: 

Pena. -a rnesm::i.. sendo a. da prisão por 
met:i.•'e do tempo. 

Si a. somm<t ou vantagem iwlevid:::nr,ntu 
dad:1 ou promettid:i. ror de pouco valer. a. 
:Pena. r~e-rr!~:!.o ~er;"t rêspecti vau':cnte era c:\da. 
um do~ C:l!OS tle tres a 18 mez.e~ e de um mcz 
a.um anno. 

CAPITULO III 

Art. 107. R~ceber o funcciouario publico. 
por acto tlc ~ru otficio, pa.ra si (•ll p:tra ou· 
trem, em •' i11hoi1·0 ou em qua<•squc:i· v;LnLa· 
gens. re:L1·ibuiçii.o que não llio sej:i. Jc•·iJ<1., ou 
ucccitUl' !Jl'D!lléS:'U tl~SLD.: 

Pena-:~o pri~ii.o pnr seis mczes a nr!t :i11n'J 
e •.Ir 1r111lt:t de r.rlph) tio v:tlor rrc···1>ido 0u 
proi1ier.tiii<t, alé:u th i1H.;rJi•··:~o tempo!·:d:~ 
tle 1.lire:too. · 

.-\i·t. !~~- lle•:el er 11 fu11cc:onMio nulrlic•1 
uu fazer im1mcttar 1.li!ihei1·0 úll 1]lÍ:dcp:e1· 
vant:~om, p«r:~ ~i ou p1m ou~:·c::1. :l '. illl oiu 
r~t01rtl:1r ou omittit• urna.do ·~o p:·,,prio otli· 
cio, 011 pat':t pratic:tl' um a<.:to coni:·a os J.cYe
re;; do 1msrnu o!"Ilcio. 

Pena-de prisi!o por ~·3i$ mczc.s a quatro 
<ennu~. e (fo 1nultr:. do triplo <lo valor recebido 
além 1la int~rdicçiío tem pôl'a:ri a tle direi tos. 

P(lro.g-r~pho unico, A pcn::i. tlc pris:i.o !Ct'i~ 
imposta. no dupl0, si o fücto -r.iver como con· 
sequencia: 

r. A nomeaç<io ou conce>são <le empregos 
pub\lco~. g:';Ltif.c~ções, pen.sue~, 2mprez:0.s ou 
privilegies, ou a. celebr11çii.o de cootra~tos nos 
qu:i.es s~ju interessa.da a. administração a qll-O 
pertença. ou de que dependa o rum:cic.nari 11 ; 

If. 0 favor OU <lamno de UJUJ. parte OU de 
um indiciado em causa civil ou criminal. 

Si o racto ti'. ar como e!Ieito rnntenç:i. Cl:Il· 
demn:i.tori:i. à pena restricth-:i. t!:i. lib(>rd:~de 
pe~soal super\or a. um ti.uno, a pri~ií.o será 
por cinco a. 15 annos. 

. 
A~t. 190. IniJ.uzir o funccion:i.rio publlco·a. 

commette1• qualquer t.!os crimes pl'enstos nos 
artig-os ªl'.tece1lentes: 

Peu:L-no caso elo a;·t. Vilí, do multa de 
100$ a 2:000.::: e no ca>:o u.; art. HJS ó. respe
ctiva tleste ultimo ,u·ti;;.o. · · 

Si o runccion:i..-io p·:hLico nil.o tive!" com
mettido o c1·ime. áquelle que tiv;:1• tentado 
i:iduzil·o se ímpori rne! ade do.s penas a que se 
1·er:~re o pre;ente arti;;o. . 

Art.. :?.í/O. Em toil•JS u~ ca.,;,1s previtiWS nos 
;1rtigos ant,;~crdente; se!·:i. conf;,c:"lu o pro
d11cto result:.i.nte dos :i.dos <le peitfl, suborno 
ou corru pçiiv. 

CA?lTULO lV 

ABUSO n::: .\ UTOll.Tfl,\Dl•: E Yl02.Açlo Dr;s nEVERES 
I~ll~RS~TE3 .AS FL~Ci;u.c.::s Pt;~L'iCJ\5 

Art. ~Ol. E~ce·ler os l':T1it.e;; d•~ ~·1rncções 
prvprins 1!0 omcio.cum1c1eti.cn·io ou orlenan
<l•:. cont.r:' os direito> ·1·" ow:·em riaa,irioee 
Rei.o :i.rbitrnr!o. não p'.'~'·i,to cor:io crime po1· 
uma 1iís;>Q~i\"fi.O es:·ecin.l r.!ti lei: 

Pena-de interJi:·~·:io 1lo rc~nediYo offido 
not· ti·r.-; meze; :i. um ~.:1?10 e \le malta cor
r~~ponc!e:1te. 

8i oLr;lr por ft~n p:l~·~:cuLt.r, t!e 15ctenç·5.o 
pc1r um Hk7. a 11111 n.nn •1. 

.-\ me~1y1:~ pen'1 ~H··• :1 pI)!J~:i.:! t :iCJU··l,Ie que 
n~ cx~r\:H·1ç. 1ie sua:.; fL1~1.+ ~u1..:~ t-:X(•lt~~r ~;g-u~~m 
~1 de~·ibcl!ccr.:: Us lei;:; e i

0

1.:> f;:·~ecs t~~ iiuto
l'i• ladc . 

. \1·t. !?'):?,. Exp~<lir o:·-!t:21 ou f:·.7.i:l' ~.::·qui~i·-
1;1n ilie~:\.t: 

l'c:n-dn ii:;terdic<;i:o :;cr ;•ctu&. 1lü omc!o no 
:.rr~·10 et~Lxi1no, po1· cinL~o ~~nr;u~ eo iné•,lio e ];)l)r 
n:n 811?10 n:> mínimo. 

o rp:o execnt:ir ;i. 01'llr.1n. 0:1 r•'quisic;:Lo il
lr·~é'i.L S~4Iá consider·ai.iv oi .. Pa.r cor1w si tal o~ .. 
,Je:n ou i•equi:>iç,i!o n::.o l'Xi.,1i1-:i .. e Il'1~![.lo pelo 
exce$$) Ue pct.kr ou j ud~1.iici.;âo que nisso 
commetter. 

Silo or:'ens e requisiçG 's il~cg::.ts as emano.
d~'-s de uutoridadc lncot1~ ?~~.:n ~"· Gu de::.-:tituida.s 
d~ts solmnni11ades e.\te~·!1~s jJ(;1~i:3~:~i'içi.:; p1ra 
sua vali;~at:e ou mani rcsbmente contrarias 
á8 leis. 

Art .. :203. Commetter q;~a,l·1ucr violencia 
no exercício d.as funcções iJUblic,s ou a. prc· 
texto de exercd·as: 

Pena-d.e interdic~ão p(:rpe~ua ,!o oflkio ~o 
"l':~o maJ::imo: por c:nco ;t;i i;os no médio e 
po•· um no· mínimo. alem da.s m:üs em 
que iuco~rer pela. Yi1.1l<>nria. 

.Art. :ZO'Í. Commerciaro:n cs go.-ern:1tlores, 
r.:ingistr~dos .. o1Ilcln.cs rn!~it~re~ .. ~e terrs. e 
mar e de policia e empreg<vlos de fazenda em 
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quaesquer effeitos que não sejam producções 
de seus proprios bens: 

Pena-de interdicção do officio por um a 
tres annos e de multa correspondente. 

Art. 20:>. -Constituir-se devedor de s~u 
subalterno, dal-o por seu fiador, ou contrab1r 
com elle outra obrigação pecuniaria: 

Pena-de interrlicção do offi cio de tres a 
nove mezes e de multa cte 5 a20 º/o da quan
tia da divida, fiança ou obrigação. 

Art . 206. Haver para si directamente ou 
por interposta pessoa, ou por algu~ acto 
simulado, em todo ou em parte . propnedade 
ou eft'eitos em cuja adminbtracão, disposiç.ão 
ou gu:lrda deva intervir em razão do offic10; 
ou entrar em alguma especulação de lucro e 
interess3 relativamente á dita propriedade ou 
e:ffeitos: 

Pena--de prisão por um me:1 a quatro anno;;, 
de multa de 5 a 20º/o do valor' da propriedade, 
effeitos ou lucro da especulação, além da in
terdicção de direitos por tres mezes a cinco 
annos. 

Art. 207. Communicar ou publicar o fonc
cionario publico documentos ou factos de que 
tenlrn posse ou sciencia em razão do officio e 
que devam ficar em segredo, ou auxiliar de 
qualquer modo o S'.JU conhecimento: 

Pena-de detenção por um mez a nm anno 
e dCJ multa correspondente á metade do 
tempo, além da interdicção de direitos por 
dous mezes a dous annos. 

Art. 208 . Omitt.ir ou recusar praticar al
gum acto do seu officio ·sob JJretexto de silen
cio, obscuridade, contradicção, insufficiencia 
da lei ou outro qualquer: 

Pena-de interdicção de officio por um a 
cinco annos. 

Si o crime for commettido por tres ou mais 
funccionarios mediante ajuste prévio, a 
mesma pena com a multa correspondente á 
metade do tempo. 

Art. 209. Recusar ou indevidamente re
tardar o mili tar ou agente da força publica a 
execução de urna requisição feita por autori
dade competente: 

Pena-de detenção po1' um mez a um anno. 
Art. 210 : Deixar de proceder contra os de

linquentes que a lei manda prender, accusar, 
processar e punir : 
. Pena-de interdicção do officio por um a 

cinco annos. 
Art. 211. Abandonar o exercício das func· 

ções para impedir a expedição de um acto, ou 
para causar qualquer outro damno ao serviço 
publico; 

Abandonarem im1evidamente tres ou mais 
funccionarios publicas, com p1•évio ajuste, os 
respectivos ofücios: 

Pena-de interdicção do officio por um a 
cinco annos. 

Art. 212. Julgar ou procedei· contra litte
ral disposição de lei, infri11gir qualquer lei 
ou regula.manto, por favor, odio ou interesse 
proprio: · 

Pena de interdicçiio perpetua dos officios 
publicos no gráo rnaximo, por cinco annos no 
médio, e por tres mezes no mínimo . 

Si os factos previstos neste art igo forem 
commettir1os por ignorancia ou negligencia: 

Pena-de interdicção do officio por tres 
rnE- zes a einco annos. 

Si forem commettidos por ineptidão notaria 
e desidi<t · b11 bi tual : 

Pena-de interdic:ção perpetua do officio. 

CAPITULO V 

DA USURPAÇÃO DE FUNCÇÕES PUBLICAS El DE 
TITULOS E HONHAS 

Art . 213. Assumir ou exercer indevida
mente funcções publicas, civis ou militares: 

Pena-r1e detenção por um mez a tres an
nos e de multa igual ao dobro dos venci
mentos que tiver recebido. 

O que continuar a exercer funcções depois 
de saber officüilmente que cessaram ou foram 
suspensas: 

Pena-de detenção por um mez a uni anno 
e de multa igual ao dobro dos vencimentos 
recebidos durante o exercicio indevido, além 
da interdicção temporaria de direitos. 

Exercer funcção publica sem haver satis
feito qualquer das condições prévias exigidas 
pela lei : 

Pena - d e interdicção do officio por seis 
mezes a um anno e de multa igual ao dobro 
dos vencimentos recebidos. 

Art. 214. Trazer indevida e publicamente 
o uniforme ou os distinctivos de um cargo, 
corporação ou officio ; ou arrogar-se gráos 
acaclemicos, honras, .títulos, dignidades ou 
empregos publicas : 

Pena - de multa de 50$ a 500$000. 
No caso deste artigo e nos do antecedente 

o juiz poderã. ordenar a publicação por ex
tracto da sentença no jornal que designar, 
á custa do condemnado. 
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CAPITULO VI 

PREVARICAÇÃO 

Art . 215. Conluiar-se o patrono com a 
parte adversa, ou por qualquer modo frau
dulento, preju.licar a causa ··onfiada ao prn
prio patrodnio, ou na mesma caus•t assistir 
partes contrar ias : 

Pena - de prisão por tres a 30 mezes, de 
interdicçã.o de direitos extensiva ao exercício 
da profissã.o e de multa de 100 ... a 2 :000$000 . 

Si depois de ter deí'en•lido urna parte, o pa
trono assumir, sem o consenso desta, na 
mesma 'causa, a, 11efesa da parte contl'aria : 

Pena - de prisão por um a seis mezes e 
de multa no duplo da sobrediLa. 

indi-

1 
pretes e testemunhas, durante o tempo em 
que são chamados para exercer as rmpoctivas 
funcçõ ··s . · 

Art . 219 . Quando a lei considera a quali
dade rle funcciona1·io publico como elemento 
constitutivo ou como circumstancia aggra
vante ele um facto punivel, commettido por 
causa (ias funcções por aquelle exercidas, 
comprehende tambem o caso em que as pes
soas reforidas no artigo antecedP.nte não te
ullam mais a qualidade de funccionario pu
blico ou não exerçam aquellas :funcções no 
momento em que o facto é commettldo . 

Art. 220 . O abuso de poder do::; L'uncciona
rios publicas constituirá circumstanc it~ ag
gravante, salvo quando tal qualidade ja for 
considerada pala lei. 

TITULO V 
Art. 216. Prejudica r o patrono ao 

ciado em m111sa criminal, r,ornarnlo-se 
aos devera;; do propr-iq officio, fMa dos 
previstos no artigo antec•"dente: 

infie! Do$ crj mes contra a incolumidade publica casos 

Pena - de prisão por um mez a tres an
nos e de inter.iicção temporaria •le direi tos, 
extensiva ao mrnrcicio da proossão. 

Si o réo c i-a 1ndieiado en1 crime par<t o qual 
fosse infligida pena restr ict:va da 11berdnde 
pessoal por m:ii s dd cinco annos, a prisão 
serà de tres fl. nito annos . 

Art . . 217. Fazer o patrono en tregar-lhe 
dinheiro. ou ontras cousas, o seu cliente, a 
pretexto de pt·ocumr o favor de tes temunhai:! 
peritoo. inte1·pretes, juiz, juradl) O•l ministe
rio publico que devem intervir na cafüa ou 
de clever remuner"-1-os : 

Pena - de pri~ão por dous a seis annos, 
de multa elo !00$ a ~:000$ e de interdicção 
temporaria de direitos, extensiva ao exer
cici o da profüsão. 

CAPITULO VII 

DISPO.,JÇÕJ.JS C0;\1MUNS AOS CAPITULOS AN'l'ECE· 
DENTES 

Art. 218. Para os e:!feitos da lei penal. são 
conside_:,dos empregados, officü.es ou func
cionarios publicas : 

l. Todos aquelles individt1os que se acha
rem invcõti dos de otricios, ca1·gos ou funcções 
publicas, ainda que temporariamente, retri
buidos ou niio, a citrgo da. União, Estarlos ou 
Municipios, ou de qualquer instituto ou es
t abelecimento sujeito á tut.ella destes; 

II. Os officiaes dos juizos e tribunaes, qual
quer que seja a sua qualidade e categ01•ia. 

Aos funccionarios publicos são equiparados, 
os jurados, os arbitras, os peritos, os inter-

CAPITULO 1 

DO FOGO POSTO, INUNDAÇÃO E OUTR OS 

Art. 221. Commetter cri me contra a inco
lumi·lade publica, isto é : 

1 Pôr fogo em qualquer e ·usa. produzir 
u ma explosão, ou c11usar uma inundação; 

II. Causa.r a submersão ou o naufragio de 
umu; embarc:i,ç1o ou const rncçiio fluc~uante 
d" q uat.iuer natureza ; 

III. Destrmr. damniticar, ti r·ar ou mudar 
de lagar q•mlquer plrn.rol ou sig1rn1 2st<::.bele
cic10 pi!1'a segurança da navegitção, impedir 
o seu efü ·ito, colloca'.' um phai'ol ou signal 
fal 8n ou usar rle outros a.rtificios c.mt1•arios 
á segurança da na veguçfw ; 

IV. 01;,struir ou danrnificar um edificio ou 
qualquer construcção : ' 

Si do facto pudtr resultu. r• pe<'igo a p.'oprie
dacie ou ben~ alheios : 

Pena - r~ e pr· isão por dous a seis a nnos. 
Si puder resultar perigo para a vida de 

outrem: 
Pena - de prisão por quatro a 12 annos. 
Si re~u l tar a mor te de alguem : 
Pena - r1e pr isão por seis a 25 armos . 
Art. 222. Destrui1', inutilizar ou <lamni-

ficar o\J;'; tS destinadas a reler ou a fazer de
fluir aguas, de modo que do factu p~-s~a re
sultar o pel'i go de uma. inundaçiiG : 

Pena - de prisão por um a tres annos . 
Art. 223. Occultar, inutillzar apparelhos 

ou meios de extinguir o fogo, ou impedir ou 
embaraçar de qualquer maneira a sua ex
t,incção; 
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Occultar, inutilizar, materiaes e instru
mentos destinados a reparar diques, frustrar 
qualquer tentativa de reparação ou de outras 
obras de defesa ou operar contra os meios 
empregados para. prevenir ou dominar uma 
inundação; 

Destruir ou damnificar obras ou trabalhos 
de protecç1i.o contra as forças naturaes : 

Pena - de prisão por um a seis annos. 

CAPITULO II 

DOS CRIMES CONTRA OS MEIOS DE TRANSPORTE 
E COi\!MUNICAÇÃO 

Art. 224 . Destruir, inutilizar ou damni
ficar obra que sirva á communicação publica, 
interceptar via publica, terrestre ou üuvial 
ou frustrar as providencias relativas á segu
rança das mesmas : 

Si do facto puder resultar perigo para a 
segurança das commuaicaç3es : 

Pena - de prisão por dous a seis annos. 
Si resu11a.r a morte de alguem : 
Pena- de pri~ão por quatro a 12 annos. 
Art. 225 . Cant<ar periiro ás cornmunicações 

a vapor por estrada de forro : 
Pena -de prisão por quatro a 12 annos. 
Si do facto r esultar a morte de alguem: 
Pena de priBão p:ir seis a 25 annos. 
Art. 226. DamnifJ.car uma estrada deferro, 

ou os seus vehiculos, machinas, apparelhos, 
instrumentos ou qualquer objecto á clla per
t encente : 

Pena-de prisão por um mez aquatroannos. 
Na mf'sma pena incorrerá o que arremessar 

corpos contundentes ou atirar projectis sobre 
machina ou comboio em movimento. 

Art . 227 Dámniticar machina5, aparelhos 
ou fios telegraphicos ou causar a dispersão 
das correntes ou qualquer modo interromper 
o serviço dos tclegraphos : 

Pena- de prisão por um mez a quatro 
annos. 

Art. 2~8. Para os effeitos da lei penal. ás 
estradas de ferro ordinarias é equiparada 
toda estrada. armada com trilhos metallicos 
e servida por vapor ou qualquer motor me
canico . 

Para os mesmos e:lfoitos são equiparados 
aos telegra.pbos os telephonos destinados a 
um serviço publico. 

CAPITULO III 

DOS CRIMES CON'l'RA A SAUDE PUBLICA. 

outros ou com outros, qualquer substancià 
que torne a agua perigosa á viela ou á saude 
de outrem: 

Pena - de prisão por quatro a 12 annos. 
Si do facto resultar a morte de alguem. 
Pena -de prisão por seis a 25 annos. 
Art. 230. Expor a venda, subministrar ou 

distribuir quaesquer substancias ou merca
dorias perigosas para a vida ou saude, ca
lando essa qualidade dellas : 

Pena-de prisão por quatro a 12 annos. 
Si do facto resultar a morte de alguem : 
Pena-de prisão por seis a 25 annos. 
Art. 23l. E:it.ercer a medicina, por qual

quer systema, ou cirurgia, em qualquer dos 
ramos de1las , a arte dentaria, ou a phar
macia, sem se achar· habilitado na conformi
dade das leis e regulamentos. 

Pena de detenção por um a seis mezes e de 
multa de 100$ a 500$000. 

Paragrapho unico. Os factos r esultantes do 
abuso commettido pelo -exercicio illegal das 
profissões previstas neste artigo serão punidos 
com as penas correspondentes estabelecidas 
para os crimes contra a pessoa . 

CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕE3 COJ\1MUNS AOS CA.PITULOS ANTECE-
I DE:STES 

Art. 232. Commetter o.> factos previstos 
nos ca,pitulos antecedentes por imprudencia. 
nealiaencia , imperícia ou inobsez-vancia de 
regul~mento, ordens ou disciplina : 

Pena- de detenção por um mez a um 
anuo . 

Si dp facto resultar a morte de alguem : 
Pena-de 11etenção por tres mezes a tres 

annos. 
Art. 233. Quando no:;i crimes previstos nos 

dous primeiros capitulos deste titulo, o pe
rigo r esultante do facto for tenue, ou. o cul
pado o tiver impedido, ou limitado as suas 
consequencias, operando efficazmente para 
isso, a pena poderá ser diminuída de um a 
dous terços em cada um dos gráos. 

TITULO VI 

D:os crimes contra a fé publica 

CAPITULO I 

MOEDA FALSA 

Art. 234. Contrafazer moeda nacional ou 
Art. 229. Lançar em poço, fonte, bomba est rangeira, que tenha curso legal ou com

ou aqueducto, de uso geral ou commum de mercial dentro ou fóra do paiz ; 
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Alterar de qualquel' modo moeda verda
··deira, dando-lhe apparencia de valor su-
1perior; 

Dar á moeda fora de curso, meiliante al
teração, apparencia de moeda corrente ; 

Pôr em ,i;i rculação,como verdadeira, moedª 
fóra de ci.t'·so, ou contrafeita ou alterada, ou 
introduzil-a do estrangeiro para o memo 
·fim; 

Pena-prisão por um a tres annos, e multa 
correspondente á terça parte do tempo, si o 
valor intrínseco tla moeda contrafeita ou al

•terada for igual ou superior ao da. moeda 
verdadeira. 

Prisão por quatro a 12 annos, e multa cor
respondente á metade do tempo, si o valor 
;foga! ou commercial, representado pela moeda 
·contrafeita ou alterada,· fqr inferior ao do. 
moeda verdadeira. 

CAPITULO lI 

EMISSÃO ILLEGAL 

Art. 237. Emittir, sem autoriz:ição legal, 
nota, bilhete, vale postal, fórmula com valor, 
papel ou titulo ao portador, ou com o nume 
deste em branco: 

Pena - mu lta do quadruplo do valor emit
tido, a qual recabirá integralmente tanto 
sobre aquelle que emittiu, como sobre o por
tador. 

CAPITULO III 

FALSIDADE EM SELLO, ESTAlliPILHA, E OUTRAS 

Art. 238 . Contrafazer sello destinado a 
autbenticar ou certificar acto official da 
União, de Estaclo, ou municipio: 

Pena-prisão por seis a dezoito mezes. 
Art. 239 . Con trafüzer ou alterar vale pos

tal, formula com valor, estampilba de sello 
Pena - prisão por um a tres annos e adbesivo ou qualquer substitutivo desta seja 

multa correspondente á terça parte do fiscal, seja postal: 
tempo. 

§ l. 0 Alterar moeda verdadeira, diminu
indo, por qualquer processo, o seu valor in
trinseco para introduzi l-a na circulação, ou 
eíl'ectivamente por em circulação moeda 
assim alterada . 

§ 2. • Emittir scil'ntemente como moeda Pena-prisão por um a tres annos e multa 
verdadeira, ou de valor integral, moeda con- correspondente á terça parte do tempo. 
trafeita ou alterada para mais ou para menos, Paragrapho unico. Na metade das penas 
.que tenha recebido em boa fé: cornminada;; incorrerá aquelle que falsificar, 

vender, trocar ou distribuir seilos ou tor
Pena - detenção por um a tres mezes, ·mulas com valor falsificados ou já servidos, 

e multa de 300$ a 1 :000$000. em uso no serviço dos correios da União postar 
Art 235. Pa.ra os effei tos da lei penal são uni versai. 

equiparados á moeda os papeis de credito Art. 240 . Contrafazer ou alterai' bilhete 
publico. 

São considerados papeis de credito publico, de estrada de ferro , ou de outra em preza pu-
além daquflles que teem curso legal como blica rle transporte : 
moeda, os papeis e bilhetes ao portador emit- Pena-prisão por tres a nove mezes e multa 
tidos pelo go,'erno, e que constituem titulos correspen'lente á metade do tempo. 
negociaveis; e tortos os outros papei8 que ti- Art. 241. Annullar,ou fazer desap;rnrecer 
v-erern curso Jr.g11.l, emit tidos por institutos signal destina.do a indicar 0 uso já feito de 
devidamente autorizados. sello, estampilba ou bilhete: 

Ficam tambem equipal'ados ao papel-moeda 
qualquer obrig;1ção nominativa, ou cou,pons Pena-pT'isão por um a tres mezes e multa 
de juro, emittidos pelo Governo da União, correspondente á metade do tempo . 
de Estado ou dP. município, quando furem ne- · Art. 242. Contrafazer ou alterar marca, 
gociaveis no Bolsa . sello ou cunho de contraste ou avaliador, 

Art. 236. Fabricar, deter, ou confiará cujo certificado tenha, por lei, fé em juízo: 
guarda de outrem instrumento destinado Pena-prisão por quatro _mezes a um armo. 
-exclussivamente á contra facção ou alteração Art. 243 . Jncorrerá nas penas correspon-
de moeda: · dentes, estabelecidas nos artigos deste ca-

Pena - prisão por um a tres annos e pitulo: 
multa correspondente á terça parte de I. Aquelle que detiver, usar, expuzer á 
tempo. venda on tizer circular algum dos mencio-

Paragrapho unico. Os condemnados á pena na.dos sellos, estampilhas ou bilhetes ; 
de prisão em consequencia dos crimes, pre- II. Aquelle que fabricar instrumento apro
vistos neste capitulo, ficarão sujeitos á vi- priado a qualquer das referidas contrafacções. 

,~ilancia especial da policia. ou sómente o detiver; 
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Ill. Aquelle que fizer uso, para o mesmo 
fim, de instrumento legitimo que lhe tenha 
sido confiado, e se ache de alguma maneira 
em seu poder. 

CAPITULO IV 

DA FALSIDADE EM ESCRIPTOS OU PAPEIS 

Art. 244 . Fabricar alguem, no torfo ou em 
parte, um e:::cripto ou papel particular, falso, 
ou alterar o verdadeiro, e, servir -se elle, ou 
outrem, delle, podendo resultar prejuízo pu
blico ou particular: 

Penn.-prisão por um a tres annos. 

Art. 247. Attestar falsamente ao funccio
nario publico a propria identidade ou estado, 
ou os de outra pessoa em escriptura ou papel 
publico, destinado a provar a verdade delles, 
de modo que possa resultar prejuízo publico 
ou particular: 

Pena- prisão por um mez a um anno, e 
por seis mezes a dous annos, si se tratar de 
um acto do estado civil ou da autoridade ju· 
diciaria. 

Paragrapho unico. Na primeira tias refe
ridas penas incorrerá o que em titulo ou pa
peis commerciaes attestar falsamente a pro
pria identidade ou a de outra pessoa. 

Art. 248 . Tambem commetterá falsidade 
aquelle que escrever sobre a assignatura de 
outrem em papel em. branco, que não lhe 
tenha sido confiado, quaesquer declarações de 
que possa resultar prejuízo publico ou par
ticular . 

Art. 249. Aquelle que fizer uso ou dequal
quev modo se aproveitar de escripto, escri

l. Dando certidão falsa do conteúdo de ptura ou papel fa lso, ainda que não tenha 
auto, escriptura ou qualquer papel publico: concorrido para a falsidade, será punido com 

Art. 245 . Commetter o funccionitrio pu
blico, no exercício das suas funcções, falsi
ficação de que possa resultar prejuizo publico 
ou pa1-ticular: 

Pena- prisão por um a quatro annos. 
II. Expedindo em fórma, uma cópia ou 

traslado falso de e~criptura ou qualquer pa
pel publico, ou uma cópia ou traslado, como 
si fosse de um original que existisse: 

Pena- prisão por um a cinco annos; e si 
a escriptum ou papel tiver por lei fé publica 
emqua.uto não for arguido de falso-por dous 
a seis unnos . 

III. Fu bricando, no todo ou em par te, es
criptura ou qualquer papel publico falso, ou 
alterando o verdadeiro ; 

IV. Certific:indo como verdadeiros e pas· 
sado:; ou feitos em sua presença factos ou de
cl.ara;;õe::; não conformes a verdade, ou omit· 
tindo ou alterando declarações por elle rece-
bidc:s : . 

Pena- prisã.opor dous a seis annos, ou por 
tres a nove, conforme a distincção no numero 
segunclo deste artigo . 

Aos originaes são euiparadas as cópias aqu -
thenticas si legalmente na fülta delles fazem 
as suas vezes. 

as penas estabelecidas respectivamente, no 
art. 244, si se tratar de escripto ou papel par
ticular; e no art. 246 si se tratar de escri
ptura ou papel publico. 

Ar1t. 250. Quando o culpado commetter 
qualquer dos crimes previ::;tos nos artigos an
tecelites, procurando para si ou para outrem, 
um meio de prova Je factos verdadeiros, a 
pena será de prisão de 15 dias a tres mezes, 
si s~ tratar de e~cripto ou papel particular; 
e POf um mez a um anno si se tratar de es
criptµra ou papel publico. 

Ar~. 251. Supprimir ou destruir, no todo 
ou em parte, escripto, escriptura ou papel 
original ou cópia que legalmente· na falta 
deli e faç~ as suas vezes, de modo que do facto 
possa resultar prejuízo publico ou particular: 

Peqa - as dos arts. 244, 245, n. III,246 e 
247, conforme as distincções nelles estabe
lecida11. 

Art. 252. Para :i pplicação das disposições 
dos a11tigos antecerlentes, são equiparados aos 
funccionarips publicas todos aqlielles que são 
autorizados a redigir ou subscrever escriptos 
ou papeis aos . quaes a lei ::tttribua fé publica; 
e aos escriptos ou papeis publicas são equipa- · 

Paragrapho unico. Comprehendem-se nas rados os testamentos olographos, as lettras 
disposições deste artigo as traducções feitas de cambio e todos os ti'tulos de credito trans-
pelos interpretes ou traductores publicos . mis~iVfis por· endosso ou ao portador, assim 

Art '>46 Com as t· t como a,s obrigações nominativas não equipa-
. . ~ . penas respec tvas es a- radas à moeda pela lei 

belectdas nos ns. Il e III do artigo antecedente, · ~ . . · 
m_enos a terça parte, será punido uquelle que A!t. 2;)3. Falsificar telegr~mma ou ex
nao seildo ft?-nccionarío publico commetter l :ped1l-o em. nome de outrem, nao estando para 
qualquer fals1d:ide pelos modos previstos nas isto aqtortzado: 
referidas disposições. Pena,-prísão por um mez a um anno. · 
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CAPITULO V 

FALSIDADE EM ATTESTADOS, PASS~-\.PORTES, 
CERTIFICADOS E OU'l'ROS PAPEIS 

Art. 254. Da_r por favor,, o medico, attes
todo falso, destmado a faze1' fé perante a au
toridade: 
Pen~-m~lta de 100$ a 500$000. 
1. Sr o crime for commettido por paga, ou 

esperança de alguma recompensa: 
Pena-multa de 200$ a 1 :000$000. 
II. Si por effeito do attestado fülso, al"'uem 

for admittido, ou retido, em uma cas
0

a de 
alienados, · ou soffrer qualquer prejuízo 
grave: 

Pena-:--prisão .com trabalho por oito rnezes 
a dous annos . 

III. Si o cri.me, previ ~ to em o numero ante
cedente, f. •r commettido com a circumstancia 
mencionada em o numero I deste artigo: 

Pena-prisão por um a tres annos. 
§ 1. º A's penas respectivas deste arti()'o 

fica sujeito tambern aquelle que fizer uso de 
attestado falso. 

§ 2. 0 A' metade das referid<ts penas fica 
sujeito aquelle que.der ou prometter paga, ou 
recompen,;a para obter attestado falso além 
da perda da quantia que ti ver sido dad~ e for 
apprehendida. 

Art. 255. E:irpedir ou dar o funccionario 
pub~i ?o, ou ou1;rem que por lei possa fazei-o, 
cert rhcado ou attestado em que affirme ou de
clare r3.ls_amer,.te bom procedimento, capaci
dade •. 111d1genc1a, ou qualquer outra circum
stanc1a que hP-.hil ite a pessoa a quem ~e referir 
o certitkado ou attestado a obter beneticencia 
ou confiança p!:blica. ou particular, cargo o~ 
emprPgo publico, favor ou beneficio da lei 
isenção de serviço, onus ou func•;ão publica; 

Pena-multa de 200$ a l :200$000 . 
Paragrapho unico. A' metade da pena 

acima comtninarla, fica sujeito aquelle que do 
certificado ou attestado falso fizer uso. 

Art. 256. Contrafazer, aquelle que não ti
ver as qualidades especificadas nos artigos 
antecedentes, certificado ou attestado da espe
cie nelles prevista ; alterar qualquer de~ses 

· documentos, quando verJadeiro, ou de algum 
dos mesmos fazer uso: 
. Pena-prisão por dous a seis mezes. 

Art,. 25i. Inserir dado falso, ou deixar rle 
insel"ir os verdadeiros, nos seus r 2gistros ou 
communicações, quem por lei e obrigado a 
t~l-os especiaes e sujeitos á inspecção de auto
ridade, ou a ministrar-lhe informações rela
tivas ás proprias operações industriaes ou 
profissionaes: 

Pena-prisãü por um a tres mezes e multa 
de 100$ a 300$000. 

Camara V . IH 

1 Art. 258 Contrafazer, alterar, usar falsi:_ 
ficado ou alte1•ado, ministrar a outrem para 
qu~ d~lle faça uso, passaporte, it.inerario, 
gma, licença, para porte de arma.s, ou qual
quer outro documento semelhante, relativo á 
viagem, estada ou residencia de condem
nado: 

Pena - prisão por quatro mezes a um 
anno. 

Art. 259. Tirar passaporte ou outro do
cumento de entre os indicados no artigo ante- . 
cedente, attribuindo-se nos meamos falso . 
nome, cognome ou sobrenome, ou falsa qua
ltdade, ou cooperar por sua affirmativa para 
obter o alludido documento em taes condi- ' 
ções: 

Pena-prisão por dous a seis mezes. 
Art. 260. Commetter o funccionario pu

blico, em exercício de suas funcções, algum 
dos crimes previstos no art. 256, ou de 
qualquer modo tomar parte na execução 
delle: 

Pena-prisão por oito mezes a dous annos. 
Art. 261. Induzir em erro alguma autori

dade, apresentandn-lbe papel, attestado ou 
doeu mento verdadeiro, attribuindo-o falsa
mente a si ou a outrem: 

Pena-prisão por dous a seis mezes. 

CAPITULO VI 

DO PERJURIO, CALUMNIA E FAJ,80 TESTEMUNHO 

Art. 262. Jurar falso, ou fazer affirmação 
de fa lsidade, em juízo, como parte, em causa 
civil: 

Pena - pri;.ão per tres a 12 mezes , multa 
de 100$ a l :000$ e interdicção temporaria de 
direito::;. 

Par<igrapho unico. Si o culpado se retratar 
antes da decisão do pleito, a p ·isão será por 
um a ~eis mezes. 

Art. 2(13 . Dal' r1emr eia ou queixa em juízo 
ou ante outra autoridade, que a remetta a 
juízo, por facto i111 putado falsa ,nente a alguem, 
ou simula1' contra e1le vestígios ou indicies 
materiaes: 

Pena - prisão por um a cinco annos e 
interdicção temporaria de direitos , 

T. Si ao facto imputado corresponder uma 
pena restrictiva da liberdade pessoal por cinco 
annos no maximo ; ou 

II. Si por effeito da fü.lsa. imputação, se ipro· 
nunciar coudemnação a urna pen;,i, restrictiva 
da liberdade pessoal: 

Pena - prisão por tres a nove annos. 
III. Si for pronunciada condemnação a pena 

superior á pl'isão: 
Pena - prisão por seis a 15 annos. 

34 
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-~66 A~1' AES DA C.ÜL.\.RA. 

Em todos os c~isos se applicàrá a interdicção testemunho expuzer uma outra. pessoa. a JlrO-
·:perpetua de ilircitos. cedirnento criminal ou á. condemna~ão. 

Ar.>t. 264. As penas esiJtbelecid:.i.s no -a.rt!f!:O Art.268. Ainda s~ obsel';11a.rão as seguintes 
:;i.nteccdcn1c serão diminui da~ de dous terços, regr"s soure os factos previst(ls no referido 
si o culpado do crime pre'l'isi.o no me~mo 3.rt. 256: 
.arti~o :·etr't\ct~r-se d:1 ímpotaç_ão ou re.,eun• L Ficará. i?enw de penn. aquelle que, tendo 
;a simula~·ii.o ante~ de qualquer p1•oceO.irnento deposto em um proces~o~riroinal, retractar-se 
contr•a. u. pe,~oa calumniada; e ~erão dimí- antes do· aesp,,eho de pronunci<· ou dispro
nuidas_sómente de um terço á metade, si a nuncia. do encerramento da se~são ou au-

· retN1-Ctsi;-ão ou revelaçifo r ealizar-se post~rior- diencia do julgamento, ou da audiencía ou 
llleate. ma,~ ;,empre ;lntes de ser pronunciar.o ses;ão u::ra que o julgàrnento foi• adiaO.o em 
o "Den~dir:l••.m do~ _jurados. nos _julgamentos do virtude'· <la a!'guição de falsidade do depoi-
iury. uu a sent ... nça. nos outro~ jui1.os ou tr-i- mento. . 
tuna.e>, acerca do facto fo.lsarueme i m pu- n .. Si :J. retractação for feita. em êpoca díf-

·fado.. ferente d:i.s que ficam mencionadas. ou ~i ~e 
Art_ 2G5. Deixar de d:i.c' noiicia "º inter- referir a urn fübo testemunho em c~.u~a c1v1l, 

€s;;ado. ~e11s par·eute~. r•U à autoriu~J~c. o a 11ena ~era diminuída de umteri;o_n m• ·tade, 
que ,;ouocr 1fo circunistancias ou de prt»·as, C.e~de qur" a reu•:i.ct~çii.o tenha sido feit."> na 
dasq1•~1.!~ 1lepcn1:l~l· o liv·rariléui.o 1 ie u1n iur1i- cau~a ~m que foi dado o depoim•·nto antes do 
ciado, nu a. soltura de um cunàamn:\do inno· .:c1·;_,dictiw1 drJs juraé',0$, no~ .julgamentos d_o 
<:ente, dr:,de qae o pc.5,a r:,zet· sei:t peri~o jm·y, ,,u a senten~·a no~ out1•osjuiws ou tr1-
}lrc:>prio. de >eus parrnt€s ou •'e oui;m p·;ssro lnmaes. 
".:nnoc:<:nte: · III. Si cfo f,iJso testemunho resultar a prisão 

PE-1rn. - t~et.c-~ç-ão p 'Jr um me:o: a um :i.rt!io. de algum~ pes~oaou gra'l'e det dmento ;i esta. 
Art. %6 . . \filrm;•r-, Cé>!JJ O testerrrnn!:v.. QU:il- a pena SÓ St·ró. ciminuida de Ulll terço UO 

qaer fal~:rl ; •!le. ou jur-J.t• folso, ue!.:: ,1- ,~ ver- c:i.;:o do numero primeiro e de um sexto no 
...i~d • 1 • c::.so do num:<!'o se!l'undo deste a1·r.igo. 
""" e , o:! r.~'""' nu tc .. . o º'1 ,.m P'11·•''· 0 qm, .!i.rt. 2G9 Incorrerão n:>s di~"osições dos ·soube~ :.cet~a <.!vs ú:.ctos subrn que 1.1epw:~i· r 
em j:::izo: artigos :intecedentes os interp!·ctes ou tradu-

ctc•res e os perltos que. c11:unados comei ta:~ a 
Pen:i.-1ln pl'isiio 1wr 1~m mrz :'l tl ·U~ anno- juizo, mini~t.rarem iuterpretaç e.;,tra<lucçues, 

<a da. Wtt!rd icc:ii.o ternporari:t rlr diri!itos. info~maçlie~. [:\urlos ou p•rec~!·es fa.lsos; 
I. Si o t:1ct-., tí.•!' <:ommett.ido contra mn in•1i- podendo.r·m relaç:io a. e!les.a.intcrdicçã_o_tern

<:iado. ou n~·julg;i.menw de; um pror,~s''' por poi·:~rhi. de rlireitJS al.Jranger o exerc1c10 da 
-cr-ime: profis~iio ou a:·te. 

Pe:~~. -dc pri;:to por UF.I ;:i. cinr.o iinnos. Art. ::Z70 .. '\quelleque subornar testemunha, 
IL s; no n~cto conwrre.·Qm :trnlir.s :~s dr- perito ou imerprete, afim de que commetta 

cumstaneias d" numc:·,, il.l!t<cc.'.r·nt·~: qualrp1er do~ facto,; previst<•S no atk 266, 
. . _ cte~cl~ que a interpreta.~ão, t_raducção:pare~er 

PeD~<-oe p1·1;a.11 P(•l' i1·e~ a nc;V<" anilo$. ; ou tc!:'temunlro lalso se realize, :fiean sujeito 
,_ III. :~i " ihdu t11-t~:'_ corr,o_ t~ffeito tl'~•il. sen-1 it" pena~ r-3.'<pect!\•as do rele!'ido artigo, au-
t:ença f..I~ ~·OLt:c.aUt1ac;au ~ }Jt'~~av p,·1·pt:::1.1Ua.: gmE<ntatlc~S i~e Um terço. . _ 

Pe'"'-<\(' '··1-'-">0 nou ~"'S " 1"' ~n·>Q< \_ Si, pot·c'!m. o -parece1•, mtco-rprehc;.ao ou 
·"- ., .. · ,. • ··•· "u~ ·· · · " I ~ ·t· l b ·ura. 

P<l.r•1"1':1pil" 11r1ict.>. Si o d"1111irM'llH• r:iío for te:"temnnlro ,,, so na.o l~cl" og~r ~o . J . -
"' · "· - to '·U ·tt!i1•ma"lo a. -nena se1--L dtuunu1da -ore>ta.do rnb .iu:·amento ou a!l!1•mac:a.11. senrto men v • ,. ' .1:, ' 

â tei<U>mn:ihi:. mera infot·mante. :~ pen .... si::ú de um sexto a. um terço. e-t a.rti"'O serão 
di mi nu i<l11 de u rn ,ex to ~ mn :.c·n;u .. lI. A~ ~cnr..E ~·que se refere • e . _ ~ 

A;:·t. :f()i. Fi ar-i ísemo da pena pelos fücros 1 re,1uz11.a::; a t1m_ terço . qua~clo o ,,_ulXlrnoen~~ 
}lre"ll:tl'" n o a!·ti"o <J.llte':&de1.1t": testemunha, perito ou rnie1prete_lor s?m 

"' tentado cvm ameaças, llons ou promessas. 
I. O qu~ si díssessê a. vc1•<la.rlc. inevit:wel- m. Quaudo a condemna.çã.o niio a.car:etar 

-:mente se expo:-la., ou a um pai-entep::-oximo, 1 como effe1to a ínterdicção perpetua., sem au-
.-a grav~ detrime11 t o na liberdade ou na nexa rhJ. a. temporari::i. de 11h·eltos. , 
h onT"a ; . lV. Tudo quanto tiver sido dado se!'a ap-

II. O que pelas proprbsqu.alida<!es p essoaes prebendido, incorrendo o donona. perdei .. 
]or elle dccla.rada.s no Jepoimento,nâ.o r ever!a Art. 211. As :penas a. que se refere o artigo 
ter sino clihma<io como testemunh:1., ou deveria antecedente serão diminuinas rle metade a. 
ter sido ~.:iyer t ido pelo juiz e não fo i rla ta.- dous tetços,si o culpado do crime previsto no 
culdade ou direito que tinha. de abster-se de mesmo .artigo for o indicia.t10 ou_ um seu 
depor. partnte pr-oximo. desde que elle no.o. tenha 

Pa.rn.graJlho unico. A pena <erá. só~entedl- ex_po7to u.m;:i., outra. pess~ a. procedimento 
.minuiila de metade a dous ter-ços, s1 o falso crzmmal ou v. condemne.çao. 
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Pa.ragrapho n.nico. Qna.nd<'I o pa.recer.inter
pl'etaçã.o ou testemunho fü.lso for rci;ra.cta.do 
'nas · epacas e pelos medos mencionados no 
11.rt. 2.68, a ]l(lna pa.ra. o culpado- ,10 crime 
previstô no artigo antecedente sera dimfüulda. 
de um sexto a um.t'ei·~o. 

TI'l'ULO VlI 

Dos crimes contra. os boos costu!lles ~- a 
ordem na familia 

CAl?ITULO I 

VJOLE:";CIA CAltNAL E OFPE:\SAS AO J:'UDOP. 

Art . 272. Violar mulher, const111.n~end0:-::i. 
por mi;:io tic fo:ç-• ou ameo.•;a i.Í. c~njuncçlo 
carnal: 

Pe:rn. - pri~;Io por tres u. no;e anrios . 
§ l ." A lll"Sma \>ena seri impo~u a qnem 

violar m11Ihe1" que no moment•) do eria1e: 
I. EstalõdO pres<1. ou c:o:ide:nna!!a, tiver 

ma.Is pessca.s, as penas nestes estabelecidas 
serã.o augtnentadas ele um terço. 

Art. 2i5. Corrom:per; pol" meio de aeros 
de libidinagem, pessoa. menor dê 16 n.unos : 
• Pena-pris:Io por seis a.·18 mezes. 
·· Art. 276. Detiorar mulher menor de 18 • 
ao.nos: · 

Pena-prisão por um a. tres annos. 
Art. 277. Seduzir mulher honesta. menor 

ele 18 a.nno;;. e ter com ella conjunccão ca.r
nal .: 

Pena - prisão por quatro mezes a um 
;i.nno. 

Paragrapbo nntco. Si qua.Jquer dos crimes 
previstos nos tres a1'tigos antecedentes for 
commettido com cn&-ano <la otrenclida, tJU si o . 
culpado for ·<l!cenrlenle d'1. pes~oa ml'nor. ou· 
lhe ti'<er sido confiatlo o tratamento. cduc:i.
ç-:to, ín~t\•acçr..o, vigilancia ou gu:.t1'da.. ainda. 
que tcmpor,,1•ia.; della, a. p!'isii.o serâ. por dous 
a seis annos . 

sido c(!ntia•l>l. :.to cul~ado pal'J. ser "Uo::.·J:.:.tla . . . 
ou con•!lt?.i<fa ; "' 

1 
P~bs ~1me3 pre";t~t?S nos a.~bgos antece-

II. ~íi~· c,o.t\rer em condi<:õcs de rea.giI'. den.c~ s~ ~e 11_!'0ce ·~~ra pot· gueixa eh. pa.rte, 
por rnol.:;;ti:.t 1.k• corpo ou do e.spirito, ou p;;r a qual ~:v) ~e.:•a acce1ta d~poi~ d~ um anno_. a 
outra cu.u:re. in<:kpendente do l':lo::to comm<:t· contu.!'' o ~!a e1~ 9ue o facto ~?1. comm~tt1_do 
tiuo pelo cul p1•<lo. ou por e:Jfoito lie meio o~ ch~g~:1 <~ noticia. d! quem mei; o d1re1to 
fran•inl~:ito ernp:·egado por· este; · d.., ~l.C><~~al-:i. em lo.,_ar d~ offend_1do. 

m. :S-iio tivc1· CO!I!pletado 12 ,,nnos de T .. r:1 k><>3.I' o proced1wenw offic1a t quando 
idade ; ou o facto: 

IV. Nài:. tendo ~omplet:J.do 15 ann"~ o cu!- r, rnr commi>tt.ido em loga1' publico ou 
pado for seu a..sccri<.!onte, irmiio. preceptor accessi~-.:.r ao publico ; 
ou amo. IL qu,in·10 r..rr commettido c;im abuso do 

§. z· Si :i !~mrn 11cs crimes p~cyi;; l.os na por!e1' JKtterno Oll tutellar; 
1Jrimeir.:i. p:i:-te deste al'tígo e uos n~. 11 e m, qu().n.!o tiver co.uE03.do a morte do of
HI do ,:; 1. 1•• ior commettido com ~huso de tem!ido 01: lur acompanhado de outro crime 
Autori•Jàt!e, de cootfo.uça,, ou de r<:lações do- que :t lei puna. medi:mte processo e:c~fficio e 
mest·cil,S : com p--oa re~trkti 'l":i. tla liberdade pessoal,não 

Pena - }lri~ão por quatro a annos. no 12 
caso d<i primeir~• pa~·tedn artigo ; e pm· cinco 
a quinze 11v.;; (:ous c~;os do § l •. 

Art. 2í3- Praticar. por meio de idolencia. 
ou ame:1('.a. qualquer a.cto do l'ihi<linagem 
~m pB<"soa. de um ou <le outro sexo, i:ão 
tenúo por timo crime previsto no adigo a.n· 
tecedente: 

Pena - prl~;:i.l) por um a tres ann(ls . 
Para.gr-:ipt10 unico. Si o c1·ime foi- com

Inettido com abuso de a.u torilfo.de. :le con
-:fiança ou de rehu;ões domest;cas. a. prisão, no 
ca.o;o de vinlencia "u ameaca.. ~eril. por dous 
a seis ... noos, e nos casos previstos nos ns. 11 
e Ill do § . t • do reterido artigo ser.i por tres a 
nove annos. 

· Art. 274. Quando algum dos c1·imes pre
. vistos nos artigos u.ntecedentes for commet· 

tido com o concurso simult.aueo de duas ou 

infcrio1· :... qua:tro n.i:rnos. 

CAPITULO H 

RAPTO 

Art. 2í S. Tirar. ou reter. medin.ote vio
Iencia, ameaça, engano ou suggesi.5.o hypno
tica:. pam fim libidinoso ou de casamento, 
mulher emancipa.da. ou maior de 21 annos de 
ido.de: 

Pena- -p1·isii.o -por 16 mezes a q_u:i._tro U.nn<;>S
Art. 27il. Tirar, ou reter. mediaute vio

lencia, ameaça., engano ou suggestã.o hypno
tica, para tiru libidinoso ou de casamento. 
pe.•soa menor de 21 annos, ou, para fim li
bi.Unoso, mulher casa.ih : 

Pena.- prisiio por dous a. seis anuos. 
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I. Si a pessoa menor for tirada ou retida 
sem ser por algum dos meios especificados 
nos artigos antecedentes, m:1s com o seu pro
prio consentimento: 

Pena-prisão por um a tres annos. 
Il. Si a pessoa raptada não houver• comple

tado 12 annos, ainda que o culpado não te
nha feito uso de violencia, ameaça, engano 
ou suggestão hypnotica: 

Pena-prisão por dous a seis annos. 
III. Quando o culpado de algum dos crimes 

previstos nos artigos antecedentes, sem ter 
commettido acto algum de libid inagem, 
restituir voluntariamente á liberdarl.e a pes
soa raptada.reconduzindo-a ao logar de onde 
a houver tirado, ou á casa da familia della, 
ou collocando-a em logar seguro, á disposição 
da mesma familia, a prisão será por dous a 
seis mezes, no caso t.lo art. 273 ; no caso da 
primeira parte do art. 278, n. II do mesmo 
artigo, de quatro a 12 meze3 ; e no caso do 
n. I, de um a tres mezes. 

Pelos crimes deste capitulo só se procederá 
:por queixa dr. parte e dentro de um anno da 
pratica ou noticiado o facto. 

CAPITULO lil 

LENOCINIO 

Art. 280. Induzir á prostituição , excitar á 
corrupção, favorecer ou auxiliar qualquer 
pessoa nesses a·'tos, afim de servir á libidi-:
nagem de outrem : 

Pena-prisão por um a tres annos. 
§ 1.0 A prisão será por dous a seis annos, 

si o crime für commettido: · 
ló, contra pessoa que não tenha comple

tado 12 annos de idade ; 
2°, com engano ou sugges~ão hypnotica ; 
3°, por ascendente consangumeo ou affim, 

pae ou mãe adoptivo, marido, tutor, ou por 
pessoa a quem a menor tenha sido confiada 
em razão de tratamento, educação, instruc
ção! vigilancia ou guarda, ainda que tempo
rar1a ; 

4°, habitualmente ou com o fim rle lucro. 
§ 2°. A prisão será por 16 mezes a quatro 

annos, si o crime tiver sido commettido 
contra pessoa maior de 12 e menor de 2 1 
annos de idade. 

§ 3. ° Concorrenrlo mais de uma das circum
stancias referidas em os numeros do § 1° a 
prisão será por tres a nove annos, alem' da 
multa de l :OU0$ a 3:000$, no caso do n. 4° 
do § I º· 

Art. 281. Constranger com violeBcia ou 
ameaç_a o ascendente consanguineo ou affim, 
o martdo ou o tutor, a se prostituir o descen-

dente ou a mulher, ainda que maiores, ou o 
menor sujeito á sua tutella : 

Pena-prisão por tres a nove annos. 
§ 1.0 Si o ascendente ou o marido induzir, 

com engano, o descendente ou a mulher a se 
prostituir : 

Pena-prisão por 16 mezes a quatro annos. 
§ 2.0 A condemnação terá por effeito a dis

solução do vinculo conjugal. em todos os 
casos a que se refere este capitulo. 

CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕES COMMUNS AOS CAPITULO$ 
ANTECEDENTES 

Art. 282. Quando de algum dos crimes 
previstos nos arts. 272, 273, 278 J 279, resul
tar a morte ou uma lesão da paciente, serão 
as penas estabelecida> nos referido:; artigos 
augmentadas da metade no caso de morte, e 
de um terço no caso r1e lesão pessoal ; mas a 
prisão não poderá ser inferior, no primeiro 
caso, a oito, e no s~gundo, a quatro annos 

Art. 283 . A condemnação por algum do. 
crimes previst0s nos arts. 272, 273, 275, 276, 
2Rn e 281, tei·á por effeito. em relação aoss 
1s~<lndentes, a perda de qualquer direito,que 
e·., ~<.tl qualidarle lhes seja concedido por lei 
soore a pessoa ou bens dos descendentes, em 
prei uizo dos qua.es tenham commettido o 
0."ime ; e, em relação aos tutores, a rem0ção 
da tutella e a exclus~tO de qualquer outro 
mur: us publico. 

Art .· 284. Quando algum dos crimes pre
·•ist.os l)')S arts. 272, 273, 278 e 279 for com
rnPt.tifto contra a pessoa de uma meretriz, as 
penas respectivas serão diminuidas da me-
tade. · 

Art. 285. O culpado de algum dos crimes 
previstos nos arts. 272, 273, 278 e 279 ficará 
isento da pena si casar-se com a oifendida. 

Paragrapho unico. Neste caso, o procedi
mento criminal cessa.rá tambem para todos 
aquelles que tiverem tomado parte no crime, 
salvo as penas comminaclas para outros cri
mes, quando forem causa deste. 

Art. 286. As penas e3tabelecidas nos capi
tulos antecedentes serão impostas com au
gmento da sexta pa.rte si o autor do crime 
for ci'iado ou domestico da offendida, ou de 
seu representante legal. 

CAPITULO V 

DOS CRIMES CONTRA A SEGU RANÇA DO ESTADO 
CIVIL E DOMESTICO 

Secção !-Fraude nos casamentos 

Art. 287. Contrahir casamento, estando 
validamente casado ou, sendo solteiro, coo- · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 11: 19+ Página 57 de 82 

:SBSSÃO EM fo' DE JULHO DE f897 269 

trr.ldr cas.1meni.o .com pe~soa. va.!id:t:nente 1 ·3., tlo_conjuge, il'mão; pae ou mITe adopti-
casada. . · . ! vos, Dlho.a•Topti-1-o. ou atfins em linhêL Iecta; 

Pen:l.-prisão por dous a seis. 1'uinos: \ ·1". rlo membro do Con;.rresso C\ac:iooa.\, dos 
Paragraptw unic(l. Si o cütpado in(luzir em\ estntlua. es ou ,!os ~on,;eihos municipaes, ou 

el'l'o a pc·,Sc·a e:om a. q,ual crntmctou o casa- d~ C[Ualqner -funccionarlo publicé', por causa 
rnento. itludfodo-a wbre o set1 e:.;tauo, ou. de suas funcções. . _ · 
sobre <1 ;~sc:t<!o della: .f , . .\rt. ~95 .. A pima s~''.ª. a ··'e p:-.:;110 l;e"i)etua 

Pena-prisão por trcs ;:i. .nove· armas. no llo1rncid10 comm~,~rnú: ·. . 
Art. ·2.~3. ~ont1·ahir c.a~atnento, occu!fando i·•. sómenie. )leio ii'npulso de: pc1·;-ersidade 

impe<liJne!'lto. ou rlet<·rm\no.1· a nntl'll parte a b1•11tal, nu com ac~os de La1·ba1•i.ia•i0 ou sevi~ 
contl'ahii-o. inuuzinr'o-a ••m erro, de modo ~ir1s ante~ tle m:.tar·; 
que o 1·:1<a:.ieutl) llºº'ª ;er [i.zmulht·io o.lt ''e- 2', pai.- rue;,; ·:e i:11·cniiío, i::uu.-:açi'fo ou 
cl<tr<1dó nu!lo: · qualque!' "llt1'0 1~ü~ crl;aes ;-.rp•L•to,; no tit V 

Pena ·-pri~iio ;'or dolh a ;;cl~ annos. i' C.e~r.e ~vro ~ •. ,. , ·' .... f' ~ ., , .. ,., < · . 
,\rt. ~SCI. A me~m[l. p~n;i. c-.111111ncta1r,ente .J • ,.om ,. h,i-v c..e ,r, ~ia .. ç .. , .... n fl,l):lda, 

co1n· a. d.~· .pr-rd:l. tlo ea.r·1"0 ~u_ ni11cit"•. Ee im- 1 fcaurh•. 'U~"!J!.l·Za. on :.~·~:·:;~:i; •.:ll_lJ~:g:t, OU es
·011ri :-.o juiz :ru aQ nr.!'i~ia! rir. re:!í>'ro dvli, 11el'<tn<~!l d" :i.! ·!11111;:1. reco.mr~nsa.: 
Que ccu~·Útrér· t'~!' il cs crime..~ 1;rev·i:stos e1n ~i·-. p:~.t·~~ pr:·r:~ .. r:J..r. k.ei~t~,:~I·_ 1? ex'~eu~ar 

• . ' «utro c1"1 · " ··•111' '\ qu~ este n· o ·~ • 1'1a ~ido i.:a1l:1 n~a_do~ at·tigu~ nntt~cedcntes. cornmt1 tú 1'10 ~ ~·.~ :i \~ · ..... . !;,! . ~ .. 

1 
'> ', im1uedn1'.1mem" •'epois rle :,.r cvmmet-

Secç~rn ll-S~1. ) ,,,-e:s,-;o~ !i·oc1( e .li111)oo ... ift!o b~n um t.1Htro .1.i·~.e p.-1.!'d, il.~~P~•l! il-r ~' pro-
.' rle ']stu.âo - .. 1 , li - 1 vmto ,,, e, ou :1ot' n<-.; te:· po1lh,o '~uuse;;;uir o 

. . . . intc.-r.t,r, ,t fJ'"' -~ p: opnz o cu!p:1.!,i. ou para. 
. .:~~t. :~1'-. Supp1~1rntr ou tr0c~:_· 0 _ ~'tt~do, O".!cul 1air o 1-rJ?ne~ 0~1~upp1 imir os ve.$tigios on 

civil d,~ 1pfané{" .. o.:culto.mlo-o ou ~uh:>i1tum- Í ~s prov:;s, o;i ,!e qu:\!:1ur·1· HH 1~0 ~; ,u·a pro
<t~·:•; 0:1 !:12::,•r figui~tr íl?S reg1~t1·os r~~pe-] cur:1r ;•. i ! : p11 :1übde pr•.1'H'in. f•l! >'e 01ltros; 
ct1~:0~ 1nf:lnr~~ quP- n.'lo e:xr~ta: ( fr•, ;s·.-ln·?.ª -p~~:-:r.ia ~10 a ... e;c~ndcn::;o r.\l ,!~~cen-
Pena-pri;~o pot' dous ;i seis a.nnos. • llent.<:: l~gll.lrno ou uo 1p1 ou filho i'l<l.lural, 
Art. ,!!I. i_\,Ji:J(ur idanre l('git:mo on n::i.-jtJU~tn:L• '' ti!i:i.~;iO nntnr:i! 1.ei:i1a ~i>'o legal

tu~·(l.! 1·e~o:il1cc:• 1o. em lun :n~t:tuto ·de bcne-j m~nte 1·e··on!iec11la .011 t1.(!dnrad;-i. 
i1ce!'lc:iu. occri!r.<tntlo o e~tadv civil 1'élle: P<ll'•q~r:\ pb·'> unico. Si •r:·corre•• qu:\lquer 

Pen· _n .. ;,, n r -ei· a •'ez i•::i 1. eze' ! circurnst:u1ci:• ~t 1enunnw impor~c:- iw. a pena 
... • ._ 1. •. ;· .:~_:L;' l :.: ~:~., .:<'.. , 0 w\ _" N-:~ • . . . <le pt·lsão pot :-.;u ;_'nnos. 

Si o c,tl,i.Lr.O .J, ~~~-n•.ente ,.,, ot.c .• dH1o. · _->.rt. 206. Vc1·ilb<1dü o homil!i<j(o, a Ie::oiio 
l'en;t-!'ri~fo p:'.l' Uffi '1. ires <ln~O~. . ! tleve ~or.ts:Út rn;•-se sempre CUlllú c:.1.USa da 
Art. ~9·!. 1 ornmetter.qualtlUet· ''º~ cnnes lllOt'te, <'.inda que se pi·v•·e: 

p:~C!vi~his no.~ :.1:·tign:-; tt.n[eceitenti>s 11a.ra. s.al
\·ur a 1i1'0J.lI''.rc honr;i. ou a d:i. mulher, mãe, 
d..;!~cend.,nt{'. til!::i ;~rloptiva. ou irmil, ou para 
evitar ;;-e1·icias irnr1litier1res: 

Pena-pri~iio pot' do1.1s a seis meze~. 

~ TITlJLO VIII 

Dos . crimes contra a ::iessoa 

CAPITULO I 

IlO~IClDIO 

1 u, que a llldl'te ezn 01ü11os c;i~os: sernelhau .. 
tcs f1j\ impc·.li··1:1 e r10 ca;;.,, (1<l que s~ trata po
dei·in «:l-o sillo cr•rn llS soccort'OS cl, :crte; 

2\ quo" ?!kl'te resultou rif, outtas causas . 
su;cci tt,dns rel:i. !c~ão; ou 

:1". n ne :L mnrt.r; snçcedeu neh> n:J.turez:a pa1·
ticulai· •'O 01Ten•\itlo, ou e!:i virt'.t•!•• óo.s ci:r
cumstouci~i.~ em qne t'oi causada a lesão. 

Art. 297. e~ Q.«.U', oom actos te:)deutes· a 
commetter um:t lesão ~e~soal, :i morte de 

No caso &0 art. 203, peua-pt'ísiio :por 16 
annos no gráo ma:dmo, por c.ito no médio, e 
por qu:i.tro uo mínimo ; 

At't. 29:3. causar, afim tle matai•, a moi•te ~o c:J,,odo art. t~H. a mesma por 18 annos 
ae alguern: no g;:lo m:tximo, por W :::io mêdio, e por sei$ 

. ~ 
0 

. . no minimo ; 
Pena-pr1sn? por2 ~nnos n<? qrao ID3Xuno;. Nos ca:;o.:; •lo ;i.rt. 2.\.J5. l" parte e paragra.-

por W no med10 e por? n_o mm1~0. " pbo t:nico, impor-se-lia. a. mesma por 25 e 20 
~<\.n.. 29-1_- A pena ~era p~r. -4 anno:; no. annos. 

zr.a~ maxuno, F.°1.' _ 12 no media e p01· S no Art. 298_ As diminuições de pcnu. estabe-
mmrmo. no l1om1c1d10: Jecidas no ariig.;ia.nteceuence não terão logar, 

lº, cum premeditação; qua.ndo .°culpado ti"e! podido.1Jrever as con-
20, por meio lle sub~tancias venenosas; sequencia$ f.e sua acçao. 
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· Arte 299. Commetter o crlmA pre..,.isto oo 
art. 293 em infante nos oito "priaJ.!,il'05 füM 
do na.eci1Dent.o e ainda não inscrípto ·no re
gistro do estado ci vil

0 
para salvar a prop1·ia 

honro.. ou da. mulher;rniíe, de5ceudente, filho. 
.adoptih ôu irmã. : . . · 
· . Pêna-dete:ição por rlous a. oito annos . . 

· .. · .Arf. 300. Determill2.l' ' OU auxiliar alg_uem 
a suicidal'.-~e. si o suicidi_ó realíza.r-$e: · · 

Pena -prisão por um a quatro acnos. 
Al't. 301. Causar a mort'3 rle alguem pQ"l' 

negligencia:, impl'udencia.. ou falta de obser
:vancia de regu!:i.meni(I, ordem ou disciplin:t: 

Pena - detenção por dous meze3 a dou!! 
annos. . . 

Si do ía.cto resultar a r:iorte tiA mais de 
um:i. ?ssoa, ou a morte de uma só e a lesiio 
de ma.is de uma. com os efreitos pre\·isto.:; no 
a.rt. 302, ns. l e 2 : 

Pena-o duplo. 
Para~1>apbo unico. Si o a utor em rnão do 

seu of.lkio, urte ou pr·;fis:sii.o era. obrigaJo a 
. emprega.r no caso atteução e~p~cial, que <les
cu1·ou : 
. p,_ma...,..o duplo da que for applicanl na. 

. cont'orm1dade deste artigo. além tta interdtc
. ·\ çã.o do oflicio. arte ou p.roti.ssli.o por tempr. 

lgua.l ao da detenção. 

CAPITULO Ir 

DAS LESiJES PES5!JAES 

Art. :lOZ. Causr1r n. ~!!(ue:n, ~em o f.m de 
m1tar, quaiquer 01I0r;s;.i. no cc.rpo ou n;i. 
·sande ou uma perturb~:çii.o 1:!e:~:..:i.l : 

Pen"- r>risão por um mez a nm anno. 
I. Si do fa<'.'.to ;·esultar o cnfrnquecimento 

permanente de um semidri cu de um org;io, 
ou u:n ernb:!.~;:i pcrm:inente ''ª pt;.l;wra.
ou uma marca ou ci~a.tri7. permanente n•> 
rosto. ou perigc de v i<J;i, ou U!Ua molestia 

. menfal cura..-el ou rr.o!e:;tia phy,;ic:i. durant'· 
sete dias .ou ma.is, ou por pi;rii::do igual· a 
incapaciflade de se entregar !Is occupuções 01·
dinarias, 011 si commettida. contfa u:na rnu-

, lbel', provocar o parto prematuro : 
Pena~prisão por um ~.cinco :m:::os. 
II. S do facto resultar uma motestia. pby

sica ou mental cert;i. ou provavelmente in

No caso c1a pr}meíra parte do present~ :J.;
tigo. sl do facto não resultar molestia. ou in
cap<i.cidade pa.1·a o oifeni:lido · de se eatrega.r 
ás occup;içües ·ordínari~s. ou q'u:;.ndo a mo- . 
lestia ou a. incapa.cidade não ex:ceder,de qU:a· 
tro dias, nü.o . z;e proce(_ler'.i. sinão por queixa 
da parte, e a pena será - pri~ão por dez· 
dias a tres mezes, ou ·ds multa de 50$. a 
1 : ooo.~ooo. . · .. ·. . · , 

Att. 303. Quando nos facto5 previstos no 
artig.J ante,-,0(.!ente concorl'er alguma das cir- · 
cums tuncias mencionn.das no :ir·t. 29'1, n~. l, 
2 e 4, a peo~ ~erá augmentada de um sexto 
a um te:·ço ." . -. 

Si ·~onc••rror .· a lgu:na das eil'cnmst.'lucía.s' 
m-.ocionatias rio n.rt. 295, a pena serà. au· 
gm~nt;u!a tle um terço. 

Art . 30 :. Quando nos casos previstos nos 
arti:;l'S a :1tecedentes. o facto exceder nas 
consequcacia..~ o fim a que o cuipado ;:e pro
poz. t:I pen~t será lli!Ilinui!h de U!:l terç.o a 
mcm.!e, 

A diminu i<.'ªº de pena., 11Qrem, nií.o terá 
logar n11 Cit::O pl'evbto no a!'t. 2.GS • 

Art. 305. c.i.usar a algucm. l>Ol' negligen
cia, lmprudt>ucia, ou inouservancia de re .~u
la.rnento. OL'i!em ou discir>lina, alguma otrensa. 
no corpo, ou mi. saude, õu umn. perturbação 
mental : 

lu, pena de deten,5.o de clfz füus a tres. 
mezes. ou de mnlW. de 50.S ::.. 500$. nos c:;.sos 
da p1·imeh·a e ultima parte 1!0 art. 302, nã«> 
se proc~denrlo sinã.o por queixa d:i. pai·t.c ; 

2''. pen:i. de r~etençii,o p.1~· um a. seis mezes, 
ou ce multa de 100$ a 1: 000$ , nos casos dos. 
n~. I e 11 do reteri•lo aetigo. . . 

Si do facto r esultarem o:!fens:J.3 a mais de 
u;na J~SS· ia.. n(~S casos don. 1 1le.,te artigo . o 
m:lximo <l:i. detenção po<lerã ser elevado até 
sc:is 1:::ez •. s. e o d -• mulrn. :i.tó 1 : Ofl0$; e nQS. 
ca~~ .lo n 2 a pena ser.í. àe tleteaçio por 
<lous mP::es l!. um auno, ou de: mu!ta de 100.$ 
a 2: (JIJtJ$f l(X.l . 

Panl.l;1·1puo urlico. Si o :i.utor. c~n razão de 
seu olli::io, arte ou profüs:Lo er'' ok ig-..1.l!o a. 
empr·eg~r no ~so aüen~ão especial q~rn des-
Cioi.X-OU : . 

Penn.-o duplo da que· for applicaxel, na.. 
c0n!'ormida<!e deste artigo. alem da. inte1·Jio· 
çiio tio 01!\cio, arte ou profissão por ;;empo· 
igual ao da detenção. 

C,\PITULO m 
.cura.vel, ºª a perrla de um sentido. de uma DISPOSIÇÕE:S CO~ül'\S AOS CAPlT"CLOS A"'TECE-
.mão, d.e um pé. da fal!a o·.:t àu ca:pacidaàe de DENTES 
gérar. ou uo - uso de um o~gão. ou uma de~ .. 
forma~.ão permanente .do rcs:o. ' u. si com- Art . :{GG. Kos crimes pre'"istos rios capi·: 
mett ido contra. .uma. rrrnl~ier pejada, pro»o- tulos al'..l t <!ccdcr;teS. co,,1::uetticlos pelo con-
.ca.r o aborto : . juge ou por um ascendente, irmão ou irmã. 

Pena.-prisüo por dousª·. oito a.nnos. contra o ccnjuge ou uma descendente ou 
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irmã:. o cumplice ou ambo~ sorprehendidos 
em fla·grante adulterio ou concubito illcgi.
timo, a ])ena será. reduzida. a um seno em 
cada u,rn dos gdi.os, ·sub.>tituindo-se_ -,:i. prisão 
pela detenção e a prisão per·petu<L por cleten-, 
çã:o de um a cinco annQs. 

.~ I. Si, como etfeito doahorto ou dos meio:;<; 
empregados po.ra prove>~al-o, r.esult<.i.r :i. rnorte-·-
da mulher: · · 

Pena--=-p~isüo por dous a quatro acnos. "'· 
II. Si a morte resultar por se haver em

pregado meio~ mai~·-perigosos do qul' aquelles • 
em que.a mulher havia consentido: 

Pena-p1·isão por tres a seis annos. 
Art. 313. Fazer uso de meios t~ndentes a. 

pro,•ocar o abot·to, sem o consentimenfo da. 
mulher ou contra SU<\ Voiltade:· 

Art. 30';'. _Quando mais de uma. 'Pessoa 
tomar parte na execuçã.o de algum dos cri
mf.S previsto::< nos arts. 29:~. 294~ :!95, :)02 e 
303, e não :;e conhecer o autor r1o homicid"io 
ou c1a. lesão.·· todas el!as · ficarão süjeit&s is 
pena~ respectivas. estabelecidas nos referidos 
artigos, <l1rninu\das de um terço á metade; 
substit:Jin~o-i:-e a p!·isito ~er-pdim pela. de Pena-prisiõ.o uor uous a seis annos. 
prisão. não inferio1• a 15 aunos; salva a Si rea!izar-~e Õ ai:lcrto, o <luplo Ül\ pena. 
disposição do art. 391':. . Parêtg:ro.pho unico.Si como e·ffeito do aborto; 

Art. 308. Salva a r~isposição do :i.rtlgo an- ou dos meios empre;:-ados para provocai-o, 
tecedente e exc~ptn:tdas as penas m~.ioN'S resultar a morte d:i. mulher'. · 
em que incorrerem pelw cdmr·s irnlivinu;il- Pen:\-a do nrt. 293. 
mente commetti•los, quando em uma l'i',!a As p~::as estai elel!itl:i.s neste artigo seifü' 
alguem ficur morto. ou co1n 1JU.a!que;· le.-ao · :i.ugmentadus de um se~to. ~i o c:ilpido fbr o 
pessoal. totlos aquelles que oa rixv. trrnrem marido. 
post? as m;Los sobi:e o corpo da victima serão Art.. :314. Quando o culp:vlo por algum dos 
_punidos : crim•s previsros aos dous :irtig-os ante~~entes 

1°, com a pena de prisi:í.o por tres mezes ~ for_pt~$0:1 que exercite uma l_ll'l'._iissão saui
tres annos no caso de m01·te ou de lesão La1'1a, 011 q-rndquei· outra prons><iO ou arte 
pessotol, de' que re$u[te a mvrt~ ; snjeit:.i. a vigifancia em razão da snude pu- . 

Z", com a mesma pena por uin mez :i. um blk-n, e . teuha i?tlicado, snbrninistratlo ou 
· n.nno nos outt·os cnsos, mas sem l?Xceder o empregado os raeivs :;iel0s qua.es tenha sido
terço d3. pena que se teria. cl.e'i'~º infligir a.o provocado o abo1·to, pu :;~,tenha re~liza•:o ª: 
autor do f,icto. mor•e, as pen:is estaüel~Cl'-''1s nos r0lc1·1dos 

O:; que tiver~m tomado parte ria rixa., sem o.rtígos seriio a~grnent;i.<las de um sexto ... 
pôr a:; m::i.os sobre o coroo do ommJido serão A confü,mn:<ça.o tc:·a, s~mpre por e:ffoito a. 
punidos co:n a pen!!. üe· p:·isii:o por uui'a seis suspen~5.o ª? ~x~rcicio d::i. pro~s!ãº. ou arte 
mezes. /por um perw1:0 1gu3.l ,10 da pr1sao in1postn. 

As ;•eferidas }le12n.s ser~o a.pp!ic3.0:t~ com. o Art. 315. No c~;so tle abot·to procura.do 
3.ll"'!lll!r:to de um ter~o ü.quelle qua tiver s:üci ]Ja:r;\ s 1 lvar a honr::. da mulhe!-. d:t rnfie, da 
a c7i.usn. determinante ofa ri::::•t. descendente, d:i. filha ar!.01)ti\-:t 'lu •la ii·m[, 

Art. ~i09. Disp<ira.r uma :•.rma :.i.quelle que as penas e;,i;;_tl:e-lecii1n.s nos ar~igo> u.ntece
tomar part~ eui. uma r!xa para ameaçar a d~nt<'S serão climinui·~:i.s de um {! <lous 
outrem ; türçc:~ e a prisii.o ~era sub:;tituida ricla de-
P~mt- tfotençC:o por um mez a um :rnno. tenr;~tú. 
Art. :3to. Quando se i'er o. caso •fo iesões 

pessoa.e.~ ligei:·:i.s ou !evissimas. i·eci p!·oca3, o 
juiz poc!imi. attenàendo _à~ circn ms~ancfas, 
ís~ntar <.la p:;na uma. cu amb:i.s as p:.n·tes. 

Art. 311. Quando a, vic.t,in,a de lesües :pe'
soo.es ligeiras se desai.front•lr incomi!lenti tlo 
ofi'en>o~ pO!' outras Jesõ~s semelhnntes, ou 

• do injurias por lesõl's, o juiz poderá, a.tten
dendo ãs clrcumstanci:J.:5, isent<J.r da .pena 
uma ou :imb:is as p::i.rte;;, ou o.pplicar u~na 
pen:i. menClr pefa. espe~ie ;.:u pela clur-açfi.o. 

CAPlTULo·rv 

no ABORTO 

.Art. 3i2. Fazer alortar, cons~ntindo a 
mulher. 

Pena- prisão por um a trc s annos. 

C.LPITL'LO V 

r.o .\B.\:->DC>::\"O DE )!ll:'\OR:C:S E DE PESWAS . 
DOE:-iTB~ OU E~I PE!U60 

Art. 316. .Abanrlcn::.r um men0P de JZ 
annos ou uma. pessoa. inca1i:iz, por enformi-· 
à.ade de co1-po O\l espit•ito,de prov~1· :-. 1n·opria. 
sub5istcncia ou segurança. e ca. qual tenh;:i. a. 
guan.l:i. ou tl.eYa cu:·;u·: · 

Pena- pri~ão por tres mezes a tr,'s armos. 
Si do facw d,> a.bn.ntlo~o re~ultarum damno 

grave no co1·po ou na :;;aud.e, ou um:i. pertUl'~ 
baÇão das funcções psych"icas: 

Pcn:i- Drisit>"por tres a cinco annos • 
Si resultar a morte: 
Fe:;a.- prisão por cinco z. 12 annos. 
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Art. 317. As penas estabelecidas no artigo 
antecedente serão augmentadas de um terço 
em cada um dos gráos: 

I•, si o abandono realizat•-se em logar so
litario; 

2°, si o crime for commettido por paes a 
respei to dos filhos, legítimos ou n!Lturaes, re
conhecidos ou legalmente declarados, ou do 
adoptante a respeito do adoptado, uu vice
versa . 

Art. 318. Commetter o crime p1·evisto nos 
artigos antecedentes contra. um infante ainda 
não inscripto nos registros do estado civil e 
dentro dos primeiros oitos dias do nascimento 
para salvar a honra p1•opria ou da mulher. 
mãe, de·cenrlente, filha. adoptiva ou irmã: 

Pena- as mesmas, diminnidas de um sexto 
a um terço em ca•.la um dos gráos, substi
tuindo-se a prisão pela detenção . 

Ar~. 319. Deixar de dar aviso immedi::ito 
á autorirlade ou aos seus agentes o que achar 
abandona.do ou extraviado um 11 •enor de ;;ate 
annos ou uma pe~soa incapitz. por molestia 
do corpo ou r'a mente, de prover a si mesmo; 

Achar aJguem fe rido ou de qualquer modo 
em pr~rigo, ou um corpo humano que esteja 
ou pareça inanimado e sem h~ver a temer 
perigo por s: ou por "utros, tl.ciíxar de prestar 
o auxilio occurrente ou de d,1r aviso imme
diato á autorid>trle ou aos seus agentes: 

Pena-,- 20$ a 200$000 . 

CAPITULO Vl 

ABUSO DOS MEIOS DE DISCIPLINA E MÁOS TRATOS 

Art . 320 . Abusar alguem dos meios de 
disciplina ou correcç-ão, causando darnno ou 
perigo á saude ele uma pE>s:ooa sujeita á sua 
autoridade ou a elle confiada em razão da 
educação, instrucção, curativo , vigílancia ou 
guardu,, ou para o exercício de uma profissão 
ou arce: 

Pena- detenção por um a seis mezes e 
multa corres_pondente á metade do tempo. 

Art. 321. Usar de máos tratos fóra dos 
casos previstos no artigo antecedente para 
com as pessoas da familia ou para um menor 
de 12 annos : 

Pena-prisão por dous a 12 mezes e multa 
correspondente á metade do tempo. 

Si o paciente for um ascendente ou descen· 
dente ou affim em linha recta, a pena de 
prisão será por quatro mezes a dous annos. 

Si o paciente for o conjuge, 8Ó se procederá 
por queixa deste. · 

Art. 322. Nos casos previstos nos artigos 
antecedentes, o juiz poderá pronunciar na. 
sentença condemnatoria, quanto ao ascen-

dente, a perda de todos os direitos resultantes 
do patrio poder sobre a pessoa e bens do 
descendente e quanto ao tutor a remoção da 
tutella e a exclusão de qualquer officio de 
tutor ou semelhantes. 

CAPITULO VH 

DIFFAMAÇÃO E INJURIA 

Art. 323. Diífarnar, isto é, attribuir a al
guem, divu lgando por duas Pn mais pessoas, 
reunidas ou não, facto detnminarto que 
possa PXpol-o ao odio ou desprezo publico, 
ou offendel-o em sua honra e r eputac;ã.o: 

Si o crime for commetticlo em actu publico, 
por escriptos ou desenhos, di vulgados ou ex
po8tos ao publico, ou por outro qualquer 
meio de pu i.Jlicidacle : 

I . Contra corporações que exerçam auto
toridade publica: 

Pena-prisão por oito mezes a dous annos 
e multa correspondente á metade do tempo. 

II . . Contra qualquer deposita rio ou agente 
da au toridade publica, c,m razão de seu 
officio: 

Pena-prisão por seis a JS mezes e multa 
correspondente á metade do tempo. 

m.1 Contra qualquerpe~soa ou sem sêr om 
razão do officio: 

Peqa-pr!são por quatro mezes a um anno 
e muita correspondente a metade do tempo . 

Paragrapho unico. Quando a difl'amação 
for commettida mm ser por algum cios meios 
mencionados na segunda parte deste artigo, 
será punida com metade das penas estabele
cidas. 

Art. 324 . O indiciado no crime previsto no 
artigq antecedente não será aclmittido a 
provar para isentar-se da pena, a verdade 
ou a rtotorif' dade do facto imputado ao offen
dido: 

Mas a prova da verdade será admittida, si 
o offeqrl ido : 

I, for depositario ou agente da autoridade 
publici~ ou corporação e o facto imputado se 
refef'ir·· ao exercício da{l respectivas funcções 
salvas a~ disposições do art. 165; 

II, J.:lelo facto imputado for sujeito a pro
cedimento criminal; 

IU, Eedir formalmente que no processo 
se verifique a verdade ou falsidade do facto 
imput<i-do. 

Paragrapho unico. Si a verdade rlo facto 
for prqvada, o o:ffensor ficará isento da pena, 
salvo: 

I, q~ando a queixa pelo facto imputado 
competir a outrem e este não a der oure
tiral-a; 
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• II, s i os tern':cs em que tiver siõo feitã. a precas, ojui:.: poderá, a.tteride~doàs circum...: .. . 
imputaçlir1 não cnnstitilí!"~m o cr·ime pr·avist.o st~ucias-~ isem;a.r da pena. urna ou ambas as : ... · 
no artigo s,,-gu ·noe. · ~ part es. · . 

~\1't,• .. s2;;. 11 .. l tn·ia~, i~to e; otrender, .com- · Kão seri punido.o q:1e for inauzido·· i '!n'- -- · ' 
municancl:J co1;: cluas· ou mai's possoa;;. re, juria por >íolc•nci;: s pes5oaes; . · · ·· 
unid~1s· ot! não, ou. dü·e,,tamente, a. hoora. a A.rt. 328 .. Nã.o ha;vera .acc;.ão crim.inal .. uor 
reputa.çfu• 0 11 ( · ~1;coro ce al.,.,._uem·,· olfünsas coroJ:J.ettidás em. discursos · ou "es-

. . . . ·· C~i ptos produzidos ém juizo· pel;\S pa1•te~ . OU 
~1 o cr:m~ fo:• ~· :)mmett1'1o ror. nlgu~ do;o I seu:s procu:-.rckres, con~;·nentes à. cau~:i..· · 

meios meuc·,on.•dm na seguutl;i !lO.l'Le ao ar-
1 

Ivfas :!lérn das vco:.s disciplinares: :. que no -
tigo 323 • . · c;is". co:.ilJer: o juiz, cITicb.aê.o iia c:i.usa, po-

.I. Cont:':l. cu •r.01-:i:;ões que cx:e:r..,'(\m auto-1 dera D}un;Jar ca.n<:ll!la.r uo todo .:.u em pa;rte 
r idade iwblic:.:.: ' .. 1 0 e~cripto ó!letisi.vo e" a requerimento do 

Pem _ r,r i<íc por · íí··:itr·o . ine··"" ·~ tttn o~et~dido condemna~· o uD:insor ii. ipdeamiza-
.' -;. · - ~ _ -,,u, .' : """ ': çao c:o damno • . 

anno e muita co, re,,.po . .c.cnte ª metaje d1
J Art. 329. Nos crimes previstos nest e ca-

tempo.. . . . JlÍLulo só se procederit por queLxa do oll'en-
IT. Contrn: q~ialquer àeposita~io o:i agente <ildo: 

da ~uto1•i.iatlc :mblic..•, em raúo do seu om- J Si este mm'rer antes de tel·a in tentado; ou 
cio: o crime for commettido contra.a memoria de 

Pena- pri:si.(J µor trcs a nove mezes e um cool'to, pode:-iio dal-a o conj'uge, ascen-
multa co:·resp .. n tlcmte ti. metade do ten~po. <lenr~. d~n<lcnte ou lrmão, 

m. Sern ~cr sm .r :i.t::i•J do ofiicio ou ccni.ra. . ~>o cori)(! politlco, judid~l'io ou admini~-
partict!1::rres: tr.l.t l I'.:º• ,ou av :s::'.1 chde . berurcbLco, ~i nao 

· c1nst1r.u1r co: leg10. quando 0Jfe11dit!o •. cu.!Je 
Pe!la.-;n·i~~!" t •or·d:1us asei:> mezcs e multa da.r aUtol'í:t.a.çã.o p:.i.ni. prucedimtc.to cl'imi!la.l. 

corre,.;pondcntl á l.l1(!fa.G.c do \.empo. Art. :;130. A acção penal ,rescrevei:-~ .em 
Parug1·;~ :;.· ::ú i:11ico . Si o crime for· commet· um anno p:Lra. a diJfümaçiJ.o e em. ms m.e:oes 

tido sem Sé!' J>r :ilg-um dos meios menciorm- pa.ra. a injuria. · · 
dos. na. Sc:gun:;:t parte do art. 323, mas em 
public.-o "' :1ii p··~m:nça do cliendido : 

Peno.-meta..!e tla.s est?.belecldas. 
Si o füct<) fo" cómm .. t tid.o na presenea <lo 

01fendi110. ain,Ja. que só. ou por escr ipto a 
elle d ir igid.c.. c-1 cm Pl/.'bl ico: 

'CAPITULO vm 

DO DU;<;LLO 

Pena- :i. te1·~:t p;i.rte 11'\s estabelecida.:; . · Art. 33l. Desafiar para duello ou . acceitar 
Nos tb:u:.i.is l!a~os a qu:i.rta. p:i.rw das es· o ciesafro: · 

tabelecid:-..s. !'e.na- mult a de :.;ry,;; :i. 50ti"$'fiOO:;: 
Art. 326. A -~i1fam:i.ç;.b e a injurW. serão Par<i o que tiv<:t ~ 1uo causa injusta. do 

punidas: facto '·!ue occasionou o des;lllo: 

I. CoÓt::-o. o i>;·e,idente ila Heoublici?. ou o Peua-detenc;ão por lG uia{;.i. dous IDezes; 
Conp't'S:Sú Nac;.rnai co:n 0 dobt•o"d::.s maiores Pal'agr;i.pho unicu. kea.!iza.uúo-se o ciud lo 
pernis c:si.:.i.bekciil:.is nv a i·t . 323 e pu.ra.;,;raphv ü.npoi·-;e-t.a Ul® tias pcatlil do .llresente a.r-
unico. · · tigu: . · 

-lL Con~ra 1r~atquer das camar:.s uo Co.n- i . Ao portador tio Jas.:.uo ou cartel, a.sSim 
gresso com 1: .:Jobr-o-das iien<?.S est.tbelecid:.t.S corou áqudle que t ivet· impeuido <u:oocillta· 
respecti\·;i men:;:i no ar-t . 323; n. 11 e pai-.i- çU.o das p~rLes; . 
gw.plio w!i~o . ;tr-t. :;i25, n. 1l e · p:i.ragr ~pho 11. A'queHc que em publico 01t n:i. presença. 
un tco. · üe ieroou·o ti\·el' exp1·\Jbado ou e:.:posto a!e-

. guem ilO ridk ulo Pol' nãu MsatlUJ.· ou não 
Ili. Cori t1'(l í}u:ilquer: membro das ca.mn: <.<~eit:i.r <les,;fio . 

ras c1o Cv11;,,'11·sso, em rM:ii:o do ext:rcicio de Ai·t. :>S:.:. Excitar outrem ;i bater-se cm 
suas .<itti· ,bu.~, , ~:;. com o dobro de cutl:.:. uma tlut:.ilQ ou por (1u .. tquer rnjmio. da.r 10l!'U.!.' ao 
das J)('na~ re~,·et:t ivamente esti.l.lielecidas uo de.>ariu IJ ~i·a <l .•. uello, ~i (!.;te ~e;i.Jizar-se: 
ar t . :3~3. n. il e ;.i_arag1·ap!lo uuico,e a.:·t. 325, 
n .. li! e p.;:r::g. apnv u :iico. · Pena.- deter.cão po1· um mez a uin anno. -

· Art . 3::.7. Q.!anün o o!fenclido injusta.mente e ••rt. 333. Tom..:r pos:i;J.<i armada. pam CV" 
· tiver J;.cio m1.S&. ii. inj urüi., a peua. se,rú. <limi· · meçat !l clu ello, ou: usar . da,,; atmas, sem · 

nuida na raZf..o de wn a dvus terços cn:í cada. •caus:lr le.iío pegsoa.l ao a.dversario: 
.um dos ~rilos; e si as ioj~uias !Orem :r:eci· Pena.:...tietenç~u por 15 dhls a dous .mezes . 

C:un:.1·;1. . \" . Il1 ;j;; 
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Si ~o culpr.do tivar ·sido causa injusta e 
determir.ante do dueno, o dCibro da pena.. . 

. . :Art-.:~34 .. Si as partes tiverem renunciado 
ºº duelfo. n!nguem st:1•ã. punido. · ·· 

_4.n, :535. Matar em ttue[lo o adverso.~'io óu 
c:i.usir uma lesão pessoal de que resulte ü 
n1orte: . · · . . -

.I~2na.~d;;tcnçiiú· por seis mezes " quatro 
annos_ · 
. · Ca uss.1• ao ad,•ereario àlguma. lesão pessoal 
das especifiçu.rlas uo art. 3~, ns. I e II: · 
Pena-deter.~J.c nor um mez. a dous annos. 
Si causar q 11alq u~r o'u tra, lesão: 
Pena - <letec(ão por 15 Çias u. quatro 

mezes. 
P.i.:·a.gru.pl10 "Cnico. Si o culpado tí•er sido 

causa. injusr.a e determinante do duello, a 
detenção será no. primeiro caso por oiolls a 
seis a.nnos; I•O segundo por tri:s meu~s a w~s 
o.nnos e no éerce:ro poi- um a ~eis mezes . 

Art. 336 •. As penas estabelecidas na p1·i
meira parte dos arts.333 e :135 serão dimi
uuidas de um sexto a. um ter(;o, si o culpado 
ti\·et· sido ioduzirlo ao duello por inmlto 
gr:i.ve ou grande a.iI'ronta. 

Ari. 3::Íi. Quando algum r1os duelllstas não 
ti.ver tido parte alguma t1o facto que occa
sionou o due!ln e !1ater-se em togai:· de quem 
tiver d.irec• a:~1eme interEsse nelle. si:, Jlle 

. imporá em c"ol.Jro a pena correspondénte pre· 
vii:it::i. nos ar~>. :33.~ e 3:15. 

Nã.o se applic:i.i•<i. e~t<l. aggra "\"ação de pena 
si o duelfüte. to1• um parente proximo da 
pessoa. directamente int.e1·essada. ou o seu 
padrinho que se batel' em logar delle, no caso 
de .s1:1a ausar.cia. 

Art. 338. Quando as regras estalJelecidas 
}elo uso ou. rle commuru a~co;:-do para o duel to 
forem violacl«s, em logar da~ :penas i:stabcle· 
cidu.:s.nos arts. 335 e 337, serão appiicat!as ao 
bomicidio e á lesão pe::soal as das· caps. l P. 
11 deste titulo. ('.omtanto que €sfas .não seja.m 
inferiores áquellas. substituindo-se sempre a 
detenção iieht pri5ão. 

Nos carns ;:ire•istos neste artigo os· pa<lri
nhos ou te~temunhas rnrão punidos· como 
cum ]?lices. 

Art. :339. N1io s~rão punidos os padrinhos. 
salva i\ disnc~ição do :n·tígoantecedente, ne1n 
os :portadÔrd; do (°!.esafio que ~e tiverem es· 
forçado par-:i. ·unpedir o r1uello, nem os me
dicos ou cirurgiões que assistirem;· -

Art. 340. Pro..,0~1· ouàesafiar para. duello. 
ou ameaçar de provocar ou rlesatiar. obrando 
com o 1ntento de extorquir dinlleiro ou 
outra vantagem: 

l>ena.-a dos arts. :348 e 350. 

TITULO IX 

. Dos crimes contra a pJ:opried.adé .... 

CAPITULO. r· 

FURTO 

,\l't. 34 l. S~1btra.bir cousa alheia contra. a 
vont.'lde de S(!U don-0 para si ou parà. outrem 
ou ~ó.mente p1ra..·utílizar-se della: 

P~n~-pris[c pc,r um a. tres anr.os. 
Pa1·agrapho unico. Havei-a fmto na tiraria. 

da cou~a. ]lertencente a. um espolio: assim 
como por parte do co-proprieüwio, socio ou 
cohercteirc•. nti ,.1e causas communs ou de he-
1·n.r.~·a indivisa por qualquer d•~lles não ae
tidas. · 

Art. 342. A };leno. ser<i de ]lrisão por de?;
t~eis mezes a q;;a~ro ~nnos, quanro o· crime 
ccn.sisti r: 

r. Na subtraccão de coma. guardaaa. tm 
ca.rtorio, e~criptorio, .:i.rclii vo ou estabe!eci
meuto publico, ou rle · cou,a desti.na.da â uti
lidade pulJfüa. existente em qualquer lõ~r. 

II. ;\'a subcra.cçã.o. ~m qu:i.lque1' cemiterio, 
tumulo ou sepulctró, de cous.1. que ihe servi!' 
'!e gua.1•àa ou ornamenio, Oll se ach~? sohre 
t!.lr:-um cada ver . ou com e:.te SE'puita~fa. 

'ru .. Na $Ut.:tracçiio de cousa q_ue ~ervir ou 
foi· rlesr.in3.d3. ao culto em logar dedicado a.o 
;eu exerci cio, ou anne:i:.: a o· n1esmo loga.r e 
re~erv:i.Uo pata. gua.rdarem-:;e as co~sas üa-
quella especie. . . 

lV- Na subtracç~o com destreza contra 
pe~EO(I. em Io~ar publico 011 aberto e.o pu~ 
biice. 

V. Na. subtracção de objec~o ou dinheiro de 
Yiajante, em qualquer especi~ de 'º~lliculo por 
terra ou agua, em estação, ou escala do em
prezc• publica de tram;porte. 

VI. i\a. subtracr:ão d~ aoim'11 c1o legar de 
sua crütcão, ou deixado por necessidad,~ em 
campo aberto e a. respeito dfl qual não í'or 
applicavel a disposição n. X ào artigo se
guinte. 

VII. Na. subtracção de planta. ou animal 
<le viveiro, lenha de matta, ou producto do 
sólo colhido e deixado por necessidade em 
campo aberto. 

Vill. Na subtracção d<3 ob_jecto que perma
neca por costume ou por destino exposto á. 
~imples c:·nftança do publico. 

Art. 343. A pena. serã. de prisão por dous 
a seis annos: 

r. Si o crime. for commetticlo com a1JUSO de 
confiança, proYeniente de rei.ações mutuas de 
emprego, de prestação de serviÇ()s. ou de 
obra, ou de cohahitação, ainda que.teropora
ri:J., entre o prejudicado e o culpado, a rc~." 
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peito de cousa~, que em eonsequenci:i. cle tacs 
relaçõ~s for~m àeix~•las ou l,xposta~ a. Ce do 

' mesn10 culpal10- · _ · ... ·. . .. 
' .JT.Si o culpndo_commetter o ·crime, a.pro~ · 
veii.'l.nclo-se da facHidade. :resulta.nte <le des
a:otl'c. commaçiio pu l>l ica. ou infvrtunio .:par
ticulár <10 prejuJ.w,:do. · · 

m. Si ·u ·culpado. não . convívcn lo.· com o 
. -.prl"judica•!o~ ct:mrce'ter o crim~ â. noute. em 

edilicio ou qua .quc~ ou tro· logar destinado·:i. 
ha.bi t:i~i1o-_ . · . · · 

rv. Si o cnlpado. pai';J. t irar a cousa ou 
le•a.1-:i., tlc,truil· , demolir. romper ou •!stra.
gar ob_j~cto de :nai:eria ,oJitfa.: collocado para 
segumo1:a de pe>',;n:L ou de proprifdad-;. ain ·l a. 
qua.m1o qualquer <\<'l;tes actt-S não ::e eJJecLUe 
uo 11J;pi.1' do c:·ime. . 

V. Si o culpa.do, para. t irar o. cousa. ou 
Je'\'al-a, abrh: fecha.dura. va le:11To-se ele chave 
fa.iS<-i ou de · out.·o in:::trumcmo. OH da. ci.IM"l: 
pN~ria. p<:rdic.a . pe!o 1!nno, ou a el '" suht!'a
.birl::., ou i ndc'l!ua:nen te i.id<i. •·n :.-etltia. · 

V!. Si o ctüpa·:o. par:J, subtrahir a cousa 
on conduz1l-a., C'ntr:u· no eclific:io oa ;:oacinto, 
ou rlel!e ~:;hir. p•Jr lo~ar diverso do de->tiua.c!o 
no transit'J ll~~ pessna.-<, Y~ncendo obste.culo· 
on emba.rac;o.tal que só o possa ser por ·meios 
artíilciae;; o.u median te ngilid:i.do pessoal. · 

VIL ~i o cr:me to~ coiumeitido com >iola.· 
c;io ae se!lo apposto por oftiCi;,i.l publico. · c:m 
virtude de di8posi~.ão d~ lei, ou po1· ordem da 
autnrida<1c . 

vm. Si o cr ime f.Jr commettico, u;:mdo o 
culpo do rle rJ is!:i.rcc para. uã.o ser Ci:ln11ecitl::i 
ou tingindo·se emprega.do publko. 

IX. Si o cl'ime for comrnettido po1· tres ou 
mais pesso:\5 reunidas. 

X. Si t:~tat,se de ga.rlo em manada, lote, 
rebanh•), ou_t!e ~a·lo ;,-ross1J ainila. q1:e niio 
em reb:mho, n•' pa.;to, em c.•mpo abe··to ou 
em curra! ou redr. to, que não c"nsti1.ua de
pen·~oncia. i mru~dia\a. 1~e um:~ ca,a. hl\b;t;ida.. 

XI. s i trntar-~e de produc.:tos de estr. be-le
cimeuto de tii>o:mi., qu.:lquf:!r que S<>ja. su 11 
denom1na~:iio o geacro de cultm·a, de esta.be
lecimeuto de salga. ou p1·eparo do ca1•aes, 
peixe.::, banhas e couros, niio e:,taodo · estes 
produ~tos recolhidos a deposito, armazem ·ou 
celleiro. 

Art. 314. Nas mesmas penas dos m·~igos 
anteriores, rcspecti.,amente. í11correr:laquclle 
que f.:1·ra.r ou contrafcrr;1r-,a;,;~ign;:lu1· ou con
tra-a.,·signaJar an irn .il. alheio_ 

CAPlTLLO ll 

importe obri~açfü• . de r~tituH-a, ou del1a 
fazei· uso detero1i:iado: .. . 
• P emi- pi-i>âo· pr;1·. ol<:o mezes a d<>us aili10~; 
·§ I ,"A p:·i::ão ;cl'á. por dous a seis a.unos, 

quando a .. _ aprop~;ação versar :;ob1·e couru 
confiada ou entreg:ue em mzão de prcti.s;,ão. · 
industria. comm~rcio, . empl'ego, set~viro cu 
de_posi1:0 -necessario. , · ' 
. . § 2." A pena m·:i. de multa. üe 300~ a 
l :Oú0$000: 

J. Quando a. C•)l:S.'.i. alheia •ier ao Poder de . 
quem dell:l. .~e a ;.>roprfa.r por erro ou caso 
rortuito . . 

li. Qm\ndo o cu!prulo se apropriar de cousa 
a!heia que tenlla a<:hado, e não obse;.-a.r as 
pt'e!:ci·ipções da lei eivir ªP?!ica.-veis ao caso . 

Jll. QU<Lndo o culi.;-ado, tende achado um 
thesouro, oe ap ropriar del!e no toüo. ou de 
quo-. ta. q;:e, s~gundo a lei, deva pertencer a 
out?.'em . 

Art. 3--16. Deixar de na1·ticipar immediat:l.
mente à autoridn•Je. q·uan<lo tendo rec"ehido 
dinheiro, . comprado ou ha;ido objecto J,>;-o
vonien te 11e um crirne, ~·ier a conhe~er a f!l'O
vcb iencia illegitima delle: 

Pena-deti?nçiio por nm a tras rnezes. 
No carn deste 1ütigo o da :prirneir~ pade .e 

§ Zº do ai·t igo <\ntrcc:Jente só se proceêera por 
queixa do oíl:endido. 

CAPlTULO IH 

Art . '.':4i. Roubr.i-, ist.o é, furt.'ü'rom vio-
1encia ou . :,me1~ contr:i. s. pc5soa: 

P <nn-clP. priEão pr)r trc.; a nove ::.nnos. 
P:u·:•gnlpl10 uuic:i. A ent!'-.ulaem \1m11.casa 

pe>r incio ,;e <t~rumlarueuto, e.;cahtfa. g:J.Zúa, 
cl\:we fülsa.. ou vct·dadeh·a . . fúri:üt'I. cu su
brep t iciame:ne obtida, ou ca·in ·o auxilio de 
q 011-lq.uer do1oe::tico, :,or.i considera.iJa. v io
lencí:L à pe.~so:L, ~i esta achar-se dentro dri 
casa no momen to do crime. 

Art. 348. ConstrangeL· alguem com ..,-;d !r.· 
eia cu ameaça. de prejuizo ou dounno á pessoa 
ou a.os haveres. a entregar, assignal' ou de
struir u1n 3.cto que importe qua.lquer el!eito 
juridico: 

Pen(l.-pris::i.o com t-r:i.bal\io IJOl" tre:; a nove 
ano os .. 

Art. 349. Quaudo algurn dos crimes pre
vistos no artigo aiitecedcnte for corrimettido . 
com ameaça de ·morte â. mão :i.r1r.a.da. por : · 
duas ou mais pessoas.ainda que só uma. dellas 
esteja visivelmente <lrmada~ ou use de ,Jis-

ArL 345. Aproprin.r-se indevirJamcnte. n o farce; ~~o _cri_me ·fbr. _C'omme~tido mcdi:i nk 
todo ol1 em pa.rte. de coUEa. alheia, que de ti- l'CST.rlCÇ;J,O_ da. yiiertln~e pessoal· . 

__ ver portei-a i-ecebido sob qualque1· titulo que . PeM-:-pr isao por quatro a 12 annos. 
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. 
. A1•t. 350 . . Cqostmnger, i.ncutin;1o :i. ai- Art. :~57. A'•Úsa.r, em proveito ptl)prio ou, 

guem temor de -_d1i:nr.<) ii. ·pe~oa. ;\. i1om•:i. ·ou· ,1<, º''~"e·m, 1ie ne··e$id:ide. paixiio ou inexpe
;;05 b:.wcrcs, a · man4er dc\)ositar · ou ;io-r i rienc 1~ ·;'.~ ·mMo:·, tnterdicto ou ,inca.paz .. fo.. 
_sua ·ou .it dispoi;içii.o de om:cE>m. 'dinheiro. zen-:o -o :1s•igna.1· ·nocu-mento ou·acto que im
~.ou~a: ou a.cto. quti imp0rte q_ualquei· · e:ffüif,o pnrte qu•~-lque1'-dfeito jnridico . em pt'<'jQizo 

. JUl.'lLhco.:. · - deli" ou de tercelro, não o!>stante a nulll\la.de 
Pcna.:--:prisãocom tr..b:i.Jil~ -por tres a"no\7e res111ta.nte da. ilt()ll.n:tciàade pessoa.1: 

annos. · .. · . . . - . · · Pena-prisiLo por dous a ~ejs annos e multa · 
Ar·t. 351. Seqrorstra.r n ma pe~>oa p3.t'D. 00te1' correspondente iunetade do t empo. 

dei!:\; ou de. outrem.· como preço de suu. libe:·· 
t11çiio. d inheiro. cous:i. ou · acw QiJ'e . .jmparte 
qualqi1e1· eiTeitojitridico em fa,:o-:- do cú!pado : 
ou de outretn por clle indicado.aindn. que nao : 
se contiiga. o intento: · · ! 

: CAPITUL,0 V · 

PALLE.'ICIA E ISSOLV.AEILIDADE 

Pena-prisüo por qua.tro o. l:1. annos: 
~1rt. 352. Lev;w, sem antes da.r asiso ii. att- : ·Al't. 358. Fa.lllr fra.udu1entamente: 

torida.d~. cor1•espon·~encias. rnensa.gen~ ... sc1•i- I · ·-- . 
~tos ou reca.dos par;~ lazer co1:seguir 0 . Peoa.-pr1::.oo com trabalho por doas n seis 
in tento do crime p;·êvisto I?O artigt' antece- ; a.nno;:. ~ . · 
der.te. fór:i. dos citso-> ê.o :n•t. l4. . ; A1·t. 3.::i9. Fnlltr culposa.l]lente: 

Pena- pri~ão ror· t1·cs mezes a. quQ.tro · P ena.-rletençi'ío por oito 1nezes a dous 
anno6. . : a.nnos . · 
· A:-t. 353 . Fabricar g:i7.U[l.S, 0-:1 outros in- : Art. :'!60. Constituir-se cm insolveucia., 
strumentos ou :.ppa.relhos p roprios pa:ro. : occult.'l.ndo, hYP•'thec:mdo ou alhe.'lndo ma
roub;ir. tol·O:S, ou trazel-os comsigo de dia ou 

1

. liciosameate os bens ou s írnula.ndo i!iYida.s: 
de noute: Pen:i.-detenção por seis a IS mezes. 

Pena.-prfs1o :p:lr tres mezes a. tres :i.nnos. 1 · · · 
· Art. 354. Os coodemoados nc.•rão sujeitos ·I :CAPITULO Vl 

ú. vigilanciêl especial do. _polic:a. -. , 

CAPITULO !\' 
Ai•t .. 3ôl. Destr11h>, consumir, dissipar ou 

de qualquer modo deterior:i.r cousa a1b.ei:i.. 
movel ou immovel: 

Art . 3.'55. Procurar ~ra. si ott pa.r :i. out rem Pena. - Jli'isão · ou detenção por dons a. 
qualquer .tucro illicí to, com prejuízo <i.I beio, seis mezes. Só se procedera. por queixa 1}a 
por meio de ~r;ificio ou a.1•dil Cll.paz de eoga· pa.rte. . . 
nar :i.lguem, ou s arprelleoder-llle a bo:i. fe, I Pa1•agrapbo unico. Q1..1anrlo o crime für 
induzí[l(lo-o a er1·0: commettída sobr·~ coastrueção. arvor-e, mon:i -
P~na.-prisão por IG mr:zes a qu'.atro an- · roento pu\Jl~c?. cemirel'i_o. edific1o destin?-~º 

i 1os e nmlt:t con·e.;powlente i metade 00 ~uso ou ut1hd(L:l.e publtca, ou ao excrc1c10 
tempo. - . / de um culto: 

Parngra.pho unico. 1l.. prisii.o serã. r:io1· dous) P ena--prisã.o po1• um a tres ano.os e multo. 
a seis anuos, quando o crime for comiírnt- de 300.$ a l :OOOSOOO. · 
tido : · Art. 362. Quando o crime previsto no ar-

f. Por ;1.dYogaiio, procumdor on :idminis· 
trador, no exercicio de s~as fuucçõe.s. 

lJ. Em priiju izo de .uma administraÇã.o 
:publico. ou rfo um instituto de b<lnctlcencia . 

Art . 356. Destrufr, dissipar ou <1ceterio1·a;r 
por qnalquer meio :i. cous:i. propr ia. com o 
intento·ile obter, para.. sí . ou para outrem, 
o p1·cço de ·um - seguro cont ra os Nspe
cfr;os riscos ou qualquer outro_ lucro i n-
de·nco: , . · · ·· 

Pena.-priSiio pOr qua.tro.mezes a um atino. 
Si conseguir o intenta: . . .. 

· . Pena.-pri&'\o por um a tres annos e -qiulm 
· corresp()ndente a. ·metade do tempo_. 

t igo antecedente for ooznmetti1lo ern occa
siã.o de v iolencia ou resisteucia contra a 
a utor idade, ou em reunião de dez ou mais 
_pessoas : 

Pena-11ris5.o por qüa.tro mezes a um a.uno, 
no c-iso d~ primeira :pa.tte, · e por 16 mezes a 
qu:\t ro a.nnos e muloa. de ô00$ a 2:000$ no 
_caso da segunda. parte. 

Att. 363. Ma.ta.r, extraviar; mutila.r ou·.· 
torn:~r ·il:uprest;1val sem justa. causa, qua.lquer . 
animal· allteio: , .. . . , . 

. Pena-detenção pOl' um a. ti:eS · mezes. 
Art. 364. Alterar ou remover marco para· • 

~p1'0P.rial''.se no . todo ou -em parte do im,· ' 
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movel alheio, oll para auferir qu:i.lquer _pro-
veito: ~· .. 

J;>ena-.-prrsão_por oito meze~ a dous annos, 
e multa."cor1·esponrlente à metade· tio tempo. 

I. Considera-se marco qu1tlquer cot.istruci;iLo 
ou signal destinado :i. estabelecer os· li tilites 
entre díft'erentes propriedarles, e bem assim 
:ts arvores planta.das para o mesmo ftm, ou 
.como taes reconhecidas. · · 

n. A' ·mesma pena. acirna esta.helecida. 
fica.rã. ~ujeito aquen., que, p11.ra ;i.ufe-rir ciua1-. 
quer proveito, desviar no todo ou em parte 
de seu curso. em p~t>j•üzo de alguern, aguas 
de U$O publico ou particular. 

P:tragrapho uriico. Si este~ crimes forem 
commettid0s C<'ffi violencia ou ameaça a pe;.
so:t. ou por duas "ª mais pessoas a.rmu.~.as, 
ou por. maig cte dez pcss&as, alllda que desa.1·
ma.da.s,a. prisão sera por dous a qua1.ro ·dlmos. 
<ilem da multe:. correspondente á metade do 
tornpo. 

Art. 365. Occupar cousa immovel.-porme;o 
de violeneia ou ameaça a alguma. pessoa, 

. a.rrogando-se o dominio, a pos~e ou o uso 
clolla, sem que lhe pertença. 

Pena.-prisiio por quatro me7.eS a. um :l.'.lilO. 
Si o crime for commettido poi· ·luas ou mais 

pe•soas armada.~, ou pl)r mais de dtZ pe:;soas, 
a.inda que desarmadas: _ 
Pena-pri~ão por 16-mt>zes a.q11atro ann03. 
Art. 3()1). Soltar, aban•l-'nur .. u introduzir 

anim•tl na proprié>l<ide alheia. sem t.er ob-
tido para isto o ne<·essario con-eé!.timento: 

Pena....,... detencão por 20 dias a dous mezcs. 

livros ou es-cl'i'ptos,- com o fim de critica, po-
lemica ou ~n.s1no·. · · 

Art. 358. Reproduziruo1' inteiro em livro. 
collectanea ou publicar;ffo- 11.vulsa., oração ou 
discurso Jll'Ôl~rid o em as;;emblea publica. 
tr1buaal Jud1c1ario, reunião política, lítte~ 
raria ou. I!dfgiosu.; ou <:!ll conrerenci~ 'lJUblic:i.. 
_ Pena - perd:\ dos exemph~res ap]irehen
didos, e multa. igual· ao -mlõr dos mesmos, 
em íil.vor do autú1•. _ 
,A,rt. 369_ Executar composiç5-o ·inusical 

ou l'epre~entar obra dl'lúnatic;:. _ou producçii.o 
s~mdiic•nte, em theaLro. ou !oga.r publico. sem 
e·msentiment•f do autó1· brn:zíleito ou estran
geir·o, residente no Brazil: 

Pena - multa de 6fl$ a 200S e. IJei·da r1o 
produete> •la recita. em proveito do auto1._ 

Art. 370. !rnita.1" ou concr1i!ll.1:er ubr«~.ar. 
tist.i('a de desenho, pintura, esculptura ou 
rual11ue1· outra pro<luer,ão.>oro ~onsentimento 
do autor. brar.ileiro ou e:stl'angeiro, residente 
no Bmzil, ou do propríi-ta.rio. 

Pena - perii<t ·dos e:c~'mplares apprehcn
did.o~. e multe'\ igual uo llcbro dos me,,,mos, 
em pro,,eiw do autor ou ·<lo }Jroprieta.rio. 

Al'r,. :Jit. Derrauda.r es •tire1tos inh~1·entes 
G os pri vi legios conce<lul.,._,, . por p« tente aos 
autoi·es de rnvenção ou úesaobrimeoto, fabl'i
car1do e,~ product.o,>. fazendo ns npvticacões 
que ror2m object .. d:i. patente, ou imporfando, 
>entlem~«. e;i;:pondo O, ventla., occu! ta.ntio ou 
reeebenclo pa.1•a. o ftm de ser vendido, pi·o
clucto contrafeito de inrlustrh pl'ivi!Pgiaf.a: 

p,.1•a - multa de 1:000$ a 4.:000$, além 
ria pei·d1> dos r~specr.h o~ inst1·uruenws ou. 
a.pp•irelhfl' . em beneoci<) do auto1·_ 

Art. 372. Qua.n•lo, no$ Cll$Oo previstos nos 
;;rt 'gos a.nteccdenfos. f; ,r~m adjll'lie<l1fos ao 
a.u tor ou prop1·ietarío ,_;s objcctos e r· ceitas 

Cltnms CO:\TltA A PRC'lPRIE:DADE LITTERARIA, pel'didos. si l~l·'~lr ltlgllnr;~ cou~a para sua. in-
AltTISTICA E INDUS1'!{!,\L ccim indemnização. e.<:~:i. S·l1Í. sa.ti,fe:ta. de 

acco:·dn C"lll a.~ 1l.i~p1:0Si~.õr·s ge:r-aes d;;i. lei. 

C,WITULO VII 

A1•t. 373. Cont. •Lf<1zer ou alterar o nome, 
Art. :lôi. Reproduifr. sem con~entimento ti.ma. marca ou ,,ignal tJisCir1cti,·o <las obras 

do autor. nacion:::i.l Oll estrangPi1·0, resir1cnte de engenho ou do producto de qualfJU!'cr in
~-º Br_-azjJ. ~ualqner ob~a a1·tis~ic;i. o~ li,tt~1·a· dustria, ou. fü.zer u~o de tal nome. ~rma, 
11a., inclusive tranucçuo, por meio ae 1m- mar·ca ou s1anat a1mlu. que contrafeito ou 
:prensa, gra.vuralithograpbica, ou de algum alte1·a.do :por~mr:em: 
processo chi mico ou rnecanico: emquanto o . , . . _ 
autor viver, e dez:i.nnos depois de s<ia morte.

1 
_, Perw.-?risao po:. dous a,se1_s mE~e,,emulta 

quando tive!' deixado herilei:rv. ou viver a! ue l :000$ a 4:0oo~. e na ,re.nc11lencla o liobro: 
pessoa a quem houveI' transrerido a _prop:-ie-, , ?~ra~!·aphu uruco. A mesma ·pena ficara 
d:i.de - ·~ ~UJeito. 

Pena - perda dos exemplarns a.pprehen- l. Aquelle que contrafizer ou alterar os 
didos. e m11lta igual ao valor do~ mesmos; de,;tmh••s ou mo'!elos lndustriaes, ou fizer uso 
tudo em favor do autor. . -le taes desenhos ou motlelos. :.i.inda que con-

Na mesma. pen''· sendo 11 mulfa 1111 razão trr.feiws ou alte1·ado~ p<n· outrem. 
olc dobro. incorrerii. 11ctueilc que expuze1· l\. Aquene que impotfa1· para commercio, 
á venda a obra assim cuntmfa1ta; ou a in· ex:puzcr a ve1Jt1<:. cm pt:zer de qualquer modo 
traduzir no estri;n;;elrv- _ em c:ir.,ufaç·ão ob1·:i. de engenbo ou produeto 

Par-~gra.p!J.o uuico. A dispo3içã.o de~te ar- de qu~-ique1· industria, com a ftrma, nome 
tigo nã.o comprehende as citações pa.rcia.es de ma.i>ca ou signal distinctivo contrafeito ~\l 
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al'.e1•a1~0, ou capaz de i.nduzii:- o ~ó:nprador a 
engan(; si::iJ1•e a Ol'igem ou qu~!i~l;:.de. da.- ob1~a 

.;..ou .~o p~·0Jur·to. · 
~·:.-:·t. 374~ ltcvelar- !1.cddii c~1n~:erncnte a 

· de:iC:DbrJrr<'.~llto, iuvell"l;:ão sci~ntific:t ou appll· 
ca;:.io iaC•1st•·üü, C[lle dev,, penn:i.nr·c~r ~e
.C1't)fa •. e fie . que 8C bnln t:ih ~on\Jeci:i1erito 
em raz-l-o de esta·.io, offki·:i, pNti>Eà() ou 

Pe;m. - "(lrisã.o por um 11.' seis mezes, e 
rnult<L 1le200$ a l :UOO.':; e no <lob!'o. si. a r·eve
laçãv for teitc. a estritn;;eironã.o re~i1leute nó 
paiz ou a qualquer agente ~eu. · 

ou.tri q uali>lade :pes~oal; o~ fazel-o füls<i.· 
ln~11rc.,; 

Pena-multa d~ 10.:: a.-::l!'\.), e de 10;}$<; 3-'.J0$ 
~i as· ( '.ecl:1.raeôe~ ti1~·ai'n 1u:s~lS·. 

.'n·c. :;78. Omitti1• ou l'et;i.1·dar, senrlo 
merlico. drui':<iiio. clentista ou \nrteiro, :is 
ct1rnrirn11icr<ões ·neces;ar:i-,L~ ú. itmoridaue jn· 
,Jicia:·i:i.. r.u 1nlicial, "abri;; q a:tl'lu'~" C(l.SO de 
:J.8sisteada th propti<1. p-rofissii.o. que poss;i. 
oiTerccr;,~· c:i.ra.~t~r de c:·ime eontr:L t!. i1p;;,o:t. 
~~tlvo ~i pu·llel'em expor a. pesso:i. as:iistitla :.i. 
p1•0ccdi m"r.tto crirniatll. 

Pcn:.'.-rn ul t:i de ~OS a G0$100 • 
. Art.. :n!l. Recm;al'. sem justo moti \'O, r.m 

oc<:::1s\ii0 de uesor.:em. caIU.mhfatl.e. ou fia
grancia rlo crlrne, o auxilio qne de si depen

DioPvE:;i.;ii::s CO'.\DHiN ~ AOS CJPlTULOS ,>,.:\''rECE- der ; ou negu.r-se u. "µt'e3tíl.l~ i t1 rormuÇ'JlO l•U 

CAPITULO Ylll 

DE:.\'TES imiica.i:ii:i t:Xi:.rit.b. pcl:i. auto1•ida.di: ou s.:i::s 

1 

n.!.!:ent..,s, ou i.lal-:i. fa.l,;;i,m~nte: 
Art. 3;:; .. Qua.ndo o cu~pa;fo ue nlgum !~os . -Pena _ mulr.;J. de 20.~ it r;n~. e ele 100$ a 

c~·11:n~s ~r~v;~)t?~ .u~).S ~:i.ptcu~ll~ 1,- II, _l~, -o\, e 

1 

:~OU$ ~i :~ 'nforr_1~n<;io ou imllca1::'io t:or !\Lisa. 
"Lf, no .,Jt_ ,,i:il,,,rhne1ra PM.LC. t! no '.LH;~63, Al't. 3SU. De1xa.r· lle ol.J3ervar qua.lquer 
ant~s ~e qu.elquer , _procedunento J umc1:l' medlda. legalmente tOHladiL pOl' auwrid:i.il1:: 
coatl"iL l'l, :rest1tntr o tirado, ou pela ri.~ture~J. co:iipcteni:e: 
do crtrne ou por outras c1r.::umstanct<tS Il<LD , 
sew!o :poss;"t"el a l'estítuii;-.ão, indemnlzar in- Pena - multa üe 20.~ a 6•):;;0DO. 
teít-.i,mente o :prejudicado ou damoilicJ.do, a 
IJen:i. sera diminui da .tl~ douo te;•ços. CAPITULO fI 

A pena ser:i diminuiria cle um sexto. si a 
restituição ou m·!ernnlza.ção li ,·e: Jogar àu . 
i·ant~ o .Pl'OCc~:iO, mill> unte; do julg:i.mento aso l;";DEV<DO DA DII'RE:-iSA; DO C•))l:\lEíl.('lQ OE 
definitivo. . l:l!i'RESSQS E DOS A1\XUi:\CWS 

Art. 376. A acção crimin:•l peh.s crime;; 
previstos nos capitulos I, li. LV, V e Vll, rP 
art. 351., primeira pa-rte, e no art. 363, uiiú 
tera lc)gar entre coajuges não leg;Llm;;nte se· 
pa.rwlos. ascen<lentes e descendentes, o.ilins eru 
linha. a.:ice11dente ou d~cen1leote. pil<l, m~e 
e tilllos adoptivos, e irmãos qtte ~·ivam em fü.
milia. 

L:S:.V.RO 

Das contr:aven<~ões e ,,;.ua 
pu:ni~ão 

TITULO I 

DlS contravençõ2s relativa> á ordem 
publica 

C.~PITULO l 

lUl:CCJSA DE ASSISTE.\"CJA PUBLICA E O:'>IISSÃ.O 
DE l.\"FOIUIAÇÕES 

A1't. 'fri7. Recusar-se a decia.rar·. quando 
· ibe !ur exigido pekt :tutor· idade ou ~eu.• ar;en· 
.:i:es, o l'!'op1•lo nome, sobre-nome ou cognome, 
estado, protissão, natura.líducle, resiclencia ou 

Art. :3Sl. E;;ta.belcc:'!rnfficina ,1e im:11·es
sio. lithogra.p:~ia .. µ-t·a.vura OLL outra a.1"!.c de 
rcprJ:.ic.cç:lO .. cm exemphwes 110ultiplos po!.' 
mr~io mec:t11ico ou chi mico. sem ded:tl'M' o 
pr·opri•:T,ario. p·~i·aute a. a.uturi:'aue muniei
p:ü re,:per.;,l\•a. o proprio !lOille. o log:ir, a 
1le1<oininudi.o ,r:i. r:io.. ~t taS;J. El o dia em 
que ti~ú' de estabelecer :i. ofücin:i.. ou o 
loc::i.I µu.rn onc!e li.ir ella tru.n~ferii.la tl~poi~ de 
estabelecíi.la; 

Per:1t - rnult:i. de IOC•S e 300$QfJO. 
Art. :38'.l.. Imorimir. lithvgi•aphar ou gra

var escl'ipto, esia1ap1.1, ou deseniio, ornittindo 
q u~lq um• <lu;. declamç:õE:s a que 1;e refere o 
artigo ant•ceciente : 

Pena - pertl<i dos exi?mp!are~ apIJ:>ebendi
dos e multa. de tW$ i~ 211osooo. 

Si qualquer r!as · r.iclam<1.ções rí:íeridas for 
falsa, a mesm~i pena, ~endo <t multa. ele'l"a.do, 
ao dobro. 

Art. 383. Deix:ir 'o editor de remetter 
ao representante do ministerio publico um 
exernplar da oka nu esci·ipr,~ irnp~·a~so, ut1 
pr0pdo dia ·rJ.e :ma d.ist.1'\iHii~iLo; 

Pena - multa ele 10~ u 30~1100. 
Art. 384. Vender ou'disti·íbui.r papel im

presso, manuscripto, gravado, lithographado 
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ou deseuh~do,' em logar uublico ou accessi
vel ao publico, p0l' meio d.e annniicío em alta 

. voz. mencío:1ando qualquer_ drcumstancia, 
que po.ss:t perturbar a tranquUlidade publica 
ou pa.rticu!a1·: 
Pena~ mnlfo <le 20$ a 60$000. 
§ l." Os jornaes e todos os escriptos ou 

illipressos rlistrlbuidos oa vernlídos nas 
ruas e legares publicos uão poderão ser 
apregoados sinão pelos seus titulas, indicação 
dii_ sua. opiniii.oeos nomes dos a.;itoros ou reda.· 
ctores- · 

· . § 2." A' pena deste artigo ficarão ta.mbem 
sujeitos os ·qtw a.pregoarem os referidos es
ct·ipki>; ou in1pr••ssos pOl' seus titulas, quan11o 
e3tes torem c•bscenos ou contiverem impu
tações, füffam:1.~ 11s ou expressões injuriosas 

Na m~sma pen:i. incor»erã. nqtlE•ll<i que for
n·ecer nn r.clministrar casa; -~10. 0.u:i.l se cele· 
brar ses,;5'.0 de sociedade, cuj-os íln~ forem des- -
c:orrhecidos. -

Pa.ragI".i.pho unico. SHàrem _f<;lsas as .de-_ 
cla.racues que se fizerem: e a soci-~dlllfe tiver. 
algum tJ,m opposto '.á o~dem socia,l, :i. auto1•i
dade fu.1•â dispersar a reunião e impo1il. o ·do
bro das penas deste artigo aos cll'.)_fes. promo· 
tores e m~tís :J.\itores das contra:virnções nelle 
previstas. · · 

CAPITULO V 

VADIOS E MENDIGOS 

a urna ou mais pessoas. Art. 389. Deixar, nrro tendo l<enda suffi-
A1·t . 385. Aílixar. sem licença. da autori.- ciente. nc tomn.l' occupac;ão hone;;ta e util, 

d:i.de cornpetenic. cadu.zes, estampas, dese- de-pois d.e advertido pela autorirLttlc compe
nlios, imyressosou manuscriptos, ou escrever· tente: 
~1J~~c~s e lettr.:i1·os fol'a. dos legares perrnit- Pena _detenção por 10 a. 30 <lias. 

Para,._'Tapilo unico. A sentença nssigoarã. 
Pena - multi de 20$ ~ 50$000. a.o condemna.do o prazo de 15 dia~, dentro do 
Art. :18f.. A1•r-ancar, <lilac<".r<J.r ou inuti· qual, a contar dõ cumprimentei da pena. 

>ar por (),ualquel' modo o.;; editaes e avisos-.. ftc:rní. elle obrigado a tomar um;;. occupação . 
imp,·essos ou 111anu~criptos, a.ffixai.los pelas honesta e util. 
autoridades: t. No cn.;:o de violação rb. sentenç.'.l. con· 

Pena. - multa. rle 50~ a J00.$000. demnatoria : 
Paragc<i.pho·u!1ico- Tratando-se de o.nnun· Pena - detenção ou correcçã.o em eolon'ia 

cio;; impres~os Oll. tie~enharJos que os parti cu· penal por um a tre~· annos. 
b.1·es tenham posto nn> log~res proprios e . H. Si o contravo,:tor for estmngeiro, serã 
com S'!i~~1cia. de autoridade, a pen't sera de deportado. · .. ' 
~0$ a 50~000. UL A. pena imposta aos contra.ventor~s 

fica1'i extincta., desde que o conde~nn:i.do obti
ver a renda sufficieute â. sua subsistencia ; e 
suspen~n, no caso de apresentar elle fiador 
idonoo. 

CA.PlTULO 111 

o~ms:to !!E DllCLARAJ,)ÕES NO_ REGISTRO ClVlL 

Art. 387. Deixa.r de do.1• a. registro algum 
n;i.scimeato. casa.mento ou obito, ou rle fazel' 
:is dec!ura<;ões a. que for ohrigndo. den!.1'11 rios_ 
prazos mttrc~~<los nes l'egulamcnto~ respectí· 
YOS; 

Pena - mul\a de 10$ a 30$, e o dobro na. 
reinciden~ia. 

CA.PITULO lV 

·-SOCIEDADES SECJ{ETAS 

Art- 388. Dit'kir ou presidir l'eunião de 
roais de dez pmoa.s para l!m qlle se exija. se
g-reJ.o uo3 rtssociallos, ~ão se t~nd.o 1;ô1I1:1mul· 
ca.do em. forma lego,! a autori~a'le do togar 
em que se fizer a reuniii.o: 

Pena - multa de 50$ a 200~000. 

A sentença, que julgar quebrad:i. a fia.ncn.. 
mandat•ii. executar a conde:nn:u;ão sus
pensét. 

Art. :mo. Andar mencligando: 
I. Sendo incapaz de· trabalhar, em log;i.r 

onde exL~ta.estabe!ecimento pa,ra o~ menrligos 
·ou ho.venclo pessoa que se oITercça a susten
tai-os; 

II. ~endo apto p:ira o trabalho. a.inda que
no lagar não e:i.ist:I. estabelecimento desse 
"'Onero· 
"' IH. ~en<lo invalido na realitfade, mas 
•lm grupo (ie tres ou mais pesso,~s. uma ve.z 
que não sejam est?-S p&rentes cegaô ou ale1-
jadtis: 

Pena - detenção ou cor!'eção om colonía 
penal por 10 a 30 _dias. . _ _ 

Paragrapbo umco. A coatrav~nG<I<;> . n1to 
. \eixará d~ existir pelo facto uo illlh v1duo 
inenciigar com o pretexto de prestar se-rviço á 
pe:;;soa a quem tiver procur<\do, ou de ven· 
der-llle qualquer cousa. 
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A.rt. 391. :11Iend igar flnai nrio ·en ferro i clo.rle, Pa1·agrapho uníco. Cons ti"i.'1!) dtcumstan~ 
simul211do motivo 11:1r:.i: i\ comu~!se1•0.t";ã.o. eia. 3g;:1·u.-1ante o nicto de -..:;ettencer oca 
oU usahdo de modc iest•lcntc ou vex1to- po~J!,;;i. n'. algum_~t ~anda ou r.G:~tta.. 
rio: . Aos -chefos ou ei:.b~ç-as d:z;,t-, irnp_or-~e-ha. a. 
P~n3: :_ dete~çifo. ou corrccçio em coknia pen~ e~"~br~o . . ~ . ~- .. ,õ ;-.., -~ • . 

penal -por 20 a 60 dias. e por dous a seis m'.!·· I A1 t. v"<l 1. No c .. ~o 11e .. em~ .. e .. c1~ • •. 

zss. no caso de p~·imeim· i·eínci•lencia. Pena - delerlçi:i.o µo:: qc::\\J'O ~-;mos ou 
Art: '.392. ~:i. >0g1:mrl:"L roinc'r~enchid:t mcn- pelo rnem10 tsmpo de corH~c-.lio cm calonfa, 

dicidade, -prcvist;). -nos dous a:-rtigos o.ntece- penal; e, sctú1o cstr·aog"iro. n a~rortaçiio, <le-
. . dentes: pois de cumprida a r:enii.. 

Pena.:.... detenção ou.correcÇ·ão cm co!onia Art. :~98. Sí, nos ex:el'e!1::os 11<:'. capoeira 

11enal por um a tr•'S anuos pa!':k os Yalid(ls, e gem. o ~ulp: :do ?P.rpetr:i1· h:•r·iici•li1J, ~1r:i.ticar 
i·eco1himento forç,v!o :• hosp;cio, :.1~ylo ou es- al;;uma. lesão pes:5oal. 1:.lt:~oj'"'' o pudor pu
to.be!ecimer.tO :rnroul'iado, si 0 c-ontr:rn;ntcr blico ou particuli>.1'. pcrt~·~ ·-.a"." u. order:1. 11. 
for invalido. • • ti•auquillidat)e ou scgrn-:i:H,:a putl•c:i.. ou für 

Si o contra,•entor for e.:;lrJ.ng-~iro, ~erit c!e- enconkadv· com arrna:o;. h:cn-reri•. cumula'."" 
a tirnm~nte em tod.~.s os p~!\:JS comminadus :porta o. . . 

Art. :193. Os menores •:i.dio;; ou mcnili~os, Pllri1 t:i.es crime~. 
c1ue estiverem no et~o do ser i'Ollo~ado:; nas 1 
colonias :penaes. uhi po,lerfo 5PI' conserv;;.d.o~ TITULO n 
até a edade de 21 o.unes. 

A?"t. 394. Conse:tti1· que um·a -pessoa me-
nor de 14 o.nnos. sujcit:i. :~seu p!>dei" ou eon- Das :ontra.venções re1ativo.s =·1 incolumidade 
fü1:a á sua. guarc'.a uu "»igilancin, :!mie a publica 
ID?ndigar, ou que out1·os a. einpreguem neste 
mister: CAPI1L'LO I 

Pena-detenção -por ~o ~. co di::s e multa 
de 50<'.; (l 150$; sendo a dütenc;ão pelo dobro. FAnRICO .DE ~IATEP.HS llXPLO,,:YAs· E Ar.MAS, E 
na. reincidenc:fa. t:ilo n&sT.'.s 

CAPlTULG Yl 

CO:X'l'RA BAi\'DO 

A1·t. 3g5_ im-port:i.r 0u (-Xport~r m1,r.~ar1o
rias. cu.ia. entrada ou sth!r1a !':~i:i. prohibirla . 
1~iio pag:ir, no f:t;ilo ou em p;i.rtc. dir"eito,, ou 
imposto~ estal1eieci,!o> rnhre a e11tr:•da,s1h:1fa 
uu consumo àe me.r·c,.idorias : 

Pena-perdas d:.!S me!'ea1Jorias e muita. cor-
1·e;;:pandente n. 50 "/,. Jo valor dP.s me~mas. 

CAPITULO \'II 

DA CAPOEir:AGE)! 

Art. 396. Fazer nas iaas e ;;;·acas. ou em 
!o~airc:s accessi~eis co p!;·bUeo~ ~,;·x1:.·rcidos de 
a~iliLlade e rlcstrez:i co1·pora!. conllftüh pela 
•.e:ro1ni11a.çi'lo-c111)oei,·ogr.::m- - uu~1o.i· e:·:1 co1~-
rrriil~. COlf1 ãl'!lJi'.' .. S :)U \jUUe;"q'l!~~· iu:..;.t!Ulllt .n
trJO: ca.1::,ze:; 1\e ])l'"'iur.i:· um'~ !·~.-ão pes~01Ll. 
!Jl'•JVOC:J.111lo r.urnuJ:,.J~ ou desordeu~. amca-

__ ,a11do i11<1l\·irluc <:u·:o (/\l incc1·t(1,cuir.cutir..C.o 
'·;:ernor de al;.(uru m;c[: · 

Pena- uetetl•;Üo p••r 1l011s a. ~r•í$ mrr.es. 

Art. 399. Fo.briear, exp. r :'1 '"enda. ou 
Yenúer, sem licença do. u.·:J·oci\l["..de compe
tente, a1•m;t o.ITen~iva, :pol rn:·;t, ou qualqU\)l' 
omr:1.m:'Lte1·i;c exphisi va : 

Pen,i-multa de 3'·0~ :l 1 : º' :·U$000. 
Art. 4u11. Us,11• d~ a1•mi~ o·rem!va, \l1·ohi. 

. bilia p(']n. auto:·icl:itle cornpr.ik:1t1·; 
Pt:!rmittir ou <:ons1•D.l,ir a :,rnnor ele· H an· 

r.os, ou p~s.S•·a s~mtli~cei·nirn·· nto, o poi·te de 
armas p1'Qlti1Jidas: 

Conrlur.i1·, i'nz~:· ce>nduzir •.•u transportur 
poll·ora ou '-l_Ualquer ontra matetía expio· 
;:i rn. sem :is nec< s~a rias prec:· rn,-ue:::: 

Pena-multa de 50$ .s. 200:;:;00. 
Art. ,101. Os incursos co:: a.rti~os ante

ccifont0:'. que jó. tiverem si•iO cow1emnndos 
por c1·lrn.;: contrn a r.e::i~~a, m. cont1·:i. a pro
ptíedade eom Yi(·lencia, ~.,:;-l'<:l'liD • i!.lém da. 
mult•1.:i. :pena de r!etenr,·:Io r;o1· ltl!i_ mez a dous 
aunos. 

C~\PITULO II 

Art. 402. Conservai:' so!f/1 011 ~mudado 
:;em c::i.uH·lln. :i.nimal bravio. nrrig-oso ou rns
pi:ito de hytlropilobfa; deixi;.:, neste ultimo 
c~:so, ue ll:i.r a>"iso â autoridac.e co:i;npetente; 
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~· I. Deixa-r "Ç"'\lrgar Ioucc, entt3t!ü.e n. ~ua. l 
guard;i., Otf 1J.11anc'.o evadido' do seu poder, 

· n;lo avi~ar á. ;~utori 1fade p&ra. tazel-o i·e-
colher: . .. ACTOS CO;\"f P .. \lUOS .\' DECP.::-;CL\ PtraLlC,I 

li. Receber ~m casa par·ticufar, s.cm aviso! · · 
p":"évío á. nutor-ifacle ou sPm n.utorb;ação legal, · · . . 
p~ssoo. alfec(lJ(fa de a.Hena.ção menta.l ; Ji.1•t. · 40S. O~endcr :i. .moral publica e:-i :f tt· 

lil. Delxar. sendo medico ou cirurgião. ~.e -p~l impresso. l~tho;;r(lphado. O""J gra.vaao, ~u 
c:ienuqcial:' 4. :wtoridade competente .a exis· em estami?a e pintllro.·que se e:q;oaha ao yu-

.· tcncia de mclest.ia. infeccio~a. ; · blrco ou a vendii: 
IV. Colloc.tr .em janella.,. sacada. vnra.nd:i., Peoa.-mul•a de 100$ a. 500$. e "\)er<l.n.. <la 

cimal!Ja. teclo ou terraç-O, sem as prec.1uc.ões e•farnpa. l!l·:n•ura. ou pi!).tura a.pprehendidas ; 
neces~a.ria.~. objecto que .. cahinrlo, · possa of- e .. na. falta. ce,_tas, .muti;,..:. igu:i.l ao -reõ\"leCtlvo 
t"en~er ou ~nxova.lhar. os transeuntes : val•.•r : 

Pena-multa. de 20$ a. 60$000. A1·t. 409. llfost;-zr·s~ ~!:ruem publicnmente 

CAPITliLO III 

FACTOS CO"TR"\ A T3ANQUlLLlD,\D:E: PU"8UC,~ E 
pP.lVAD.\ 

· Ar!. 403. Perturbar .'t tra:iquillida<1c pu
blica por mei !I de assuada , v~i:i. ou arruaça. ; 

Dar :i.viso 1itlso de incendio : 
E:.::pôr algu em ú, mofa., zombaria ou ridlcttlo , 

em theatro, rlla ou qualquer Jogar pnlJlic:): 
Pena-multo. de 3(1$ a. 90$000. 

TITULO III 

Das contravencões r elativas á. morai pu 
- "blic<:. 

CAPITULO I 

DOS MOMOS E PR.Oll'ANAÇÃO D;)S Tt:~ULos· 

Art. 404 . !nlmmal' e;!ihve1• em cootra
ven~-ão dos r egulamentos Eanitarios, (1U ex
l1umal ·O sem a nece$Jrla autorizaç.ão, trans· 
llOrtanuo·o ou não p:!."Ml. fóra. elo cemiterio: 

Peaa.-mutta de :?00$ a 600$000 . 
t'aragr a.p l10 u nico . AO mcclico ou cirurgião 

que. sem desígnio criminoso. passar atees· 
ta.do de obit1> de intliviúuo. que depois se 1•e
co!!lleçll. estar vh-o, ~ertí impo5fa :1 multa de 
100§ a. 300$,a.lém tl:i. ;iri-v:i.ção ·do iixercicio da 
prorlssão por seis a doze mezes. 

. Art. 4fl5 . Profü.nar cada YéI", antes ou d0-
pois de iclnnnado; violar ou conspurc:i.r se
pultura: 

Pen11.-detenção por dnus :i. >eis lP.czes ·
Art. 405 . ;..bandon~r cadtwer ao CJ.Ual lhe 

cu.mp1·n dar ~epultura : · 
Péna-mu!ta de ico:;: a sooi;ooo. 
i\rt. 407. D~ixar de commt.inicar à autori

dade a permanench de cada•~r in~epulto : 

. Petiil-mult& de 30$ a. f10$QO!J. 
·.C:>.lllll':t "'f. I!l • 

:•m es·.:ictn de nude:r.. ou offender a mo:-n.l e os 
bons co~tume3, por meio cie ennto. pa.bvra, 
gesto, ettitudc ou de outro modo qualquer : 

Pena-d:itençfu> por· 10 :i. 3) dias . 

CAPITULO fH 

É BP.lOS 

Art. 410. ·Emb1·ht?:,':t.r-se de modo a ineom· 
moc!u1• ou csc:Lndalizar o publico; 

Pena- detGn<;ão por · J O a. 30 cU~s. 
Ai·t. ·~ l ! • fornecer, em togar frequenfa.do 

J;>elo J;>Ul1lico, bebida. a a.tguem. com o ·fim de 
cmbriagal-o ou augmentar-lhe ::i embriaguez: 

I>eiia :......detenção por 1 O tl :)o tlias. .. . 
I>arugru.pho uaico. Si o lacto for p:•ac1cado 

C·Hltra pesso.1. menoi• de 14 ·anno~. ou que 
1nan i fest~mente se aclrnr cm estado anormal, 
poi· fraquez:~ ou '.\ltera<;.ão mental: 

Pena.-deteuçii.o por 20 a üO dias . 
Si o contra:rnntor fizer cc.mmercio de be

hid::is ou snhstuncias inebriantes. :;;e · anne
xn.!'ii. a suspensiio tlo exerc:cio 1l:i pro_lissão 
ou arte por pe1·.i.oilo igu;~l ao úa de~nçt~o . 

CAPlTULO IV 

A1·t. 4li . Tcl' casa do ta; olagem ou em. 
lo:;i;a.r publico ou ~:.cces~iV'cl <W publico, pra
tiear .ío~o de azar ou prestar para esse fim 
q 11:i.lqu er local: 

Peu:i - dctc:idio pol· um a t res mezes e 
multa de 1:000$ a 3:000$. e o dobro no c:u;o 
de relncidenci:.i.. 

Parag1'apbo unico. Incori·er:'.1 na l'~n~ de 
multa ele J:000$000a 3:r OO$OOOca.r1a. iM1v1duo 
que· for surprehendido tomam1o parte no 
Jogo • 

35 
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Ai•t. ·113. Yendei· bí111ete ou vale <we sob l Nas ren:i.s tleste ai·~rgo incorrerão o autor, 
qu~.lqneP d~nomlnoç:i.o i1npor•ce ])rotnf·>~a 1le ~0mp1•ehenrledo1• oa agea.b rle lntc>ri:-1. ou rifa; 
p1•em!o oi.; bt0netido, n:l-) ~c-ndo 1!0: lote1•i:1 ;~a-· :tqut·lie que úi»..tr•ihLlil'. pa.~sar ou '"<\nt.ier 
"tOl"tZll.dtt: a!:rnill bi)l!~tB rJeJJ<t, e t:tmbem '3.QUel!e QUe, 

Pen:L-mult;~ dei: 01J05000a 3:0UC$0!1'). po-r aviso. auauu~iti ou qualquer' outro 
Art. 414. Compr:u'. um ou 1.uais billletes mo1lo. pr.,mov~r o seu cu!'!'ri ou extracção. 

ou '~ales· dos cme tr<1t:i. o :a·t:n-o a11tccc· Par;t!.!"ra•1ho tmico. Será. coi<s1derada lo· 
dente: • " terfa óú l'1h r. ve!lda de bens~ meú-cadorias 
, Pena-trit~lta ile 500)!;000 a. l :500sOOJ~ ou ~bjecto ·aA qualquer n:1~ureza. que ~e pro-

./i.tt .. 415. Publicar- pel:i. irnpren.s:i. por bo· 1 '.l:~~ter ou effe~t~'~'.:-rm· meio t~P: ~ort;. e be~ 
latim. cartaz ou por· outi•o· ?:!oilo, aind:t qu~ .i.,i.m to~<1. ª.º1·e.n1~,io em q_u;- ,o bon ~r pro 
com o.rnbiguidn.Ge, annuncio ou premiação do mt·s,a ue pre:nio ou beneticw r1ependcnte da 

billiete ou vale de que tmta o a1·t. •113: so~~it. 421 . Receber bilhete ele loteria ou 
Pena-mult-• de 500$0:1·~· ~ 1 :500$000. · . rifá estrangeira pa1-a. -vende1·, por ·cont:.\ pro-
Art. •lli'i. J:.:frr> se compreilenrlem na p~·oh1· I pl'i:~ ou c.llieia; 

biqão do atl. 4 ! 3 ~lS apo:>tas mutuas qua11do ' ., . . l - O'· no :i .oao~ooo 
accesso1•ia~ de e8pectaculos ~porth·os uo l .c,.a-multa::e "º 't-~" a-· :;; · 
lo'rar e hom ileste~. l'_::st:i. p~i·~ _1ncol'!:erao to•~os quanto5 n~ 

Paragraphn ul"!ico. SJo co:isiderados s por- :o;~•r•l '.cn;~~u. : 11 t;,rnerem, de conrorm1dade 
ti'vos. para os nns ilio-s•~ artfgfl. as cori·ii!as co_, o ,irt.,,o :i.,ite~edente. 
a pé, a. C<J.'l'allo ou solire appa.l'elllos ;\pror-ria· 
dos. as regar.:t~. a péb e outrc.s exercicios 
p:-oprio~ a de:>enrolv.;1· a. tlesfreza. ou força 
.muscular. 

Art. 4 li. .Togar com menor ue 21 a.nnos, 
ou excitai-o ao jogo: 

CAPITULO VI 

Pena. - deten~ão por um a tre5 mezes e Art. 42!. Praticar ·acto de cruelrla.de para 
multa. Jc 500$000 a l :5:)í•~00· l. c~m animal, malt~·:i.tal-o, ou rorç:il·o a fadiga 
· Pamgrapho i..m:co. Illcorre:·ã. nas penas <:xco>si v;i.: 
.deste artigó. a!ém das mais e1n qno pol' a.caso Pt>n8.-miilta. de 20.)000 a 60$000. 
incidi!'. aquelle que Yen<lcr 011 ofrerecer po1· Par;i"J'a.oho unico. Niio incol'~r~1·il, em '(len~ 
venda. a. menor de 14 annos bilhet~ eh~ loteria q lll'ffi pa;·:i. fim ~c·1entilico. ou didacüco SU· 
rifa, jogo ou aposta <le qualqut>r especie. je,itar qualqller animal a cxperíencías, com 

Art. 418. Em todos os c:i.~os ,\e cmti•a· a;; cautelas n~c~ssarias. 
venção por jogo de azar. os apparelbo~. uten-
siHos ou qua.esquer objectos destin<Ll'.o:s a.o 
jogo se1•ão destruidos. TITULO IV 

Ai•t. 410. São consfdera1fos jogo~ de azar 
aquellas em que o ganho ou a po11!ii.. de- Das contravenções rela.tivas á garantia. da. 
pender exclusi vameute, ou quasi ex~nsiva· propriedade 
ment e, da sorte. 

Parag-raph,J unico. Pam ::.s ~ontravenções 
deste capitulo. rnmbem considern.m·se iLcce>
siveis ao· pubHco os L;;gii.re~ '!e en.::ontrv ou 
J'euniii.o particular onde $e exi,ja. pag-.;i, ou 
compensa.;ão '(lelo uso dos instrumen"1JS do 
jogo, do local oa com modo pa.r:• jogar ou 
onde ml'smo Rem µa/.!a, 1le-se entrada a q~al
q uer pe~soa tdim de jogar. 

CAPITULO Y 

LOTERIAS E RIFAS 

..\.rt. 4~0. Fazer loteria ou 1•ifa rle rp:,llquer 
e~pe::ie, uilu e~t.:..udo :iu~u1·il.i1êh put· lei. a11:da 
que- ~H<1 corra. anncxa l1 quttlquet· outra :rn
tori~Qd:i.: 

Pena.-multa de 500:);00:J a 2:000$000. 

CAPITULO I 

POSSE DU\.IDOSA DE OllJECTOS E Y,\.LO!tES 

_,\rt. -423. Achar-se na. posse de dinheiro 
ou cousa não c.n·resporrdente, por sua impm·
tancia. ou valor ás propl.'ias conrl.içõe.;; eco
nomicas, sem ,jttstifi<:,:r a provcni~~cí:i. l~~i
t\Jna. de um ou de ontra. e tendOJ<t so:ft'i·1do 
condemo3çiio pol' crime <le mendicidade, 
furto. r;;ubo, extor~ão, sequestr•o ou eõtel-
liun:i._to: · 

Pen;i-detençiio por 20 a 60 dias . 
O ui11hei1·0 ,. a. cvu~a. Sel'iio appretiendidos e 

.iel'r1si trul1 •:>. o.fim ·~e serem entregues a quem 
foi• do tlir'Lito. 

P:.ragrapho unico. Incorrera na ·mesma 
pena. a.'luelle que !ar sur•preheudído na. posse 
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de chave alterr.da ou fülsi!lcada ou de in- i 
strurncnto prup:·lci pi\ríl. ilbrir ou \ l'anC.'l!' l'e- i 
CiJ;i1llH';t r]e (/TJe JÚ(Q )U.'itifiaUP 0 •JC.~tinU )3., 
g\ticno e acr.1.laL · . · 

LIVKO IÜ 

Sl este factQ. ~u~cetler it noite, a deten~·iio ,\rt. •128. A' .excqiç,'Jn dos cas0s previstos 
sorà. por: dons a se\s tnez€S. nas cli:<posh;Gos -ãnt0riüres, lrnver:i. ·1ogar a 

Art .. 42,L Recobe1•, sem ptéYiamente as:m- :i. acção pc•ml : -
gurar-se de sua p1•01rnien::ia. legitima, c!:n i)or rlenunci:t do mi nist:~1·i(I ·µuhlico ou .:x-

- Jlagamen to. feUhOr, OU ',)?. !'3. gu;tl'd<l-1'; '::0USa ü{ficia CID tcdOSOS criJlleS C.COUtI'(l.VetiçÕeS. 

que. po1• su:>..qu~bd:111.e r)11 pda co11d1<::.1.•; _c1a A t -4"9 .\ fi -~ nJo ~erá. concedícl:.t: 
p~sso:• riue <' ofir;receu, ou pelo p reço pe: ,illll . r - .. : - an.,a • _ 
ou acceito, p:Lrecer pro.-eniente <.ic <:rime: 1 r. Nos cl'nnes, em quP a. autoc1a ou a c~m-

; 1 - ~ - '· • 1 1 [)licida1!P. "11~. l!OílSUlll<tCiiO Oll na. tei1L"lt1ni., 
Y~~_na:-\TJ~\ta !_e 0~~ !J. .1"0:;.. al~~ de e.e- rm• punida com l\. prisão pel']Jet.ua. ou. outra 

t~u.,,a.o por _,1 3: <~O d~~s_,_ st o contr;n ~ntor es- pena qi;e sn]),;tituir esta; n~m quanao, na 
~~;:~as condiçoes tno1cadas no 11rt1go ante· mesm:L conrot·mii':i.<le, º· ma:xi_mo ela_ pena 

h • . 11nicn .. accumu!a<1a ou 11lr.ern:i.t1\-~ .. :1 impor . 
. P>1l'i:::1-apho u11ico . Em tor~o C<>$O o io.<ii- f'or q ua.tt•o annc:_i>\ <te p:·i>~.o ciu·sei$ ~le <letençi'i_~· 

c1a11o licara lS!lntO ·1n. ponn. SL provar a p:·o- 11. Aos crim1no30~ comp?·el1enrl1do~ n:i~ c~ 1s
vcniencla lt>gítima !lo dil1!leil'o ou da ~ousa. ! po3ições 1lri ai·ts. 119. 1-10 c 147, p1'1memi. 

p a"tee :<rl. 168. 
Jll. :10> que uma w;>; quebrarem a fiança: 

C.,PlTLLO ll f pjwaitrnpho unico. i'<.1s crimes a. o.ue nã? 
e.;tejJ, impo;;t~• pemt rnaior que ;i. multa. 11r1-

coxTa.\ 'VE:"ÇêiEs coxcEaXE::'\TES . .í.s c.1.s.\s D~ . sí.i.i) ou clct~rn;iío 3u.~ st'is m~es. corn mu!t'l. 
E)Il'l:ESTl:\10 SOllRE PEl\l!OR ·- 1 (•U ;;em ell•L, ('S re• ·S se fl\"l'nl'<W solws, salvo 

1 
i;:.i forem va.(!;a h11 nd os- . 

Art .. 4:l0: A il'~nn, •le prü;iii1 rorm;~on~e{i 
,\rt. 4~3. E~bbelç,cer ca.>a. ,fo emp,·,;stiu10 •1e prisiio com trabalho, e :l. r1e detenç<J.O ti de 

sobr·- paubol' si;m :<utorizaçã.o kgr.l on, teado prisiio ~implc$. _ 
obti<io e.:;t;i. riir/• obseev:i.1· :is prn-cripccli?s r~:t Emquanto nil:n se 01·g-ani~ar o regrmen ,•;e 
hi e óos rc·gul~mento~ ::.c~rca d3s opera.çõc> tr .. balho d~cr.:tado n:t~ cli_8posif,"iie:> respcctr-
de t:.\l commerdo : ''as. a pPn~. •1e pri~:io ~e"a cumprida com o 

Pen:i.-mult~ ,;e. 5'J0$ a 2:00'.)$. ::em " accre,c:imlJ du. S'.'Xta -parte do tempG. 
J'uizo cias outt·as cm que íncon~r. p.e. I Art. 42.fl. Estri co1liitO- qne snbstitue o Co

ili"'ri Pena.l vi<>ente expediclo pelo Governo 
1".a reinck1each. Sf!l'Ú -~nnexafla a prna de p;ovi:<orio coni"o de~i·~to n. 847. 1lc 11 de OU· 

detenção poi• dfJus' a seis mezes. tubro de i89L1. comeca.rit a vigorar em todo o 

CAPITULO 1I! 

terl'itorio da Repub:i(·a. t.r~s meze, ~ep_oi~ •1e 
11ulollcailo na Car>it:i.l Federal, :pelo Dia.rio Offe· 
eia/.. 

Art. 430. Fie3"m revogad::i.s as disJ1os1ç6es 
CO:>I:\ll>RClO lLLJClTO D'E c1nYES E ABllRl'U~·:,\ em contrario. 

u.uClTA DE FEC!L\DUP.A.5 Camar:i dos Deout.a. los. 30rleju11ho de 1897. 
- .loifo Vieira.~ Plinio c,isaclo.- .ritft"eda 
Pú!tO. 

Art. 426. Ve:iner 0:1 coufi:i.r gazúa a q•1ern 
que1• que s~ja, ou fabricar cbaver'!e qualquer· O Sr. :!P'linio c~~~do-Sr, Presi
especie sobre torm:ts de\ cêl'.'l.::. o~ de ou~r·o dente, n5.o prr::t.~nr\o em hara tão r..~eantaila 
typo ou mqr!elo, µara quem :;ao 1·1r p:rop1·1t- abusar da ~e~ero.•id"àe e cl;:i. attençao da. Co.· 
ta.rio do togar ou objec10 a que ella se uest.i- ma.ra. -por· lnuito temµo. 
nu:r, ou· seu rcp~·e>entaute cor.heciàc como 1 Não venho dlscut ir o projedo n. 176, que 
tal: 'I reforma o.Codi"o Penal d(l. Republica, nem 

Pena-deten,,ilo poi· um a trcs mezes. tão pouco o sub~titutivo da. lr>vra d~ íllust!e 
.. ,,- ·,., . • • ,., 1 ~ lreprPsent~ute d~ Per-na.mbuco. º.:sr~ Jo;;i.o 

k t. 4~1. Abrn r~cl!.1dma. .t peuti.o '.·P. .. !- Vieírn· ffii\l'. a.nen;c.s. dar um:r. <>xr,l1c:•cuo qt;e 
~em. s~m 1)!·~_v1~_men.te 35Se!(~!':l.1'-Se cm. CJll(~ , rept;t~ in .Ji,;p.en~a\"el par;t a t,!':\!lquitr:rhde 
tr.ita com o PM.l•l tet>n co rJo. !<•,.,--: ou <•hJecto !\:\ minlw. con~'.'ic:mciu, e fazer um requer1-
que se •1ucr ;>brn-, ou com o l~g1 t uno repre
sent;i.nte delle. 

Pena-deienção por lO a 30 dis.s. 

me1)to. _ _ . . 
A e~plicaç~to , re=ume-se nt?. se~umte_: sou 

um dos sigmi.tar1os desse ~ul:>stituuvo, ~1 be~ 
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que este,j::i.. em m~is rle um ponto. em de;ac-1 Ora. é l:em p_rovavel. é muito 1!0 presumir 
COt''.'-º compieio ct>m fJ seu. iliustre autor .. Prc- qu~ estes Deputadus nã~ e;;t~.ia_m de per!eito 
ste1 a minha tL~s1gn;1,tnra., porqne S. Ex .• 1 :i.ccor:io com todas :ts d1spos1çocs desse pe~
apreeinndo o intere~s~ e o pendo1· do meu es- l jec~o. p;:i.:·o. o q;w.t nüo co!l;i boraram. n<Jm Sl
pirito parn. este ;:i..s11mpó<'. fer.-rne a 1.011rit de quer {l)ram OLHio.lo~. :i. nffu ser que se pos~a. 
suppor qne e!!:i. podia v~lM algum~ ~ou~:i.. u.dmi~ tlr a eoincidenfrt anmi1·avel de todos 

· VozE;;-Fez·lhe ju~r.i<-.a. · , e!;,es Sr$. Deputados. u!timam .. nte nomeado;. 
O «· n . · . t) 1~ •.1~arem sobr~ 1un as8urnpto c"mo éste. t1io 

.oR..' r.rxc<:; CAs:.:io-o:::i.: . compl'e:i~nitr, :t êomrnvel'tido. ile um mo1lo ju.;t.:1.mP.nte. pre-
Cam~·;:i- que :ia? me .em acit:°,. rc:?us:ir._.e~~i ci~:u:tP.n:e !riP.ntico o.ó dos Deput:Ldos que tize· . 

. finez,i a um cul!egn. r.a compi:;t~nci" Jl!dr!1ca ra 1 0 p ·oie•to 
do illustre l<>nte c!:i Faculdad~ J,, Rec:le. tfüt· 

11 1 
' " • 

ximé qn:rnclo me fiC-1.>a SiltVO o dirc>ito 1lc di· o sr~ . P.uu.x1rns ?-.fr)XT<;..-;i::r.r:.o-Por isso :t 
Yeriri;· üe S. Ex., c·m ocrai'iã.o opp():·tuna. di:;i:t!s.;ito jiL liJi adiada pur :;u dia.s . 
_ Fi'.;~1.~ndo •• es~e sub~t~tuth·o.}i.~? só:n~.r.te 0 sr~ . P~r:.'iro C .\~ADO-Quar.do mesmo. Sr. 
em ~ .. ta. co .. co. r cr p.LJ .,. que '.e~·~ a der,:i.te p ~ · • · .- ti ' ece;; ·a.rio 0 p:i.rP.ce~ 
mais um clem~nto podero,:o. de;;tinndo a rrn- . r.,_<wir.nte. !'•'.'' os,;c 11 

·" • ·~ • ·1 1 - , ·. . . 1le~~l!s: Dnp11,a.. 1<'S. a me;:ma. e!Pment.1r co. te-
Xt.ia!' a 50 u~o "º· gi~LVf' e impoi''.·•tn11ssun1) . ·. ,,1.,n,l:v- qt e SS EE . fo•scm ouvirias 
iwob!ema, qual o 11'! tlot:Lr o ~mz1l co!ll nrn 1 ~1 ·\.:·. ··,:• · .t ._ .:- · A. x: · . : 
Coili!!o. qm: e~tl'ja n;t altur:i. fi o. no~;:a civili ·:º :>e1oda , o;n.n 1 ,,~·~º 'Pnltl. q.ue f .~ram nom~ 
~'l.~ã.Ú. e que 9on~-agre. em ruas t!i:5:JOSi~Õe~. OS :·~'· .s"?r~ 'l.lr:;" pro;~ '.·CtO pai a. CllJ!L ehtbol'",),ÇaO 
incontestave1s pro•rrc;;sos r'a ruotlerna 'Cten· :mo .t111l.am e cor. 1d~-
cia pcnnl. º · • Alem 1l :~so. ~r. Pres1dente.comt.'.i-me que o 

S~nil.o clet:c1ente. p '<;O licença p:.tra expr:- tr·b:·~ Deputa<?~ .~el~,::;\111::.~ o S~ ... Se~! •l'a,: ~ue 
mir-me a;;!;im. e inac:::eit.avPf .. m aLrun5 po::- e m~mbr<J ~.'!. ei, ... ;n.,,~o. li·:º e,t,1_ '!. pe) ·~t.o 
tOS 0 ;ll'ojccto da d irtno, (\ ·11 ·t , l C :•CCOrtlO. n;i.o ~\CCelta rn lo.uni a.s '•lSpO.iÇOCS 

. ·, ~ 1 . : . . • • ,-. :.:. ·r ~ ... 1 ib :a.':. O?~l ... dP.~t~ O!'Ojr'.CtO~ 
mi. s.1l E-tie• 1al. cm .a., . i-.~ar.~ t.:i. 1 ~ro. mn. 1.0 E · , . ~ ~ , ... ~ ,. , o.dver·ario 
Co<lt"O Penal da Hi'PU i• ll!':~. 1·rru·upi 'lllC' "'ir» . ap~Z<ll .e, e .. 1 po.i.1va, S~l ' " . 

~ · '"' ·- ._ . .. 1n1~·1 ·1·1"ftnte '' · <>. "'" 11ccl·"rO com o. ~m-er;~ p11ra 1le~ :rez 1r o cr>ucur"" \" dio~n cl!'l n m ·: ' ' ~ ,_e, • - • ~-~ ••. ~ • • · x 
esr1\ri·o t 'io -1,[i•it , a•) e<curlo d.e-r" 1 •. , 10 1. C:O l'1'1:t~: .. • que t:i~ ca;·11~,er1z~, que e em S. E .. 

1· ' ,, • e t • · .. · ~ - - .1.r \.:1. q e il , " ~ · l s f d t<l )- e-pe1·a1"'"•S si:iencía jur idic.:a. comJ é o tlo illnstr,t1!o i·e- n .. ·'.)~·?s1 ,o a .. :ai:i 1>i. '
111 

' ' ~ ~ • • ., .. . • 

present-.nt" de Pernambuco. cn!l''Mcir.lo. "º1?º es•.nu. de_qu:- S. Ex. 11?- r.1e 
Dada est:i ex].Jlicaç~u. p:i.5so:;. fr.rnd.:1.meat·"r <::~mb:i_r.er no ~e1n.d:i.,com.mis~L~ este prOJecto 

0 meu reqlteri:nento. o.i pel.l meno,,. p1ee1.chei as 'ª'·unas de que 
_Sl'. ~resid~nte. ~r:>..quairo o ar.li:~me1üo da elle~eresente.. • ,, , . ainla 

discus."U.O ate ser unpl·c~-sc n s:ib<tir.uti,·o. ~.e.sir momc_nr;ooppmtu~o <l-. S. Ex . , . . t .• 
para que 0 projcct»" 0 substitutivo ·· f\j :t''l h OJC! tib accu~:u.:.o ne.t:i. Ca.m:_i.N de m:i.mfe,, 
e11 viados â. Cnm.missão Especial. alim d~:· q~~ tar p.re:~t1.ec?l? pe!:: _que;;~o_es .p,;ss_oae~, do 
esta. confrontu.ndo os dous t!·ab:ilhos. f.:ça natme, ..• iri 1tantc. o_cupa1-,e .1,,01:i. cun d~ 
:>obre elles um e.-;tudo comparati\·o. e :-.pi·:1· <•sm·lo calmo} ~·:·.fl;!"trdo de" u'.1; a.._-,,,;ump~ .. 
Yeite do substitutivo 0 que achar rli,..no de natureZ<1. s,, ,~n .. 1f1c:t, hb _rta . 1~0 se ru::.11n 
~er apr;:iveital!o. p,deniio tambern r?.j~i i.:t ! -n ;fc>ss·11s accu;;:.i.•.:ílt's ~ue !he_:::~~. feitas <e p:-·:~ 
in /i,1<i11e. si a,5';i:n 0 en~ndcr em sua. a l t3. st:nuo um 111conte8favcl :ser\ iço a no.sn. Pa. 
sab<ldo1·i:i.. tr1a.. . . 

• , • 
1

• • • ~r. Presid~n~. ;-oltando. o 11r.~.1ecto ::.o 
O ~P.: NlitTO::-;- "a ::i.prove1tou do prQJecto seio da Comm1s$:lo, todos no~. os Depuuidos 

prtmm vo · que nos interessarriospo1· este a.ssumpto.i1·emos 
O SR. PLIKIO CASADO - :;\ão sei mesmo a.té lit lcvarasno~asemendas,e eoncor·l'er com 

o que contém o proprio sub.;iir.mivo; não o o i·ellnltado do; nos$OS estu:los e das nossas 
li, as;ignei-o, o.ttf·ndendo unici:mrnte ú. ~om- crJL:"Í t:l<;iies para a. ele.borar;iio ti e um Cor1igo 
p~tenci:i.· elo iUustre ;·epi·esent:mtc lle Pe!'- Pena.! qu€ nos po::::;n E!OClwr de ju:;to org1.1lho. 
nambuco. PellSo que é preteri ,..el discuti rca!mâme nte, 

AccMscw. Sr. Pre~i1!c::it~, que. 1xi.ro. fnnd:i- tr1Jcar ír.lé;1s. h:1rmc.nir.o.r pr'incipio.> e . comhi 
mentação do meu reque rime:: to, haa eircum· n:w tQrfas :•;,; op i niôe~ no seio •!a Commh:;ii.01 
stancia notavel-cp.:a! n. de ter ~ido rcnorndo <lo qm~ •;ir p~i.rn aqui fazer cfüeursos especta.
o pes;;oa.I c!:i. Commis.<ão t<:,.pecial, cncarre· eulo~o~. travar deb,.te~ calorosos e agita•.loo, 
gada. de 1·cformar o Codigo Penal. no; f?U:tPS mu[ta Yez a nota p1·edo:nín11nte ô a 

Depois do 11rc~e~to te~ ~ido a;:>provado ein v:J.i rlai.le dos orarJoi·és, re<lundanrto tudo isto 
!•e 2'' discus~iin, lljâ. i:eciigicio p:irA :>•. ~1· r,m tiP.trimento do proprio a.~sumpto t!e riue 
consoirniote, dc,poi:> do tra.! "1iho romplet·o e .'<e trai;,'l., o qn.'l.l, peh i>:rn. n:i.t urc7.n e ma.gni
a.ca.~:r tlo , for;·1m ::ümeados par:: es>a. Connn1s~ã.·.r 

1 

rn.:e. deve ,.;er enca.ratlo com muit:: ca.Ima, 
v:i.nos Sr~. Deputados. entre os qnaes esta. o muito criterio e muita reifoxão. Depois de 
illustre representante da Bahia, o Sr. Se.abra. sa.tii;feitas, tanto quo,nto possível, todas as 
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opia.iões, o . p1·9jee~o sera ele no110 posto em l O §>~ •• ;E:.;:·~c.o Coeih<> (pela ordem) 
·o~<l<:m do <h<t, ta')_~omente pal'll. .-crr?.p~rov-aol.o. -Sr·. Pres ir!enti.·, é ma.is· um ~lar~cimenio º"·º corr,,noio m:i.1,; o ri;:,\:O •:le ser_ r?.til11a.<lo e ~u·; _ve1;lio P-"'1 ir a ·Y. Ex. cl'o que urn:i 00. 
deío!·m~r.o p_or emend;ts as ma.1~ . rfas n•zes ;ecç>•o <l!l l'equ~:iroe;,to uo meu boni·aiJo 
contrauictot1:i:l entre ,;1 e i11:.i.t!. ~:nsswcis . a.mi;;o. rl'll';esentante do ruo Grande do su.L 

O SR.. '.\ilt.T.:>:-< - A Com:nié;ão nii.o . tr.\ b~· .~u~r:~~')~a.z·ece~ (e a.-;~im e!Í;e_;idi as ult i-
Il!on dur-.>nr.e ~r~ anrms . con Yid:indo a to ios rn~ J.:i...,. '.a.:~ ~.:~v.. ~-~ ·) ~uc ~o o.e o parecer 
os Deputados ;). 1.:·em ;iuxili:tl-<t ? V. Ex. co- '!11e, ª .. Co, ~m·~-~00 . ... ~~c;~I ªª:'.ª >Obr e as 
o!lece o lilst'Ji'ico elo nrojec•o. · '.:!n°:1?"'s. mo_ .e ';'.º~~·a o.~~cu;;sao. porque o 

- · .-<·g!r.i ento St: opr,ue ,e,m:na.n temente, con-
0 SR. PUNIO CAS.\Do- M::.s, ha i:lc·puto.dOS cerlemlo apenas a excepo;;fio par;i. os pal'ec~res 

novris qne n~ conhecem o pr njec1r., e ;Hé sobi: .. <~menuas apresent"da~ ás leis a.nnuas. 
para. a c.;mmissfio é muito melhol' que h:i.i« SD a<; Gme11da~ apreson t;i.da~no <lecur~o das 
homogenei('o.tle de vista~. do que p:i.rtit· a. d:scussõe~ d:ts !<;is aonuas ê que. sujt: itas ao 
sclsão uo proprio ~eir• ua Commis.•iio e vir p:l.l'eccr da Com111issiio. voltam ;i.'Cárnara. e 
pa.ra . o. Camara um D~pat<l.<lo . combater cs tecm um;i. tlí.;cw;sii~ especial. · 
seus propri?S <'ollet,'<1.<: <le Comm issão. O· Sr:.. Pn:E:~rnr·:NT:::-Perfoimmcn te. 

Solicitan(10 ola Ca.runra dos l.Jeput:ulos ;; 
approvaçã.o 1~0 meu requerimen to. nã.o pre- S} S!:· Emco COELHO - Entüo, estou com 
ciso dizer que se tr-ata de um ~.~rnm].J!.o da o t~eg1mento. · 
maior impor !.ll.ncia. que sokelc~a a. todo;; 
os que te-·m sl<lo tr;it:i.dus nest;J. se$s-~o parla- ~ §:r·. Prc$iden te - A disposição 
mcntar. reg-r_m~n~a1 qtw rege <!·lis cussão dos o:·<'a.men-

Si. como r1iz um c~cri:ptor illt1stre, o direito tos.e difie r ente da que rei{(l a discu.;são dos 
p8oal de u m povo ê o tlie1·:uome1.ro. pelo cfor:,ai~ projectos . .-\s erne:a.hi::: offerecid;1.3 em 
qua.I se póde afe;·ir do gi·úo de adea ntament .. :~· dis.cu~>ÜO a. qualquer p:·ojectl.i :>ão rl!scmi
mental desse mesmo po>o, não h;1 duvi 'n rias conJun~u.rn .. nte com C'lte. Encer:-aclo o 
que o que está. em jngo nesta questiio ú a debate. essas emcn<la.~ sü.o envia :a;; á Com
nossa propria. rr:putação de pai:r. cl;\liz:i.do. tnissJ ) respcctiv<~. qu<: sobra ell:i.s dd. o .seu 
ê a. noss;;. prorri:i. exist<:c.cia sc:enti11'-a que parec~r-p;~·ecer qne é s1·nneute pa.ra. orien
}lrP.cisa Si'!' allirrnada de nm morlo ~ol ·m;:e, t::•· a ,·ot;"ªº · potoquc niio tem mais discus-
digno e líson,;eir·o. n•) vasto con l.ubcr•nio 1'as s .. o_. .. _ 
naÇões cultas. Assim, Sr. Prcst 'ente, •~tten- . N;~, r:_iscu"sao d".l:; orçamento>. po1·ém, a 
clcn<lo á. impnrtancia ma.::na do ;:.ssurnpto. clJsi:assao das emen,l:~s uão. po:.Cle ser feita 
requeiro o adiarneow da tliscussiio. oo.ra oue j ~?ll.õ ltl!<:tam~ntt'. 1·om a dl) J!l'0.1ecto; tcero uma · 
o projecto seja envia.do á Commi;;.i;io Espe- "1s00u~'ªº cspeCJal, qnanr!o o :ixi.rece1· Yem á 
eia! do Codigo, o.nm t!e que torlo~ iió:; p:.:Na· i Mesa. 
mo;; levar :i.tó hi. :1.s nossos tluYitlus, o;; no~- Vem ú. J.Iesa e é lido o se"'uiute 
sos o~for1;0,; e os n0:::~os estwlo~ . 0 

Si. porém. o requerimento que a.cabo de 1:eQvERDIE.'\'TO 
faze[' não ror approvad;;, declaro de>de j;i. ;i 
V. Ex. que \'Otarei contra o µrojCC~) n. l'i6, 
porque nesta materia pretiro o ··ta1u fJUIJ, 
a permo.neacia do codigo vigcn_tc, .-. nü.o se 
fazer u m trabalho digno c!.ii nossa. civiliz:i.ção, 
e que corresponda ao alt o g<·áo de adea.nta
mcnto a que tem a.itingido ne:.t .: sccul0 a 
seiencia penal. 

b Sn. PRE$IDE)ll'F.-0 Regimento esta.tue 
que as emcndM offereeidas r.a :1• tl!>~ussão de 
um projccto níl.o podem ser vot,,"l~.;. sem que 
a Commi~sao rc:spect:v:i s:11J1·e el!a. dê pa
recer . E' a :ui ' 'ertenci:i q 11e ue\·o fazer a 
V.. Ex. "ntes de: mandur- ã. Mesa. o seu req uc· 
r1mcnt ,. 

o SR. PLIN!O CAsrno - Então rou pedir 
adiamento àa d iscussão. a.te que seja. hi
prcsso o substitutivo. Faço isto, uma. vez; que 
não posso conseguir ma.is nada. Si pudesse 
1iedir o adiarnento port1·es anoos, peclil-u-lüa. 

nequeiro o ;i.~,iamento C.:i. 01s·éuss[o du 
pr~iect-o u. 176, de IS9li, a.tê a. iinp1·e;s<io do 
~ubstituti vo do S1·. J0;lo Vicim. 

S::.h das se:>s0es, 15 de j ttl)10 de 189i .
Plú~io Ca.,wlo . 

O S:.•. ll..w'5ri1--~u~i.; Daria (pela 
orr!em ) - SL'. P:~icfonte. n:lo venho di~cutir 
o proj~cto elo Codigo Pen11l, que estit em 
3• discussão. mesmo porque ffi(l falle~,; de 
tod.:i :.i comtxito'.'lci:i. pois os meus ~!>tudos e o. 
minha. pro!ls:;ão teem dire'\:çüo muito dllfe-
t•ent~s-

Pela lcitu!'a que fiz do Corlig~ , p:1.reccm
me que o projecto ;i.ctu<d re•tliza. gr:i.ndes 
adeant:i:ni>ntos sobre o . Ct'ICligo vigente; e, 
posso dizer mesmo ate onde ,.,,e a minho. 
compro!ienção. que o projecto actual est;\ ri
vali7.ando Cl.lm os projectos melhores d:~s ria-
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.. ções civilizadas, com as melhores codiflcaçõ~s 
da época Jiresente. Não obstante, pela leitura 
que fiz do projecto. noto que, sem dest'azee 
os seus delineamentos gerae::; no ínter ,qsse da 
peça, ha possibilidade de apresentar a.lgumas 
emendas que tr01..!xe e que desejava justi
ficar . 

Portanto, pergunto a V. Ex. si posso fa. 
zel-o agora, ou si estas emend,1s de vem set' 
justificadas depois . 

O Sr. Presidente -Para V. E·x. 
apresen tar as emendas e justi!ic~l-a.s, é pr:i· 
dso pedir a palavra. sobre o pro.1ecto, e nao 
pela ordem. Não posso dar a palavra sobre 
o projecto, antes de consultar a Ca.mara sobre 
o requerimento que se acha sobrn a Mesa. 

Posto a votos o requer imen to r1o Sr. Plinio 
Casado, reconhece-se t P.rem . votado a favor 
89 Srs . Deputados e contra seis . 

Não havendo numero é considero.do preju
dicado o requerimento. 

EXPEDIENTE 

Requerimentos : 
De Azevedo & Comp., proprieta.rios da 

Usma éi.o Queimado, município de Campos, 
pedindo garantia de juros de 6 º / º annuaes 
por espaço de ~5 annos, sobre o capital de 
900:000$000, bem como os demais favores 
constantes do decreto n. 10.393, de 9 de ou
tubro de 1889, afim de ser a referida Usina 
dotada dos melhoramento~ e ap parelbos mais 
aperfeiçoados.- A' Commissão de Orçamento. 

De Josephina Ribeiro Antunes, pedindo 
uma pensão. -A' Commissão de Pemões e 
Contas. 

E' envia.elo á Commis8ão de Instrucção e 
Saude Publica o officio rlo Senado n. 91, de 
10 de junho ultimo, que tinha sido enviado á 
Commissão de Constituição, Legislação e Jus
tiça. 

h o §r . Jruivencio de Agu!ar-
o §r. President e - Não a numero. sr. Presidente, traz-me á tribuna a necessi-

Vou mandar proceder á chamada . daúe de dizer algumas palavras em favor de 
Procedendo-seáchamada, verifica-se terem- um aruigo, de formular alguma• proposições 

se aus8ntado 0 8 Srs. Albuquerque Sercjo, em defesa de um homem publico, de cujo 
Matta Bacellar, Urbano S:i.ntos, Rodrigues nome tem sobejas razões p;i.ra se desvanecer 
Fernandes, Guedelha Mourão, Eduardo de o Est~do que tenho a honra de representar 
Berredo, Anisio de A breu, Elias l\fortini,;. nesta Casa; de um homem poli tico que soube 
Marcos de Araujo, Marinho de Andrade. Fre- deixar de si os mais honrosos v:-stigios nesta 
derico Borges, Tavares do Lyra. Cornelio d<t como na outra· Casa do parlamento ; e que, 
Fonseca João de Siqueira. Artbur Peixoto, ainda agor:i,, está enriquecendo o patrimonio 
Olympi~ de Campos, Francisco S?dré, P~u\a de SU\lo reputação na gerencia dos negocios 
Guimarães, Amphilophio, Rodrigues Luna, publicas do Estado de Pernambuco. 
1'olentino dos Santos, Galdino Loreto, Jero- Como particular e como representante da
nymo Monteiro, Torquato More_ira, Heredia quell~ Estado, eu não me perdoaria o si
de Sá, Timotheo da Costa, Felippe Cardoso, lencio, deante das accusações que, em uma 
Barros Franco Junior, · Bernardes Dias, Ur- das sessões passad:i-s ... 
bano Marcondes, Campolina, Luiz Detsí, o Sa. AFFONSO CoSTA - Accusações, não; 
Gonçalves Ramos, Antero fü,telho, Octaviano referépcias á administração de S. Ex. 
de Brito, Lamounier Godofr~ do, Rodolpho 
Paixão, Galeão Carvalhal, Domingues rle O Su.. CoELTIO CrNTRA.-Peço a palavra. 
Castro, Francisco Gl1éerio, RCJdolpho Miran- o Srt. .JuvENCIO DlJJ AGUIAR- •.• aqui fa
da, Urbano de Gouvêa, Herm~negildo d_e Mo- ram feitas por um illustre collega de repre
raes, Alves ile cas_tro, _caracc10lo, .. Xavier do senta.çjio, cujo nome declino COffi: a necessaria 
Valle, Alencar Gu1maraes, Br<1zrno da Luz, 1 venia o Sr. Affonso Costa - e so hoje venho 
Lamenha Lins, Leoncio Co'.'rêa? Martins Cos- á tr1b\1na para esse fim, nã~ só porque o meu 
ta, Marçal Escobar, Po < s1do~10 da Cun_ha , honra40 collega, o Sr. Malaquias Gonçalves, _ 
Francisco Alencastro, _ V1ctonno Monteiro, antecipou-se em pedir a palavra, com o que 
P into da Rocha, Vespasrn.no_ de Albuq~erque, só teve a ganhar a defesa, como ainrla por
Py Crespo, Campos Cartrer e Cassiano do que, tendo-me inscripto mais ele uma vez 
Nascimento. paro fi,illar, só hoje me coube a palavra. 

O Sr. President:e-Responderam 
á chamada ll 5 Srs. Deputados; mas, estando 
esgotada a hora destinada á segunda parte da 
ordem do dia, pa~sa-se ao expediente. 

Encf1.nnecido na vida política, na qual tenho 
ctespendirlo o melhor da minha actividade e 
dos lJJf!US annos, estou acostumado a ver to
dos os <lias choverem sobre a cabeça dos ho
mens publicos as maiores injustiças e, ás -vezesj 
até as mais crueis ingratidões. 

O §r . .i0 Secretario procede á lei- Ape?jar disto, apezar da observação deste 
tura elo seguinte facto que tanto se repete, declaro á Camara 
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que canwu-rne verdfü',ei1•a. .>.rlmirar,ii·'.1 ve:- le- ! O S1t. S2:~zi<::>ELr_o Co1~"RÊA-Nem o ~cWi\ l 
. "anta.r-se u1n n:e111h1·0 dii.. dél'~~a,;t1.o pe:·n~rn .. ( ~·~i:1is. t.1·0 d:.t. Gt~t1·ra. _f\··m o Gt:r:2:· ! A!'f:Ollo 
bucari3. .. u1111~epn··H"'l.l'~ílnr .. · i- o I~sí~•.L o de Pe:·- ~no rc:-:pcttsavt~•s ~ior· 1st(•, ?Utl.S ~1;n o.Sr~ P.::e· 
lll!m'btH~O. onr.le {: ti!.~J · ... ·a:~t-~LjO~an1e.- t.c bem ! 7!~l:e:rt.· i:a. L{epublíi.::a. 
fü·1n;l._ia.a.1·t:;.1tt .. ~ií.o d'~ co;.1seil1>.'\t'<.J CmTê~.~lo 1' o sr~. R~RBC•SA. LDIA-A:io::<dO. 
Ari.t.U.10~ !rU.1'.:l+ co:, rr~;. t::lle (Jj'j!:: . .uut flt:c.:tls~ir,;1.ie.:3 ... . • . . 
sEn·•c!"l.S e inju;,taõ. n~•ta Cts:i. nn.; e.. cr.1m 1 O S1' •. Jt;\"Exc~o. 11E AG L:L\K -Rep;to_. ~e-
ce1~tez·t~ niio :--â0 m{~ilo:.; L:-\~:mj ·il·~:_:lenr0 ·l ir•.m] nhort::-:;, mu~to µou_e o eS1J!r1to di=? ,.t_Ja.1tid() ; E 
frrrn;:dos O:\ ~eu~ ct·edíto~., qu'er 1.:1J11H..1 1iome!!1 'J ~om re taç~.11 :10 ~uçernatlDt" <le PE::~:na.:rt~buco1 
particulur. <Fttt c1Jm•1 homein : .ublic,1. •_kYO uliseryn.r· q i:e os _s~u:-< ad;·e:·sarJüs. os q.~1_~ 

· , ~ ~ .. ·.'. f .1:i. o eram, qur C0!1L:a1:~1m li. :-t.·!~1.J~ que a.n! 
O SR. BELlSAI.JO Db ~ucz.\ - .. \prn •. do. 1 reem um ;mn:do ec1•regiment;;.:.lo e ::o S•'lU 

o Src .Ç~Ff.'O~~-o c~)$'!A. -~iío ::e tr=.ltOU :.tqn\ l $P"i'Yi(;0 : ~n. .i.:n-pr~n:-;a. '1:tl1~ Oi'~;io anctoi·iza·~o. 
rl:i \"ida inti111a elo ~r·. Ct..1i-rê•;1. de .:\!'tt!tju ·; 1 ai·l11:a. o n:?o •.c•.:-nso.ram coin wut t severid~•de 
tr aLutl &e 1k 11cw., J" s:w. \-ifüt puiJli•.:;1. j ne1n 1·0:'.!l l<J.ílto <ks~mor. 

O ?t'.. HE1:t~'"uao .º~' ~OliZA·- EJ!e hom-;~ ª! o SK. ~.fo;:~:::.\ ;\LYE5-S. Ex: . . pelo con-
utlm1msir~ç:1u pulJl!i.:a •:o im:z. . . 1 ~,;:•:·iu tet!l m·,1·e~L!u :.~ uoa~ gr" ç:.is dn. oppo-

0 :iH. Jt:n::sc1,1 DE AGLfM{ - \;u\to pede.: Sl\'ôlO. 

seullu;·cs, u e,µi1·ito .11e p;:rti•Jc, ! O rsp11·110tla1 o S::. B.u:ms.1. LrnA-Po.ra Y. E~ .. iiam 
1Jarr.v1 t. ·~ que c::.1ega as veze:-: a ('.XC~sso:·~ e tl~~- •nó.,; 11,) 0 
vo.1·i?~ ~on;o . o qu~. ha H.::~ uH·.~. yre-j , ... . ~ . , __ . , 'f ·- ~ ._ 
seucwu est•~ c1uade. cheta lle rn.!1"n~~au ,,1 O. s . ._._.\Fio;o.;~o Co~T-' i; •.•. u .. \Qtü. Go:s 
ma::ua. vendo o tl:stmti.<~im(i ::;e!J~dor Llu.; p.LYJ::S tlao •'! 1 ar·t~s. 
m\n.eme. o S1·. PoNmncula, :lccomctwlo tr: .. ! O S[:. Jtv1·:;o.;c10 r;E AGur.\r:-T'e•o 'lccla.!'ar 
c;vi:::i:.'a e cob::--rtle~u~uT.e 11a. p1·ar:iJ. putJli~a ;\ l:=~ a:ara '~ iHJ p;:..iz

4 
E:-ml10:-a nã.·· U1c~ :\e.t~ 

\úpowclo). caln!.' Jenuo por ux: golpe sd- isto 1:01·;.Jr:d:'. •:U() o ill:;~tn• :::•veru• dor de 
Yttge1n aos -pés de su;,a. tlo~oiu,:lv. <:~pv~o. ! Permunbt; o tlit.•

4

• ú rH:nb11rn ilii~ ... in.: dt.':::·,onlic-
0 e>pi!'ilO de p;Lrtíuo. que úz e,>::: que d.lo (nf'';frrdos). ::~ r. é u:n:i. ínwn<;~o de l.lon· 
aqui. wdo~ eis u1a~-. us~uu1pt~s velii,>S, l.ÜJ • t~m. n~.o e um !'C()J'ma. rpie c~teja poi·vPn
pass:.,.l:.is 1·Es1iun~a.1:1ht.laJc;;,. "· J:•!ft <:ún,·eru-\ tur:i. eno:tinnd•J r:c:sir: rnomeurc:i a:; ~n:1s pri-
1io:s ~m c:J.IJitulus_ de :,c~usil~ao c1111tr;• "acLu:~l :::{'it?s :\rmu.o; n:L Yit\:1 publica. nãn é nenbum 
Governo; o e~p11·1w de p;,.t:c1ll~. '!~(· liLZ Cú:a 1 impos10 pei:i. v1de:ic1a e pelo ;:oder; ri:'io. o.o 
que 1un~. das püb.\.'ras wa1.,, 111c1~1·~·a~. nu\,s c-·rn1·1.~d·ic~~ e nrn .nt)ino l't-ttl)~ corno :1Jf.1Sir·(~ cio 
vak:r1tc~ e n1;.us auto~i.·:_~l.•las .(:.qll;lntas t;5tolu dil'(-!:to. cu;:n.1 ;1.dv•.1/.pt ·o~ c111Do pad~.i.nH~nt.ar, 
ao >e:·n;;o tü~ op110;11;av, \r..:11;Q·J11c '1UUl uln1111:i 1111LU:·o. (.l;,r"w!iis.) ;:;_ t•:x. Lsl:i.~ent:11!0 
iil\lstre colk;;;1 tlu rnpl'c.>1rnc11Jt<1• <) ~l'. J;;lr· i1:1 c"dci '.:t .:e '!""''rn .d01· <!e P<•rnam tico pela. 
h')>a LlllHL). •• l l'Scu!l1:. e o.cc··i:a\·â(l dos ~eus ;o1 1ii;:úS ..• 

o SlL B.\l!ílllS.\ LrnA-O'c·ri;!:uli. 1 l.'~! ~1:. DI~1·nAno-PeL~ per~·~ia. (K•l ou-º Stt .. Jun:~ci:.i DE AGUIAtl- ••• n.iiusilnrlo. I 1;-0< "J'ª''ics.1 
perm~tta-mc .. s_. Ex:.- il .exp:Ts,;i·i, ;ta .. q~n~ o ~!:. Jl"•E:'\c:o l•l' AGn.\R-... ú pelos 
uso ~eru m.t lllttnç . .io, .ti . u~.Lll'·" cos >l Uo V"or.n~ (.·snn:iti\:ll'O.~ o entltu:;1:1sl1~os do StU-; 
recurso~ cun~!'rt:t '."'~u111ptu,; de hom1~m om contcrrarteos. 

fai Stt. DErt:TAllO <la um aparte. 
o SK. MOREH;.,\. ,\Lv::;s-E por<FIO o :1ccei

tar·am? 
O SR.. AFF•~so CosTA-.·\cceita.mos sob tli

ver~as condi~'õé's. que elle não soube cumprir. 

accu~a<;(ícs pa.ra li0.10 o vc,;tt. cum l'da.,ao ao 
Mini~tc:·io 1h1 Guerra.. cm füctus que já wem 
de responsabililbtlcs ,·,nt,crinres. motivo de 
acc:.u;aç:i'io contr·a. o 1llu>tre gener·at que estn. 
:i.dualmente á rrcnk dos ncgucio~ daquella. 
repat·tir}i.o; o espirita de partido, que fez com 
r1ue, ninda n:i. ultima sessiio, o meu sympa· 
thico <tmigo, o Sr. Sel'zedello Corn~a.. di.ise,:;:e. O 8r-.. M,\LAQwIAS Gox;,:ALY8S - Si houve 
como quem iuculpa.va o a.ctual Governo. que cont.liçües, foi elle qu8m as impoz. 
ultimnmente,qiian.Jo esteve no Pa1·it,vi rn um O StL ,TuvExcw DE Acur.1n-Som duvícla. 
r~gimento ue a.rtilhal'ia, q. :ie conutvil. upcn~ O S11 M \LV'lJI • Cox~\LY1':"-De'de que 
oito pra•"\S cabendo portanw uma. para c:ina. · ' ' · '"' .\, " · 1-' · ' ~ "' . • • . ' · ' · as irnpoz pod\<t ~·et' ral·as. ,n,, outros ü.partc.,.) bocca ~e fogo, quu,ndo, ent1·etant•}, este htct~ 1 , ' ' 
nã.o pode 1•oi· mo<lu nenlrnin ser lev<tdo a O tsH.. JvvExcw DE AL11JIAR-E, ~enhorcs, 
contu. tio al:tua.l Ministro d<1 Gutrra. iapoictd.os1 1lepo]s da a•.irnimstra.çãu ue ;;eu a!ltei:e;;~or," 
e vae a.lcançfH' ao .conr,rat·io o illutiti·e general qlliil, pol' forr;a do c :r~u1118tandas espec1afü
bal.liano o Sr. Argollo, ::i. quero S. E=<;· na sirn:ts, foi e nii.o pu:~ia. deixar de ser :.tgit:1:l:i, 
vespera 1iavia. teito os maiol·es e n.lrns os o arlvento do Sr. Corres. do A1·:mjo ao go
muis merecitlos elogios. verno de Per11.am buco roí um motivo de ospe-
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r.anç.1s. foi a promes.;:i de 1..ilna.aciministr::.ção 1 e. um::i le :lo'lade um1ca J.esmentld;i. :ios amigos' 
:p;:c!iicn. '' fowl!ch :par'.1·.'1qu~ lle E:>t,1d•l: t;i o I ::w Jn,I~ , : º.~ q_uae:; teu!to !u~tdr> (:l um p:i.rtidos 
tra.h~li!a.do ~ntc~o pur 1:1s..:e~::..·o~.s 1JU.!.'t1Uar 10.:s e ein C!lJJ.::3 il ~c11·J.:s tenho tn)l1ta.tlo. ~. 
od!o~i(!ades políticas .. - . . jl O Si:. 7\fo1:im:A A. Lvgs - O:::cmp~e n:i. IH'i-

0 SR.. 13.\RBo~·.'\ L!UA-.:i rJ~~o:?JeS:53 de um::i meira lin!Ja. 
n~l:uiabt;·~tçii.o freunun.? • O ~. 1:. Jn·E:xcw JJE AGt;IAn. - .• • . de,·o, 

o $r.. •. Jtvc·::'\CIO D;·: AG-UIA!\.-Slrn, ~enlwr . ~nrn s~,Iidt;:ção, u. e;aí!:.:•ii'a que oc<~upo nc~ta 
. _, , C:>--:30. :j, ex.~·C'n:,;1n~l0.: ule: tl.J;S amigos qne ~:iri-

0 $a. B,\RB' .-.A L1'.\1\-F;t•7·' q~~·,ta" t.;O qu:i- girn!n o :iJP.it:J 1;!,:;!t.f.r:d de Pern,;miJuco,. :i. 
litica.11\"v e hei ttc ;,!::t!y;.,J-o. 

1 
i.:e11·1ros ida.d~ C• ·m. qm; foi_ r:.cc1!it~L a iutfo::;lç.ão 

O S1:.. Jt:vE.:.;cJo IJE; .o\:t.it:L\~{-E a. 1nim· 1 tlu Jíli!U n oi :le i;e;o t.!1s11·2ct.o CjH :.! m e cl,~g ... u 
cut::o p••r1~:imb11c:·n0. a :i; im qn0 t.:rdo ea,·i· 1 e a :~ . annos •k 10: 1 ;.:' "~ :ser·d;;os ao 1~0.iz e 
tl:iria pal"I< YP.I' o mr-i: E.- t::uo 1!:!?11ini10 1?0 i)rc-1 p .rticular mcnte uo Jn<;;u Est.:Jdo. 
l!res;;o e -prc~perifatle, . eS(tutcí.Jos os · o ·1;Q!:, 1 O SR. ;\i.UAQU!AS GO:'\ÇALYES E our1ws ~ 
<l•'S\":;cec:dos (ls r~nr.:me;: tt:o~. t;':lv::i:!:t a 1 :..ru!to bem. 
lut·1 "' t·el)"Y"t'3"1U l\., .... 11·1 -·~u,co- · •:":. , {0.-:·•~'"'1·,~,,,. . . ª'' . ·~· .. ,, .. -~ ""' -- . ......... ~ -w o:::;: .. ](;\"6:\CIO DE ,\GlJIAI!- Scnllo1x>.s, n tlo-
nada~. • · . . fe~J.q ur· ao e(lm:cll1eiro Corr t!:1 de .-i. mujujá foi 

O $a. :\-Ior::::m.1. ~\L ír::.;- Sob o 1mprr10 da. 1 aqui bri!Ju1.r.te1:H·ot, feita pc-lo meu distincto 
l ei. 1 c_•Jlle~a. o_ e;:1.ima ,-~~ ~n:igo. o ~1·. l>:a.:aguias 
. o SR .. TuvE~cio ns.AGt;r.\r..-:-· · . :i. :r.im.!'e· : ~'º,c:-1~,e:qJouc~.d~.1~?~;ruc;_~~1;e~. qu.' 1 ~1 que 

p1t(>, causou ven l:ute1r:L e p!·Oluml:i. H~:i;;rn1. 1 ·m · ~lli lo~o~ na ,.t.;i;~c,a 'e ., ~o n muitas .das 
Yer. preei~nrrv·ntr~ .q1~::!~do ~ql!rl l ~~ e.'pe~·nuca con~2lh .. ~~1 Ç,.1e:.p~1· ~: ~x. ~uc1•

1

i! t r.H~ 1~1tc. !~1~~s. 
se conYcr·tm <' ffi rraJ1d:1·!c e aq11rl a 11ri:> 1rn·;;~a • :-.:~o. i .. 11i01w., r.ur;ca s,1 ~ ~m.u~ pal.tVI(IS 
~e ctt'.1111:·ia.. !cY:ti?tar-~e uma. diY<~rg(·1.cia. 110 j cc c! (J t'·'·ª· qt1 :~atlo a 't~: ! esa. e .r.u.-::ta •. 1n1~1C\\ !:e 
,~cio do p:t!'l ir.lo qne. uni1:0. co:a; act<' . acco1·- i PH~~e pur se apul'ar :i. Ye!·tlarie. (Ai'º"' lfo~ .) 
de. ti:1~·ia ,,oJiuC:\llO o c'1:-r·!hri;'::i (>r1·é11 :le: 1. J\:.~1J :o m•:i l<:Vl' ;1. u1nl gue eu • ~tl'anhea 
Ara11jo n~lf!Ut!lc ~Jo$.t0 de s:1c!·itlcio; C':l.t:S01l· l 1 .~:t .. 1·an~1 i.;c·~1c1a com qu_: ~ouo.~ .. ~ ... s ·. tha~ 11~sta 
me YeT'dadc·ir,1, m:'l~G:l. ver ~uc Jlle :w;::1:1: l ""~.i se puc crn uu\ld.t. l.e:.•nt.i1n-se sus
hcij c apoio oqui os que airnln. homem n~o · 111r ?c1

1
ta;s c?n~:. :1~ c~t·ni:as pol1t1c;!~ do~ bome_n~ 

re::·a.knYnm .;s;:o. prcv:~ <ltJ ~-1Jl·cço e cui;- µu . !. < o~, f~zcm10·0.e um,t. que,,..:ao de <!nt!l.ll e 
tl.a.n<:a. • t i1·:1ndo-s:, ~.r~umentos •~te tias ~c'l.s crcnçvs 

_ , , . 1 !"!:!l 1 .!:!0S:l~ -
. O s;~- .. '{~;;;;Jº~\ '.-1~'.;\--:_T•::'ns ~s u 1v~rgcn- St:nllor~s. rst:' qu~.<t:io de datus co!n. l'ehlção 

CIJ S ~.LO .. s::-,.- · \f,,, ,;, .. roo "1'"' 1'-s. ) :to r1:pubh<":lt1 1> mô aaquelles qmi IH'Jfl servem 
O S!~. JuYE:'\C10 111:: M•l'L\R- L:imen tu. a J~epu lil ic:L ê Jc um' ffch o p•iramc!1te ncga

scuhoi-es. (' i<!a c!in·r~1-nci:1. e •kclr,.r" :i C:t · t l\'O • .. 
rn :n·a que- nãn nj .. ;,,,~ (:« :te,; <~111 que~(' pl'll- O :" 1:. G:.)11=-:,\~o !l::Az:t. -E ~ té r idiculo. 
«!Ulº'.'-NK"ÜTitr;u·_fnu~ :L!neuto pura. j ' :"' ~~· · a!·a O S1:. J1.:n::.:c1•J 1 ·~: .\c;lil,\ l~- .•. tlesaz!!r<:::;a 
1-az<>es qne cxpl :q~ ·m ~ q1:cbra d~ ~01 .. . ar1e- cm rcz :ie uiüt· enfraqueci~ elll .\"E.' 7. de .. lbrta· 
da de l\lltrc os a ll1l;!i.1> 11\·u tcm uuuh.~. '' cx-1 1• ·c-r ' 
plique:m 3!' ag;..'1·c:.sfr>' que \'ie:~im io:i:pt:r os <:e • . . _ 
ia,,.os de :.:ma longa intolt!ícbde l" •litk<1. de: . O S1_t. l3AlmosALD!A-C1-c10 que nao ~e rc· 
uma. 1.n·olongad~. convc11ic:.c:a pa.rtidD!'ia . lero -ª ~;uit:at!a. !JC\~ll.m li~ t'".l.a<t. Pelo ltl CI!O~ 

!;.tmento . repllo. es~a <li ,.t•;ge11;.;ia. ' e 11ft1 .1 cu J!aO tiz w.•.'$ c;ms1 .. cmçoc::: . 
ve,jo pata eli::. nenhilrna _i ;,:,:ti'.lc:1< flt• ;i.cc~it:t· O S1• . .. lt:VE~CJO JJi• AG1:1A1~ - }.fas outros 
"!.ºCI; mas. c.!ad<) o facto.dr.chro que nian rc:n!io· 1 iuzcm-no todo~ o~ dias. 
me unido ar,;; ~rnip 1s que .:qui i;o11tinuam _ '>cs:.c ünmrn~o paiz. c1~1 t odos os E3ta.dos. 
<\ SU$tcntur dec:dit1o.mc·nte a. :'..rJministr:!ç-üo do e;;m todos os i·:111:0> d:t a c~mirusnaçii.o, nesta 
couscll1< iro CorrG~ d<; Ar:«!,k, e o faço <:OJ:t e ?.J:t (1Uti::t Cas~c do _parlam<:ntu, llC•l' tofa a 
tau to mo is i~ençíi.v de :l.r:imo, guanto. a fü1~- p:ute , buir:b1·ci;1m 110.íe co1uo bou~ repu· 
tnc1o lm. ~•lguns uunos e.lo mou E5tl(lo ll:l.l:!I, l,lic:~1:os tuntP os que j:i o en1m o, 15 de uo· 
nii.nt<:;tl ho<J .. spei!o; _re~elltÍID(~nt•)~llem iucoP: - ,"C,mh:·o como º" que o lbr::uu dC'P(JÍ$ cfo~tn. 
J.m tibiliUo.dcs e a.ind.::. 1-«)l'({ ~.H: !;:l1) pv~~O:::t;:· tldu d~i.n. Totlu:-:i con hc-cem a !ii_•:tv1·ía~tfl1C. ê tl r· hon -
na conLu de uma creatur:• que a.pruvc.-im por· t~,m. da. proc;ama~úo ela .Repnbli"a; :;i para 
venwra unia uppor·wnld~fle pai·a reude •·,1·ei - l'l'l,'«lliZi:i-a o COll·l.ituil-a .-e> pucl.·:-sen:, só 
t.cis di> rec1rn!lccimo1 1tu e ;:r~ t i•i iio ao :;cn <:re:\· (! .. ·.-~s·-em s~r contemplados os q uc a lG de 
d c·r. Niio; um do; !U•Jis.r.tscuro~ . ma:; do:s ma.is 1 novP-:r•l,ro el'am jii titios romu 1·~pu !J licauos; 
velho.> b::t:-llia:Jores dD. poli r. ··:L úu r1 el'll~ID· e l:t não tui:;, encuui1·a.do parn isso pc~soi>l 
lit:•;o. D:L qua.l t<-:uho ~e.ruprn }1rocu1·allo sup lsumciente. 
pri!· a fü!ta de 011t1·os mercdmcnto:> que niio i'-~1n com esta. C•l.iserva<,.:ão cu e~.::u 1·e1;0 o 
cen.lJ.o (•1110 «1>Qfo1lo-<), colll a maior uedicv.çüo l.n:illlo <ki. tm11s!iJrma<;r~o poli t ic;i. operad:• a 15 
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de novembro; ao contrario, o facto que acabo 
de assignalar só prova que as adhesões foram 
geraes e espontaneas, que o povo brazileiro 
sentia-se car:sado e descrente do regimen 
decahido, que a Nação <"stava convencida de 
que aquelle regímen não podia fazer a sua 
felicidade e que, urna vez implantadas nesta 
parte do continente americano as novas insti
tuições, seria loucura pretender restaurar as 
decahidas. 

O SR. ComLno CINTRA- Agora vejo que 
s. Ex. não era solidario com os artigos da 
Gazeta da Tarde. 

0 SR. JU'?ENCIO DE AGUIAR-E V. Ex. 
ignora que deixei a redação da Gazeta da 
Tarde exactamente porque o seu proprietario 
era monarch:sta e quiz fazer echoar as suas 
opiniões políticas naquelle jornal? (Apoiados 
geraes.) Quem terno habito r1e ler os orgãos 
da imprensa desta Capital não tem o direito 
de ignorar este facto. 

E antes de ser redactor da Ga;;eta da Tarde, 
muito antes, apenas proclamada a Republica, 
eu já havia escripto ern Pernambuco urna 
serie de artig·os ..... 

O SR •. MAMQUIAS GONÇALVES- Intitulados 
«Novos horizontes». 

o SR. JuvENCIO D] AGUIAR- ... nos qmi.es 
explique~ o que pensava ... 

o SR. BELISARlO DE SOUZA-E corn muito 
brilhantismo. 

o SR. JUVENCIODE AGUIAR-,., do novo re-
gímen e do regimen passado. . 

Do mesmo modo, é sern importancia a 
questão que se faz das crenças religiosas, 
querendo-se 9or el!as aferir as crenças po
liticas dos homens publicos, particularmente 
em urn paL como o nosso, eminrmternente 
cathol1co e qaando ern nada dependem urnas 
crenças das oJ.tras. 

o SR. MOítEIRA ALVES-O Sr. Rodolplw 
Paixão, que é muito bom republicano, é ul
tramontano, eomo ha dias declarou. 

O SR. JuVENCIO DE AGUIAR- Estas consi
derações, se hores, acodem-me neste mo
manto ao espirita, ao lembrar-me que aqui, 
mais de urna vez, indirectas se teern atirado 
contra o governador de Pernambuco, porque 
S.Ex. é c::J,thcilico, attribuindo-se-lhe politica 
de padres e sachristia! 

o SR. BAREOSA LIMA-Isto é outra. questão. 
o SR. JUVE'{OIO DE AGUIAR-Não ha maior 

sernra.zão ! Qrnirn faz taes censuras parece não 
conhecer a h1.storia deste paiz; parece não se 
lembrar de d ms nomes, cuja recordação cabe 
perfeitamente nesta occasião: Zàcaraii de 
Góes e Vasconcellos e Barão de Cotegipe. 
Ambos, nornas que honram os annaes par-

camara V, III 

lamentares do Brazil, ambos,notabilidades nqs 
seus partidos (apoiados geraes), eram tambem 
catholicos, eram religiosos. 

o SR. BARBOSA LIMA - Vou ern auxilio de 
V. Ex.: o senador Candido Mendes tambern 
era religioso. E' por isto que levamos tanto 
tempo para a conquista da separação da 
Igreja do E~tado. 

O SR. JuvENCIO DE AGUIAR - Zacarias de 
Góes e Vasconcellos, apezar de suas crenças 
religiosas, apozar da sua convivencia com os 
padres e ir uãs de caridade. nunca deixou de 
cumprir escrupulosa e severamente seus de· 
veres de homem publico e chefe político; 
nunca sua palavra incisiva, valente e ás ve
zes mordaz, sua competencia, sua illustração 
e seu estudo das rnaterias que diariamente 
se discutiam no parlamento, deixaram de 
estar prornptos ao serviço do partirlo de que 
elle era uma das notabilidades, um dos mais 
nota.veis chefes. Do mesmo modo, o Barão 
de Cotegipe, apezar da mesma convivencia 
com os padres e irmãs de caridade, apezar 
das suas crenças religiosas, não deixou de 
ser, como todos sabem, um gigante na tri
buna parlamentar, onde sua palavra fiexivel 
e facil tanto era capaz de achar pretexto nos 
assumptos os mais sérios para fazer rir o 
auditorio corno para impressional-o, aprofun
dando as questõ'.1S as mais difficeis. 

E esses dous homens, tão appro:ximados 
pelas crenças religiosas, ern 'IJOlitica milita
vam em extremos oppostos-urn era conser
vador, o oU:tro liberal. 

O SR. GEMINIANO BRAZIL - Não esqueça 
V. Ex. o illustrado Dr. Ferreira Vianna. 

o SR. JuvENCIO DE AGUIAR-O DF. Ferreira 
Vianna, V. J~x. lembra bem, homem emi
nentemente religioso, que até com a sua pa
lavra inspirada fez conferencias que se tor
naram nota veis wbre assumptos de religião, 
nern por isso deixou de ser distincto político 
e notavel parlamentar. 

o SR. BARBOSA LIMA-Dei-lhe o meu voto 
para Deputado porque trazia a promessa da 
lei de 13 de maio. 

O S1t. JuvENCIO DE AGUIAR - Vêem os 
nobres Deputados que as crenças religiosas 
ern nada prejudicam aos homens políticos, e 
que, portanto, não ha razão para por isso ser 
accusado o governador de Pernambuco. 

o SR. ALFREDO COSTA-EU não faHei nisto. 
o SR. JUVENCIO DE AGUIAR - Ouvi alguma 

cousa neste sentido. 
o SR. BARBOSA LIMA - Fallei apenas na 

entrega da Escola Agrícola á Santa Casa. 
o SR. JUVENCIO DE AGUCAR-A Escola Frei 

Caneca: é outra accusação que me parece 
<17 
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t:imliem io.iusi.t. -.-\. E..qcola Frei Ca.ncctt ê a. O SR.. Jun>Nc10 Da M mA.t•- \'ejo pelo que 
t 1-:i.n!'f11rro:i.."io de nma. ins~itui("iio alli .-:re1vfa :l:'nh:1 do rlizer o nobre Dapnt..i.do 'l"º n:io e 
IJ?i~. bar·ão 1\e L~1t:ena-:-L C1tl(•ll i~- 17.abel. Es.<a. ~:-meta u. inforrn:u;ão que n•t• de1•ain 1· . .- lali.:;i.
cvlonia e1·:i u:~: ;i. •las mcH1ore; in~tituic;•!'S mc·nte ao pedido 1.lt: de1nissii.v, mu.s é certo 
que ;_iossub o E-;:.1do do Per11amhuco, de e11tre que aquellc tlirectot· teve oc:c~s!iio <le dizer

·q11antas 111•~ ticlra.m dr.is allminn;traç.~.co- da- ao go·cernador q11e o estabelecimento não r.la.v<J. 
quf7lle i!lús t!'e oernamlmcano. · r<IBultaclo;;, e Jutn,·a com falb de recursos. 

Dec!:i.1·0 ao m-)u honrado colleira..ex-go't'er- Poru111w. cm rcl:i.ç-d.o a E:;cola r'rei Caneca 
n:i.·~or de1>i,0n"-:nlmco. qne, <:} llamlo v i o :;éu l>em ve a Ca.m:).ra. que não lia. r:t7.<i.o_ na ac
a ct •1. tr:t11sfor1:i.;r:oio a q!1rlle cst.•lx!le~ir.wnto. cu:<-'l~·ã· i feit:• tio Sr. con:;elheirn Corrfa .:e 
p rophefüei mn milo r esult:i.f..o . Ar:wjo. e affirmo que n:i nova t:·ansto:·maçii.o 

o SR. B ARBO:'.\ LmA-Natur::Llmeme. 1 ell~ :iprovei:ou muito d<J 1ruc oxis~ia . . e_Pl'.'.>-. · j ~C'<í'U s~m nenhum ue11>11me :: to l\c hcs•11H1ad~ 
O S!t. Jt:vi.::xcw ni,: Ai::.-ur: - X:k·-' cl'cia, <i, pas~<l:i "d11iil1istra1,•iio e s·;m ma vontade â 

\' _ Ex. que ~s':r< lJensei pc:lo fact.c de t~~· ilbtüui~5o. . 
s:rl? aquell:i. c: k•nia, de i r!iciat h·:i. r!c um O mett lJolb~e coilega que fe7. as :i.ccus:.ções 
a1~n~o. nii.o. a que e:-tou dando csr11 li!!eira 1·esposta. ,-e-

_\ Co!onia !z1.1et .iti. ;'rolluzia n,; melhore~ fe:·:u-se :L tuna :10v:L jnrlsprudem:ia admi
r esultados. cstt,:i bem enc:iminlt:ide e :tté nistrnti\·a do go,·~:·na~or tte Pern:1mhuco. 
já j)!"oduzi:L !'enia, <J.liGndo V. Ex .. eom o ma:< 05 facto:; não forum pa.rticul:~rizados. 
1nu,·avel pen~ninr.ntu de dot.o.r o E>t:J.dr, com 
ur.::m. ínstir.uiçii.o m:::.is e!eY:ti!n, mais amph, 
mais comc!eta ... tran':'fOrmou-u. ua. nc~,uuJ E:;
coll~ Frei ·canec:•. semlL• ;i:.:ra isso nece:;sarici 
crear e>tcl••iras ~ m1indm· \·ir p1·oressore:; •lo 
est:-angeiro, o;: r:r:aes, ::.final de couta;. fica
ram sem alumnJs. r. sem :1.l umno;; se man•i· 
Tero.m até sore10. Llispens:tt1o~. 

o S1:. :'.1!01-:F.w;, Ar.YES - . \.cab;i.r:i.m o COll· 
tracto sem ter ai um no->. 

O $1~- Jt;n:xc;o i•E AGt:L\ •t - Fo! exa~t:i.· 
mrn~e e>w. unia. elas rnzões pet:i.s qu:ie.s a 
tm.ll;:f.)rmac.:'lo . mio produ:l.i-:.i <\$ ,-:;,n rngeus 
qu~ o hanr:uio ;,x-go\'ernatlor ele I'cl'Uam· 
b1rco ltavi :L ima~iuado. 

t) ~i~. Rum•.;;',\ L1~L\-OS 150 0rph:'lcs que 
lá [ia,·ia cão ;r•diam ~e r- disci pulu~ ..!e1Les 
prores:;orc:s '! Elks só podiam apr.,ndet· dou
t t•ina. ~t:iol i<.:a. ·! 

O Si:. AllFoxsc• Cnsn- Posso pariicu la1'i
Zi1.l·os. si V . Ex. qm1r. 

o SP... J uYE'.':C!O DE AGt;IA.R- Espero qur. 
V. Ex. se c.ccnpe parlicu larmecte destes 
factos para oli~ct1t!l-{1s . 

O Sr.. BARSíSA. Lrn.\- Foram parti~u!at'i· 
iados. 

O Si~. Jcn::1'CIO. Di'1 AGL'l .... R - Pe1·doe-me o 
not;re Deputado ; o Sr. _.uronso Costa a~nas 
••S enunciou. sem uiscutil-os . Q1t11.ndo ::;, Ex. 
esplicar os motivos pelo; quacs jul;.:a. incur· 
re.:to o proce diment o <lo gon:r1i:1ttor, respon
,!ei·et. 

Out l'a ac~cs:i.r;iio c1uc roi ievant:1.da ccmtra. 
o go1'ernn<lor de Pern:Lmbnc0-que e accU~(lt.I•) 
•le um;1 economia cl<!v''~t: ~do1·a ... 

O Srt. Co1;1.11•• C1:-.'fi:.\ - V~rd:1.11eiro ma
c-:ico em h•j:L dê Jo ; :.;~1. mio fim n:ttla de 
pi; . 

T;~r ;';1:. l ir:i'C>'.\DrJ- 0 ~;" Cül'fi~t tlc ~\:•a.uj u 
não er, in [eo~o it Escola Fro.? i Caueca. 

O SR . .Juvi:::-:cro o~; Ar.c; 1.u : - O consclhP.i :·cJ 
Corrê(!. de Ar:1.ujo t·stil :i.cima c.ic :Semelll:m to 

O Sr.. . .lü\~Exc:o nt~ AGi:r ,,r:.-Eu posso dizer juli;:t:nento. 
::.lp:uma cou;;a a. es<e 1·c~pei10. O $i: . C0i::uio C1::-:T11A - T<'nhn p~.cienci~1.. 

O C•)ll;":lh•m·? Co_~·réa _de .i.1:.uj;J niio tinh.1 ~stou ernittiu.~o a minlla opiaiàrJ rmncu. e 
ma >anta.de a 1; _;,;;;rn:c,:u.o, :ne:;u:» depo1:$ t!e (IUe uuuc<• occultei. 
i·ero1·:i1:i .. 'a. mas o tlirector do fsr.&bclccimento · e; 
foi o w!meiro G dirigir-se a s. Ex .• poride· •

1 

O_ ~R-JllYb"Ct~ rn:; Acu1A 1~- .... outr<\ :icc11· 
eando' a in::c:i-vi-fade forçada tios profe,sores saçao? 1~~1to._ re1w. il.CI c1Jnselhe1ro Co1·rea. tle 
o°'" .Jifüculd P-cle.< fi:'rn.nceira~ cnm que lutava . ,\r~.u,; o 101 o fo.~tode ter o congresso Estartuo.! 
clle'.!anr_io ate. s: ;ifo rn<: en!;-;-: no. a pedil' sua :11u~rn~~t:1d o o 1mpo~to de pií.o e (tiruinuit.lo o 
exonBra-.;IT.o . O S:·. conscll :ci.~·o Corr(:a. d\! •

1 
'··8 .1 oi.1.s · l . . 

Ar:<uj1)' lcz a, ~;;~_;0r,-,s insta.nci:ts p:tl'<•· que q_ nob1-e Depur.nno. que art 1culc1u ;~ o.ccu-
elb. ric::s>u, tl!:iS :.i.p<-za•: .1 i ~,·:-_ a.quelfo 1:unc ... •)· 1 ~<l\::l!J · cbe~:m ac.: ~ um ar:.;urnento~ ~":nit? 
n~:.:• 1:1s1}tlll (":!a ..:em;;, ;;.o e rctll«'U-~C ,,m~ lhe d1~a.. t•üUco p l'Op 110 -de u.na. aL'CU· 
pa~-.i. c;;tit. citla1k . saç:w , e:·1::i. • • • 

o :'1: . T1·:1:1: ~: ru _\ 1 , ~: ~-'- _ o dil'eci.or é meu 1 O Si: . .-\r--FOX.;o CosrA. - Fiz refo;•encfas 
ClL'h:ulü. !Jc:x•J: : O cal'g•JllO::' tnOl.i\"O de ffi O· :ip c: im~ . 
l~•tia (;) P\'l:is co;1.~ir;,-,e~ lin:l! i<"~fr:~~ cio eBl:1.hr·- () ~1: . J~vi:::-o:c10 _ n.: AGc!.\ i t - •• • ligando 
Tec1m'!utr;. , este t:v:to <LS reJaç1Jes paiso;•cs do con~elheiro 
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Cnrrú:i 1!.? __ A '.·aujo co!TI um dos j0;dlu irn 1 O ~n . .Tuvri:-;;:10 T•E Aeru.1t - O imp%to 
:u;.l.:' ("G!!h(·C~~ ~--~ ~ ~llJ.LS !'ort~~ d"~ l ',~!T?:i..:-:-;- .~<:· ~-,rr~ ~o;:t~ 0:!'U. tlc ~~5 ct111~~s !.~ ft1i reLLlzido_ a. 
b11c·J. _ 1 ~_:.: .. ~e~.:.-sc-~. u:m.i 1 el!:ic:ç-~to :·~pena-;.; de 'i:res 

n S:.t. A~.' j•\':\SO CoST:':. - N::!.o ~;;j <'1] o'.'1Ue;1·i 1 ClJ~v~.~. l·}·:.~e ~j;:il)OS~()9 G:1-!'). Cl"i.t de :";~1f.'~e (; di~.- -
pron1eu·1 i: .. ~!·' <)u(·st:-~ .• v ~·x e-"-il ~:) -, .. ~: .. t.~·i~J:~1;t·~e ?C~;:~ Gh~:::s tt:; ,101~~- po::- ;::.;;s~tdo , J~~ 
u~"u.16 :-.-:1.;~ ~·,-,:llr:~t~n~~~· ... ·_ · ..._._ · .~• ~·"j' ti~:h~ (1ürk1 fçga:;..· n~ desaypa.recimrrri:;u de 11üo 
.. l.l.~ .. .. ............. •·. • • • t..tJ- a1(·r.o;; de f'l~to· c~is:.~;; ria. cidade do Redfe, onde 

_u Sr:._ .r~ ... n:xc10 D~ .AGCL'...~~·;- fJe\-('I i1~:~r. et:;ts :il~.o ~~o numc.:~~esls, ü~ modc q;.!e ·t~ve 
n~~.o :~ \•. E:;: .• q~c i'ah~ , :n;;.s ;t Carn:u'[!, ;,11e ..ic c:c~~~· e:-iormerr.ente sobre os e:.;1,iJ.belei!i
ig11or~t~ q_.l:{"'~ JosB _ I~r:·i..1:se. e~~e. j o~ll!C!:·ú ~~ :n0ÍltOs que !iC\.ll'am~ to111an;'.o a.s pr-oporções 
qn~ .~o r~I·~ín·a:n~ e utn. 1:::\·:i1!1eti'O qry; ... t:=:!- di:: 11=n t1npostn p;·:)llib:t[~~·o. 
t1'Ct·-·::1 :·s 111 ·.·l : ~~, 1 !.'Q,o.:: :e:·!?~~-: r~:~ ~u:.~ed::.J~ O r;ç1hr'' tH~riu i.ti.<~0 pelo D!sb·lcto F'ederal, 
pcr-n:!r~b~.~c:·:rw .. ~~ e Uill 1:1 :-·az~:c· :1·c~.Jª e;.:(·1-e1 • .1U u cujo 110iHO Pl\'.O IK'. :·JT!i~.:-â1) PLLl'i.1. dee. : n~r. o 
lo:!{ar u~~ !!lh.!:!t~f!11C(~ ~:!. c;1:11t-d... ~l' .. Ti!not;1 ·lJ r!~~ Cusr..a, dhSC! que s;~ qu~r·j:L 

L:.l S;:.. l.1EI·t:1'.:\Dc) - "E' cor'•\:i.~1 .J:1. ~·J;tl':!a f:w .. ; r L~ :·n ;n~lllODo!lc n:tra a 1.:a.s;.,_ !:::!7-!.G fúrte~ 
n~tc~o:1i:.!. · .,.. · qul~ ó n. c·i..~:l: !·~!::tu~i~; .. -'.",nt.tetanto, ~~ tí::rdaJ e é 

Ü S:_.:.. ~lt;;-~:'\C!O LE .Ai ~ CL\ r :- ••• Cl ~j.:!. l•;;J ..... ~, 
est;·i. se:·,:j;pr·:·; .:.!..: .• "rr.:t r a:·a 'l1J~i.11r.:i. Hih:--:i_flpç;l.-.1 
se tev·aac..1. r.:tq~i~H:"' c.i•ta·:t:. x~f., . t'. u~;~~. i1c~ 
arlm?r;1:· 'l1lí~ ~<1m u1n. ca "1.:-n.1.h~iro nesi;a~ con· 
(!'ç•ie• r. ·•o\·r·n".l'111·· '"t''"l'·nh ··s ri•'lt·····"s 
r~::··;ç.~i~s '~~ ;:u!Í·i~.'~,1·t:.~: ,, ·~1 ' ... .. . .. 

1 
... i ~ l .. 

o 81:. '.líl(;J.'.F.L 1 ·r.:r:.:-.-A~!l;f:CO - () S:'. 
b'J.:;a. L·~m:.t p1·1~~.~ ~t.t.e..:tn.t·. 

Cpli! (1 lrtOll\:~W·li t ) ~~' d;1j_'Ú. l?-.::1 1b.Y0i' d:t c-:~sa 
!'-1·;1.1.1.-f:', se11<lt1 aHnt!dD o impn~t·J pesado. 
pois fl0,<~;Jp.:re.co1-.:o out:~o.s casa::; m 1.:s, ·1un 
cor~~o :tu i"l 1 -:ll~. w.io ·~isn~j::.m àn 1nc::-;1n.0 canir.~l.l: 
a ,Ji;1it1:uiç:;o .~~ im~1osto s·'> podo ~~·azür o 
r~:;;-1p=tr(-'t: i m0nto•~1~ 1..r:.n1·.'l.s f~:,~as, (· que ê 
llic,.•meot~cvdmcnw um !Jenelici•) po.r:\ o mer· 

!l~n·- ·- ~ :1:10. 

o ."ii~. AFFQ;o."SO Ü)~l'.\.- [S Lú jlc joio.~ ]lúU<:o 
~_l S1~. n.':.l·~J:.'~A LDf\. -P:-~~.s11:1lmern,t=: r~:tíl 1 irn1;ot·ta, a, que:-;~;lc é a. udh.'!oSidade d11 ntcto~ 

sei q1H;" • 1.<'~'·bon1.·. 1 () .'ii: •. Jt:ve;o;c;r• !l1': ,\Gt.:IAR-H:i. n: 1 outr0 
O :->1-: .. 1;-1·• xcio Dr-! ,\o; 1·1.\lt - E, ;e::J:c,J'i·~. ponr,,.1 do q•oal uiio I;O:>~o ddxar Üe vet\1pp.1·-1ne. 

e~-1:~ i"•l;,.:;;.i ~ Je '3.1:1i%:"I" p;"o<h:m ;i.·1";,·11 D: u->e a. entcmle1···'· Cmu:n·a que o cor:eellieli·u 
t-ur:.~ icflu:r na 01·.~:n:iz~H1~fr·1 tl,_) 1.•l'l;~tHen'i..r' C01·rCa. de Ar:tujo t!nlw.-se. offer.;:ci to pa.nl 
tlu E~fad'l, quan1lo o go 1:c:t·nn(tJ,r t~ uni sel· eleito g~:·\"e!·n ~1,.!n!' de Pernarnbucu. tlthn 
IH•m<"Iu <fa <'~L:il u:·:• mo:·,"l <i<> Sr. cun~e- 1le 1·c-ig-11:1.r. q~:~nlb tic.:.,se desineomeoatibili.
t:irir<J Cur:·e:~ clp Arn.11,io '? ! z:itl•> o Sr. S;!lla(lt>l' •ionçal"l'eS Ferreiro.. qm~ 

Est.:i iw~l!''ª~'ã"· 011 :u1te:L c;tn. iwü11u~çã1 .• e1·.: enr:lo \lia,sr.ro·.~ointerior. eque, :1ma vez 
e:.te P»r si iw·-m;~. clc:10 e <•rnpo•>~<lo. nii.o eumpt·iu u ae~ordo u 

O Sr:.. ll.u:i:us.\ Lm_\ - _\ <pe~uí.o ,; muito i.:ontfu uu·.i.. uo g-tJYc:i.1·:10. 

se1·i:l. quec•~lllo3 ouvir a pal«•T.:. de ~. Ex. ()Si:. B.~t•!l•1SA Lnr.1.-Níio eumpr'ti ll. sua 
O ~1: •. l un::-.-c1r1 111·: ;\G1J111:- E<•c.~ h1p·'st" pi1.hiv1·•\. 

snb1·c o pii.o. ali;.Ls i11dire:tu. p r1:ue c:Lll so.i!Jrc O Si: . .Tv.-1·::->cro 1.;;: AGu1.;1:- V. Ex. :.tcr·e
o~ ;ir1llit:<:• ·11;; •'e f:i.1·111 ba de t:·1g•1, ·· cm.~t·gundn ltit« q1w um hMnem que e,;t.i1 liiz~n;I.: ~acri· 
e;;:on i11fO'::,.;,<Jo. LI• ~de o 01·i;;..111(~1:Lu a 11L(!rior lic1ns i~aq:w!le pústn. que rial:;i. ~1 :'u:·, à.i~po· 
uc 18% a :S:!ti. ~iç:lo um:i. c:1deirfJ, <~e Se1iat1.or, q\11Jrf.siglloU. 

O St-. U 1"1;,1s,\ T.1~rA-A:•.><J!utameni·.e n;i.o e pa;·s :l 1;u~d 110di11 vntwr. qne to1n pi>.ra seu 
?\u meu ::emvo 11<:.o se u.ugment1wa ~U~Jsidio goso pai:ticular unu fortuna iwult:i.·~a, que 
ú1.1 Deputado . .;, nem tle Scn:.Llol·e~. de~; ·l'C)r.encitHO corno tem sido sempre na viela 

publica. não tl'oc:n•ia de certo as a~itações 
O Sx. ~lo1:u1~.1. AT.vEs-Até nCTosc pagava <las po•iç•!cs P'Jlit.ic:is pefa. tranquili·iade de 

rnlJsi•lio dos De11 uta<~.os opposicionism.s. um~• i· ida c::tlrna e :i.tA degoso. si t:i.r-tn q1Ji-
O SR .. )I.'>"EXCro 1>J.: _.\,;1;1.\!t - Pei:Jc; inC.w- ze$,;l'\. Sí•ria <'<l.Tlil.7. 1!e disout:i.r cnntrii. fl. vnll· 

n1:: .• :~~c:1 (}11!'; t1,nh(1... ,t:td~ c1csca~aini~cs um·c.1.t·~:n. noqn·d hn.(!c 
O e: ~ \- t1 fepr1nrnt.~n1~nl,i' ~f\llt.ir s:ang·rarern ... l!:c os pÚ$ . . .. i: _ ~L\J~H;:1:::A LIM.-\-.l~:=_;1~J..:,llT'd quo '. 1-t..x.. . 

esti~ mal info: ·:rni.úo. " nL~S L•spinllos (l<J ·.:C<minho '! ! S~j:;. Jnsto o 

O SJL C\!.1.L.'.QUL\S Go:;ç,-.r.v&-: - E:;te im
posto Ye1n li~ htt !!lu1tu8 anrio~, cle.-üo o teu1Do 
llO imp~i·L(•. -

. O Sr ~ . J~.11.:1:•·~.\ LDrA-\'<'.!H. lllas ;1. ',ll' · ~t:~o 
e :.~ ilesp~·i:p·::ir•::1.o ern1·t~ o 1t11pn~tn do p:to e 
G <lo joia.~.(1"rC11:rnn.·,•·u ~Huit(ls OHlros opa/!c;s.) 

U)! SR. Dg1•tJ1.'ADO-Va.m•.i.> ouvi1· <J 01·:idol'. 

nobról Ocpnta:l0. ni'.o se faz uma r,cc:usa.çio 
destas .::. um 1101•~c!n ctll. qu~llcs. 

o SR. R\!W~SA L'.lIA-E' um fado. 
O~:, . .Jev~;~cr• .' Pi~ :\c,1:t\l{-Oíhcl)Ó o~('~ 

gnir~te: e.:~·ri._~t,iv:-t,Tn.l'lltt' bC.lli."(-:.Cllttºt.' n;: O.nli~i"~:-: 
1~::.· P·:Tna1~bu CL1 V rcn~~iu:·c;~tc; lle !.l! ::)<!!" gü· 
\ e:·n;u.ior o Si·. Se11:H.lur Uon~,,~l\'c~ Fo1-r~i1·a, 
que era r;n;io i.lini~Lru ó.o lnLel'iu1·; l!l>lS l'a1·a. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 11: 19 + Página 80 de 82 

292 AN:<IAES DA CAMATIA 

qu,1 isso ;;e 8é;$e, t11rnava-~C\ nece~:;:i.t·io aue -O S1t. .Tov.::>cw DE AGUIAR-O nobre Depu
s. r::x. df'ixas;e e$tC ultimo c:u;.1:0. e <le.::or- t.:\•'.o nfü• p1'> :e nem ''eve fawr e:>t» ailit· 
re.sse o pl';!z.1·_• inr1\,;;:pens:1.Vel lX'wti't ·qae 1i~·i•~S.~ r::1~-:.\;~tO. 
sm~ eleiçã·.1ró1•;i, 11~ <dc:i-:]CO th i~r!o!np:ll\b1 i!· · ·o Src ihRBOH LrnA-Posso. 
d:tue deercr.8.•h pe;;~ lei. 1 . 

, . r- , · ·1 0 SI~. \[o;~E!R.,\. ALYlcS-0 proce..•SO de elet-
1 ,:~ :::;1~._;l.rFc1xso ·.;OST.\- .>W ô.e:Toc.'l"l'u-sc çOi.•.>, <J:n 1-'<-rmimüi.:co, n:\quelle tempo, er<.:. 
Ae.'lj. ~~;:e·~Ial. 

0 SR_.,,Jr;v;:::-;c[() Dl~ :\t~UlArt-!fot; :p, por i~.~O 

nFC(!$:.'!dade de enL~utl!:·~t_~·-~e uc.:.1 un1i).!u ipJE\ 
eh~ito· Clo\-e1·nudor. ~e:-:ign.!",,s:.;r:.- quan1LJ a. in 
cont~~ttbililli.t\ie ·Lh) s~·. ~enadoJ.~ Gon1~~1.lYcs 
Fe;-rci:':i. tiY{'~;e CCS>:l.OÍO. 

o ~I~. ,](;\"E7'CIO D!'.: .\GT,:'!AR.-Esta. amrma
ç;lo. lHra p~lo lionr·a1!0 Deputãdo. que et·a 
;o·:er;i:t1io:· naq11elfa oc<:asüio, pode faze~· 
~uppol' ~ue S. ~x .. como govem:.1.dol', che
ga:ü :né ~1. intervenç[o no pleito eleitoral, e> o si~. !),\RHO~,\ LDL\-0 primefro ª'culhi!lo que eu ui10 acreúiT.O. 

1~ã.o foi o Sr·. Corn\1 de ,\l«l!ljo. 
o Si·~- .Jcn:xcro :iE .-\i;J:JAI>-U conselh~;co O ~rt. B.u:nos,\ Lnn-Uma eleh:ã.o. fo~it~, 

em n111 E~1;i.1lo em desaccordo com o go\·erna
Corr!":i. U.r. A1·:•njo. que :d:"t, j:i tinln sitie: C.)li· uor, d;tllciltneute é vencedora. 
viJa.dLl ante;; pa1'éL s~1· Go1·crtw.Jur cffo.::tivo e 
se re~Uocu·a a.L1crr.a 1ncnte.. . O ~ ~~. Juvi:;:-;ciu IJE .:h; L'rA R-:-I~to púrle rla.r 

o Sit. RHWüS,\. LDIA-Ante;; ,'e !rovcr-,~e e'1m um panulo fraco, mas não com ~!T: 
nailor ! Silo os pn:.::eosos dicta.to:-!af!s. - 1•aI·;,1do Curte e be;n ane_11;1memado, como e o 

de <'ernallibnco; e d1ffic1i. 
O S1-: . .JCY.E:<:cro :::E: A<;t;IAR-- •• c1u~ ha,·iu. 0 S B . , F -11 ·' 

sido conr1ch:.do n~ra go1·er·n:i: lor - <elf!!,·i.i1•u R. !\rrnc.'.~-\. •• D!!\. - o:i1os i aqueauo~ 
pc-1·.:.; :uni110~ qu"'t: esta.Yam :i !"r~n~c do p~:.!'· 11~ 110.~~n. JOU. 1c .. 
tido. em Perr.<~mb:1co... O SR. AI'l:'•):\SO CosTA-Acceitã.mos a. canài-

0 SR. R.\.i<BOSA Lrn . .\.-E:it~e o> qu~u"s ,i~- .i:1;::_i:·<J. do a..:tu:d ;,:o·;ernudor solJ esta. con
ta.·:;t eu. que tiiihr. ;1 l~nm" :;omm:~ •.k r.::~p -11- di~·ao. 
sa.l>ihd:ldt•. u $!{ .• li;rE:\Crn ns Ac.DL\R - SLmho;·e;;. 

O S1c .Tt:>1·:xc:o ui' A;:;cL\P.- •.. ou:.:i1:::> >e "<'.Ju. 1uai8 acc:·c;;e:cnta.!'ei sobre este :J.;'sumpto: 
trai.ou. Pffi rcu:i1ã'1 1·ci:.i iz:id;L :1qui ri:1 Cu.pi;:~! elle e de tal 11:iture1.u. e r~fel·e se a urr, 
F'edel·:i.1. ··le 0:1cr··1t1·:·r· um r.mic;o 11 tw t~•:;e ltO ' tH~!I\ dotai c.1r:1c1.crcdi:.mi1la.<le. que quasi 
elc-1~\~ pul'ü. excrc:.-'.'l1 o 1·argo c·;;1qÚ.(intc.1 ~e ~c1·ía. µ1.J!' t:!11 Ju,_r11Üt estas qun.lida.tles, iazewJu 
<lesincompatibitiza \a o Si·. :,,enadur r;,,:11; ,1. u rn~peitl.l 1ld~~ 1lemora.d:: uefesa. 
Ye:> Fr·rr;!i!T .. <lec.:,rou: < s: se t;·at:i dt> o Srt. B.\r:nu::.\ LDr.1-Ello uão 6 uenhuu; 
s01· cl~itu p~u·;:t, n5.:) t;~:~rCPP o ca.~·10. º't'.)lt 1 ;rnili 1.-11J t(1;i.•/e1\!. 
p1~ilffil)tO~ '1.bvo nú'i • de lntnli.l. c:!.df:!ra. ·1

fl: ~<~.. · ~ 
n;i,dor.l' S;l,n r.cx,,u:~e.< <'~tu.~ :•o.l:t\'ras. e ;i",;,,t!ll O:'!'- J;:,1':>.Cm DE ALH.:1.Ht-S11n, mas o 
se J(::c. S. E:.:. lbí clL'i::O co1n est:t C!1u1b,ão ao!.re DepaLadu compreb.e~de qu~ falr.ur_ a 
por ellu imp11sta. tlTHa íll'O:n\~S~:! ~olemne fe1t~ (i ;~1111go~ •. 11:w 

DeplliS. 001·ém, e111!Joc·u. ·l~sin<.)Offi\l;i.tib li· 1:umpr;1· u. va!av1·,g, d:ula, n:io u rn11 acto dn 
zadu •.> ~t·~ :Sciiad.11· r lqnçah·e:; Fen·i-.:1·a. ~o- s. !ucnos imp~:·t:>ncin, e neste sentitlu foru.lll 
b:-ev11•1;1m circu:n~tandas ')ll" :ico~1,:~ltiaram le1t:.1s accusi.~·uc.;. 
n .. ·.-o :t•:r:u:-do, e os a?;Jigu~ 1~, , ~011;;eti.te:r1J U :>1c B.\t:i:o,:.\ LDI.\-Felizmente lru. bons 
Corn}a de .-\r:iujo e o Pi'JP!'iO Sr. s:~mJ•.;~r rep:iblicau,.s (\UP tumar:i.H1 part~ c.es~:.i.s 
Goni:.a.!Yes F..it·ren ·;~ :;z.,ra1:1 in·t:UJci::s 11ª''ª 1·caniiie;, e que e,ti'io comuo~co. 
que, S. Ex:. se mar:tiv0~se nn :t1lmi11ist:·a1;:·w. 
:-;ü <lepo1s rlc~ muitv 1'eicc1·1<1.l11s ta·)~ in~tu:a;,a.s n ~'"· Co;;uro C1:x1•1:.~-Tt.?mo~ tiocumunto~ 
e11: nurne <ia :i::ii7.u.ue e dos inter cssPs ,;e Pc:·- (f uc; hiio de "'~1· p11blicu.1tos. 
naml.iuco, pat•u. us quaes :;ua. a 1l.nüuisn•a1;ão o Slt. J1cn::-;cro n1-: A•~t:HR- Nu.da mais 
e1•to. uma :rn.rn.mio, fui que S. Ex. ~e rlccictiu ~·11upre·11tf' u.ccr~~cer.u.ar um def;;sa du ili.as
''· fbt1· definitíYarnemc no cxe1·cieio do cal'go tre ~01·ern:11l•Ji' do Pern:i.mlJuco; m:ts, ante;: 
p;:.r:; qn0 t;nlw ~Ii!G o!e1tii. 1\e Jeixar :L r.I'i lruna, occoi·re-nH~ re~ta.be!e:cet' 

Est0 é q11 1 ~ ó ü fü.(:to~ . e (•ffi t:.i.cs C' 1 !"lt1i 1:líc~, ! a. vcr·dade e1n relitc;ão a UlU -i.t.S~umpto, de q-ue 
f'e::iic-·i·e~. n pr üecdime11to 1lo act;1ét! µ-ovt1r- se trat on inciclentemente. qu:i.mlo falla.va 11 
nn.;Jor uiJ l'e:·n:u:ibuco. .lo~!!e 1\0 11_i:1vo_r~a1 il•m1<1.•lu D(·putado, cujo d iscui·so ti·ouxe-m(l 
rrn11.1·:i. elle 11:1w. N;.ns111·a, e :to eont1·a1·10 11lg-:w iL tribnn11, assu;rJpto a re~peito do qu:il e 
rlc ''''\-:1n,. inen coliega e u1n:go, o Sr .. Josc i\í;,i.eiuno, 

1.·1 SR. i>,\1~1~0~:. LDL\-:v!o1lilicou po~t.erlor- dis'c qne se cst:i.va escrernndo mai~ um:i. p:i.-
111ent.1, :.1.eondicion .• 1, ;,;·m o que nüo 1.cria. s:t\o ;;in;t •la his1.01•iit d;i Peruumbucú. 
el•-.i 1.11. Não queru que esta J•itgina fil}tte errada. 
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S" Ex . . níi.o mo lemhro neste r:iorner.t" tt 
!p:e -pro:po~i t<'. teve occa;iiio de <iizer qu<- , . 
;;?·. s,~nador Rnsa. e Silrn. ni"i:n r.inh" ~:Jn 1or
?·r:-•;tQ, sep:u·a nüo-se cl•> partido a.monorni~fa 
•'<i, p,)~nambuco e _Par<'ceu iT' procu1·a1· a f-X
·:Ai r·;v:ao rleste facto em um:i. elr-i •:~o "!li !tu· 
·.-irra pa.ra SPnarlor, na. qual. di,;e s. Ex. o 
'l'lO--:Jno Senarlo1 tomara part?~ se~ :do C:!Udi 
,~:it.<1 ~' :i.~e conci>rr<ndo pa.r::. c.J .. sp,.zas 'k'>S<• 
(~:~l \,""~0. 

(l ~R. )tu .. •. QUIASG .. ;xç:AL\'ES - Elle é m;; o 
p a1: t:tfo.!'Íú p or;qne ra z ]'\•U<:l'S faYO!'eS ª°'. 
am;gos . 
.•.o ::.ic ,Tcn· E:---CJO PE AGuJAT~- ... . e füzendo. 
p~la. minha !•;li t.e, con:o 1•r· nwrnbucano. cumo 
iin,,.,r •'S.,:td:.1 pP.lo 1'tl tu"" e pr-r:~p•n•icla<le de 
n1c·u to:-riio n:i t:i ! , '"·tos ardentes parn que 
S. Ex . ~e ma.n1t·nh:t r:té o (\m 11oquellt• posto 
Pm ~iu e o-::•l!ot'llr:i 111 a c•>11fütnç:1 11t.s ;;m':,?r.s e 
º' ...:l:ffrn~ ·o~ do S{·'U ~ ~n·.-.,~do,~qu~ f r~ ~cu;.; $UC
c.: c~s,;rvs ~::- ins?ii~ v in llr! ~ l1t1n: a~ correcrn!-"= e 
110 lonv~ \- t'[ p~triDl:5!no de sua udmiui5-
tvftt;:l<.1. ~A_j',OÍ!Hfo.i: , ·1;i'ld!fJ l;~ ,:-J .) 

Qn:i.nto ú, <>sfranhew. p.·lo fo.cto .' ,.ter o ~:l'. 
':en;o_dor Ro:;a e Silv:i. 111mado p":·tr' na !hr
::J~~çan do P<U' i.1110 r'"imlilicano !P.rlr.:·:d e rn>!h· 
~ .. ,~ n.lh~ta1.~(~, 5-ep:1.r:inr~u.~t~ assi1n t~ô part-!lo 
:· 1: tono.m1s!•t c!e Pe1·na m huci•. 1l~ rn 1iiz:er qul" !'- §o<~- _ ~er:1:ed'2'no Co ~·r<-::i _ 
. ·:cc; \'e.J" msw nl'nulmmt. incorrC;<: .. ão. 

O pa:·t.ido au it.tnom i~t:i é um p :o i•r.idu "'~~, . T(';;l10 nece<; id:ule clP. ;.c·ma.1• :i. pn.la:na pora 
, Jt:;~ l. ao pus~o que 0 repu fJlir;ãno Ied··i-.i! ê •eill! Lter :L V. Ex . lim a. p r.ieí:o i'.os alumnos 

·'d · 1 rlP preraro.to1·io~ . e o fü ;;:o n<>ste momcoio i;m_ pa.rr.1 o m~1~ gerá , com um pr·o::;1·« mmn •. . .• • . " . ..; . . . 
;mJ.>~ cr,m;Hehensi\·o deis iutet·e«···· "e"t' d· d"'rº '·· rp1e ,,~cup u .1 t • .t.u na o meu s)rnp.1-
;{,~ iub!ica. . .• , s " i,es ·' th1_w a1111go, Dcput or:l•., poi· Pernombi1co, que 

: . . , . . . 11a1!0u com tftnta. l>ru r:tlur~ .• c"m ta.uta m<;1-
;-. :,.Jcm ~lis to. 1,e \•,1 1'.1ze~. po~riue es~c\ e o ;!u.:cCl á_ ü'.m:ir •. que rP:dm<'nte ~i n~o q_:.u:~ 

... L to ~ ' "º·u (;elle mc:u -~,e,,tem,unb•) pess1,a l. o t< •co::> .m•o im::em as.- Ex. : po~ que !icarrn
,-~~seL1cn o hcsa. e S1h •• r. u1,ca cle~t u:1w pa.- mr.s l!vres <!as gra.na~:; a~1t<.tçues . • . (Tro· 
.J. .r:, n unca. praticou um :i.cto. ntio lrn um ce<r.•·.<e cpc;·Je«.) 
::~cu:.n ei:to pelf qua~~ se pro;.: .• a n. i_iil'rn:Lt' que Si pudc:•s~ •' al' 11m ·eonselho ú. m:i.ior ia A'O-
_,J,e .ez pa.:ie l:o _part1do a ur.onow1sw.. ve."nam~r:tnl. 011 pt'li i1·üt 11ue tro_casse a pa-

Qu:Lnt.o <L ~Je1ç<10 pura pree1 1 ~hií~1ento de n .· !a.\·ra hrilbanlc. ard0ro~«. e v1 bl'ante do 
''.ªº rio Son:;;lo.a. wrda.de é qull 0 S•·- Sen<ido.t ) k11·lc~ que u dir17e. p·• ~a p:J.!avra m 1l1g:1 e tão 
,osa e S1 lv:t, rrua11clo s~ tratou d•! com!J[!!ar lJr:mr1a. d(l nobre Dcuut<sdo u or Pemnml.mco. 

· ha.p:L, e <luas (,oram organiz:ula.' d:1rant•.' o:; 1 ~1!~. S:'. Presicfente, :~· m l!lha inteuç;lo 
·,;;,"'l'S·i W-"" o<lia mentos ;Jaqnell :• e!ei~':io. e;;- 1 vi r.êo à 1.ril.iuni«. é a penas ped ir a \'. t>::i.;_ 
'ºl~a na E11rop:i., nmlc por ter ~,,ff:·i1lo nm i<1u-: tlirij ;i. :i Commi, s:'.10 d~ lu;;u•nc,·:io rJes~1. 
(:ur o :;o!pe d" faialid:1dc~ . pr.t·clemio su:c. es- Ca:.a uma petiçiiti formular.la j:Ol' um numer o 

:-> t·S:.t . ''º q11e Jri•d" dri.c· u·stt•m111ilw, ci,mc> me- uv11!i.:.1<'.•) de es;u,1;,.nc·s ck prep:i.ra to1·ios. lJ. 
' it·o e des,·e lado comp:\llheiro o 110,so distincto l'F>~:w ito do drcrcto oe ~ t!e novNnorQ <le 
c·c1lll:';!:t o Dr. MalaquiM, m:•.lllf' \'e-,e 1~u:·a1 1t1· JS[•O. ll que dere (:.' meçar <t >er executa.dei 
! 11n.~o 1A'myo i:et;r;•hido. i n r.e1Tompid :~ '"º'~a t-111 ,iaueir·o do pre;;e::le ::.nno. E:.;;es rn0ço;; 
1.1>nesponue11c1:i. cüm todos os seus amigos. qu,!ixam-s·.· co111 largo:; fw1rlamcuws da ;1t·c· 
n ~nador Rose e Sil~·a.. p0rtan1.o. 11ão t om<:11 lel'iç::.o d~' direitos. d.1qu il!o •1ue (•l!e> el!n
",oc·te. n:i.o foi 011,·ido nem cons;1 l 1;t· ~o u;t ur·· rn11m mPSmo dir~itos ad1Ju•ri(1o <. que eu n5o 
;..;a ni zn.~:ão dus clrn p;l.S que narr ut>!lr. o~ca.<;iii.o sei bem ~i s:io d irei tos :L•1quiridos. mas crue 
''u:·a111 combinadas. Est·J é o lhcto, q1w d .. 1xo ~m r.ud:1 o caso. vi~ro :i. rt>.:Jnmaçii.o quP !it
,;ssim. rectific:~do. par<i.gnc niic.• fique erra<.i;t ze1.1. rr,ve,te-sode grn.ntb ~quidatlo . 
:i pagma. da l11storia de Perna inlrnco a auc se· LUrs >e ltrmmn nus 1·rec:~d~ntcs, que con-
:-c· [~:J·i u o meu ami:,_:u o Sr. J11sé :1fariari1> . ~ta a temente ~e tee:rn seirni•:o neste pa.iz desde 

Feitas. como coube cm minh~s r .. r .. as. a ,·e- 1•s •e!'lp"s •10 i~perio ::te <odas as reformas 
!à.a tln governador de Perrmrnhu("J é estn. !'e- pr<· t1cada:s em rn~wucc;-uo publtca. • . p~!;i l~epu· 
!:li!iC<lt;âo tina.!. e pcdimln ii. Cum:u'a me dcs· i·lica. de se :ir,1en!lei·ern <·:i conn :çue~ espe
"n!pc ter fa.ti"ado nvl' tn.ntt) l:t!mp::i sua at- \? i a·~~ rJ ,'.s ~ lumnos, qae cnJ·~:J lh a.s d illerent es 
teaçilo (11,ro o1;';iimlos), !e\ ada em C< HJ l tt ri, cir · 11c11demia~. w;hs ns vezes que o Go,'m·1~0 e n
,·.urnstan.,ia de <J. l!é. onr C'.•nselhns •!a~cien~ia. H'ride con \·ena·nte ffi').rl1_fic;,r prog1·ammas de 
:1ouc9s vezE-s me <tppt·oxiroo <l<,stç. tribuna.. C!1>:no, augment•\r ca·~eiras _ou dlm!n u~r rna-
''vu concluir. repeti aclo-qu~ o cunsellleiro ter"~· . . . 
,·:orrea de Al'aujo, é uma repu t. ·c::'!o limpa. e E' o ca.~o dos alum :1os d~ . prcparol0r?2s 
'!i:correita de qui.Llquer impu ti-.,·íío dcshom·osn.. pa r n o :inno. t endo dt- .~c1• po:.to. em execuçoao 
::ma. compeLe11cia incontest;Lvel. um~ 110_ o r c>gnlamento, que exige o exame de mad t1-
'.1esti1la! le_ macacavel, e de tão "5crupulosi1 reza.· · 
,i;111a.rc1altdade e indepe11dencia :i.~ v~zcs tão O $.R. Bo.LlSAl~to DE Sc·C:r.A.-Ref11rm~ de 
"'X1gente. que provoca. até queixas e amuo:; Benjamin CoosMH protella<la de~de 1800 ate 
·.!e seus proprios correligiona.rios,, • hoje. 
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204: 
·----------·--------------------

O Sit. SEit7.E1H:;r~Lo Corrn1ü-Protellacla. (\<:>de> 1 mentr. ~.e:· colloc:vh, no~ scns rlc~fü:ci e i:o~ 
1$90 e t:i:e realmenw precõ'.l e<fo\·~ ~er po:-ta 1 ~eou~ reo<ul1~~rl·i'. ~o!J r> c1nlla··c ,1,i.~ ]M~Xu~s 
ern ex~ruçi"i.o. porqc.e oli~j;~~cn n. umi:. Vt'I'd<i- ! n-~T~ ou int!ncis ,·iotnnta,.-, Llo..: i:1t~l·~~s~es p~t·· 
d_eira 01:l :11taç5.o no en~ino.;' q uo ti·:i~á. inr1m:~- I tidü.1·:0~. (Jltúio vem; ,,,,tf10 b"'". ) 
t1ona.veb Y<l:ltagens para o. educ:t(·ao rhs fu- . . . . . . _ 
turas ~8ru('.'ics. mas que ]l:StanHi1íie pefa·;;ua 1 _ Vrm :í. M~>a, e lHla, e en•·1::irla. :1 Com1rn~sr;.u 
~mpoi·rnr.cia. por . c0nstir.uir uma :·ef,n·n~:t 1 c;c ln-~l'u~:aD <! ~\l.Uà<~ .. Pt:.b1tc~ _mi~~ . v_c:1(:~0 
nttegral~ por obeílecr1~ :t um~ or1entt~H.), uos v;-,!Ut1~.rnt~~ ~:~ p~ 1 c,_.1at.1uo110.::.. :-,11Iwit'"'"nr .. o 
nova. v0:- t-::a-r umrt. ~ra:nrle StHn mn. _-de nov:.i~ 1 n.1 gurn:~~ n:s~ .. 1·1c\'.! 1es na. cx~cu1;:1!.0 c.!o rlecrcto 
e:xj.:;encí.i.s ê que é precis0 a:p;i:ié:tr úqn.~U"s i' n. 981, ele \8~JO (nns a.rts. ~Se .:'.D). · · 
que com~çaea.m o~ se1i,c c57.':~lo~ cm con,lio;·õe3 
di"er~as cle,(es. que c;;tftri ;:u CQnting-encia de\ E.) S:;:-. Coe!ilo c;nt!!·~o (pd1< o.·
se ..,..eren: o'::irig:i.i;loqiara. s~ m:itr·icniar,•m n:i~, d,•m)-S:•. p:·e~irlente .. part<•.ne.~t.c; q11~,w:o que 
a.ca?om:;;:; su~er10re~.a. fa~;:i·. :1rn Ccil'~O ma1tt1 i e·. ill11$tre Dé!HH.iido pc-Jo 5" rli:->tl'Jct'.• !emntnu. 
mar~ lOO!!O, nao ~e Je·.-anc·:i J:i em com~~ u~ 

1 
~m ;·et:v,:ão •\O S1·, Corrêa. do ArauJ• ·. 011 co:i

arrno;; qtJe tc·m de esturlo. DJ IH :~ttc:1(t:>ndo ús ! ~elheiro tl(' Pc•:·n~mbncn. n•nlir· p:•:!ira V. Ex:, 
nece>sid:•.des impost:i~.1uuiê:1~ w,?.es peln.~~on- 1 p:w;t in~c:·o>or-:ne 11·i1·:t n ex:1c,r e;ün 1le 
dlç~cs n11.\h~1~1~tes dn. vi1la. d.:-~:s~·kSi~lun:no~.pel:1s ja.man11::.. sl 1)Qrçe;1ti1rd o rn:..~u illu~tn.i a.mi~.º· 
cor1diçõe,: <lc suas famili:t$ <' me'mv ;;elas ·~on· l11ll 1·e /cruJ;, . • !l) !!'~·upo que ;;poi:.t e ;tov;~;·ao 
dicõ~s de nos~n P:~tri~+. de ~.'irern JK1r~~1 ~ ac:1- {e ;"-uus ílign<tS (!Oi.np:1nhcüt·o~ não ~r; •1iµ-na~e1n 
dem1as s::penores e poderem 110 m:•1' vre1·e, 1lr, :~o~ c.-.nce l•·r uma hor·;t tle u:·g·c:1cia. ~"~·:i. 
praw de krnpo :!dc;uirü· os litnlos :i 11ue [liquidar c>fa quc..stiiD. 
tem di1,e:to p;_·los ::;.eus .es1u 1 io~ .. a.fun de r~tHP- A qu~stão é m11~to g-~·n.Ye. nrto i~ tão si1n
sent.arer:c na no>s;i ~02:od::i.<~P. o p :pol, que íl'>· j p!c." qminto p~r·,•ce; t•at~->f> de_ ,<l(·tUlll:l~.tra.r 
tuealme:.~'1 lllcs estar~:. re~c·rva~\). l rtu r·. p·.'r t1u~1ji.s. que n~u) con~Hlc::o llc?tos .. 

O SR. BELTSARIO Dll Sou~.1. _ F"ül:!o r:ni!ro 1I p::ir r.lei()s.i:~com.p::-ti\·.;iscom o qu~ ~·rHle_ Sl'l" 
co·n :i. d" ... "'"~iio de v Ex ·· .. pi' •l)1<i "ie p:· l1r,•c.1. • e (jUillqucr ··1dar!:to. o 

, ·~ ~·H~- ª ~ . . : l\CJ !~ t"'t~ I·) ~r. C0t·rê~t t!c ; ~ ~· l u ~<, ~-· u ,.<·~·~::;':'.i i11.~l!'L'\ 
O SP... ~EP..7.EDEI.LO Co1~RI~A-Ei1. p041 il~c·i. ! de p.·~r::arn.frn,·~l' cont.int:ii ~l 1.1 po,Je;·. E y~lê!s 

po1· c·on~·:::umte. '" V. Es:. •:·:e 1·;·rn~tta. com a\ d~dRr:1çüe;:. que 0 meu ili 11:0·:•2 ·o1;!.t't':-a:H"" 
~oli.c\tudC' q1~e o c:i:ract<:.r\rn ,.:-t:\ petiç~'º· u.-pu:.:m., peh-. ij·• <ii;;wkt0. '"'ª;.,, · ·· fazer, 
dirigida po1· t?~>cs rno,,·.Js :i C:1mm·a, ~. ,.i·é-s'" que e>tu. quc;:~ão c,1·a muito> :t~d():·i.)r ao 
Comrnis~io de fns.rruc,~::.~1 ,~ ·'"i'~e e:o;ta. no. fr,_1J10 d~ "!'l?Uniffo -!0' D(.'putadn~ 11 t•o:1 . !Ju
maís bt<xe e$p11ço ,;.~ t"r:!po s,:: cnc:i.1·1·.,;:uo 1 ~:ino;, p~.:·:t ;\ escr:lh·; do •cu !;"lwern'' '"'' 
de ,·er ~.· _v~d;·m lJII niio :cer :•ttend.id:;s i:,; ll-·sp:rnsavd p!·incipa.l. [J·'.i [' est~~.f!'U.':-!.;····~ e 
tC'elan1a<::.1e~ 11e~,se$ n1~ 11.•1· s. . -:tceu~ ·- l!o por -:nl! ltos do~ 111:·~1~ ~ :1 ~111 ~!11:-: 1 fil·1• 

E" -pt·e~'.:~~o U!na s,J:uç:;l(1 U:._•g('.;:ltt!-l;\l si:11. 1 r.;.;l-o:->. í.1•;;.l~Vo. cle~ejn cx1);_1~· rl. C:~.1:-·u'\.L-0\-r:crn :l. 

ou n~i>J ~ :~i .-;!!11. to~·~o" ai+l ucn<;.s t::~:' con~ii..;'.(":{l:.5 ! tr:.~ io~· ca 11111 po,~1 vct--to:i1.1s n . ..:; I<l:: i.o.:<, U'..t.PS 
do~ petü·· Oa:lri(·S ~alY~1n 1_;. -r-cg-1rrH'?l r~tn ·p!<~ 1 'i uaes ~<" p;. :"~~t. ríl.: ~t. 
YiIO YiVvJ"; :<i rdio, to,k1s ":Jc~ ter:J.o :;;e?·fü1[;\. Tenho •• 1k·r(.;i,, , om ll1:ite1·i:~ pnlilit::l. i!c 
ment'' a Sii<:. tlelibc:·::ç:<t1 ;..:•:1:c,.:;i " ~'~ r;·<i- t prut.,eo:i!z~n t1.•lo~ r.s ~tetos ,!,i. rninh•t Yida <' 
gnarào. l 1lr: rt~11~1iT' 1lrl~:omcntns t'"!t'i.!ripro~ ::;o!Ji·c-q11.;:-:-

o -.:1 ['»rr'"IOD•'SOL''' , . U"lº~"'"' !tü?Siifü)H~·l:lllt~s. 
•· {, •4, ::i .. ·'\.1: .:. .. • •. 'I. na n """.:.:, .. +i._C, r- • . ~ ..... ~1 . ·lt• ,. }' ~ S" 1ir· • .,:'·i(.·f '"• Qll<"' ... .. . ., . dr),n~1:-11r!1'::· ~X:··::· '..:-l·:l 1A .•...• 

O SI~. >ERí:E.DELLO C1.1:~!·~J·: \ - 1 .. c~J'to. ::H'.n ri. .. q w::·~ · i"t n:w 1~ uc .;-.ppr1s11.:ao. n:1 . . ·~d~ p · •• lr--
illu .. ·tr~~ a.··1~igo~ di~nú ~~ n'.lt~vc~ nr·patudv. ti.·fl lüL~:~L ,·, arllii. cp.H-:-sLllo m;i1t· 1 ~~t·i.i. m1~l r.o 
learler <ln. H~:ji.O!~!a.. qo~ já1n~1. :~ n1;~ rr ·cus~,~·ci a ::c:·11,1,·r! e •!11e !tos 1..rar~·,. en~irt~tmPn!.(J~ tel·u_n
da.r ao Gn"l!l'.~o os eredit.os tie riu.,· elle c:i:rcc: ·. r1i~~i 1oos. p"r". :i. él<.li•;ã.o i"uw1iL 1lo ho11rad0 
para ?.tternfor ao~ se1Tiços ~·ublleo;:. ckh\(l5.c1 q,1,~ \i. ver, porventura, de 5\\b,ü m11: 

A oppo,-içiio. que fazemos. ne,;rn c~l'O. pó le / oSr. p;·esic'ccn1.e da. l~ep11i;ilka. _ 
ser vehe:H!nte. pórle ~P.J' c,n:\r'gica, pf.cfo >e1· P:ct·ece. Sr. prosid.e:1tH. pülas •iednr:i.ço~s 
me>mo m:iita~ 'ireze~ viokmta .. ma~ é. ante~) qu<: <.tc;~l;;1mus de ou vil·. que tudo isto leu i:ao 
tudo. uma opposi<,:ii.o con,.tit,'.h:ío:,<tl; e;. antes qui-ro er·er. P"•rque füço justiç!J. ::os m~us 
de tu•io, um:; 0ppo;içua (htQLl<-!k~ qt•re r•ntea- c.1ncitlo.•H<o,:1 nii.o P<t~~ou de um trnrn~1. 11:Lt'a 
'dem que h:~ •:ertus :J.>rnrn ptc,;, que estão co l· depo i~ no~ eovo h:e<· na i·êde e de11oi~ clieg:>.t'
lota<los aclrna rlo tel'reno p«.rtídario: silo LO· ;"' J"ll" qualq 11e1· c~uui11!Jo aos fi."~. 
dos aqueJr.:s tlSSU"!pto• que dize:n 1·e>pe[ro ú Acr:•:<t.um>l.dO ''fazer justiça a :,oilrs º" llo
vída da '.'iO~ief~~·Ie hrazi.J.::irai, :::D:o todos 1~ü2!::-:~ polit!l.!cJ~ J~ ·1n.ini:a Ct.'"::?.'t·c., ~éo~r.~~1w .. do ~i. 
aqudlc~ :~5''lim:pto~ que c·nte.n<\e!;1 co;a o wo- acat:"· e re;;>.;1ta1· º" homens \10[HJ<'(>S de 
blem:\. cl:.t ·1iaa soci:tl. s~o to :o:; :tquelle~ as· gr<J.n··e e.-tatura, julgo que o me:o rlc cor"]· 
su;nptos q·r:e dizem ;•e;;peitc, a :;.J<a :1J111iriís- batei· a. todo~ aq_uelles que po1·ve.::?tura se 
tr:w:1ü do EôWtlo, que r:ií1) pódr, u.bsoluca· possam atiru.r na.s conjecturas mais ou menos 
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des~i1•osas a car&cterr.s llistinc::tissi111os, é ex· I 
~ar com toda a ca!m:i.. com tod<1. n. í~a.l<l:.i.de os 
füctos ~aes quaes se uer~un. . 

Eis o motivo" pOi' que -peço a V. Ex. 
Sr. ~·t·e.siclent.e. que me inscrevn nn. ·ho1·:i. d~ 
~;>.:pediente de iunanllã. ·(Apoiadoy; »mito 
oem.) . 

. G §r. Pre_,.idcntoe:--0 nobre Depu
t:tdo sera att•.HH.11do. 

Ye:u ú Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO 

Decb.ro que, nii.0 tendo podi<lo. a.ttcn.t0 o 
ffiC'U máo e;;tailo de saur1c. per1nanecer rio l'e· 
cinto pot todo o tenipo da se~;.ã.1) de 1a rio 
cori•ente, retir·ei-me da Casa :mtes rle me 
>er1·m apresl.'ntada~ as notas tncl1ygrapb.ica~ 
~nbr<.~ o discurso quu proferi nnquella sessão· 
nii:I) lendo por igual lido aquellas de que pre: 
cedcntcmente se servira o Diaáo do Con;;i·esso 
pi~J'íl. o resumo alli publicado ae meus dis
cw s•Js nas seôsõe.s de· 14 e 15 do rnez de ji.;nho 
ultimo. 

S,il;t das ~e~sões, 15dcjulho de IS9i.-Am· 
philopl. io. 

O €'ir. P1;-e.;.idente-Esta.ndo ade:i.n
ta.cln a hora, c1c~i;;no pai·a ama!l hã a se
guir,,b o:.-dem do lli:~ : 

! '· p:i.rto, até 2 l/2 horas da tarde : 
Continu:içiio da 2" d iscu,sil.o 1io proje~tc. 

n. :):~. de 1897. fixn.ndu a.s torças de terra 
i•ar•:t o e:.'.creicio de IS9S. 

2• parte. ;'ts :! l/~ horas. ou ante;; : 
3· di~cuso:io ,10 pro.iecto n. li6, de IS96, 

rel'or1nu n•i'• o Codigv Pcual -
3• ciis~11~fro tio pi•ojccto n'. l l R. de l89i 

·H~pondo soh;·c u. promo~ii.u de 01fülae~ do 
exel'~Lto : 

DiSC"11ssiio unica Llo prqjecto n. 34. tle 1897. 
autort;an•lo o puder Executivo a conceder 
um anno de liceHC ;, com o resp~ctivo orde
nll.do, a.o telegt«ti'/iista chefe da Repartiçüo 
Gera! dos Te!egraphos, Alfredo de Lima Albu
q <!erque '.\Iei!o, para. tratar de sua saude onde 
lhe convier. · 

·------·-----

P1·esidet2CÚl rio~ s,·s.A_~·c/w.· Ri·lS (pr'e$ÚliJ;tt•~') 
· Ji'on ... eca· Por~ella (2• 1 f'ic11-1.,·çside;i~c). A,>_: + 

tl''.'i;- Rios (p,.esirlen:e) e ./·;lio r/e Nello 
( tv .;eci'mirio). 

Ao meio rl i<1. procede-se á ch11,mada., .à· qual 
responMm os . :S!'$. ,\'rtlmr Rios, .Julio de 
:'>lcllo. Cndo:; do Novaes. AlVa"e.5 R11bfüo.Sil
"'ª)fariz. Augusto )lontene~n, Ttieotaníude 
fll·1lto.Eduardo 1le Berrcr'lo.A:ii5io d.e :\hren. 
Eli~s C>.fartins. Hr:nrique V;ilb. bres, Ber.erril 
Font,enelte. l!defonso Linia. ~.I1.-inho iJ~ ,\n· 
drade, :\uirusto Severo. T::i."''·res 'le Lyra 
P1':i.ncisco Gurgêl. .losú Pe'r<>.-:trino, Appoloni~ 
Ze na.ydes .. \.ffonso Coi.tu, Coel'''' Cintl'U Co1•
nelio d:i. Fonseci:.. •. João dp, :'.' ·.quei1·a, Rocl1a 
Ca\·a!ca.nti. .\ranjo Gor~. Olyt;Jpio de Cam
po~. Rodrigue,; Ool'ia. Seabra. llf11ton. ~ia.
noel Caetano, Vel'gne de .\.!.·,·eu, Tc!entino 
rios Santos. l'aranho~ :.rontenC'~ro. \la.rcolíno 
:\-k•ura, Jerouymo Mont<•iro. Os~t· Godoy, 
:\ug-usLo <le Vasconcellos. Fcdppe Cardo~o. 
Hel!sario de So\1 za, Fonseca l 'ortella, Sil v:i. 
C~,stro, ,\tmeiila Go1nes. João Luiz. Carvalho 
:.rourfo. l1'lef..1nso Alvim. Lui:: Det;;í, Gon
ç;1lves Ramos, .\.lv:,ro Botell10. Leonol Filbo, 
Ferreira. J>ire~, Rodolpho Ahr•m, Telles rle 
:-.re~ezes. 1.'heotonio a .. ~.fagal.lliies. Nogueira 
.lumor, ~lancei Fulgencio,LimJolpho Caetano. 
Ol<.'~:trio :\!acic•l, Rodolpho Pr-.ix;io. Larna.r
tin<i, Galeão Ca!·va.lllai.. Cn.semi»o Lia R·1cha., 
Dt>min!.(ues de Castro. Gusta·;i; Godor, Co~ta 
Juui1H', Huenn de :\ndr:icla. Fürnandes P1 es
tes, Paulino Carlos, Ft-a.t1cisco Glicel'io. Oví
dio "\ht•:intes. Alt'nc:tr !luímar::es. Br::i.zilío <b 
Lur.. Paula lLLffiO$, Fran~.i;:cc- Tolentino. 
Pefro Forreil'•i, 1~uiflou. )l~.1·ç,t! fü;cooa.:· 
Poosidoníu da Cm1ha. \'icto1·in0 'ronteiro: 
,\ppt•1·icio \Jariense. \'esp:;si<> ao Lle Albu.:0 
quctq11e, Py Cr<.\Spn e c.1~sjr;110 do NaiiGÍ· 
mento. 

:\ lire-s<' :i. sessií.o. 
r-:· licl:i. e sem debate a.pr,rovnda :i acta da 

ses:;ão antece•l.ent( ... 

Pl{lMEllU PAHTC.D.\ OllDF:Jl DO DIA 

E' a.nnuncbda a coutinuaçiio da 2·1 "l'e_ 
Levan•~-~e a ~"""';:º ·•s ~ hor~s e "0 · '-' Q "" - --~~~ " " ~ - nu- cussiio do p:ro.1·ecto n. 32. dl' 1.~Gi, fixando" s 

nuto~ da ta1•de. .,_ forç~1s 1le term p'1.ra o exercici<> de t89S. 

O l!">•·· 'Presid.eut.e - Tem a i)1\· 
lavra o Sr .. loão de Síqueirn .. 

O Sr. .Jofi~ de Si 1ucira -
Vem ã. trihun:i. em vista do rl.iscm•so de 
ho:1tem. proferido pelo seu illu~tl·e mc~trc e 
amigo, tli ;rno Deputa.do pe Lo l ·• tlistricto da 
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Babia. S . . Ex. fez o historico dos aconteci
mentos de Canudos, procurando alfa,tar a 
responsabilidacle ele todos aquelles des'.lstres 
dei governador do Estado e do Presidente da 
Republica. S. Ex . afirmou que o governador 
da Bahia havia auxilia<l.o as expedições envia
das para Canudos, que a expedição Moreir.a 
Cesar não havia sido organizada de conforrm
dade com as informaçõês de S. Ex. ; °disse 
ainda, como uma censura. ... 

O SR. . SEABRA- Não censurei ninguem. 
. . 0 SR. Joi\.o DESIQUEIRA- .. . ao general Ar

thUl' Oscar, que S. Ex. muito se demorara 
em Monte Santo, de onde devia immediata
mente seguir ao seu destino, para dar com· 
bate aos fanaticos restauradores. 

O·SR. SEABRA-V. Ex . permitta que diga, 
está se batenC:.o contra moinhos de vento; eu 
não accusei ninguem. 

O SH .. JoÃo DE SrQurmtA.- Precisa restabe· 
lecer a verdade ; mas antes é preciso que ex
plique alguns apartes que hontem deu a 
S. Ex.· 

Disse que as informações foram c1adas pelo 
Sr . Luiz Vianna , porintermedio de S. Ex. e 
que, em virLude dessa inlbrmação, havià sirlo 
organizada a expediç.ão do Sr . Môreira Cesar. 
A verdade, entretanto, é que as informa
ções foram dir igidas directamente pelo go
vernador do Estado da Bahia, apezar . de ter 
sido isto contestado pelo Sr. Severino Vieira 
no Senado, e S. Ex. nenhuma parte nellas 
havia t omado. 

E' preciso tambem que se saiba que du
rante a primeira e a segunrla expedições ao 
sertão da Babia, era iinis·.ro da Guerra o 
Sr. general 1ie brigada, reformado, Diony~io 
de Cerqueira. A primeira expedição foi com
manrlada pelo tenente Pires Ferreira, a pe
dido do governador ao Governo da União . 

O SR . SEABRA. dá um aparte . 

O SR. JOÃO DE SIQUfüRA-Houve um ela· 
mor publico no Estado da. Bahia; os prelos 
gemeram pelas depredações feitas por Antonio 
Conselheiro nas propriedades dos adversarias 
do Sr . Luiz Vianna, entre outros o Sr. barão 
de Geremoabo . · 

o SR. VERGNE DE ABEU-Morr-eram até of-
fici aes de policia . 
o SR.JoÃo DE SrQUEIRA- Cem pr:içasue linha, 
comman<ladas pelo Sr. tenente PLes Ferreira, 

que obteve uma gran~a victorja, ap.0z_ar . do 
numero muito supel'!or da força 1mm1ga, 
razão pela qual o commanilante no . clistricto 
militar.j ulgou dever formar a segunda expe
dição,commandada pelo Sr. Febrc'.lio de Brito. 
Esta expedição compunha-se de duzentas e 
poucas praças, sendo cem de policia, forµ e
cídas pelo governador . . · . 

Chegando a Queimadas e ser:umdo dah1 
para Monte Santo,_ o Sr. Febronio _ele Brito 
pediu reforço, e nao reeu ;ou,como chsse o seu 
illustre mestre, esse reforr,:o. 

O SR . SEABRA- Não disrn isso . O general 
Solon, pelas divergencias que t! nha com o 
governador, até mandou voltar a força fe
deral. 

O SR . JoÃo de SIQUEIRA.- Isto tudo está 
comprovado em documentos que teem a as
signa~ura do proprio governador d~ Bahia . 
A informação do governador da Bahia ao Sr . 
Pres1clente da Republica ahi está bem 
clara. 

O SR.. SEABitA. dá um aparte. 

O S~t . JoÃo DE SIQUEIRA- Nega. S. Ex. que 
o ma,ipr Febronio t ivesse requizi tado força~ 

O Sito SEABRA-O Sr. Febroui0 disse que 
bastavam 100 praças e o Govemo manJ.ou 
200 .. 

o s:r:. JOÃO DE SIQUEIRA-Não mandou 200 
tal; retirou do seu cornmanclo as praças de 
polici<t . 

o SjL SEABRA-Está enganado. 

O Sµ. . JoÃo DE SIQUEIRA faz & leitura de 
diversos documentos referentes a'.l assumpto, 
e que abundam rias consideraçõei.; que S. Ex. 
tem expendido . . 

Não ha um só documento,affirrna o orador. 
em qqe o major Febronio se dirigisse ao Go
verna\ior do l!:stado· pedindo .reforço . 

o SR. SEABRA-Estão publicados os tefo
gr·ammas . 

O SI). . JoÃo DF. SrQUl~IRA-0 Sr. Febronio, 
O Sa. VERGNE DE° A BRlW- Não apoiado; é pelas leis militares, não podia sinão enten-

falso . . der-se com o commanclante do di~tricto,que o 
O Sa . JoÃo DE SIQUEIRA-Em virtude deste tinha nomeado para a expedição. 

clamor. o Sr. Luiz Vianna pediu a interven- Mas em legar de 150 praças o general Fre·. 
ç:ão do Governo Federa l e foi organizada uma deri_co Solon apenas pôde enviar ! ~O praças 
for~:a de cem praça::; de linha, e não de po- de hnl}a da força federal, que fo.z1a parada 
licia, como disse o seu illustre mestre . . no Estp.do de Alagõas . 

o Si· . SEABRA- Tiniia a coadjuvaçãoda 1 _Por r~mequencia, até a.hi o ma,jor Febron!o 
. . • • ' nao havia declarado a quem quer que SeJa 

J>Ohcia. 1 que as forças sob o seu commando bastavam 
O SR. JoÃo DE S1QUEIRA.-Chega;rá até lá . para d!J,r com1:)ate aos fanaticos de CBtnudo~ , 
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O Si: . :;~;Am:.\.-V. Ex. d:'~ licença ~ Veja 
que o 01·gâo de V c Ex. , o & 1,,,btiw. confessa 
que o f;°'Wet•n:i.dor da Bnh itt esta'l--rL p1coa
rncntc .iustH1c:i.do. Agora. V. Ex. r·cspoptl>l no 
flcpul>lica. Nii.o q11iz n·ncr o artigo cd.tttJrio.1 
deste jornnl ú ttiLunn. p:n•J. nfo excitar odios 
nem le\•a.n~i.1· tem peHaiic·5. 

O Sr:. Jo:\.o 1·1·: Sr<.!n:n:.\-Ell\ v isto. tl•lii 
constantes pedidos de 1 c(i:irr:o 11:1.rn. o mnjo:
Fehronin o em Yht.a ila;; i nfo1·m~ções c<•llü1I;,5 
pelo genúl':tl cnmm:mdante do olistt•ict•). u 
:::1·. g~neral Solon organizou. ou pret;,nde11 
m•g;lnizn.l', uma segundn. expr;dic;;ão comm;1n
dat!a :iã.o p~lo ca.:.i tã.o Fer1·eir;i. Pí•·cs. com(• 
di:;se o nobre Dcputano. o Si·. ::;P.ab~à. mas· 
cumm:m1!nda. pelo coronel C1J1Jli;1'11llfa.11 te Ú•J 
\J·• hatal kiio de in fa.ntario. 

Ao reo~ber ;i noticia - o orart,n· clnnia. :i. at· 
teuç~io <l115 illu:;tres JJ . ~;1ut:1dos pel::. B 1hia 
para. e,;le ponC1>. IJllú e irnpor·i.nn:b;>im(J-ao 
ter'' ~ov~ro:du:· ~ciench rl L 01·g:miza<,,iio 1l:i 
se~un11a ex 1 :ediç:ii.o e u.n ter :5Cie: "'ia. con
forme t el1.,g l'1\mnms,•l~ que o Sr. ~lin iM1•0 •i'· 
Guer!':L 1faç;~ todo o re;;ull.ndo chque ll:i. •·xpe. 
d iç:io ao iicnçr:.•I Snlon. S. Ex ., emolTicio. 
:ippl'OVUllllO a 'or:..:-an izn.çfiO \lc;;ta forç:L. d il'i
giilo ;11:. :5r. Solou. ao mesmo tempo S. !~ i:. 
dirigiu->e <l.0 G· •'!erno ~'·irll·ral, rl 1z.rndo •1ue 
nüv ;i.c\mitli;\ que btil. to; ·ç :l ~e dirigi~~e p<H\\ 
Ca11uu11s pot.,·1uu c:l lc s:d.iía. manter "oi·,fom e 
nihl "ruet·i;l :i. : :i tet•\·en~'io· i'e·lcr•L! no "1.Hl 
Esta1.lo. 

O S1t. ~E.\Bi~.,-~rniro :i.n c.1nt.r:o 1 .. o: cl ic 
àis.<c riuc •la. C]Ul!.:;t:i.1.1 Jc l'aom:~o; ~c,ultiwa 
:i intet·,·eni:fü.1 re.Je1·:ol 110 Esta•lo, 110;; t ermos 
do :irt. li' (la c. 011stitníção. 

O S1~. Jo.i11 DE StQ1·1mu p1·oco !e <t nova 
leitur.L, tla 11n;ll co111:la•: <1 1.1 · ~ c.:~tcc ex1wdi1.:'io 
n:io 1 .. i <•rg •Oir.:uh 1..t•1 Sr. Luiz \'!:\una, 
comi• 1li7. "!lob:·c Depat:a!o. 

O St1 . :-;r,,, ll!<A-f:•• disse i~t,? ! 

O f\1: .. h1:\u " " $1t~i:e11:.\-Di$>e m.1ís: que o 
S1•. F1! l11·u11i ,1 de Hrit•.• h1vit1. l'l'Ctt::':L1l·1 e~ te 
re1'.1r~o c111nm:111.~:11lo pt;lo St•. Ferreir:i Pir~s 
pL•t' causa 1!0 it11mis1de cntr•l us clous. 

() S11.. S1:."1.i:1:A.- P..i'lliio ; cu nã:1 d i.;:;e l>tr•. 
O que cli:ssc esr~i iv1ui no dbc.:nrso. 

0 S 1,. Jo.\ c) DE :'IQlW!U.\- Estc .~]i~;r 1irso ]J:t· 
rcce-,;c tanto com ú •1ue f.Ji prorer.t!o w:1m 
um espeto com um o\·o. 

O Sn.. SEAUl.U. ,1:,. um ap:i.rte. 
O ~1~ . Jo,\o D1·: SH~u1-:mA .:ontinúa lendo 

t rechos tio relarorio do genC'l':tl Solon, o;Otll· 
ment.a.ndo·OS na,; passagens µrinri>"'<"~. 

Enti;e e;tes conmsentari•'S foz s. E.x . o de 
que o iJ1·. Luir. Vi;t1rna ilppro,·a1•a :i expe
dir;ão e, n.o rue~mo tempo. mam1a.Ya um t e
legra1nma •to Sr. Vice-Pre?sideute (l:i Republ ica 
condemuiindo-a. 

Co.•n:u~ V . H L 

O ~P • •. :':EA'CP.A- Tão leal foi o ):!'overno.dor
que communit:ou :10 Sr. gener al :<olon .o tele
gramrn·t 11u•) r·1~'.· iou ::o G"v .. r rw. 

O s11. :Jo:i.o D<: StQrnmA.- E:'l1 que consi>tlu 
est ... le·.1ltladc? Re:ti1r.cn;;e :1pp!•o vou a e)..-pe
rlir;ii.". ma•. no e111t:wtn, CX['C 'iu um t cle
g-ra.,,: m;t ao G,•verno. 

Elle as~<-g'Ul':i l[ll<> l 'C'luisitou :i. forçr •. a, no 
omt<inw. quani1o ·s,; t1· ... 1r1u de Or í\'IDÍ7..<lr a. 
l)Xp\:tlk:1o r•m nu;i1,,ro .;u!Ilciente, ptira com
!i().ter o c,rn.'•Jl!1clrri. · dirígiu· ;e ao Go\·erllo; 
dimndo que i~:o Cl';t intenen~•io do PoJer 
Fll lc·r,Ll JJo Estudo. 

O S;;;.. SEt.nR .\ - Xfo h a. t:i.I. Isto passou-se 
em cpoca~ díveroas . 

O S1:. Jo1o nE S1qu::nu- S . Ex . rfüse qne 
elln .,_,, to.rn crn di-;erge uci;~ com n f.iener:i.1 
Suhn. 

O S::. SE.\nr~ .\ - E<t não disse t·il cousa. 
i 'r1·ocai,~-.~e "-l'~t1· ~c . ..: i:1•trc o ,~ S1·~- T"c.·,1nc de 
.-llJ;'C.1!, S~:Vra , Bc:; i..'ttif. e .:ltlulbt: l'!o.Gu!rna ... 
,.,rcs. ) 

O St:. Pr.EsTDr.:'\n: - Attenção ! Quem tem 
a p:il:i n<.t é o ~1· .• Joiio de Siqueira. 

o S1-. .Jolo 01·: S:Q1; r.uu - O go,orna.•lor o 
qno quel'i:i c1·i1. que a llor11il do Con,elheit'ü 
!k;i.>sc •h pc\ p:i.ra :~c:i.b:u· <;O!a o.,; propde..la.· 
'1es dos seu; all \'ers:trioi;. 

O SR. SEA1:1\.\.- Niio h:i. bl: isto nilo é ver· 
d:dl'>. . 

O Si, . º''rn10 A1:!:.\"TE5-A questão é qu e 
ú :i. :::"nte •lo Rr .. Josl! Gon~.> lYeS qne?n està. 
aux\linndo :t forr::.i.. 

O Sr:. SE.11 :1 ~\ -Atrxili:i porque é um so
b!·:11i.o .le s. Ex. 1.• fornecedor t!a:; tropo.s. 
VV. EE::-::. obl'igam a. 1.lize1·-so o q Lle não se 
q uer . 

o Si~ . V EJ;(i :-IE: :iE Al:FtEU- Não cs~ej::i.!n a.l
!e;.puôo is;u como um grnmle sci .. ; iço piltrio
tico. 

O Sn. J<JÃ.O 1>E S1QUL,1RA-Fil!:\. pro>adu, por 
con•e:rrJcneia. que o guvern:idor <lil Ba.bi:i. não 
quiz. n:i.o :id1nittiu :~bsalutamenr.e a forma.
ç;i.O tla. no\·.t •·Xpeiliçii.o. pn.ra. •lebeliar as hor
úa~ do.; ürn:ll.il'o::; r csi..'\l!l'a•\Ol'CS. -

0 St:. \'lo:r..(iXE !JE AnREtJ- Po:-quc queria. 
emp1·che!ltiel·o. .:o:u o~ prop t• io~ recu t·sos da. 
força cst:i.dunl. 

O Sr:.. S1·:.\nR ,\ - O que queto 'er é o ht>beas 
co1 1;«s eludo pelo Sr. Luiz Vianua uo Conse
lheiro . 

O Srt. i3EZER1t!L Foxrw."Er,r.E-l5S'J não vem 
aqui. 

O S1t. Jo:\o DE S1Qur:1r:.A - Ora, para que 
fos~e dissolvida a. força., commandado. :pelo 
çoronel T<tmarindo, por não couvir isso ao 

3 
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gover~r:.dor i1:i. !hhia,S.Ex: .e~viuu :i.o Go..-c1·no 1 t:l.ml>nrn no Scm·,110 ne:?m1 í p1e l!sse tele
nm te .. P.t;r:·t~ rn1 :'J :1f1 J'.} í ne.::-:i·k~ n·). 'e:1:Ld1t: ; . .r:1.v11:níl. ti,·t··s ~·li $ i1 ~0 r>X(l•i .t i 1lfl P".~ lo go'\ .. er 
mas _q 11e, cui.!'Ct1l!1t.1 e h~m C•Hl1e~l\!O '' .0 1 na•!,•r 1'm l\:lii•a :i.f) H in i~tl·u 1\::; nur-1•r:t. 
re~~l.i1do fH;.lo. Si•. gene:·a.! !;i uny:siv Cll!''l!.leir·a. [ o om·lpr :iro,·,i· o c1mt1·:i.1·io ..:.:1m :.• leitur-o. 
eo.~io Ml}H>tro •rn. Cruer1·a.. . . ·1 do t<·!egramr.i:1.. · · 
. Em apoio <h su~ y.< lr. ,-ra. o o~c.<l.or proce1le ...• ~ ... , _. , . . . ·~ · 
u, leít1u~ do -~!ludülo r.elegi·;•mmi:.. O:,.,~, l ,.\,,t..".'\O 1•n N.\~Cr~n.::-i TO-Nao lew. 

O 
. ,,.. mais: ., .,1u:rnw lm.~é:~. 

· :,-1:. ~;-: .\:1R \ - A!lirmo que. oJ sr. Solou ". . .. . . · 
nii:o peiliu 1:-:-::,i~e,·~r·:to . O. ~P.. ·:-;•:.rn!: \-I·. <]ll:tnto. basLa, .porr1ue 

, _ ~ '.'' · . . tn-lc• i . .;t".>,iii e"''' rr~ul\'ilio. olelx~tido,- Yclho, 
O S.t. -~OA<_l 1•E ~IQUF.:t :u .. - E:a ,-irtu :o 1.h c>qticciclo, a1TehP.11ta,1lo; 

rxvncraçao <tàda. t..o cJm;n~1.wla : 1te Ü•) ·! bt1·i~ 
ctu. que !nst1W<i p.1r nrH·as tbri:.as... (.-\J>ni::rlo<.; a:;o ~1,oi•r·b•~ .) 

O ::: ;1 . S1·:Ar:rt.\.-ui:. j;:so ahi '! O :-:1: .· \"Ei:cse: m: -\rnn'.1; n:i. um apa.1'tc. 
O :'i : . Jo:\.0 , . ~: ~!t.>F~i ; : .\- O nol>ro Dep;;- 1 O ~1:. Jo,fo 1o-.: :-:1~1: ~~H: \-~1\;: o que qnere

ta.lv o ue1· q11c esr.l'Ja r~vot!tt<lo ;i..s p.d:tvras mn~ ,:;tb~1· li o quo il i~ o :-:r.V i :inn:~ e quem é 
uo relato1·io ~ - 1· o r '$tJOOs11·e1 ;.11· lu 0Jco,i. .. t1·c 1le Canudos. 

,? S~· - .;;e aey~l ~c·.lnu , e1n _ (>HlS!.:l!lt~_s fo le- Pa-.,::; o oW 11~1.>!" l• ler trechu'i i!o 1·ela~rio 
gi,\flH~ .a ... . Cl!Ja~ <:v~1ia:.-: sr~ :u.:lJ~u1 reun!1t $a:> 1 p:ira. r.JOst.ra.r :1 C;tm:u·a ··1uc o :.ceuera.t ~olon 
s~u ru!:i._torio._ deu ª" m ds c x.:i.::: :i.~ i:;für 111a- 1;w.1liu1·a f'ni :3.0IJ!J ,, nmncro dos fanatí
ç,oe..; :i.o :,-1·. ).! !!~ 1st<·n t.!.:.1 Gnet•1•:1. s1)\>re C.111 u-1 co::; ... 
d~S-~_.basta lero fina! tlesw :";!n. to:·io pu:i. ti•·a- . (1 :-:it. C.\~SI .\ X•l no ;.; .\S ~DmXTO - o "e-
l1<lo1'--e 11. l'Ond11~t·1 d"•!"', ,,, 1!'Uº" " "0·11 •n"" · • · · · l" 
d 
.• ;. .. n. ~.: .. ,. • ·•. ·:, • · ··"' ~ · • .... - · ner:i.l :'()!on. qnr. na;J re~1dia. n;t Wl.lu :i.. <t~ 1a11-
a.n-_ do 3 u.~t.icto m1!1 ,\1 . •lo-;;c ;~Ili np~u~ em c.o 11 11 11i ><~!"i.<> militn1-. snbin 
() S1:.. ~1-:u:; :. ,_ ?<5o !J,. ,~ u•-_i · l<L; <) !;: .. ge- qut~ C't':l.rn 3 . POO o~ r~Jmba.t»n tcs; rntt etan to o 

ner:~ l Sc,,(•tl 101 ~r· :n_p1·i• muito r.orr ~ctu e go,:er·no.tlor dizi:1 que e1·a.m npen:is :'iOO . 
di~no. o 'l"º nio ~ inC!o1np:i.tivel com :t ~or- Depois ,]e ler uin tclc-~rn.mm:i. 1lo .iuiz rle 
re.::ç;i.o tlo g.:ive1·nado1· •fa K~tlt~ , . tlire!to ,fo Jo:i.z"i r·o. ,J ir. 0 <:•l':tdur que desde a 

O S1~-. B1·:r.1-:r:!:1r, F1)XT1-:x;:r.u:-,~ coi• t·e~i!.') primeira eXpl'rli1.:iln "' dei:larou que n nu 
delle !o: "wt:L que u 1íze,·;i.i:i Jo:;o ~a/iir •fa rnei·o de f·nll<ico; (:I' 1 de mais de :~.000 
Ba.lli3.. {:lr•;·!-:$ . ) C' o ::overn:tdn1• d:i lsuhia.. (lcpois ela. exp·idí-

A Ciimal'<i "~ri. p~h :eitm·a de trechos do •:·ii.o 1!0 :11'. Febrn:ti•1. 1!ed:t:·"u ao Go,'erno do. 
i~·lat.01·!0 q1;c o or;irl•r r•.;·ú. 'iUi.t:o dú el!e f,1;· IJnilo qn"' o nnm~r~ deis f:l:utticos não pas
pu.biic::i.·!o. qn<>. n g;~n;:.rn.l s~ l,>il toi eX<)llct· :~<!o • . 'i!l.\":1 de 50·1 entre o .~ qu:ies se devi:i conta.r 
Jl~l' t e 1· in ,isti•b cwi? o G 1\· .. 1·no JY.>!a ••l'Lfül Í- mulhe1·e:; !Jeatas e <>riam;as. 
12çii.o de f-:> 1\ 'ª" qa~ :111:.;:1li;t,:sr::n it expet1idi.-;: o Sit. C,1.s>1M\-J oa N'.\ ~COIEX'To-Desea.!cem 
~o ~r . cua.\or febt'üHio, ~ · t·:.;t,!.n i z. lç~ã.o QU-! era.\ esr;:!. botl! ~ 
lllSIStCllte1nente <:Gn'cs t •.h~ neto "Ol'l~l'fiti•lOr . <:: [ '.\! . • t 
uo j~;ta.do 1ht fhhia. . . ;. JFoi·:·i rlelta afílr n1a . i O ~R. '.\ ~t~C,)L!:.:o ' oc:t~A--\i~·· Ex .. no e 
ti1·:i ,!-J or.ulür csr.:\ !!O teleo;:t'<tmm::. as~i ,,n:u:o . q11<; es:;~ ol~c:la~·a1:ao •lo) ;re11e1•n.l ~0!0~1 e pos 
pcto :';t•. Ln i7. Viirnna.. !} iwlre Depm~~ não! tc1·;or a pr1mem1 e si'gunol;1. expr?dl~'(.10 . 
negara u. au thentiti•fad.e •ic&>e te!c.:ra mrn:t ~ 

0 

O $a . Jol o D"- ~1~1 ; 1~1R,\-O facto é que :i. 

O Sn.. S!':."1. ! 111 .\.~X;:i ., f'.~ton n<'!!:i.ndo nn .. in; 

1

1 info•·ma.<;iio fo i rhtda p~lo Sr. Luiz VJanna ao 
apenas rlou a ; uterpi:et:<_çii,o • ntw1:;t! e bgi·~i t G?,~ern°. Ferler:d , 1lcpo1;.; ,!;L cxone1-a<><1odo ge-
ao ti,le:,:ramm.i e , , . I·.x :: que \'ai': d:i.ndo :1 n~ .,a~ :-;olon. . . . _ 
i r1te1·pi·e,:;.(,::c•) r··..i;, the pai"' "e- 1 1 ois l.il!rn. !n!!O n~ p1·1me1r:t ex \>ed1ç.ao. o , .. ,.'. . . F --:- __ · , commandada·pelo tcam1t·~ P11·cs Fcrrc1l'a, ex -

·, ._R. BEzc..·.htL .. _o:-..; .. -.:--: t:.r.r.E - Elle tem i p ediçii.c. qne ;;e comp1mh::i. •lo 1rn1 pr~t~·:i.s 1\e 
fci .. o stm~Je;;m~nte_ ie1t.ut'J.<:. . J tinh;t, logo apsó ao comb::..te de Ua.n'1. o juiz 

O S1:. S!·:.\Bl:.\ -U :elegr;1mma e que custa: de direit) co:nmunicava ao com111ani!ante do 
a a1ipa1·ece1-. J '·li~t .. icto que as for~:~~ ·lo~ f,\n:tl.ic.:>s que ata-

v SK. Jo.'i.a DE St4m:u~.\-Ouç~m. Veio.nios I eu.r~~'ll n. eXQediqão ~t·;1. de ::.0 ~10 homen~. _ 
as int;.irm:l<)1!e;; 1'co go'l'er·::ai.lut· <l1; E~t:icl.1 da 

1 
Na.o Pl'(;c1sm; re1c_r1r-se a. com~nu n1.co.çao 

Bahia _;i~ Gc1 Yerno,artrn ds d:s,o!l·er a te!'ceiro. i tlo $1•. _P 1:·es Fe1:reua, pnrque pode c_1toi.r a. 
exped1·:<1.o. c; uo prewad:a r 1r mai· o i'enei·al 1 dec!inaça.o insuspett:i do hon.ra.do Pt·esI>lente 
Snlo11! coru.1m1n.;!a.da pBl.•) c•wone! T:>..m:l.rindo.l . j dn Cam:tr-a.clo? Depu1a:lm, f«t0- ha_t res annos, 
Eia nsta. •les>:1s into~·1n,içfi~s . foi enr.iio or:a- rie que Antn~10 Comellie1ro .H\ (llspunha de 
nizai!.:t a exp~Jiçiio com:a.1nthul.a nelo coro- 3.000 fauaboos . 
nel ~forc·in r.e;;a1·. • 

1 

OS:-~. SF.ARrn~Entretanto V. Ex. já ac-
~s~i ro com? o n?orc D '_p uta~o es~á. ne::::-n_dll ?usou o P~·esi!lca~e ·h~ Camal'a de h:wer dndo 

a ' e1da.•le1Jo,. fücr.os, o ::sr. l:ie\·ertno Yie tt-a inro1·111:;u;a.es mexactas. 
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-º St;.. Jo:\.c np; Sr1,)l' l~!RA.-A verdn.1le eq11e.]. U}l :ln.'. DEP!JTADO - ~Ias ha inrormnçü.o úo 
~;1.n obstante() $1'. l':-P.~ ld~nte r1a Camar~. ter1.i:n~ 1le d1re1to ue .IQiLZº.--l!'O. _-
uccl:ira.dn, h;i. 1.1·es a11110,;. fptens fa:::it1cos po~- 1 u ::>•· J ' - 0 " S ,. , -E<t·· (i "· i · 
sui~m u-na tor·:J. r1emais lle :J 000 comlntvn- ·•· .JA n,.. _rQOl.ll.A • ·'·º ora,.rna.s 
tni: 11, b'r·m pot'i·o·t,,in'po. ~.,,:1.t., 11 .10 ·, -'n·n- e>r<tS un br.rhcles. rnspector. deieg:ulo, sub- _ 
., ·· • .. · •- . ., • .... e:~ -' ' •• 1 .. r - d 1 "' l · ' · · · d -' · · · t · ?. ;irn.-:5o cio i;o,·~1,111tdór- dn. B~.h!:t. S. Ex. dê- . G.e,,.t•. o. p: 0llJl),or e .iui-.. e "ire: o : 

cLwcitl Qll~ es;:r.~ mesmcl~ faaaticos niio p:is- . ,O S1c Si-;,-.nR.,~-.Juii de direito de Canudos? 
sa.v-:1rn de ;:iOO homens, na m:i.101· p;wte, 1!.~sba. (11·owm·::1: m;,.w,,- ap cries.) 
rn.t:ldos. . 

O SR: L.-1xRo :-IrLL;.;R.-V. Ex:. i1erde o seu 
temp1~: me;:mn de::ois 1h n1ort.e do~ ln·rt'<'os. 
o~ nnbres Doput:1clos aind;t c3tiio vindo it di::
CLB~ão. 

OS:>.. S!i:A.Br:A-E~t.:í. ~ng:i.mt<lo; o qn~ nii.o 
:vlmitto e a 1'Xpio1·:1(·:10 que o;t:io f~zendo. 
{!lo~ out1·r,_-.: o;ir~1·tc.o:.) 

O SR . .To1Ó DE SrQJJ<:nu-0 que 'coristlt üa. 
acta. eleitoral é que tl~ilo este exel'elto e:lt<w;i. 
:'t fre.nt.e d:•8. urnas, para. r.~·a7.er os nobres 
Oepi: tn.d0B a l!~ta.s ca0 leil•;1s. · 

O ;';1~. S€AU1u.-03 no~re•De.put.ados? V .Ex. 
da l'conça. põmt um aparte ·? ::::a.be qn:;.nto o 
pré1.o. e por i~tu iue~m" Jiquei muiw sen~ido 
Je u Hff apresentar um:t ;~c"a •le Canudos, 
riue nw:c::i. e:,:istiu. só1ne11;;e para produ:r.it• 
eff~ito. (.11,,u·f~s.) ()Sr:.. . .!oin n··: SrQt:r~11~_\-Exls:r_e perto 1lr· 

C1nwlos. n:t vi!ln d0 ~:n1t.a Luzia. i.1m chP.fe 
pCJlitico ami;.:o ,1n, ;:itrw<:i'io 1lomimrnte do Es· . u ~1:. Joii.o rm Srr,ir.:mi:A- Fie~, por come
t aclo da Bahia. <le nn11u· Lr>iT.:i . .-.. ,., 1 w1r.l i.h queuda. provado, com us llocumentos lidos, 
µ-u:ml:t na.-i0nal. Poi~ tJ~m. lo;::•, 11c~ois rio QlW em \"i,;ta tio clamo1· leYantaclo n:t Hrlhia 
~omhate fori·~o p<:h rc11•i;:L cllntm:i.arimln. pelo contt-'1 as 1!eprc.laçüü$ foita.s pelos fattatico•. o 
ümont.e Pi:'í'it Fe!'roi1·:1. o 1·01•onr•I Lfl'.t;lü, govern,itlot• ,·1t1-s~ C,)agiuo a N1ri:li' par. ' Ca
amigo da ::;itll~t.Çfto. ~C!!Undn ;:1. u.ccn~acào foit.:~ nud.os. (lr·11r.·1u1i._ç;,~ 111M!lu.s a;J1 1rl1:.'} a p1·lm'.:Ü':t 
u e!o majo1• F"lironio •le B:·ít•) P. constanr.e •le '"xpe·li<;-lo, comm'l.ntla.tl·' pQ!.O tenente Pi:·.,s 
OtlicÍ()~ C tel"~l';J !lllíl:\:; <'11\"ÍfLrlO~ ant~S :TI?S· l?e1'i'Cim. Cll!ll;.OSllL •!e 10(1 }lf(l.Çil.S (~e Jinlla. 
mo 110 c(lmh:i.t.e. I:'. d;t rn::i. hnm·ost 1·etirarfa . Esta expeJi1;i1:0 l'oi determi•1acil1 P"lO clamor 
não si) camme1·cia.,·a com o~ j'lgunços. com,1 lev;tnb•l? cllutra ;is t!~pr·edaçr)e,; de "\r1to1_iio 
forn~~ia-lhcs armas e mun!~·ües. Go"'elhuro. na.o pl'Op:·1edanes dos ad ,·er5ar1os 

.:os,-. Vl:wn ;, ent!'e outros o Sr. barão de 
() :":H .. PA1:11.:-.w•s :'o!o:o.:T""Ec:r~o-l~lo tl uma 

i iwxacti diio. po;::so a s.-;e::: u :•ar ao no brc D enu. 
ta1!0. • 

Geremo:i.bo. · 
o SH.. VE RC XE DE ABJ:r::F - E' falso; elle 

nu11ca rol ineomruodatlo, e declarou-o em 
pulilicaç-3.o nestct Capit;il. O SR.. Ar;m;~Tri SE:vE1w - E4auo de sitio 

po..:·a. este : ( lfu. Ot.(lTI).~ ª/'Ud<JS.) 
o,;, J :- , R s PT · 0 • . 11 . O S1:. CAS"1AXv no NAsci~u::-.To-N'ii.o pos;o 
· 'f.: 'O.V D' · IQ " .,,\ - l :>.. O f'U .l ICD i\ílit"íl1Ll' 'I'ª' r1 u•ece-Jn(;' q1H~ eJle tem Ulll" 

e\ notor10 e os n<lJ"•" '1'e-1i11"t · ,. ~ · "·~>o , - ' · '· · •·' · ~ 
· . ·- ', .,, . "·.t J . " '"'·' . i - fitz<,ndu. na~ proximíd<>1.le; <le Canudos, que 

kílcia.r·, >1 a.c:i>o. h0 ~p.mt~re:_n um ca.-o dr, l Jbl 0ccup:1. ' a_ Xiio 1io~:;o atnrm;w, mas o .'ir. 
ataqi.:e dos fan~bcns ·•_c_Antnn10 Con ;;ul\!e1J'LJI fllguciras esü a êlie«:tr_ ( Ila <;witos f!t!lms 
3. tlffia. autori<fo .. ~(:" pr.~l1t1aL n, .nm '."'-l~h-rH~lP- O'/)ttrfr.r;.· .">~)cirl r;.,· :i H!'J~lôs.·1 · 
gad(I, del~g:td•', prorn(ltiõJ' pul1l1co . .1n1x mu· · _ ' !I 1 .' _ _ 
nidp1l ou de tlireito, n.mi"'o do ''OW::-- U :,;1:. PRE~lDE:O.:Tr:-Attt.nç:vi ! Attençao ! 
n:tdor. 0 ~ ~li.o pns~o conaentir que continue a dis-

0 SR. Vr~t~CXE JiE ABi·:r::1;-Estão to11o5 fo- cu~iiu por di:tlog,is · 
ragid.os. ( lf1t wtros ttprrrks.) j O Si~ . .lo.\.o PE ::ÍlQ L:J·;nL\ -.o_ ~ue fica p:·o-

0 SR. SllABR\-YV. EE:c rietn sem su.1,erl \';1do •l qne a ;;t>g:itttfa e::pedti·ao, c11mpost~1 
os fact_,os. E>t~. l'igada não si"llificn. ~'não 0 ,i., dnze_nta. R e tat~~·,,; Jll'••<;:ts co~~m.anJadas 
de::o:·l'7.0 pehi c::i.uso. nub!ica. "' pdn m:i,t•>r Febron.10, co1-reu ;t _revelia. do g.1-

- ~ _ : , _ . _ r8r·11adnr. O ql!e lic:•. prornd•> e que 1\ ,((over-? ·i~R.. JOA<l D8 S:,~r:r::mA - Estao for,~g1-, oado1·-e isto 1:c11l>Lt d<) rei:· torio do sr·. ge-
doo; : 1:c:ra! Sol•.'n-deu 1:m pLt:to de c1m1k\.te qne 

O Stt. SEABRA - V. Ex. iitnor::i os factos. c1·:1 o i'eguinte: di\·idil· :<S duzent:is e t~wt.a~ 
r1•a,ç,;s cm di\·ér;os p-rupélS, ::fim de dar .o ~r.. Ovrn;o AB1~;.:>;TEs-Es~011 onrindo _fJ. nt·«tue :J. ca:rndos. 

1~1 1uru. do~ dl>cumcn:o0 que me _mBt'ecem mais fün \'it'tude d~s!e pliJ.no pl'iucipiou a dii·er-
fü do que o ;.rov0r!J.l•lor d;1 Bahia. ª"~nci:i entre s. Ex. e 0 ::er:er••l Solou. o 

O Sit. Ss: .. R1:,~-oa,Jc estiio o.> rlocument·jS?, qne fie.< p1• .. v;tdo u que o g-eael'al :Sulon, o<1rn 
Most1•e-me um dncumento q lle prove 'l ne :'º ! v-bt<J. rfas in!(1rnw.~ões de pes,;'x.•s fi.leui~nas 
autoridades estiio em Sf.:us postos e não lu:·a.- Sé•br~ os fanaticos üe C<\!lntlo~. p1'oc•~rou"am
gida.s. parar ns forças do m~jor Febronio, t<:n·rnaUL1o 
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umn. expedi{~;:.., comnH1.n1l;,.Ja peln C·"ro:1cl Ta- i O $ H .. lo:\ o DE S!QUEIRA - ~fas foi um dos 
-marindo. O 'l 'Íe fica p:·rn-;:do e quo o "):!'o'····r - l snstent.a(!:1lo> ela ;sua adminis;ração poH-

11:1,1,,r,l'ec<liant!o que o gra:::.:c 1111u1t:1·0 rJ,. :;c l- 'ciaL 
,J,i,Jos .Ii\·l·lísse o.; fanat!c<J,; d·~ ·c:10ndo" rJlrn 1 O que l!ca provado, cnnt ínú;i. o or11dor, e 
ta:1ln o tinhn.m õ.nxilio.do !'!!! ~u:õ. politica ... i 911e o iru,·~·1.,iadN" d:~ Ba.hia. r.endó pedido a 
(.N<?u ªJl9iado.,-.) . . · 1 int.er·nnç1t0.<lo Govet'll•J Federal pa.1•a deb<!l-

0 SIL An.\urni:T,,_Gci:.r.'. i :.\.~; . .:...,-:~ ccmtm o;; hll' os fanar.1cos <l~ Ca'.1:~dos, ~m.ndo ~e for 
qu•ies ·IJi 0 pt•iuPir·o !!l\ H:i!oi;\' , • . cJcdarn.l' 1 111:~va n. $•·1.rnn.da exp~11ic;ao. afi_in tle _c,,.1t.al·(l.. 
ou~rr:i " · · · g rlWU que o l.•ove;·n:i Fe•l_eral :ntervrn\Hl nos 
"' ." . - -· J 11el!C>CfoS elo Es t;lrll), que tln hn. for<;::i. p::n-a. rC'S· . 

O Sr: .. Jo.\O HE ::> 1Qn:1~: A- ... o q:;::i fhl prn- 1· t;1lx\lecc1• n. or1.k111, e quu não pl'ecisavo. <lestn. 
v:ulo. pur e:;to rd.;i.ton,> e •lo<:nmtn·,,,; 1i cllc imer venc;ão. 
in!ier«oltl:i, ê que•• go.\·ern<vh·r <1:1 B;chin. re- l Quae..; os moti vos que rleterrninamm e~t::. 
eeioso t.le f'l ll•~ o ;:1~1w:e 11u111P.1:0 rfo .-o! fa !~;:;;: mwbn(,'•\ do opiniito? Pois qnando cm "ir
de 'lll~ se <:umpm.1ha .ª tercen·n. C'Xpe.! u,•:10 ; r.u• le do sc11 pedido. a te 1-cei1~1 expecli(•á'.> foi 
fosse d1s i'er~<ll' os Janat1co~ de Can111loJ;;... : füt•m:u1;1 :s. Ex:. ;tpjJella p.1.1·0. :~ dispo;;içã(1 

O :>1~. AtoAr.mmTo G:·nrAl•Ãr·:s-QtM V. Ex .• · d • .,a1·t. li".i'eferen:e ú a ul0!1<·11iia. 110:> Estaclo~'I 
como ché!\J de polki-r, t<•k l'llll, nãu c;m:-: ;, inJ. .. holntein o nolJl'C Deputar1°:0 pela Bahia 
pr inc!o o ,;eu ,fr,ye r . 1 ri ;;i;: f:lztn· ui11 pami!elo en1re o [! UC se pas~a 

_ _ . _ . . 1 no ~eu .E;t:u.lo e o que se pas.;wu no Rio 
O ~~:. JOA<' 1.-1-: ~1Q::Etl:A-Esta act,u:>ac"<to Ja 1 O!·ande <lo Su! 1iurn.nte a r e\'O!u<;iio. 

te-o ~1c!o le\':l nta<l:c 11.i\·ersa:-: ''l!t.e~ no recinto , .. 
•lu. Caui111,i . Pois bem. ch efo •!e pL'!ida da· i O SR. Sr:ABI\.\. - D:z1a:n tau1be_m. que era 
Bahin., dttl'ant·J o Go,•erno Provl-«orio. te\·e: um punhaeo de homi;ns_ .-ruo ha.vm 111vaún\o 
de a rcar co•n d11:1 ~ di!li.~ult!: .. Jr- .: : uma, i o 1::,t;idu.e :i revolui:-.i.u ,im·on cres aunos. 
for::m a~ p ·rt lÃ1·b: 1~•fle< constnntes P"º''ocad,,~ j O Si:. Jo:\o DE :':1Qn:mA - \'enno ! nvatlido 
pela r.unilia do irmiio d cl lieput:tdr1 q:11:: (o; o terr1té1r·o rio-gran·len;:e , o governadr)r ap
aparteia.. . 1 fJe ! l~ u pani t• .. d•:i> ?S 6CUS arnic:o<'. e o partido 

o Sn. AD.\Ll'!ERTO Gt'DL\ l~ÃES-l . .;~n ,; in-11nte1ro que o apo1:~va pegou em arrnas. 
exatto. O S:rt. CA,.:;:u:-;o no X,\~CJJIEXTO - Brarr. 

o si. . JoXo DE: ~JQUEn:.\ - A 'ln~m a r":' r:a : J;,,nou homen~ f:m :trn1as. . 
pt1blic:t dMendeu . ~ah·nn !o-lho! :t vi.Ja. i O S1·~- J0c\.o DE S1Qr:Em.\ - 05 chefes poli~i-

0 ~1:. An.\LllEP.To Gt'DI.\RÃES - R \" . 'Ex ! eos .-ra1n o~ ~lllc~u~ ~nperi,,rcs d~::<s:1s für o,:<t.S 
confiou:·~ for<l3. pulilica a rninii:a. fnlll i lia. 

1. 
(J!H~ i::rni.;i.;; 'l"lct.o r 0as g>tnh:u·am nos :pa1!1pas 

. rto Rio Grande : enr.ret.anto, o qu.c ~e \'C no 
O SR •. Jo.\o nl:': S1Qa:Em.\ -A :;egnn·l:\ foi ! E>ta •' o •hL HahitL ? E' o govern;u.lor. cont<>rme 

ma.nrlo.l' "'it· pt·eso de llht!•JS Ili :& C<Jro :wl ela ! os doct<meu lns c•)nstantes 1.li·st·• l'í·br.o1·io, ne
gnarr'.:1 n:H::on:r 1 que an1la.\·.1 provoc:inun pe;o- : tr:i.ndo·~e u ai-lxi l iar il for.;:i íc<lern.l que elle 
tnrh:1ç~r's eu1 noine d;L re;;t:i.11r:1çà·'· E<~e c:·o- ! 111~smo p?,tiu p:rn1. debella1" niL., tnnn rcwo; 
ron,,1 li>i hn p)UCn preso e po,; toein lil1<!f'llarle. ! lt;,,ào q:1etinh11 ai ho.n•lciru. 1'<:pnblica.nu.. m1is 
poe ser ,:1mi:;•• d0

: :-:: •• E ;<C . . ~ pi·c.;o e~n _ \' i ~t(l. d'l ! que t.inlm v0r fim arestfHt rai;[o rn.onnr•;lii~ : 
accns., ~a•) de forn<:c11 11<~n1,, •le 1num1:ues e UT:'- : o (j\H) ~e vé e q118 nenh 11 111a pl'(IVld('lne:w. 101 
main.,1110 <I :\nt.-01110 Con;oellteiro. , d;ida pelo go,·ei·na<k•r, uenhn r11::i. infortnu.<'iiO 

O SR. AD.\DBic1irn GCDL\RÃP.s-E~sa coronel i oht e\·e p~.rn cn ,· iar ao centro ~obre o nu111~ru 
é noss" ath·cr;;a rio politico: idos Janu~icos. sa.lvo s1 o rn!ornia ram e S.Ex. 

, .. : . " . • • 2 , quir. p1•opcsit~\lm.i11t:e il!u·ln: n Governo Fe-
~ O s.n.. SE:.\Uo-;-:!J.1 l~c .. ~1ça ! º~!°:1 .1~~n .tpa.1 te · dera! e pl;tntn.r all! um $0rve<louro para. o 

\ . E:.;. e'q.u~u-,c .i_., _u.na. tc .. :e1L1 <l .. ~cu l- nosS·) exercito. 
dad•~- qu .. fo i a. tlc::pos1y:lO d o Vrc1i-P 1·e31uente 
U:l R.1 !pUblic:1. 

o ~R • . Tolo J)i" S!QüS:l llA -O :'r. Vice·Pl"~;;í
den tc Ll<t l{«]lUplic:t não f.ii clcpostor. S. Ex:. 
retirou-se do Gc,\-el'IJo porr1ue :i. lb1·ca. feilentl 
não :il: pre~tou a. l'Vlt::r 1 ~?n ·,,u:P,~!ny con 'ro
endo pe:o D.-. Zam 1. Não rec;.,br·u uma >Ó 
<'-Ol\! ffillllii:aç:io 11c s. Ex. p:it·a. pro,·id«11cia.r :J. 

r<)~pPito, o) no d in :;cguint · <la l'el irad;l du 
Dr·. ~lunoel Vic:or ino, o ora.rJ,.1· l'eceula. na.se
creta.ria. da. P u! id a para.b!ns de diver.;os 
rue~MJro~ da ba.ne:ao la. lrahiatia. 

O Srr. S.i::Aua.\ - Eu i1ão esto.vQ.. ,na B<\hia. 

o si~ . Afl,\ Llll.;HTO Gum .... a x E> - l$$0 e U ffi;L 
cor1 tl'•tllic1;à~1 ; ainda agor:1 V. Ex. disse que 
o /!'-'\'er·11a1101· n:io qu~ria i:i exercito e agora 
diz que qu~ri:L um s·~n·ediJUl'O . 

u~r ~P.. Dl,1'C1TAIJO - E' d'elle lliC!Smo, ~5.o 
p•1! ;Lv1·~.s llo Sr. Lu iz Vi?.n na . 

O Si-: . SBA.BR,\. - 'l'o bc 01· ·1uit to bc. 

O Sn.. Joio n& S1Q UE1R.\ - E' preciso que 
, e to1·1H l.Jern patente. {:.;emelhttn te füc:t" uã.o 
toi cont,e,,ta<lo pelu~ amigo~ do governador da 
13ahia.J o major Ft:bron io, depois da l'etir:Lcl:I. 
honrosa que fez e que, como bem diz o 
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honrado Depub.do,foi uma victorio.. declarou l t açfl.o da m~ífo que deu e1n I!esultarln a oi
pelii. imprensa q11e as autori.dhdes e~t. dua.cs ''i~üo do Po.i'ti,1o Itepublicano Federal, não 
que ••i11.•i:i lloje ~fio cou~e1·v:uh~; oppm:eram se_ h:.tYi3. ab::;oluüw.ente ent'renta<1o ·com o 

. os maiores- obst·1culos a conducçãu dà rnu- bonta•lo !:>resídeute da Republica. . 
niçiio e 1h artilharia ;_e nr:iis ~ia.la. 0$ aoi· ·O Sa". SE,\BR.\ - Enrrenta.t!o f ! m~~e. que 
roa.~ que o 1llustre mll1ta1· mandou para o tinlla com S.Ex_ relaçõe~ de corteiia. que 
c~rcaco 110 um amigo do ·gové~!"ia~lor quasl nã.o tinha int1midn/<i de modu o.: s. Ex . 
nao lhe chegaram a tempo 1!1' fazer ·aquelít\ l'C ~· eiar-,me os seus projectos. 
l'Ctir:1du.. 

Fica p1·ova1~(' que a lorrnaç5.o da. brígn6a O Sn. .. lolo DE S1QUE1R..\ - Mas podia ter 
· commant!ada pelo co!•oncl :\lorcira ·cesar foi co;1versaúo, <leda ti.esmo ter pedido a lgumas · 
o!cviola Ô.s inf<>l'ffi:l.ÇÔCS por e!ie <!adas, SUbt•.o O in!Ül'ffiaçtieS. 
nt1mer., de !i!.n:i.i;icos de Cantr•los. O SR . .Si:!.tBr..~ - Niio precisa.v:i., parr1ue a 

Vamos â quar·to. expedição; To·lo~ sabem Ye1-.la1ie e 11m:i. e esü nos documentos ; nf.o 
que D()S bornacsdos fanati<:os ; ào eucont1·actas ")Jreci:>M·a con;ultu.r o Pre=<i<l<>nte · dll. Repu· 
munições <lé arma..s :i.pcrteí<,-oad~ , que, eom bl iro par<t •lize1· :t verdade. Xão costumo re· 
ce r·teza, niiµ calJíram •!o cêo; p;.i.s;,--aram pela ,·eJn.t· aqui o que se rne diz pa.rticularwe:ne. 
Alfllnrleg:i. e p;,las estrada~ ila H:i.hia. O S!t. JOÃO DE St~UEIR.\. - Si o "'cneral 

O SR.. BEZP.RRIL Fo:\Tfa'i!-:U.i:; - E bala~ Ar·thur Osca.r teve ar-..tndes embaraço;' e teve 
explosiv:i:;,que nÜ!.) temos no exerc:to. l 11ece-~;id:\.C !C\ do a;.'\nçar . precip itada mente 

O Sit. PAUL,\ R.A~10s - E '111e silo prohi· sobre o üii1nigo. um .ios mot ivos fo i o ter 
bidas ate pelo direito internac ioual. ;tpresenta•\o ao :-:;1·. Presidente da Repu l>lica 

O Sr... ,To.~o de S1QUE!l~A. - G:ra.n(ie era. o o_pfazio uLJ eombate e S. Ex. ter le~·ado vinte 
numel'O de faua.ticos que ~:'l.i~tfa. , facto que o dws !l(l.<'(l approval-o. 
governador nega:rn n~-~ suas i ntormaçC'.es ao O S11.. S1'~IBHA - Hontem dhseram J5, 
Governo Fed.:1·al,e to1 isso que de~ermioou o V. Ex. diz 2JJ, daqui 11.- pouco sã'.) 50. 
anniquihruent1J quasi que completo t1<1s 0 s J ~ S . ,_,__ -
fürças corumand&das pelo coto11el Moreiw • R. º·'-º DE ' lQt:E:mA - .i:,,,,~ a.ccusaçao 
Ce ;11'. o!e domot-:L de\•c, po1·~ll nto, recalar ~obre o 
~ i!lustre morto era um<L "loria tlo 110'.>00 ~l:'.º'" 111 ~ 11 te da Republica. <'.\ ue naquella occa· 

exercito e um dos su~tenta~ulos da. Rep11- ~ iao. diga-~() ª ve'.·dad!-, qni.z denmtrr, a pre· 
biica. S<lbre cuja fü politica nüo pode lnv-E<r a t~~to '.1~,;mo accei_t-"L~'"? ~est~ plano de com~ 
ininim:t cvnt1:1stação. ba1oc, o ,,,eneral Ai lhu1 O::.ca1 •.. 

UM Srt . DE<'UTADO -Mantinha as melhor·<>s (J SR. SE,\lll:.\- Omlt: consta isso ~ 
1·e!açries com o governador d.;i Bati ia . (llu O Sr:. .. J<.,Ã.o de S 1Qu1-:nu - ..• porr1ue na· 
outro~ apm·tes ria baricada ~ahirrna. i q u clla é;;oca o governador da. Bahia. h11.v ia 

o í:R . PAt:r,A. RA>tr·S - l\-l<:s que depois ele c:ennnciado ao Governo Feder-.i.l que a t,;,;cohi 
mo1·to. o Sr. Ru\· Barbzy.;::t c!ia:na.n1. de !r<!róe M1 lmu· e~to.= rna11cornmunatla. com a força 
~ao!!Uina.r io, nas suas CIJOl"creocíus em pre· fedc 1•a1, para •lepo:- o governa.dor d;\ Bu.hia ~ 
sec.Ça tlv eove-:-nador da !:Sahia.. o 1 'l'C~ideute <la [<.,.publica.. o que deu Io~a.r 

•· _ ;t.0 d()~t'u!tlrueato da Escola. L\llliiar. Isto é 
. O ~r. . . Jo,\o DI~ S1<1uJ::m.A-:-- Su(I. leal•lade u111 facto ·1ublico e notorio. 

foi ta.o atacada. nas coaíerenr;1as d;\ Ba.b1:t qu~ 1 

foi . ~oroparada :i 1e:1.ldade do Sr. c1J11selherro O S;t. SJ~ABl;.1. - Onde estâ o documento 
Luiz Vianna,a ,qual está em P"º'"ª deante Jos dist<.1 ·1 
documentos que acabou de ler i\ camar~t. O ::i1t. Jo:\.o DE S1QUF.m.1.- Si tives.;e re!nçi.es 

O Stt. PARA:>n •s MC':-;TE:>\EGRO - O corond inr.1ma:: ··(l(n_o Gov('rno, ,1u mesmo hco~ d~ 
!\loreirn. Ces:o r , si nã.o tivesse morrido. chu-L• p;Lrenre,co. certamente apresentarí;i. ã. OI.· 
n.s melhore~ informações do govcrnatlol' do. mar.'l. a. prova. de tudo ista. -
lh li ia (Apm-rc.<.) · · 1 _o :'_1:. :-:r:.1.u1<o1.-si nã.o tem. nüo pôde diu:r 

O SR. JoXo oi,; SrQuEm,1. - .4.lêzn Jis~I) umu. mverd111le. 
not~u o illn~lre Depuw.d~ pele> l·: d istrü,tu d:\ 1) S1:. Jo:l.o ui-; :'iiQUJ·:JiL1. - o nolirn nepu
Bah 1~ q11e lrnvrn. sido mun u mol'o,;;t u. m:i.rc\i:i. tti.1.lo , r1ue c·stit com o G0,·erno, pôde facilmente 
tias lor~as do gene:-:i.l Arthur Oscar · obtet• dellc to•1os os dl>eu"inentos ]lara atirar 

"'(J)t $1~. D1·;rur,1.J)o-Aimh ho:item o 11nbi-e inve .. ·.L\vas so1m~ otli~iaes que ,e batL1ram em 
Depuw.rio pcl:l Ba lda critrcou o pln:io àe c~irn·Jos. 
comW.te.dizen·lo qne o ffenernl Ai·~hur Ü$0~l" O Sr:. Sf:.umA-0 que 1Juero torna.1· saliente 
.11.l;r. o 1l-ta.que autes <lo dia. cQnv-en::lQno.,\o . e que V. J·:x . allirmou 'sem p•·ova~ qmi o 

O Si~. JoXo J>E S1QuE1rt:\ - O n obre Dcpu· ~r. Pre$identc c1a Repulilica f[U i:!; demittil' o 
taol<.> tlel:larou aiml;\ que dijpoi:s da a.presen· Sr . Artbut• OSC<\l'. 
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. ~ Stt. .!oXo_ nr: i'i •)l:<en~,\.-1~' :.mhlicl} e no-1 Õ :->~:" . Jolo rn-: S1~u~:nt,\.-\las, ;;ej;\m íf'l~.~s 
• to:·rn. fo1.r": 11. º'-nlist::,!n l· s o?;:i-•.~tJ)S llnl' io_d0:< est.(·,; . 

O SR. !' E.\P.J: .\. - Ye:m ··v·. Ex. C•Jlil o a~ 1 11- C1)H:-:~d1c1:·-::s ~ ' C(mso~hfo .. ~·t1D j'as i r?s tit11 i ~~t1•'S 
nymatl•. ·como-clizE>m . A Yl)z :n:b!!c-;i ~ú vi~e:l<.es. ,:c•j:t ljtml tor o IllHllCi'l) •.le j ;1;.rnn1;os 
ent ra no p,trla.rnen;o co·ru. ns p~·oras .tlt.:iª C!!~ ... ~ su:·p-indo de t~Y..ios ()S EstlldQs lln. FQ!J {;r~· 
cumentC.t!S. · · 'l'ªº~ t:C!!L~n·.~ !n d~l 1 i' 1)C:ti• ~~ Republica. p iÍde ~J.-

n ~·; , ,• .!OÃú ' nE ~•Ql'•··rr· . _ ;
1
•7 O n • \•;rnt'.l' _(jll'>. ti. b<l.:l<l<.1\!"ti.dõ. l{<':.\ll:l)ll\'.\l.. Í!udua.1·i~ 

·" · ·· · ·· ··' •· 1·• <>orcl::i1· iem" ... ·n•»n:)cco •· p· rr;., ' J- · '· n~11ut:i.<lo is i.O e no cmt:u1!:v trouxe ' •"1'11. '\ tti · ·' . _··":'·· ,.. cL.l. . t · .... \ -
1 mt0 _vem ; 

- l' .. · ~ - . - · - ~- , . . .i. 1 
( lj 1-'1 t•tl!J l.J:;:'i!I. ) -

um factu ftUe uao. tut l'•::bu;;tt:c11lo poi" ne- · - . . 
ni1uma. de~tas p~·t.n·a~. O~:~ .. ~E\ll: : A. - }: o !4r.tõe_as· cor;H!-S? 

;-; . .l~~- declar.iu_ d~ tr;limm que o m :1ju!· J O~:,. ,J;·Ã' ' J >~; S1Qn;n: .\. - rSlo fica ~·.ara. 
Fet.ro? tl~) ha.\·Ht de;ns_r.1 f. l~ Jo 1·e!i.>1'f;<:i en\·iahi d•.· iJ~l,; . . 
pelo;::.:\ crn;i,!vr 11'1 lhl11". p:ll'i[l!é• \w:<·i:• u:n:l 1 . , • . • 
l!e.<u.Yen~:L (•?ltre ·este illtt:;trc 1n1titar e . :i ca- t_ :-1.:. -'-E.1.rn:.1.-Lra, prol'<i·m1 11.1, e.s\o o ponto 
p:r.:io :-::1ll·a<l •1l' i'i: e.;. rn:l!s mtert::::>~nte. 

A;::n1·a. p<:r!!u nta a s. Ex . : f,n:k• t·s•:io o;; 
•'ocumen to.; fJ UC i •l'O\':llll quL: :-: . Ex. rl i,;.<,,• a. 
Yt' l'•fade ? 

E!lt!'(:t:in.to , o ora rio' iI'az docn mcni.os assi 
gn:t•.lO$ pelo goç-e1·n'1.·l1H'. q ur; p·on .. 1n o con· 
tr;,r10 .. . 

O:'::. :". :·:".B'.: \-0 ro:itr;i:·io \le ;p1•.) ·~ 

1·~ ~1~ .. i OÃO_ DE S_t"'::r:11 ~ \ - .•• ilt? q ;1e () 
m;i..ior fe\.H·omo ·peurn \· i:'.fo;ç.,_ " " ;:o.;~"n ' -
do:· sob prer?.xro de iut~r1·euç•i·1 f <::tle!'al, u;io 
i;afülez e• pedirfo. 
Ess~ docnmenl •> l:il•) ele .<er puiJli c;<•!os nv 

Diw·io 0/(i:it<I. p:i.!·a se:·vir rle c!'it:c·t ,:eq•r« 
contra ci gover"nador da Ba.hi:t, tine c.-rr.a
ment.e ueccs~it, do t<St.'\.• ln M. sit.io. ti <le o 
nobre veputallo ententleu u;h de\·i:l. ser r.lailw 
neces>ita de nm ;.:o\"erna dcw militar JX?ra re: 
stabelet-cr a ordem . 

\'oz:-:;; - nh ! 

C·•mpa;·e:em mai.~ or.: S:"S. Sih·crio C\'' r'V. 
<:t:·V.s .\!a.1•w!lino .. \lhuquer,pw ~Pr:,j<• . Si:i·· 
í:Cl!C· t~ ,:_i C.H·:-tu.. .\!.t t :.a H~tc::~.l!~!·, l lúdri!.!!I~ 
F~:·:: (!.11 •les. 1; :.:~dclh. 1 ~!t·ur5.~'· Lul;: ··uo
:nin~ite~~ t·~ ti e:) H 1,;~gt! . ..:. Jhrcos d~ .,!'..I"aujn, 
T;,0;113z Ac~ ~o!J . .ir>a1i Lopc:,, 1"1·:111 cis~o :' ii , 
F:·c.~:·e1:1{·0 Jir 1 1·g1:~~ . Y1·l1~fia 1 l,~ . Coelho Li.sLua . 
T· .. ~rx-eit·~L de ~à .. h)1lo Yieir::t. Pc1·türn th~ L~:ra~ 
:'.l:i.lafp:ias G1>ll•;al n~ • . Ba!'!i:is;i Lirn;L. ~f:tl''ti:.;.; 
Juniur • .\!•W«i;·a Aires, ~li;rnct ?"1·na.m!1uo~:l. 
.)\\Yl"ncio •k A;;ub1·. An;,;~hi Neto. /\, rtl!ur 
i'dxot<>. ,;.~in im;i.no B!·:i.zi l , l'd ii;b,,110 F1·on·e. 
~:C'irn. .la;.:rM Yill:Ls-Bo ~ts, Gast r·o Rebello. 

. Fl'anci~co ~Q•!t·é. l,,1uta Gu im~.1·J.es. Aila! bcl·tci 
Guim:. rii!'s. l{tJclri~11e::: Lim:i.. Eduardo trnmcs. 
1~;i lrl:_:10 Lor~w. l'inlwiro .juni,•r. Tc•rquato 
~Iorc1:-.i.. -lüse .\1u1·tu1 hn. Irmeu ~1a.cha do. ,\[
cindo G11;u1al ,;.~ra. Tirn•.1th1:0 do. Cost.-... Pe· 
r f.'Íra do~ ~:1n to:;, El"ico C.:elho, Leonel Lo
ret i . .Tu!io :S:rnt.;s. Rn·ros Fr ,u wo .innior, l~er-

0 ~1:. ~1·:..1Hi:.\-l~t11 é llffi cl-dtmuio, !'! 111n 11~n.nl<'s Dia_s. U:·baiio ~.Jarconcie5 . Paulino de 
ceu abet' f (I pn.1·:t o nolJJ'(: 11e1iut:i.oo ! .'>1.HlZ<\ .lUIJltll', Campolma. l\Ia Vl'!nl;:, C:tlo· 

u ~1:. Jv.\.o r·F. 5' 1<i1 ·rn: .\ - :·:st;"t r,"m a· ~"r:L,.. ~·:i_z de ~J~tlo. Aut~r0 RÕteU10, Frnn· 
opi111'ío ;!o n ·ltre Oepura·lu crne :'c•<·\.w:i. t i " 1~ll \e1g:t, ,\llr·<·<lo l'in;;o. Oct LYi::1no 1~.e 
m<'smn (M.rn v !~ ·O Grant!e: quan<!~ I;"; re. Rr•l.n, L:i.ruv1.1111e;· r; 'J1lofi·~.!u. Etl !tar<lo l'i-
b~ntou a r.i ·; ,,fu<·:i o . :11e:i r,,f. l';idll:t Rer.eu<l~. :\tt hur Turrl'.s. 

• :\•:.,1p110 r~ordo. Luc:1s de Ba.rro>. Rorlol11ho 
f1 :--;,: • ":'E.\S;: · - E\\ '! '. . .. ;>.Q cr.:: \1·:i.1•i1). 'l. 1 l 1 . 

1 
. 

1 
.• 1r:iw a, "Cr ·:ino 1 ~ e>o11"li"é:1. Hermeneg1l1lo 

com l:LI.! ate . :l.'J l··ito {' '~- C:i~,;i~UJ.) •! ll:lll.;, , de ~Io11·a&'. c,.racc1ulo. ;\ldlo !{ngo. :X:i. viel" 
cr" tew/f1;-. V. Ex. • pedir cst:í,1,_, de: •lo \",dte. Lam<::11!1:i Lirrs, Le(1nc:lo' Correa.. 
sitio p1ira. outt·cs Estac.u5. l.:tur·11 Mü lh!I'. Plinio Ca;;a<lo, ~1artins Costa. 

u :-i: . . JO.\f, I•E S1ouf:1 i :.\. - ,\;:;im fica. 1!.,. Fra.ne:s~o ,\ le11;·astro, f'in ••1 Ja. I~ochti e 
lnl•llStl':Vló i";ll:iO d iflici l e li. SitU;•c;:Ít) 1111 ;W- C;l flljiuS t:ar~ier. 
Y.-r11:1do1· rJ:i l1ahi::t perante O p:t! ;'. . . J . _J~ i x:un de .cr.mp;trc::er. com cnnsa p:rr-

r1 "! :. ~1-:11 :1 : 1-V. f: '-. •f lt(·r •l~mi: i.i l· (• ,i;'L 1.:~ p:u ! :L . «S ~r.5. To1·1·ps Pu1• l.u~:~ I. 1·::-mi
H >.: ,; • • )uJ'dJ :·1·:~lt,1L1r:11~.\~~,~·;).t]tt! •lu .... tt:'i da rh_, ':011! i 11h1; . . h,~1 ~ \\:q•inn 1.~. · l le·t•cnl:u ia 

cnrn1•11w~ e ue u11t1·05 q11« · 1,:1.t.a,.,.lmeute Ba1J<ki1·:1. EuctiJe$ ~lálí.:1.. E11geuio ·1 0ut'inliu. 
exi~tem nu. :O-:ecre1.;1.ria 1l<t Gl!l·l'l'a. n:;.s !!:t\'CL:.s ,\ri~tidel' d1' 9nei1·oz, Am pllil•ipbio, x~w1er 
tio Prc~\d.~me d.a. Reµulllicti.. •' e"i<t -~e'· no- 1la Si. \·e1!'Jl, Nilo Pe,a.nha. ,\~l)Stiuho Viúal. 
~ca.:la. uma. commi~~:°!o de: inc1ucri to paru. ~onlX'_ tle Leou, ~rootciro de B•H·:·os, ,\ntonio 
mvesti~al' •le ttHfo~ esi.e!' f>t<'tn;: ;, in;mda.1· :tos .7.a,o;11•:<.ts, Ma.t t:l Machado, Oli vci;:oa Bru.ga., 
ti·ihu naes o~ l'<>Spons:i.vei, r\c t;Lll t lo;< rl'l.m!1(•'3. -~lrre~lo Ell i,;. Luii. Aclül}J\1<1 e 1\Z(~Vf<k• 

O :'1 ~ . :-:rn::::.'. - ·1·:n1 !i~ , quer man11:1r dar t S•JUl'e. 
uma bu.seLt nas gar<::tn.s <lo goHn·mlt.lor tia. J~ sem _cicusa os Sr3. Amo1·im Fig·ue irn . 
Baiüa. ·! \Jrhano l;;;i1tto~ , 1:1>;;\.;.\, ~º~" Dll.ntus l'itho, 
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LCO\'O~ildo Filt'ueira~. Hero'ii'" de Sit. ·Rc·u l 
Ra.1•roso, Al•e~º de Br'ito. E:·ncsr.o B1'azilic.>. 
Deocleci:•no d a Sourn. 7'.fcntles · Fiment~L 
Cupe-rth~o de Siquei1·a. · Au·::;usto Cl_?rncntino1 
Luiz. F l;i..cq ue t• .1; ra naücir<• Gu ilrn~rfi.eB, C~8:irí v 
ele Freitas. I::1lm11ndo da Fonsc.:;:,. i\r•hiu' 
Diederiekieri, "\Lve~ de Cast1•0 e RiY~l'hwia 
Col~J·êa .. -

rropos1;;-ao qu0 Ye.nh;; cont~sto.r com um ôo
e:nne~JLO omc~t.:..L .E·::~ ~ntJpre::;são rt:ita no 
projc~~o <b. Comnd:-·s:!.o C:e ~-i:trli1 lia e Guerra, 
d:1..:. nrd;tYI':t.S: Ut"~reto n. 10.22.0, de- 5 cJe 
a.Li;·: !-de ; R8ú. 

O hom·Jclo Dc·put;do ·p:,!a. Tfa.!:ia déchrou. 
cru.o ~sso. lt' i não exist~. 1\1!:< bern; .<1cvo in
f01·r.i•1r a V. Ex. e .it Camrmi. rme r.,~a lei 

1 

existc, 11:;.venrlo :oni::am.rnt« mn· ~l'l'r,, pois 
0 ~l"e ... ~ugu!?.t.O 1'.[oi.J.lJ-.~1~cg:s•i0 qnc,:J. l~~ ;1ã .. n ê de ~~I. 1n:ts (!e:·~ Ü0 ~Jn··il .. 

(pefo orrlcm)-Sr. Prcsitleme. acl1a.rali:->e ri:i. · ~'lS>•; s. l',~· i]L!é'a Cornr1w;::;t~ <le. :'<formb_a 
nnto-sala o Sr. 1'ed1·0 Cb.errnont. I>eoutad..1 e Gw:1Ta. 1!3. >rJ"s·,w rm,s11h, :mv:;i. ~~1pp1•1-
eleitu e reco11itêl·1úv pe>lo E~l;i,, 1,) (: 0·t\,:·a. mit!u ó'S'· •l1,p1~iç;w.'l" p1·uje~w<1:J<> f<li t :·ans-
peço a V. Ex:. que !',iça intrr.1\11zil-o nu re- f01·:n'.1du ~m lt;. ,. , _ . 
cinto para prestar o l:Ompromis50 l'e:;i- !'•ll~ l.1cm; vol: lt:r o q!:e u;z •~ 1e1 11. 3'.J4, 
mental. r1<• 9 ll8 ouwl11'<J 1lc i SPU. Dir,. eosa lei: 

.\rc. 2. · Estr.s pr·ar;n,-< ~eriio co:npletaJas .. _ 
O §i"'. P:»~e~~~~!<"'~lt~ couv·ir1:!. o-s c .• ru .:~s r.1011ifica~.~t·;i..;~ csta.:11J ~ecJri:.ts no decel·to 

Srs. 3° e 4" :Secretarios :L Íl'C\rn rec1.'b~r o Sr n. 10.:?.:!ii. 1ln :10 .:o :ilwrl lÍI\ !tlS!.l. e·,c. 
Pe.'.ro Clrerm:m\ .qno,_.senilo in~r?1l.u~iuo.1:0 yc, :'>. Ex. qt.ll: :·s ;,:~hvr·:i,~ o1':l. snpprími
rec'.nto. pre,fa JU.1to a. )Ic:::a o co,npromr. ,, 1 ,•as 11 ~1,,. C1;m1n1s,;a '.• ª"w:;l se acham conti
reg1mental. l tk~ n;1 l~i ftlW P~tá :'cw:.ilm('nte cm YigO'.'". e 

Coni.ir>(ra~. '~· discu5s5:0 do vroji>ctú n. ~2- isto de11c1~o:·r!u com ú pr·c~jecto 11ue roi l'eui
de li:W7. iix11rnlo os força~ do terra pa:·i• l~iJ :::l. gif.n p1,]:t Cornmi"slt• rlo Marinha o Unet·ro., 

l 1la. se:;="iio do (?.ílno P••~su11o. 

O ~1•. i:lieui.•iqtH~ "!.':~H=•••a~·~'°' , St•. P1·esi.1.r,rrte. esta tci con~iiwi. um do' 
-sr •. PrPsid.ente. ereto que. r.e. acc1mh).r:l)m I. ;mri,c>t,u' m~h ';~t:·.1 ~ e que m;i.1s _9c:;am ~obre 
o Regimento. ca.he ne;te murticnto :i p<i.i 1vr« 0~ ,~'r. .. dos <lo ~,•1 ~e· ·• . 
a um Deputa.do elo. maioria. 1 ,,epre~enta!!t:• t.c um• .üil füta.dos ào Norte, 

~. D,.. ~... , ·~ _ · l vc~lw prote>t:tc pe1·:1nte ~ Congr·cs$O contra. 
(! .i .. J 1.;.~m_.,,:-:1F;-!\<11_1 h;i Do~,ut!trl_n rn- •) :>o:.i.!ldon•> p:JJ' par-re, nao ~omente do Go-

$c.-1pto P":'-a. la1 l:u· a favo:' do_ 1'1'".i~~tiL vern;,_ TllnS t:>rnbem do C"nl:l'E'~So. em l'el:u;-;1o 
Achatn·:>C mscr~ptos º.'. Sr~. Hc:_1~·igue Vall:.1- ao cnmprirnento de disposições constil'ucio
darcs e F'.':t11c1~c: Gl~ceri~ .• :\ao haverwo naes ;1~ra cornp!cto.1• os claros uo exerdto. 
De~1it:ulo L~>crip·o para f~har :.t favor do P' ' r mei<.i do 'ILJlt•n:ariatlo ou, na. sm1 fo.ltn, 
proJeCt1J, dct a pal:i,vr;1. a \ - Ex. uo1· meio •lo sottcio. 

Vozi:.:~-0 Sr. Mello Rego osb. pnr:i fa!hr. • Existe uma lei, Si» Presidente, quo, 

. O $Jt. lh::>:i:rQUI·: VALL.1.rL1.1:1·:s-Desd:1.-.-a 
ouvir em primr·ir11 logar o il lnstee prcsidentt' 
da. Commi.;siio <le Marinha e (;uerr-.i. 

O St:. !'1:1-:swExrn-;\ii.o con~h ú ~resa a 
inscripção de S. E"-

O Si:.Ifr;-.;t(!QUr·:V,'.Lr .. 1.11.1.1:1·:;;-Sendo assim, 
Yl)ll Ui5CUlit• O pl'qj~ct .. ,C.<l.ü tollla!' pOl'CC neste 
ctellaJ.e, elevo occupn.r-111e em primeiro l u~·nr 
dli fixaç:io Lia for~,a,. i•ese1·v:indo-l!le p:ira ta.m
bom most1·~1· :i C11.mara. e ao pai:t. o mofo 
al•usivo por· que tem protetlido o ~r. Pl'e.<i· 
dente d;1 lll::pu bl iCi.I. no dcpatt..'l1 nento 1la 
gue1·ra.. 

O Sl:. B1,r,1sA1:in 11E socz \ - Nilo :•pDiatlu. 

O SR. Htc'."luQm: V.\J,T.Al1.\l:i-:s - l\fostr:t1'é·i 
a V. Ex. q tre não tem ra?.:io par:i. o ;,<,u nii.o 
apoiado. 

Cornecarei responàcndo ao must1·e mem hro 
da C<\tnmis>;iio Je llfarinll:> e 0i:crra. hon
i·a•lo r::erJnta(lO pel;i Bahi;i,. 

l~azendo -uma rerercnr.ín, sobre o a1•t. 2" ,i,ls 
'disposições ahi citu,das. S. Ex. avançou uma 

a;.t·za1· ,i,~ m<odificadn annna!meriw. ·tem si11o 
ate twj<: rlespremLb. H:í,o tew merecidl) 
ul)S p:1dt•rc.•s publicos a impPl'trncia que deve 
ter. occ;i~iouando !~to urn ver•~<J.c!eh·o o 
ennrme pr(•juizo p'1-ro. o:' Est,,doB d•.> Norte, 
unicos, quo.si, ;J. Ct•DCl•i'!l'!'c:n para o preenchi· 
!llt~nto de.c;.,:e.- ~J;u·os. (A;.oinrlc1_:) 

O :';1;.. Stmz1m:-:r.r.o CoR1:L::.\. - E agc.lra pn.
rece atê que re;;olve:·am-se ;i, pr1?e11chcr 
osses cbro~ peliJ rect·utamen~v íot'Ç:1.uo, vio
lando a.ssiru flUHlarncuw.lu1ente a Cunsti· 
tuiç,fo. 

O sr:. F1:1·:0Et{1co P.<1R1;1-:o- E com o r!e:'li· 
g-arncllto •las escolas milimres. 

c1 :->1·'- IiEXr:rQr.:e V.cLLA1 .. \R1'~ - Ne~sa:;; 
zorrns dij lll)SSO p~·jz. a, !aYoura. déílnt1a ; e n.s 
i.mlu~trias, em pr,qu;:;no J1'Jmero, qu:i.si que 
nlo se · 1 ~o<l'!nl'Ol w:1n, e assi111 :linda o mal é 
augmcntado, e;:i con~equenci~. liess: corrente 
immi;.;!·:t,orh. c~t;>.ileli:'cidu. unicame!1t·~ na.<a 
o precnclrlrnento dos claros do exercito. · 

~'. Pre~ider:t.e. s: se tizêr 1.llll:t cstatistica. 
dos que se alistam º''s Jileh'as tl.o e::tercíto. 
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a.nnu:ilmeote. ver:ific-ar-~e-ha que 3. proporc;:iio r Est.:l.mo; •endo, Si·- Presidente, que. nas : 
é e. x:agger:;v.U~siu;a e em f!L'ejuiz1) des~es Es· luct:i.~ internas, é grMde a. '1ifficulda.do que 
i.ados. - . te1n o Gover no p:ira wgaoiznr u m.:. el'.pe- . 

A;:sim. \·enho pedi:" it Gamara o ·~>pecial-; <licito. embo1':1 pouco · numerosa.. Po!s ])em, 
mente. á Commi:>~ão de ~la1'illh:i. e Guerr11., Sr. Pre3i;l en1e, imagincrn V. Ex. e :i. Gamara. 
qun liguem a •levlda tmportancia aos pro- o qne nita haveri de dil!lculdade s~ por 
jecws que· pendem de sua iul'o!'mac·.âo, afim ventlira: r,iYet•mo;; de f;1.z<?r a mobil izM<tO do 
.ie que Cllmpl'amos cs.tc 11.e;·et• patl'iotico. qual nosso peqneno e,;:erciio, afim de concentr:il-o 
o d<~ 1!otil.r u paiz com i:.uia !ei de conscrip,~10 em r1u1~1quer •le ·no.»as fro1ltci r:is, para. 
exi:-.a.uivel. •i.e moúo que o Go\·erno 11osso., em l'ºP\10\'mo-nys a inimi:;o estTangeii:o. 
um 1UOl!J<!llW da :o, fa.zet· a. mol>iliza.,-.ão <lo 1 Dir-:ne-h:"ln 'l\W a inilicia c1v1ca., a guar,ifi, 
ucsso pe<].u<:rro c:rnrcitu... . 1 nacion<ll e os ~)rpo.;; pltl'ioticos v ir-.io supprir 

1;)! ~R- DE:rt:T.\Pú-E il~sim e d~Sll<)CCs.s:i.r·io e,:sa fal~. ~ão ba~ta: A. gnardn. nacio~al ~o 
0 reci·ut::uncntc liJrçt11fo, nu.: e contra !l. con· no~>9 parz. ::1odi1. i; s11nplesmente um~ in~t1-

. st ituil'itú. · ! tu1~ao pol1ti~a. uma. ari:nr •. ric qu_e se .er\em 
• · os GoYerno::. a r1 u<tl cada. tlw. ma.is ~o de~1110-

0 S~- Hr:::-.-'.:r<~t:1:~ y.\ r,: .. ~A.RES;:- .•• e.~ª:ª raliza e inutiliza prua, os fius a que_ ~e propõe. 
q~e na_~. fi'3-uc. 1 ~1n. ~;}t~ e~._ t~. l<lu, o _Gcn <:r.10 0 :>a. TJ~IOTHEO D,;. CosrA-:\poinüo, como 
11- olmonç.w .. e r.•s..,.n ·: no. sa 10.l fttn<fa- o•tá 1" ver.la w1 ·n. inutilidade . 
merHal. Ianc;an.:Io rnao ''º recur$vS fJUí:" a • · • 1 

• • 
Const.itUi\:~ú con11.em:1a, ·t<ü cCJm:i o rc1:1·u- . O St> .. HE:-;l'.!QUE \' ,,.l,J..!\.?All.E5- IfoJe . IJ?>~º 

· ia.mente rorç.:i.:io . dize!". a guar1fa na.c1onal e apenas um:t l<lt~.e 
.~e re11da pelos em:.ilmnentos tia concessao 

O St·~. ~Et~z<~DELLO CortRi;:,\.- L:l.u'ça.ndo m'i<.) de p;tt"ntes. E' ta.ml1r.in um poder oso au-
1la. violencla. xiliar tle que o3 govei·no; dispõem por oc-

o ::;1: . HE:-;r:ro<i;•: V.\LL.\D.u :Es - E' bom c.'lsi:io tle eleicõe;;.quand.o intervem p.iru. pro· 
trisi:.c. :'r. Prr:sidento, que. que.ndo <l Govei·no ! t~ger este ou aque!le C'Jnàid:i to. 
cenl1a de faze;- ~eguir qua.lquer conr.1ngl:'nte. o s~. FREDE tuco BOal; ic:; - E" uma expio· 
11or llim\nuto '1W.' >'C'j"·· pai-a. e~tc) ou · aquelie raçiio da vaidade . 
po•ito rlo nos::o pai?., nec(':;~ite (!e rc70•-rc~ a o SR. B'.f::"RIQCE YALL,tOA!~ ES _ Perfelta.
e.~c meio .. conde1~11a~o p<>ht nossa lei bfs1ca. mente. Tut~' se tazen(~u cGm a · gu:\rua in\~io· 
T'ElCO!r:t o. fs~:~. IIMO. condem_nar~o por ~·.os os na! Jo no,50 paiz a.quillo que nos nltimos 
1)~~1·1ptorcs mLlitarcs, P.. m~.1s.::1nda, ::-r_. Prc- rnomctltos ela mona..rclüt consitlera.vamos um 
~1nen~\ . pl'? CUI«mtlo n:t i-ate dn. :soct•~da•l<:- cr ime p ratir,ado iJelo winisterio Ouro Pz•eto . 
md1v1d uos .111capazl.).-; d~ . ;io1!<·rnm <:on~tltun· Vé-:;e, pois. que 0 exer-cito nii.o tem re
um . •~'l:~r~1t0 n·rúaúc1ram•!Ol" nac10:-ral. ' ser,·a.. mesmt ne.<>S1. milida ci vi.c:i., que, en.· 
(.4powc1°>- 1 treta.11to, ju<t.iç;\ s•·j:1. feir.a. tem pre~tado 
. Nà•:.. Si·. Pre.síd ... ntc, mio é com nm •·xc.rcito n1.l !c.si;simos se1·YkO."- apez:u <lo esi;~vJo de 
ÍiF n1a<i<'J J.<; ·~·'-'" in·\í,·i•lu·"s· ' i LW. ha vl;!mth 11.~~,,w~a.ni~.:1\·rro em qne ~lb ~e acha. 
ck rl•:f(:;l!h:r a !ntl'grul:ult· ra, p:tl;l'Í<J.. o. Con- Deix11 ntlv de partr, a. q_ue$t5.o d:i. n !'gend ;:i 
stít11idi.1) 1: :1 !$ in~ti•.ui<;ü~> qn1.: ad(•pl:1.mo;; 1ir1. '"dopç:'io 1lc1 m~105 necc,os<trios ti exeq_uib!-

~fül me alnngarci. St·. l't" ~,;i1teúte. t~m con !lilade 1'.a ld dv sorteiu. elevo P<t~sar a um 
:;idcr<•r;.ic s p~rn mü>Wllr que o volttnr.ariaLlo outro i>onto, 1}uc s~ 1·el:lcioun .ii .::vm o 
niiQ 1J.1!>ta. l'orquantu c!es1!e lSi-l.. a.te ho.i<» art. :l' . 
ainda não li)i pos.;ivel 1>1'Concher. por 1!sse lfa aqui um:i. modilieac:ào n1J pn•jecto su!J
modo. °" chiros exh>teuros nas filc1r:is do 1 ~ti tu ti vo a p!'e..--entado por a.lgun:; collegas, 
c:o(ercito. !'com os quae;; t i»e <t !Jom-:i. de i<er si:;oat:ufo, 

Assim. Sr. Pre::i1lente, paroce-mo que 1l1r:e moditlc:•ç:io que coHsiste na reduc~:ii.o do 
múrcccr n <tt tençii.o d~ C<].m:na ;J. ernerirla pr:>.zo de serdço nas rllc ir:i.~. ele cinco a tres 
:<Jll'escntai ~.a pelo rneu illustl'e amigo ~ col-1 ar1tw :;. O prazo de cirwo annos é pc.ra nós mn 
I.ega, IJ honra.do Deputado poi- Pernamouco. tri.11to exa;;gerado e tem w mo consequenc1a 
emench es~u. que contém 11i:;;po~lç.Ci<!s que tm·mw 11"11s clilíi~il o vcluntarb.do. O citln.· 
>Mm J1:•J1ilit1a' '' Go•·erno '"no PNXimo 1·u- dii.o rJ110 <lesej:1r alisla1'-1'le na.s illeiras elo 
~ur11 exercicio, preenche:- toõw os clat·os '1<' exei·i:ito. tendo •le effect11n.r o seu con tracto 
ex~rci w. pr•J(1 pr;;•zo de cinco a.ni<os, r<'nuncia em geral 

Si o Cl)ng:·e~so .· nã.o adopta.r de.;;de j:'t "':;tn. a esse <tli~t;J.mi:nt.;. prOcu~ndo outro meio 
orr our.1·as d1sposic;úe.;; com o mesmo li!ll. a. em que prn;sa ter occup..'\<;ã.o. O pt'a.1.0 de r.res 
con;i'qnenc:i:t se1-..1 a :~ ·inu l!aç-.i.o, o an iq uila- aniw s. embora diminuw, é '1.·:ceita\'ol. 11 n;to 
me11to .Jo E-xercito, e certamente uão é i~fo o pode ser- mais r0<luzicl.o, p"rque só em uin 
que qne.r a. nossa. Constituu;.1\o. <.lesde que p1·a:1.o n i'to 1'e!ati \'ameotc curto se poder'..i. 
est;till11~c"u est;i i ristiWi\~i.o, cujo num.ero e utir.er um sol<.'lado instruillo. :~pto para. &oroar 
ti:ta•.lo annuo.lmente pelo Congresso. p~u·tc nus operações de gue1·ra. . 
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Accresce que, em um paiz em que se luta 
com a falta de ' 'raços, não convem affastar 
por muito tempo .iá da lavoura, já das in
dustrieis os cid,,dãos que veem alistar-se nas 
fileiras do exerdt!l e que depois desse prazo 
de tres annos· podem perfeitamente voltar a 
ter uma occupação em qualquer desses ramos. 

o SR. MARCOLINO MOURA - Um exercito 
de volunta.rios ;yor tres annos é um exercito 
de recrutas, porque depois desse tempo é 
que o soldado começa a ser soldado; até ahi 
é um verdadeiro recruta. 

apresenta é a falta de bareacas e mesmo de 
equipamento. 

O Congres~o todos os annos vota ve1·ba 
para acquisição ue equipamento, e apezar de 
todas essas necessidades nada ou quasi na.da 
se tem feito. 

Trarei agora um exemplo, que é o estado 
em que se acha um dos batalhões de infan
taria do nosso exercito: o 20° de infantaria, 
que tem o seu quartel em Goyaz. 

o SR. ÜVIDIO ABRANTES - Apoiado, sou 
testemunha. 

o SR. HENRI(,) UE V ALLADARES - Sr. Presi- o SR. HENRIQUE V ALLADARES-Ht alli ar
dente, procurarei . demonstrar que não terri mamento em menor numero do que o pes
razão o illustre Deputado pela Bahia, affir- soai que tem o batalhão; ha ainda m:üs duas 
mando que dUl'ante tres annos o soldado não especies de .a~mamento e o que é mais grave, 
passa de um recruta. Si nos affastarmos nem mumçao para um e nem munição 
da marcha segaida até aqui, em que se pro- para outro! E' um batalhão inutil, é um ba
cura desde o primeiro dia fazer com que 0 talhão desarmado, é um batalhão de que o 
soldado pratique quasi que exclusivamente Gover_no não póde lançar mão e com o qual 
no serviço da. guarnição, necessariamente se esta despsnden~o, sem o menor proveito, 
es;e soldá.do não terá a instrucçãv precisa sem çibter-se aqmllo que se tem em vista, 
para entrar .em operações de guerra. In- um c.orpo preparado.para, em qualquer emer
felizmente é uma verdade que se descura gencia, poder entrar em operações. 
um pouco da instrucção indispensavel, que e 0 SR. TIMOTHEO DA COSTA-E' um ba
a pratica do tiro, o conhecimento da arma, talhão destinado exclusivamente para fazer 
de prefürencia as marchas e passeios pelas guardas de honra. , 
ruas, a prompt ldão de movimentm em evolu- · 
ções e rrnnobras das difl'erentes unirlades O SR. HENRIQUE VALLADARES - E' a 
tacticas. I~to, porém, não quer dizer que o questão da politicagem, e seja-me permittido 
soldado desde o primeiro dia levado ao campo não ílizer mais do que isto em relação a esse 
da instrucção, p1'ocurando l'eceber todos os batalhão. 
conhecimentos .ndispensaveis para qne possa Or:i, si vir~os o descala.bro em que vae o 
servir-se convenientemente de sua arma, serviço relativo ao fornecimento de farda
depois de adquirir essa instrucção e p'.lr em mento, não ha justificativa possível de que 
pratica os conhecimentos que adquiriu em 0 Governo possa lançar mão para mostrar 
uma linha d~ tiro, em um cainpo, em que as razões do abandono em que jaz esse ser-
elle possa verificar . pela expeí'iencia e pela viço. 
pratica as vantagens que tem 3, arma, que Ainda ha poucos dias, aqui, no debate 
lhe füi confiadu, em menos de um anno, não deste mesmo projecto, foi dito, creio que pelo 
esteja apto par-a poder entrar uas operações illustre Deputado pelo Pará, que o Sr. Vice
de guerra. Agora, o que observamos é Pre~idente dri, Republica, ao ter de desem
que nem sempre se põem em pratica esses barcar na Capital da Bahia, a guarda de 

- . . d honra que teve de formar em homenao-em 
preceitos, muito recommenda os· Ha um a S . . Ex. não tinha o fardamento azu{ e 
certo desprezo por e;;sa instr ur.ção inrlispen- por isso, apresentou-se com fardamento' d~ 
savel, mas em grande parte não se póde b 

' attribuir isso sinão a quem está incumbido rim pardo ! E note V. Ex., Sr. Presidente 
da administraçã.o do paiz. que alli_ ha um arsenal de guerra que con: 

Si formos examinar o estado dos diffe- some nao pequena verba · do nosso orça
rentes corpos do nosso. exercito, encontra- menta. 
remos provas bem convincentes da incuria O SR. BEZERRIL FoNTENELLE - Posso ga
do Governo do paiz. Basta ver as difficul- rantir a V. Ex. que, em Pernambuco ao 50 
dades que ha p3.ra fazer mover um batalh'1.o, de ai•tilharia não se póde marcar uniforme, 
mesmo com diminuto pessoal, para nos con- porque cada soldado tem uma peça de f'arda
vencermos de q ne nem o que é mais co- mento · 
mesinho para urna simples marcha esses O SR. HENRIQUm VALLADARES - Na Bahia 
corpo~ possuem. . ha um arsenal e pequeno é o numero de cor-

Se_ ti ver o Governo de fazer partir um ba-

1 

pos que alli tem séde ; entretanto nota se 
talhao de um :ponto para outro, eifectuando esse i ncon venien te. · 
marchas , sem se~ J?ü~ estralas de fei·ro ou Em outros Estados, dá-se a mesma falta e 
por vapores, a pruneira d1fficnldade que se a tudo isto parece que não ha meio de ob· 

Camara V. III 39 
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vi~.!' :::in:l0 f :z~:i:rlv com_ c_iue cai'a corpo se 1 tisiai:er. o.q-uiHo que foi rlecret::i.do pelo Con--
in.:!un1ba t.lo foruec.imo!11 t.: do fa.~( h!..~·neTl'~) l :!t'l:'.-::::o : . .- ~ 
n{?ce.~sa:rio ús ~-. .. aç[::-: qnc r. co~:!pCHm. I - · · 

~Io.ie quo.e~tá no·~~a:n1e ntr; in~,ti!nido o l'~gi · · .:\.:·t. l . 11 Ftc<i.nidtsclejt... crea.rlo~: .. 
men do; eiJns·~lhos econ•lmico5; par~ci: cunve· l ". Q E~ta<lo lDtlior d-0 Rxerclto. 
ni0nt~ que ;t C)m:niss'1odP. YI&rinha. e-Guerra. 2 ·· :i. lntendencia Geral da Guorra. 
ou nue>'.i'ei si mi:ilhcn· a. Cornmbsão •:\e Or<:.:t· · 
mento <l.:i. CaLrn.m. pro,~u:•c ver a. exequibi!i· Nada. ·uisto foz-;e, e. note a. CD.mat·~ .qne 1~ 
da. l~e .destn: · rnedicb. que re~mto · ~-a.útajo.;:a , exr:clwií.o desta lei irn porta em e~onomüt. pn.1·~t 
JlOl':p.1e tlorn: •• ;;c muita menos <lispen1.lil1so o os cofres -pub' it'·os. ·f11poü;Aos. l Entrdanto. o 
:ttlq uirír o fa.·diunento para.º" corpos, com9 j Govffrno. que ~süi fazendo qne~tUo tie ec(o
ain !:;, ~e tem n va.m::i.gerr: de tel-os semprl'i :!''rni::t ntê ua.q1lillri em· q,u" wio deve faz~r
Jl<l!!Oi'.Clll dia. dns pe;;:;.s t!e fardamento. . l a·pr0pria expe1!kiio dt: Canuclos.- em ·cuja 
· _ Ifa,·end(> .• 's typ;i<; ~t!opta<k.s, ,, G•1...-er_nc> "l'~:1niY.11ç;i~ fo i tio .zeloso p_elos ~ofl't's :;;u-
nao tem 1r.a1~ que mannnr J.:i:tt'1. ca1\a um oo~ hlicos quo 1 ;1rommodou-~e pv;: ter-::e 1l ;i.'10 a 
corpos do e.xheito o 1,ypo. <l s.~irunct.~ (·s.<Je ?..s I e.;:s:\ exper!icão org:~niz;:çiio <le corpc U.e 
prllpnsta!.' ~r:lo :i.prose:itadas e da hi r<.>sulrs.. exe1·cito. porque. irin. cu~:.n.~· t.'l.h'.c7. a lgumns 
p11.1·ec~-me, 1n1:>. gr:~ude e.::inomia. B~st'• ,·er 1 ·le?.en~' cl l'. conto.e; t!~ reis rnn.is. nfi.<i qa_b. 
(!ue n;~'l !ia z; d1•:;µ= de traos_p(l!'te desses dar cumprimento a. lei a <1ue a.c:ib..i J.e ;o:e-
:lrt.~füctos snl·i: !d~ dos nos~os ~f.rsenac.;. r\r·mê . 

. \cc:·e~·~e itin,1a ([UI\ us~im v:it'·:<e fo:-oe.::er ! HI\ p::mC1Js dias· fcz-sa :i.qni refer·enc!:l. ao 
n~ cla.s:<ES J)oh·e:> meios <lr. tira;c~n i;~l·.1 pr"- , mmlo como o Go·.-e;·no estava tra.nsferin1!u 
dUé:tO de rnu trab_'ª lho aq ulllo :;ne nec~s~it<L· '[ otnciaes de u;n corpo pari\ out. ro, e. c:n 
:rcm pa:·:::. :::. "'ui. rnbsistencin. · :1.p11rte tl_ecl"reí que Cl'a tt•imill1a.nte o mo•lo 

o Sr.. 'r!~IYrm:o D.\ cos .. A - Mesmo pnr- 1 po~ue itich:J. ~iclo fe~ta a trr~ste;e1~c~:i. do 
que t'. mão de obra é muito ma.is bv.n~ta !-lés· co .- man_< a~te é. d_'.) fü(!al do b;i~li:uo ce 
t • l ,, .,, ar,1lh:i.l'1a r>e pos1i.::.to. 
e~ o,,arc::;. . Nii.o contesto nr.m ~011.testeí o direito q\;!I 

O SP~. !,fEr.Lo H.t~Go dn. nrn a.parte. no Governo asSi5-te de fitze1· a. tra.n~fcrsnci:i 
O Sr:.. Hi:::-.-!~1Qcs V.\t.LADAREs-A esse in- '1essfs nffi.ciaes; ntn.quei o modo por que o f~;r.. 

cémv'!n iente ~·.p·,·~sentado pelo illustre Depu- :i. .hornílhaç•ã.o por que fez pas>:i.r esse.;; um.
ta.do por Ma1 to Gro~so. ob:ecto d1zeo..io qu~ o cio.es. C<Jllcorre111\o para que os seu~ ~om
Govemo aqaL ;ia séde, podet·a obter :i. rnat<:- ma.n··1a1los os tenba.m na. coma de re_p1obos, de 
riR pri:na u~cessaria. e Jis ,r ibuil-a convc- criminoso::;. 
nientemente :~ris difi'el'entes corpos p&ra. ~e O tenente-cm·onelJoã.o :vrarques Henriq:ie~e 
fazer o t-t>ab:i.1l.lo <lo prep<11'0 das :;:eç:a';l do o major Ern~sto Yictorinn Jeolàs não tinli:•m 
fa1•de.IIHmto . i;l:.u1o moth·o p:i.:·a que o Govern~ pro~erl ·?:<.-;e 

ticss" mn•Jo. e. si ei!es tivessem commer,t.ido 
O Si:t. Tn.Frm:o D,\ C.n:rA - O trn.nspo:·te :>.l:."i.1111 ct:: ficto. âevi<tm ser ~ubme•ticlos a 

da. lll:\t.er!a 1»·ima é sempre niais 'barato do couselho·ce ii:vesti)?J.çJ.o e de guerrn. 
que o do 11ro lucto manul:l.cturado . O offich: l 1Juc de• i:t suh•t[tu•r aquelle co:n-

0 SR. HP.:>: ;n.;im-: \."_;r.,1 AD.\RE' - Sr-. Prc- m:iDd:i.ute foi part:t.dor •le um cfilcio do :i.ju
s iur:ntc, irei '~~O t'!l t1~it:u· •~!' outros no:i.to$ e dan t-, genr.rnl. no qu«I ~e i:fü:iu. qtH: 1.mha. 
s irtto que :::ili cst1.>j<1 p:·eser.;e o · illusr.,.e ;:ido i.ran~fericlo par;~ :iquelle comm:i.u<lü o 
~<.'ttdU d;L r1•;;. ··:::::o gnvor:iamenta(. _ (jUe a_i n1J:t •>ffi" Í<tl <Jll0 devia 3 Ili. :l.J.>l'P5eflf,;U•-se e (L<S1:-
1J:' p<>t!co no:::·r. 11-:n~ com urn-aao apC11 :11!0. mir imin<' nintatncnt-' o c·xercicin. 1~50 ~' i!·rc
q1:a11 .. ~o et< .~:l:1·u::. ·:;~ q'le !.i. m<J.>Lri.<l' os 1rni:u· t.;i.r::.o mni, <: lle n~o;;e o!Ilei( .. não se 
ab: ;:;o~ cümt':tettitlos pelo Gm·~rno. m1 a<.lrni- ·:liziilrprnl CJ dest!nó que se da,,·a ao teue:ltc
n istraçii() úo t!eparta.memc, d;t guel·l'<l.. '~ot·n.nel Marques Henl'iqmis nt"m :\O m~jor 

Começll.rei trazendo ao conhPci:-11cnto da. Jeol:.1s. · 
C:i,mara qu:: o G(mm10 a.trida nú.o entendeu Essa. vorda.deim depo~ição. feita. contra 
de-v0r exec1.üar mrn~ deiiliera.çâo Ço Con· todas ''~ P.mxes P.stabelecidas, por decreto de 
gre.~so, nem Giquer deu n.~ J"o.Lzôes porque não 30 d.e jnnilo. sú publicada. díns depois de 
o tez. pnst~ em pri1tica, tem o caradel' de ltumi

,\ !e.i n. 403. d0 24 l1e outubro de 1896. lh:iç;10. 
i<inda :1:'.o Le\·" ~xc~c11c.ii.r). f\,i ditn t~mbern que um m.vio de guerr~. 

Esta. H cre-- u o e~t:J.•io-mnior <lo exercit.r, foi prot1iger ~ss:1 depo~iç~o esr.;ici<ouan~u n:ts 
e Ir.t~ndenci:< n crat <.h Gut>.rra e t1~ttou da ;i~uas rio:Fort,a.lt>z11. de Santo Cruz, :'1 <-;;<pe;·a 
reo~·g:tn izc.çlo cl~ nutro< ~<:lr 1'iÇ(•S. de qHe ~e dl'ectuas>e a ;·etira<la. dos dous 

v o·u ler u àl·L 1", pelo qual ,·erá. a Ca.ma.r<.1 ol!iciu.es :i. r1uc :illu<li. · 
que ui; o se tra.:;i, do uma Simples :.mtori1.ac;-ão. 1st.0 é d•iprirnente e triste. Niio se avi!t:L o 
O Govet·no esta. abusando, deixando desa.- , soldado, porqu& todus essa~ otrensa.s atira.Us.s 
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:i. t~wh ,-o E0Id11lo . ~:i.!wm tnmbcm s br(l -1\ 1 ~m·van•Jo-m.:-: (nfr•t"r.io, pa.r. ª. c0mfaua. r em 
no.-S(l. b:1t~<leüa~:30lire a 110:5'.53. po.u·w. . . 1..1ut:·:i.. ocr:asJa:). . ~ 

"o - · T· i~.1 .. 0 .1 c0-.·i· ,_pl''••cio~·1:r•en'e Vou occup1r-mc <i:pr;n~s dos fa;:ro.;: occorri-
•• ":'>IL _ ·?1,.-". ~ J)__ - _, ·- • '-• - ....... v U(1$ ;;a Es•;Õla, Mil!far d0~:c: Ca.pHu~- . 
~cv,e 0 füHc,.no. . . . . Pd1·ece. não atiirmo, qw:d1a·intmt0 dos.lto·. 

Ô S:~. I-íE:>-;RIQL'E \":~LL.rnA:~ES:-Tc:;ntoU-Sü mens q: ·e t.lir"igem o Il(•SSJ ·pai/. . de :prOYOéar' 
faz·or u. :ue.;rr;a c.JU~;L em r:e1aç:10 ao e.mi:· os repubrica:;os; afim rle potl~rem vencel-os, 
imúidante <le _omr;i r~n-"t\l!;z.a. 1'••1fa ,<!1!'"':l •. su1).it1!!<•l.cs e assim êlomínarnm mai:;; á sua. 
po1·em. a.este re>p<:1!0 .. purqua esw. t~n.attva voritudc. . 
niio passou <le con•r,w leito a um ülll<::i;,l p:ir<e No acw de jnsubordinadi.O dos alt!:nnos <~3. 
ir p~l'a P-,~~ commi-;são. segunt!o i:Ji publi~udv 2>c·oh :-tilita1•: a su~ c11Jpa. estava ~ttenu:i.d:i. 
em jornaes n:i.o o!Ii~ines · T) _, . , pek~. pr·o,·oc~ção · d(I Governo, pele. procedi· 

Outro acto :lL;pl ·do Sr. L r<>stucr,tc c:t menr<J. rtch~ direi iucorrecto, do seu comman
Rep1:h:i,??, foi ter mawlu.·lo :·ec11':<.r <l·i s~u lb.nr.c. u <lú comrr::i.t:dante do cu1·po 'le alum
b~t·,lJ1ã1J u111 capi~iío, ~e;m qi:e t1ve~~e snlu r.oi; que n.to ;;:,uher~m p:·c.curara~ ll.Utori<ht
e:xpP.<lido o rr,>pect1~·0 1lr.•crtb. 1)1,:,; coru:Jete 11 te:; pn.ra vlJjec:tar·ll1c~ quanto 

O ,:,.;;itü." Fr~.n .. · í~co X:iYir;1· de ,\kll~~ts.tro 1\ c.·l·a lmnillt.tante, 1üi.o sú JJara os com:;andados 
Araujo :>offre'.I 0;;;a -pen .... 1JCJ:·que 1'1'·• t'r,·~:- "l'ITI<' 11~1'.1 os cr>:nm:i~d:i.rnes, o a.c~0 oo Go
olenle intêrlno d<i Cl1:h ;.!i:itar ~io E~t:túo •k 1 verno-:-e:.ir:i~.do lh~ as muniçli~~- A E~cola 
H:.th'a e ncst~ can1ctor · <-"qictlm um ~~l<'-1 ;,: 1 s~ou llt:'.a liumilliaçõ.o de ser de::armatl.a. 
~1·.:tn:r:i:t d.~: :::~W.Jit~·Ue~ aos gc!ler~vs A1•go~L~ e {}i.toif~tfo.·:.; 
ç,,stail:.t. . . . . M:litn!', nIT.o pos>o. c0mprchencfor que um 

O S1·. "P~·~:o::tt~e.nte (\a R0: 1.u: ~ ILca. QSt,?-\~a. nü cc:nro~-:ind;u!f.e ueixe ,1esa.1~ma1· a cc·~·pora~~ão 
sc1i d•r~iw Je füz~r· c~~c ofü :i;tl ~c;;mr par;t oue dirig'~. incorrendo na mesmo. suspeita e.m 
o PJ.r:·i. ma~ d~via f·;:•+o !Joli;~ meio~ lJUl:l ª que inconei·a par.i. com o cb.el'e d:i. Naçã.o a 
lei estab~lcl!e. oxpeiundo u jJEct"etL' :_~spe: corpt.:irai..:IT.o po1~ elle dirigif:a.~ 
ct!\o~ CJ qual, e:nl-rctt!.~lto, até hoje . nar.:. :'01 Eu nüo s~ria. o.1mma.tv!aut~ da Es·:~nla. f\lili· 
exy~1lid~i . . . . ., . 1 t:i:·, ~!'- ; r2sit.lente, destlc que o _P .. 'esil!e:ite 

Ll.>~nrue~teu <l._1nu:·i ~ sr. Prrsuler.,to d~l. Re- ·ida. ~{epub!ic:i. q~:izes:;c qu•J p1a.tJ1c~.~:.,se .es:3e 
pu:ilií"..;:. Otltl"..L ·dleg:d1L~ll.J2~ c!a[Jd;.>_ (:;1rtJ. Je a.ctO (ille 1'{-"l_)Utaría. lliHUil!l:l.OtO ]_):-' .. T'Q.. ffilffi e 
engcn h·~iro a u1n ~:Hc.i.al qu?. -:1 nao po~sue, 1)ar~. o;.; n1~~u~ c~mra;1ud:idns Je on\regar ss 
d1~11.-~ pvr (~smh~kc1u1cnto o:r1cial. . ~t~~111i~.ücs. ( .\.pr,i.o..'lo.::. ) 

:'01· ]lu<•::u•ia de l:! 1fa c:unca.:e. o Go,ernc l'u!1i:;~e-ii1e s. Ex. quando f0~s1.:. tcmjl_o. 
nDiikOu ~l c:tpitão d:) ~sw110-m:i.1or de <J.l'tilha- quand.o cnll:c;:;e p!·ov;1s wntrn. mim; m,1~ nao 
ria. Jon:l.th-Js d~ :i.Ici!o BtHTl~tlJ lJ~ira ex·:·rct:l' ;:·e ti2PSH.~ ~m-~·s~r nor ta! huuülhJ.1.:ãn~ E~ por 
íntr~rina11L·11:"' '' l::i;,.:a~· ,;e ch_rcctor lias ob;;i., i,t() que uigo quê _est;;. in;obon:in:1ç5.~ dllS 
milito.!'~.'; 1!0 J<:.'ta;!o <lo C~~r_;•. . . , . allli:DllO< tem [l. '1.tlL\ílUünte cla prOV0•\1~ltO dOS 

:'li se tra.tasso <lc um 01l1cw.l 1lc ;i.rt1:har;:i. 'llrn ü•e>.:n a respons:i.uilliJ:i.d<"> do Governo. 
qtH'. ti\·~.>Se :t>; haliilita\.Õe~. 0filc1~c~, ~u :i~i~;i. p1 ~iudos. ) _ . ·.• . . 
<l!na, s1mples:tieme poJ~rt..:. aHe., .. : quu d_c1· Vou most.l':i.r. S!'- Pru-iaenrc, con.o J.WOCC· 
x:tr:1 d.; p;c!'êO em c_ummis:;•ie~, 11.10 1'·1:opr1,1c. ri•·u o gt~llt•t·al Dco<loro. A<JUdlc co:-açiio no: 
d;_· ''' J!"!-'<J ,j;~ ~11g-.:nlt1 ·1ro3, utnc1z; s lmbd1ti~cks, h:·c 1 ,~que~ia. :J. o;r,·u~a.. muit:is ':c·~es qu:.:;1 
p;tr;~ 1aze1· r~d uorueai;-~cú, •tue té:m clll. '1st~. il:·ssoal, c:ornt:i.nto que não bnmllt~:;.sfü all~ 
talrnz, rnt.,.rts;e5 pan1culo.res. _ Aquel1e 01.i- q~:e, como t'llc, vc~tia.tn. mna. f,.u·dc:.. . 
ci,, l tem :-.peu,.; o t.:m·~o de :L:·t1ll1an1 · . . h:m J5 d<: novemlJro ele 11'90, rio d_.1:' da 

Cu:i.ti::uandv o Govet•no a proceder nss:m, ;~bi•rtm·a <'.o Congresso Constituinte, e bem 
•erea1os deHtl'Ll em pouco enc:irr~g'~tüo~ •1:.i.s sabido que sf.' dis~ri!mirnm muni\:o}::s em al
olJ~as mil;t1;·es nos E5éados. o!!Jc1;i.es sem .·.-u:is cnrpos desta gu.1raiçiio que ~omar':"m 
cu~so algum. po:-que . o St·. Pr·es:rl~ur 13 d.:~ pariu na. parada que se rcalii.uu r:e~sc cha.~ 
K~pul,füa .:ulg:i.·sc !t:ü11Jrt;i.do_ "- pu<!r.n· d-:r dt- o 2·• rcgimcnto llc :n·tilh;i.rt:i.. tamuen~ foi 
:p\oma ou titulo (Le lmb11ltai;a·J sc1ent1iic-.1 " iuuniciailu, e ou. que commanna.va. então o 
<1ur.:m riiio o tem. corpo ª'' alumno~ 1Ja Escola Milltar'. trouxe-o 

O ~r:. SJmzr.:D1,LLO C01mf:.~ - O Presidente tarul:c1n munichul0. , 
da R~·1u liiic<L esl:i. a.pp!icaGdo ao e:xercltv o A'~ 10 l1oras da noite ue 14, ,;ab'-!n:.to que;> Ee 
prmc{oio c0::irntucior1<tl d.e líberda<le rlo in.- rfatribuiam mun1ç.ües aos corpDs, os aluamos 
dustri;.s e wofis,;ões. da Escola 1lil1ta1·. :'J.U<.• semp_re_ a.maram ~a1s a 

• T -. • • , r ·~- 1 ora, estó !{epublica do qm~ os inu1v1(\uos (11.v'!_iridas), 
(1 SR..Hr>:\~iQrn 'I ALL.~DARE, A 1 · · c~·i!Ocl<ntlo a Patria acima d.e tur:o, mw 9lll-

a ' ~aut;t:;a. ic•«am lXlCCu:-~-r com aqudlcs que q,uer~1w1 
O Stt. Pr~E:SIDE:\l'E:-J<Í. e3Ü 0sg.;fa~a.. .então. talve~, segundo sn dizia, p1•octa!D-~T. a 
o Stt. Ill':Nimiul!: VALI.ADI~<:~ - Vou, pGr- d.icto.<lu::-a, fazendo a i1fosolução do Congr<>..soo 

ta.nto, restl'ingir as lllinh;1s ob~ervaçües, re- no mesmo d.ia. em que clle ia insta.llar-se. 
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Vi:ü coru o-c._or:io·d() ~lnr.mns munir·iarln: o 
mar<-chal º'~º!fo;•() ~oubc e m:indou <we pd• 
)Iil;isti·o d•1 Guerfil. fosc<t• cx.peuido u,,1 a>i~'D 
!'L'SCL'V;1do ao co.!llm;~:llianie d;L Esc1)1a,: pura. 
que e~:t<l d(!:;~{~.::;,.~ r;-i.zu<;~s que~_ t.inha tidu o- coin· 
ln'ia lante ·J,_i C;Jrpo. pal".• vii• com fiS Jlf ~as 
iúuuidad;~,;. sem· ter !'<:1·cl1ido ordem ne.;te 
SCtltido. ·Da.da. a r:X..~·l~c:t~~o dr1 riotida que 
lt:ivi:i. dw;ado à E~eoh, qmi~ i no.< Ultir:ios 
n1ome!~t0s~ na Es.coi:t. 0:1i.:,~ caria unt tin::ia. 
fa:it:i. re•11oi•s:i.bW1la,,Jc como o m;1.red1>~l !Jeo
<ioro, porgu<> b1m;; l«~:1ui·iic,1n•_.~ mni v:1.1'a .• ];í 
iÍefcrhie1· ~L H1:~p1dJliéi•-, d!-V:hi.~~r·i o 111' tivo que 
tlv~!·am os alnmno' p:tr•I' 111un1ci<1r·"<'. qu•1 L o 
c01l11e··111wnto ql!e. tin•ra.m '~e quo !'C r1t1 ,,.·:J. 
dls~ribuido r.wniçõ;•3 ao~ coqm~ d(• '1.t'ti!lla· 
ria e inf&.1Ha,r·iéL 

llt>1 a 1•:itp\i();1cão Pm «ilido<· 1-lropois n·rhal· 
mente a;) 1narceh~d D{~)doro~ que. dC!pO s de 
ou \~i1·-1w~ .. decJ:~r·uu l)U!~ L~U!JfhtvLJ. tJV co1nrn·;,n· 
t!ante <ln. Escola e no do 'corpo t.!e :'lu:imo5. 
q U(• l'C:Sjl"ndl•l'iam pi·1'l e· •rp:>:::-:lç•io. 

O comm<intl.-nto 1.1.<1. i::8co1a c1·a o f(eneral 
Ca~·1~Ual'ia. e o <lo cot'po t!<1 a!un1nos e:·u ~:·u. 
X:-:o SP. 1c-~ti1·ou uin é•LrLUclio da E~col:•., <• i~t.o 
QCl!·>C crn !5 de r!O\"C:,.liru de it)U(.I. 

O Si' .. B.1.P.BOSA L1~I.\-Ü IDarc~h::;.1 DeodoI'O 
não <:t'nht>eia o !e e1.lo • 

O SR. H~:"°lUl~í'E VAl.LAD..\RFS-Qna.mfo f.)i 
e.m ~5 1\e l'1·Ye1·1·i1·r• de lh'\Jl. di:. cm que ~e 
vro:.::etlfa a cl1_qç,1.r1 1!e _Prc...:~dentc da Ucpu
blka.. :1LB~t~ aq11e:lc cor!1Cl e~ta v~-o:. disµ~J:otu a. 
h;it~:r-s·It:.Ls r·u~i~ Ci•ntra ql.lc:n rcot·.~sc c1~>n
trarh:· it .:cc1,;i10 .lo Coug-;-~;;sn. Qu:1squ .. 1· que 
JU.<,;crn llS ele:: tos. a Esi.'()fa 1c11•ia IJlqJ'l'er· n .~ 
ru:t ... ~ ::;t !JL•~· \·eat11vu. a d~cbüo ~lo Ct1ngt·r·~s~.·,, 
qu:~nto ;i. ··h:i1~·clo da~ fiou~ pr-iawu·os rnughscrtL 
cio~ rl(J. Nat,:ào. n;"í.11 io~~1.~ ~\.::~tta.tta.. 

n:i.o ~:ic;101t:· ·"ia ;ipoio, ~abia mesmo Qlle a.ll 
a t.:On;-;~ft'<lt..,~ii.f> -:b.vr-i:lS"ft.. dirigldu. pelo~ ~ bê)fi$ 
repulJ!ict110,,ins,..;rr.dos p •r F'Jonauo Peix .. to. 
pa;-.i tl.;1!' u t··n<-L'•t·:; .. \pe e :·estalJelecer :1.,Con.· 
sr,itui.;fio (;i;,1:>ir11los). e o g0·H~1·al DeNlnro não 
in._u,\ .. u i·~tirar d:.1l!i llrn só ca1·tucho.· Indo 
m:ti;, l•mg-e, ·t;i·. P;e;i·leiffe, nesse regímen_ 
q 11c. s~ diz tiio condem:ia,õ.o, a. fa1•da não foi 
vi!ipenr.i~da pelo 1Mdo pnr qu_e tem sido u1-
t m:.ine:1 t(L Si for:nos pro,:urar- nus mini$te
ri•:s qur orig-in:::.1,am as donorninadas - que
,.tüi·s n1il1t<1.1•es->eromo~ ~uc os :1l11m.nos dri. 
Escul>. :V[ilítt:,1• em sua. rn:doria. se achavam: 
eo\"Ol viil»s ·nesta grande questão, e não a 
fa,·o'.' do G- vm·nú. 

O S1:. St,J:zED~~lLO Co1utf:A - Em rna to
tal ida.d.e, í:im as i·euniõe~, a.os mc~!in9s, fJ.lla
\'alll, e mio $e C<.tmmette:.i o crime de des
:trm;il-us. 

o ·S:•. Htcx1~rnt:t-: V,\LLADAl~E:> - Quando o 
Sl', Allred .. C!1aves quiz demittí1· um Ient~ 
vita.licio. rine era. o imrnortal Benjamin Con· 
stan ;,, o que rlependi~t de d~creto, e por 
simple> p:irtaría ao Sr. Serzeflello Corrêa, 
ao ::>r. Jose Felix Barbosa de Oliveira e a 
mirn. e ain•l:i. (tesli~ij.r a 147 alumnos p•.•rque 
~ora.m iJ. 1-eGni:lo de 2 de íevereíro de 18~7, 
ª" tlle:ttro necreio Dramat•CO, pres!dida pelos 
g~nernes vi"'c .. ·ad.i de P1·lo1~ e OeoJoro,oeSSé 
c'tia em que o batt:l11ão de engenheiros, que 
t't'i1 o corpo que est;t ''ª na Escola. ficou de 
pmmptid:io par•1, :'L prime1l:a V<>7., seguir, se· 
g-i:rJ<lO as determifü11;ões 1!0 Governo, a 
:nuni~'iin não ioi i•etirada da E,;,.ola Mititat'. 
c\l Li foi ,eon:::~l'Vtld<l e n~o se tez p~~s;::r :J. 

E~ "ola pela. littmilhação. que agvra. ihe roí 
i 11 1li~i1la p<'Lo Governo, pel•> :Sr. ·Presidente 
<la Reptiblica.. 

U~I :::1~. DE!'t'TAi>•) - Siio mcm<'r:we·i~ :<s 
pal:i.1·1'..- i!e l•nL:iu, <.lo c-O!'Onel :VloJ•eil'a Ce:;::n. 0 S1l. T:~lOTl-JEO JJ,\ C,1sT.\. - Isto quando 

c:<tamoo no gornr.:o da. lei. 
O .-;1:. I·l1·:~i:111t:lê V.1.LL.\D.\l~E~-O mareclml · 

iJ(:udol'ü tna~·o:; ::~ E~c::;!.;. Milit<n·. ]JOl' intei·- • O "-1:. H1·".<"RtQu1,; V.\LLAD.\RES - Sr. Pi~e
ni .,\:o •l·:• seu Mini$~t''' dõt. 1.~uei·i·a. 0 m:i jor ·,rt.lent«, pare<:e que o Govor·ao ( paJ·ece, na.o 
f;;lI'l>e :1ü~ ajucta11rn •l<oi c1rder1s d'"~Le irliwlit!"-'· ,a1!i1::iio_J. a'tento 05_ f.ctos e que vem elll 
lJ.ll·-' e1·u. o ::it'. ;;ener:it Ant~nio Frot:t. :nbt~ro apoio fü) q1H: estOli 1l1z1·n•lo, o que tem em 
1;ue h:1ria, puis "onsr.:wa qui;, ei!a estava. em nst.<1 e anmquifar o exercito. 
m:1.rclrn pa.r" S.Cllnstovi•i, l'ara to1H:(r qu;ü· O s1,.AFFo~so CooTA-E' o q11e pelo menos 
(lU~l' de:;!'o1·ço p~lo r1uc alfi se d_és;;e. O ~:in· parece. 
da.nte de·.· ordens do Ministro n:t· 1a mais viu , • . .. , ? 
•to que todlls os alumnos promptos e" bateria O SR. MELLO h.BGO - Com qne mte,e~se • 
fnrmada :i:m.ra. üm· a sal vn. logo que tivesse O si,. H<:NRJQU1' YALLADARE~ - com o 
conl1Pcim.ento rfa el1.:iç,1o ou para S:lhir :í. ru:i., ir:tere>Se 1iaquP.lles qi:e exploram a fraqueza 
~i porv~nmra não se rcs?ei•assc a dio:ci"ão. do Guvcrno. 1laquetlcs que o cercam, da
:Ofai~ urnu. vez os almnnos da Eswlfl. .Míl1wr quclle> que quel·em galgar posições a custa 
i;i.ra col!oea:r-~e em C.afüs:i da lte1rn.l >licH. ·e ,ia üe degratlaçi'•~5 >.nrama.ntcH coinmettidas com 
11a ç.,nscituiçii.o q1.1c tiuh" ttpen;;s t4 horas •' e me:ios;•r .. :w ct:t ela-;e a qne <lizem pel·tence1·, 
Yida. 1) m•nec:o<tl i.Jeodtirc•, ~ ,bemh; •:e mdo :iqudb qne nein sabem i>er amigos de seus 
isto, náo man•wu l'et1rtLl' da ilscola um só 1rmi\ ·~. 
earlucíio. (-'1/1"'"""'" '' r1pm·l<J-<.) SI'. Presidente, o:tn.lá. que a expetli~o que 

Qua.udo d.e;u-~e o golpe <le Estado de 3 tle e"til "m. Canud.Qs Iião venha. demonstr:n· 
novembro de 18Ul, eUe ~abia. que n« füco1a aquillo que llf)~te mo1Ui.mt1> pa,rec.e ser a. ver· 
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. r:ade.isto é; que o_ que se proi;.1n·a ;! o 'l.nnÍqui-· nunca se üfml'girá. c<mtra. o znverno do Sr. 
la111entn r1o exel'Clt.o. . . Pt'f'.Si•leri ' e 1h Repub! iG· . e'inqu:.~to ellé:se 

O que se t>Stit fo.zenrJo al{Oi":I.. r~:ii o q11e l"cz mao.tive1·.(le:1tto ,j, Gnn-titniç:"w • . C:' prwi~o 
o S1·. Out' .. Prtlt_o. ~Ittdam-sc !.i1~fo.!hões (le urn q11e s ... l!:x.n:io 11i; ou\· li:is an!S hncos<J.ue rnes 
pnnto para ·outro. coro.o· n0· tE.:1µ~0 1la.q11allé sii.o lw.rad0~ .P·"1' ai:p1 ;u.,s que q11P~1:m .~·1b\r 
rniniste1·w, sem que o ex •jam à~ .. coin·cnien- ~.-ja• :l qu .e~ f<>rom ,,~ 111,;i<>s Aa~t~ .ver o que 
cias do Se1·v.içu. . . . · · · . se tem p •Si!:~·lo •·..i'n r.ixl>" púl. du,;de,qan ert· 

Isto fer.·se .para. sat1sfu.zer a. · veroilod1>ü·os ti·11,mos tlO ·re)li ::1e:1 c<w~rír.acionaL e· nã.o e 11.-
r.1\licos... . . . 1 ... ,)fll.!'ll !'·S~·:J:L um •Ó l;Li;!:>.Q I)(; Vé11ha !1';17.!l!' ~ •. 

O SR. BEZ~~RRIL Fox7EXELT.E .-.: Aulico~: ci:.uv.ic-;:"iõ de_ que o •:X';r-,.:iro é 'um ol<:<tncn!o á, 
diz IJeru. " ! ill!:u2111~1 ~ª<'W do 1mme1!'0 . mo..;:!;ti-adu da 

O S . I" .· · ·, r ,, • ] ~.1cao. S. Ex:. !1ii11 rceu1~. poís-. que o excr-
)t. iE."R!QU_E IA~LADAP.l..o - ··:que c;to.11e!11 rnesmo desse Glub )f: l 1 t~r. a que 

pm~um•:nm tr. ~u !nndu. ir g,~~~..1.m!o po.~r·;fo ·s. tem tan; :i og<H'i~:i.. nilo d frei ta.:it·1 por S.Ex., 
. .. l~llJ [º1 que dl'!u log~l" ao 1." ck novembro 1 1i:i~ p•.•!' .nm J us :;;!11.;; sP,c:·ct:~1·\os, verrlad~íro 
de .8fl9 . . .' . . . . 1 ~1~1 .. 11~r:o que enXPr~:.:. h'•Je naqo~lla .:L~::o-

0 . 9'• i•eg;rnento 1 1~ c1wa!la.~1::i.. qne se achava 1 c!:1çiio. mi.trl .. t ic: quar.t•. ~e pôde ser. um 
,~yn Ott"o ·Prct.,. vern 5cmo,:i.:? l•.ara esLu. e,,. pil:•nlas::1:i.. E;se seu s~cretario r1ue li-

. · ,t:l1t<•l ; O z~·· ba.t<\lh<lv 1le l~liJ.n~.ar\:i. '.~:,!Ui ;~\ rllH!·Se ;'., "U lllÍlliStJW;iin qtte li;e e~t 'l COll· 
~·:?.!':l o :\maz ·na.;. e o Sr . \lu;·c. Pret? nii.o , fhLl:1 r: nii..o va r:ermt·i.i;L!' nnis o. mM·ch:~ 
'.e~·:, t.empo de <iprce\:i.r o \'ewlt.a•lo ú:J. su.:. 1 g11ral .:a ~iu rrdnistrá,·ib. •.m:niscuimlo-:;e :n:i.-
90.,t,c;i.. · 1 qaíilo qvc 11>i.•.1 • l •l »º('1:\t. ~;-. 

O Sr.. Co>T\ .Jux10R - i•!a~ :: êpoc'I. não 1 _Assim. ~· ·1! ho t1:nliem ! •\"l'ª! m: u pl'Otc;;lto, 
F!:'tlo a lll;!Smit. (Tr'•cur>i·sc ª1'"'·;~~ i;;i:rc os Si·.~- 1 nJ.ü cota•) Gl ,[1t;i.:·. r>n:·q•te uao e n,.,;;.e c:i.
ç,"''' J.,,,ior, Frerl,r.:co Bo1·ge«, '1.',motfi.:;:i d« , 1~1ct~r q:ic aqui me :<chc:, 111:1,,: C<•ID? l'•~Pl'~· 

.. _ -":o.~la e. Akuca.~lJ"tJ ª ) j ~1~nt~!nte da O:tç;{i..J e C~>ÜlO :J("pal1HCLi.ílú, cnt1 CC'$ 

O Sl' H"'XIHQUE v .u y ln IV" _ V E . ,. e;,es fi ·r·ildC's e. rtn!\\V'uio:,. !>::i:LtOS qtte ?<1.l'tem 
11'" s·t't'.• 0"· , ue ,v·e· ,:0·1,, ·~- .:t.s ·o . · 1,~- , rJ,1, ;:: .. J1}% bit1XO$ :.lo p .d <i.C!ü do C•tttl~>e . 

. l v ' t• ·1 ... r .. v C..:o\ • l1 no \. sÔ - f:J[ ,., l ~ · ' ' 
Granile do Sul. on•le o Guver110 esl:·~ ;i nn~1· ! "· 1.i.o " "1·) 
J>cnr;oçiies t1e lJa.ta.l ltõc:> do u;~1 ponto pal'\t 'i Fica. a. tiis~uss1o :i.Jhdu. pel3 hora.. 
antro. ::tc:i.rreta.ml.o bto enot'mcs dc,;pez~s 
p>i.!'ll os corres publico;: e ~impl~~men t~ p<ira 1 SZGU~DA PARTE DA OíWE~! DO DIA 
S<\füfar.er nii.ll a. necesstda<l~ m:is .i. c:>.ut·ichos. 

O Sa. Cosn. Jcxwn - v. EL ~ontest.."1.1 E' "·nnnnch•ia a 3' discus~iio àn pl'ojedo 
a ne---essi11:i.de que h a. 1!e mandar-~c t ropa. pai-a ! o. 176, uc ISQô, r efvrma11.!o o Cotli;.(o Penul; 
C:i.nudos 1 1 · 

O SR.. Tntarnr::1 ll.\. CoST.\ _ E;;se5 vão O Sr . • J~::íio de S i queit·a (pel(i 
par:i. J;\. ba.ter·- sc e morrer nos Vt:!rda.Jeiros º"i'''~) ~ede :~ M~~°' . par;~ ,'!1:rn:!.~: 1rnbli7~r 
rua.t1tdO•lro~ . ( r,·nca•i1•!<., ..;io{ento .. C'.pa,.t·'C •!ntre ll~ ~1''2': 1 '' dn Cl)dffl ~:·º? . ~~·::J.t! '. , lO uu ,sr . -:~ · 
M Sr~ . r. • .,,iodieri da C:o.•ia. Co"N ltmior e 11?r,1l :s.ilon. 1~e qu .. , leu ... r ... ~hoo no sr.u dL· 
Atencas:ro . Twm<lto. o s/. l'>·esiileM<: sus- c•u-so ,1~ ., ll"Je .• :·ehmr: '~. qu., ~? acha em 
pct1dc a ses9crc.) porle:r elo ::sr . dr eec1 o:· da ~ecreta. ri;1 . 

Sus11ende-se a. se.'>•ã1 :is 3 llor:\S la t.arde. º· Stt. Pr..c;;swi::xri=; - O nobre Depute.do 

Re:i.bre-se a s~são a.s 3 hor:i..; e 10 minutos. 
~:m1. a. tt en.fülo. 

O S r . P r " ~ident.e _ Con tinúa com Documentos manda:l.os !)Ublicar por ordem 
a. palavra. o S!' . Henr ique Va.U:i.da.res. <la .MJsa.. a requerin::.meo do Sr. Depu

tail•> J oll.O de Siqueira. 
O Sr. l 'l ent•iqne · Va! l ~l.dnres 

(caatin1,1a.wlo) - S1'. Pt·esidente, lam .. htand<> o 1rELAT01:10 .\l'IH~~EXTADO AI) fü:\"f~TWJ D.\. 
i n.~iuente pal'a o q11al não concorr·i e que doll c;n:1:1~ .\. sr1m:1: l'.1.CTos Q'Gl~ si·: 1:t~L .\C!<1XA:.1 
em 1•esultn.do V. Ex. usar da at<1•ibuiç:io :re· ,~, ~:x1•:·:Pii;iii::s in Foi: r;A ~·Et>f; ttAL xu ixrE-
gimental de su~ptnde1' a ~e$Si\.\l , e att.enden·1.0 ltt:-:n. 11E"T1; E>'T.\llo r-: Ql!f: T!Vr:túi.r UlG.ui 
ta.mi>em estar terrni11ada R. h•)l'<~. e não po ler 1>\JR.\X'l'S:: o ~1>0 <::i.l~nl.\.:";! 11) ;-;;o 3., 01sTrt1cTo 
P!'•·sc:.ruir nas c" n.::ide1"llçi:ie3 que lLÍn t:~ tí nha. l!!LlT.\lt . 
d~ lazer para demo~tt'ar o qu1: n tn o St'.Pre:.: . . 
,,i'd•1nte tla RF-puhlica. tem S•• aJI'.1.~tado <lo 1 N<~ momflm.OS<l suppo;:içãç> 1le haver sí~o o 
cumprimenw de ~tn dever oa n1lt nin:i:tracã.o t~c1.o_r!a •ninha exaneraÇ~o ccms•q_u~nci:i. i~
ü;i, guer l'a , ,·ou to.rmina.r d0clal'a.ndo it. s. E~. 1rn•dw.t;i 1le r:ictüs que ~e pn~ udem as c:<.:petlt
á. Ca.mara e ao Pa.iz. que o exe1•cit.o nacional ,,oos da fo~çn. federal no iuteriotdestn Estado, 
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acto essl'l que, si me é permittido, r eputarei l recursos que lhe competiam, penso haver 
de grande acerto, por descobrir nelle, tão só- feito quanto possivel. A 2t3 do referido mez 
mente, o elevado alcance do Governo da de novembro, seis dias depois do assalto de 
Republica, evitando com a sua acatada reso- Uáná, chegava á villa de Queimadas,rnargem 
lução um possível e improficuo conflicto de do prolongamento da estrada de ferro, _essa 
,iurisdição entre p governo estadual e o meu nova expedição, unica então em operaçoes e 
comman.Jo, para o que entretanto, nenhuma· de que passo a me occupar em largos traços 
mente eu concorreria; peço venia para a sue- tanto quanto se faz mister. 
cinta exposição que ora faço com o fim de No di~ seguinte referi ao Sr. ajuda~te.,.ge
e~clarecer convenientemente a attitude que neral o telegramma recebido do maJor Fe
assumi ante as cil'cumstancias que por ultimo bronio, a quem prestei, tão promptamente 
me cercaram, obedecendo sempre e indecli- quanto possível, os recursos que s licitou,de
navelmente, como me cumpria, ás ordens pendentes e ao alcance do meu commando. 
desse ministerio e das quaes não me desviei Era-me impossível, porém, prestar-lhe lGgo 
uma só linha. Assim e comquanto me pa- os reforços que peíl.ia-me. A 28,manifestando 
reça jà estar o Governo de algnm modo orien· o seu desejo de seguir, entre outros assump
tado a respeito, pelos frequentes, longos e tos, perguntava-me quando partiria o resto 
minuciosos telegrammas que lhe fiz passar, da força. 
tenho por dever,na supposiçã.o que alimento; Respondenno-lhe, declarei que os reforços 
referir o seguinte: Cumprindo a sua ordem, opportunamente seguiriam; que dovia iniciar 
exarada em telegramma do Sr. ajudante- quanto antes as operações,cuja demora pode
general, de 21 de outubro ultimo, prompt!!.- ria acarretar prejuízos ; que convinha apro
mente satisfiz a requisição pessoalmente feita veitar o rlesanimo produzido nos fanaticos 
pelo Sr. Dr. goyernador, de uma força de pela derrota anterior ; que o triumpho do 
100 praças da guarnição para atacar os fana- tenente Pires fôra. devirlo principalmente á 
ticos do arraial de Canudos, dizendo-me ser presteza de sua marcha e á sua decidida re
esse o numero a tal fim rnfficiente. solução, e autorizei-o a tomar medidas ur-

Ao receber as suas ordens,íiz-lhe. portanto, gentes que se tornassem necessarias, inde
a,iresentar sem demora o tenente do 9° bata- pendente de consulta. A 29 respondeu o 
lbão de infantaria Manoel da Silva Pires Fer- dito official, a.Iludindo a topicos do meu tele
reira, 1ue a 6 de novembro seguiu para Joa- gramma,revelando o desejo em que se achava 
zeiro, atirn de cumpril-as, com tres offlciaes e de cumprir o seu dever, explicando a causa 
104 praças de pret do mesmo corpo, coodu- de sua demora e promettendo operar em 
zinc1o apenas a munição necessaria e uma pe- breve. A 30 telegraphou-me novamente sobre 
quena ambulancia. o panico reinante em alguns pontos, desen-

Ao seu encontro fiz seguir após, por julgar contro de boa.tos e outros assumptos. 
imprescindível, o medico indicado pelo respe- Respondi-lhe, accordando em assegurar~se 
ctivo chefe, !evaodo mais alguns 1•ecursos bem das informações que pudesse colher, in· 
para o exercicio de sua profissão. sistindo na conveniencia de iniciar logo as 

O mais foi feito pelo Estado. Convém ac- operações, mesmo com vagar, uma vez que 
crescentar aqui que ao tenente Pires Fer- de outro modo não pudessem ser, porquanto 
reira apenas disse, na occasião opportuna: os reforços viriam ao seu encontro no ponto 
«Salve os brios e a dignidade do exercito na onde estivesse. 
commiss5o que vae desempenhar». Aguardava, nessa data, 150 praças de Ma-

Do que passou-se com essa expedição dei ceió, das quaes só poderia dar reforço após 
promptas informações. O relatorio apeesen- os recursos materiaes esperaàos do Rio. Em 
tado por ~,quelle official em seu regresso, as :1 outro telegramma, de igual data, deu-me 
completará. Ante a noticia do assalto de varias noticias colhidas sobre o combate de 
Uána, improductiva victoria da força fclderal, Uáná, de pessoa intima do coronel Leitão, de 
informações insuspeitas sobre as condições Santa Luzia, dizendo que este, chefe politico 
dos fanaticos e a insufficiencia de pessoal e e potentado do logar, commerciava com os 
meios nesta guarnição, pedi recursos a prover fanaticos, comprando-lhes pelles e sortin· 
estes e autorização a reparar aquella para, do-os de armas e munições, pelo que estava 
continuando-se as operações,chegar-se ao fim alerta a seu respeito. 
desejado. Assim, devidamente amparado e Communicou-me no dia immerlialo, 1 de 
autorizado, fiz r;;eguir para o centro, de bar- dezembro, entre outras referencias, que es
monia com o Sr. Dr. governador o fiscal do ta.va preparando a mobilização, realizavel 
referido corpo, major Febronio de Brito. com até a prox1ma quinta-feira, e solicitando ao 
200 e poucas praças, inclusive 100 rle policia, rnunos 100 homens dos chegados. 
um canhão Kmpp,calibre oito, e officiaes pre- Nessa ultima data reepondi-lhe então, ma
cisos, sendo elle convenientemente instruido nifestando-lhe a satisfação, que causaram-me 
pelo governo do Estado, que, na prestação dos essas communicações, e a esperança que 
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Íin!J:.i. t1e l'eafüa1•-oe a )n<).l'Cha irri-::i1·eterivel- brios com a demora '!:Ol'lfü::ida, ti.O eifümsias-. 
mente aci !!.l-v(lr·ece1· daquelle <lia eq'ue 3 forçs. mo da. tropa. ci. anergi<J. e i::.c~i..,'dade empre.
pedida IJreve est<l.ria. <W seu .encod1·0. poi~ gaJas pa~·.1 co1~~gui·l' conducç:J.,: E! ao avassa
ag.11a.rdava.-apenas muniç"1.o e vencimentos. lamerrto de tuilo pela poltt'icõ, n, pocM de 

Anlió._alid~-o convenientemente sobrrj <\ con· p:1t"ec1:r-lhe h(l.v()l' ciumes ~1os p1·.)t;ríos enc..1.J.·· -
- fül.nça.n~~ tmlla ,no .bNn 11esempenho dn. sun.1 re::;ados da consecu<;ã:o rle tr<t:1s;;ortl!s, sa

ccmnll~s.an,_ fombr~i-.lhe -por es~a oc. c~sião a j lit-nbnrlo à su11 in.depemlcnci:.t,·5olif'it·a.ndo a 
convemencia de certas medíd;;s tactica!>. · I força. é ot•delll. · · . . 
/élegraphri tai;io:>m a.os Srs. ~judante · . ;,pàs est6.ieir.graphciHne il!lm.odiat:i.msate. 

g .neral. ~ qnarte_ m~~tre gO"ne~n.l so.!Jre os .dizemio tiCllsfo or·a.ncuillo s;,1n·e 1;oaws. a cujo 
~~ba~:c0~ l'~s~l~aot~s. n~ oper~ç';'~:" da. f••_l;iJ: respeito tiol1a _eu ~- SP.gurançn. pl'eCisa : que 
ue J>e.,,_amen~o ·1• "u~rn iça0. P~l 1~~~ l[ ue i.'.~º enceta.•sc a . su~ · mal'eb.~t. ca.,o uinda. não a ... 
po .er1~?1 o. 

1 
re_f_crri;cos ma.l'cl.1<•~ :;(.m :ven~.1 -- bou-:.osse feito, me~m» que !Jsse praciso 

. ~.oeu~o'-'. ten,.o Jª no dia :i.ntc'i'.'\Ol' remetttdo acamparam ~1,itHe Santo. ó. e.~pN·a de recur-
1\q ned,.,, po.ra. s:ua. rnel!i~r orient.-i.t;ã.o e~,, sos; que dentt\1 de l~ous úias segUiriu. a -força 
Gov~~no: ~s ,C~~Jlas dttS mt.nhas-~rd;;n~ do d:a pal'a. lmxUi:t!-o: qne eséav:i. m1i ·cornrnnníca.n
~s.' - J l. r:, ~33:sol~':~ as occurrencui.s do centrn ·!o com 0 gove~·n:tdor S'.llll'<I a.;: tlifü·~uldaõc;:; 
co,n ~, lv; e~ r. de.a.. . . d ,1 con •ucr,,5.o e que opportunam.errte ihe. fa-
• •\ ~ t.eclai:_oll-me o ma.Jor ~~brOUl•? que. ria c"rnmmiic:1i;,ões impu1·i;;mtis~imas sobre as 
~.em.o mun1ç:1n em o.buni!ancia. :po~~a c;u operações, etc. 
1a.ze1• seguir a força pedida. o que t:ccillta.r-1;). 
o exi~o das manohras pa:·a :: invasii.o de ca.- N.;.-:~e mesmo dla. 3, chegou (lO iuterlol' 
nuLlOs. e. entre ouwos !l.;lSUmptos. que ::ch:t- o tenente Pires Feereh·a. cu.ias infOl'mn
va-se c;rn :no'fir:;entos 'O!'S:><•.mtorios par3. ções Yieram conoboral' as in•lUroeras que 
mu.rchar no dia immed.iat6 ;1 qtlint;i-Jeir;J. eu j,~ <.inila sobre ~~' co:i1!ições "Vanta
apr1L'la1la. E no teleg-i·amma. posterior. da josn.s dos fa1uí.ticos, ent numel'D de ce-re-.i. de 
mesma data. referindo ter 2;4.:~ praças. inclu- 3.000 comii<ttentes, ._ec.tl'e os qnues grande 
si\·c M deixrulas pelo terie-nte Pire.i. emrou numero bem arma.do e m1mü:i:>.llo; SQl>I'e os 
em -v:<rit'l~ considet•ações e disse conceber:i. a recuI";;os que lhes er,im 1'ornr:.c:idos. a. des
necessib.a.e ilo 400. pelo qui~. si lhe remettes- peito da m:i.i01· vig-ílancia; ap;.reh~nsii.o de 
::em mni~ i;;o ou 160. <J.creditnva _,m nm tixito uma reUJessa. q11e lhes for<• feit•• de 50 cara
cui'°'pieto. Reperiu_niio prectsll.r de.munição, bina.~ e respectivas muni•;·õ~s ; sobre a quan
eso11,r em preparatin•s i!e ma.rclla. e re!e~·iu tiàade de adeptos por fa.nn.tismo •!e quedispn
achar.se ern grandes difllculciatle.s 1)ara aeciui- nhao ::dsmatico Antonio Consetheironas mr:ms 
siç~O de :mimae:s de con<lucção. • - ele l':llllS explOl'tl.ÇÕes,olonà.~ destruil'a. ·e retirara. 

Att~udendo então a que eHe conduzira a tudo que jlO•hisse aproveltar <i.s forças; ma
qur1rrti:-!. '?e :?5:0uOS, regui:1.itado. do. DE-le<Tacia gotes que cm·ríam a· tlefündcl-o e desaITron
Fisc•:l pat-a (S vencimentos ordin~ri;;'s do tal-o da d~rrom, anterior, etc., e'.C. 
}'.H;!,;soal, como orro1·tuna.ment,e decla.rei no Em 4, communiquei ao major :'ebronio que 
Uoverno, e ,n;tenr1endo ~mbe1n i sua insis- n<J dia imrnedia.to ~eguiriam l'tO pl'l'ças e 
ten1~ia na rcmes~n. do reforç,-,, doclarei-lhe ter tres officiacs, o que offc-ctuo?.J-~c: üei de i:.udo 
lOG !1omet'S promptos a s~guil'. Nfo pô''endo· ~cienci:~ ao Sr. àjutla.nte gene:-:i!; Cl1rnmuni
"J)Oi·en::. ser c,stcs pagos aqui po1· !alta de quei-lbe :L minlm resnluçã.o l:e organiz..1.l' 
~".leios.' pe!'g1mtei-l!l.e si t'.i~punha de i·ecm·scs novo. expedição. afini dn vp:o-rt t' po1· Qlltto 
:para isto. ponw e:>al o rne>1w:> objectlvo. p~l'.1. o que 

Xo ilia sosuintc, 3, aindn. ced(l, exigindo a;;unrrla.va. sôm12ntc o~ indí~pcn~a,;eis recu:r:sos 
r~~posta t:rg<'nte ao meu tcleg;a.mma- ctnte- pecuni:irias .ià s.olicit~ido~, etc . resôluç:lo 
r10!'. rerguubi-lhe sí já. estava em marcha e aquetla que me íbra ~uggeri<la peia situação 
onde :tcampado. dos f:tnr.tic<.s. attenta ;i. lnsr.ante nece~sidado 

Neste interim. recebo a su:i. resposta n.ffir- ae exito f.,líz, jã. em ·beneiido .to E~to.do. jâ. 
m::itiv~. ~ol>l'e os vencimentos e mais dois pela homa. do exereito,empenho.<:a nes;s."\. com
ouh'us tele r~:mn:1s m1 m€smn. dat:i. .. Um mi$$il.O • 

. s·)orc o t.;tc..rdamento da sua mo.~ch:i. p:i.ri\ 1fa mcm~a. data, recebi do Sr. 3.jUdante ge-
o. mrcle. peta rlifficul<lade de coaducc:ão com- new1l. em telegramnw. d:i. ""sp .·r<t, cflmmu
ple1.a. cru comt>quencia da gra:Hle falta. c!e nicaç1o de haver o Sr. Miui~tro c.1deno.do que 
:i.nimae~. asse.gu1•ando o sen esfo••<:o em ir àcl'ia eu tele,:rapí:ar so'•r<?: qua quer· :i.itera
coi~])lel.3.r ::1 m;·)bllid<tde d:i.s fo!·ç:is em ;..·Jon tl' •;ão 0cc:cn·i11:i no centro do Ei>L'ldJ __ 
Sant ... \,. ~línclin<10 ao desencont-ro c.le boatos, tmmeilia.tamE:1ltC re':iprrn1ii, !'ec~pitui<ind1;1 
t.·:~nw·ni~n~1a~ ~!e 1h'n.ute1:·.~·-1ne deUt.~~, noti- [ígt~i!·~menté o.s di.tfe:e1..:~es Lt1:nJ1!.-unicu.c;ões 
•. ,::e· .. •.i<· C:1nu.Ja,. 1.<k.; nitro, em respn~rn.I que no~>l' mesmo w.ii.i<lo ha.vi:;. úiiio e eouti
ao m~tt, confirmaa~,1 o que me ~i~igiN sob:·e I nu1u·i:1 a fu•;e.- pa.ra._ sc~~ncia. e _t;·:i-nquilidaJ.o 
ve11c1menros, alluthndo ao p1·eiu1zo de._. seus do GO\'Gl'nO e termme1 alludmo.Q ;i. conve. 
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niencia de não serem tomados em consitlera
ção telegrammas passados para as gazetas. 

Officiei tambem ao major Febronio, dizen
do-lhe, para que tivesse ainda maior con
fiança nas suas operações, que estava orga
nizando, com as precisas res<·rvas,uma nova 
expedição, a marchar por outro ponto com o 
mesmo objectivo e cuja marcha e modo de 
operar opportunamente lhe communicaria, 
razão por.que não lhe podia remetter ja um 
reforço maior; que, quanto ás difficuldades 
alludidasem seus telegrammas,tinha me com
municarlo com o governo do Estado no 
sentido de serem minoradas; que, convencido 
de saber o mesmo official collocar-se acima da 
mór parte dellas, tinha a certeza de des 
apparecerem em grande pnrte com a sua 
marcha, que encheria de confiança as popu· 
lações, que, atterradas pela duvida, no prose· 
guimento das operações, r etrahiam-se pro· 
duzindo embaraços . por ·tal modo remo
vi veis. Ainda nessa nata, pela manhã, tele
graphava-me elle, dizendo que, impossibili
tado de marchar anteriormente pela falta 
de conducção, achava-se em campo, de armas 
ensarilhadas, prompto a fazel-o a primeira 
voz. Nada, porém , de conducção completo., 
apezar de red uzido o trem de guerra. Pro
mettiam-na para a tarde. :lizendo mais exis
tir alli em Queimadas balburdia completa; 
qua todos mandavam e ninguem obedecia; 
todos promettiam e ninguem cumpria, pa
r ecendo-lhe minar egoísmo ou dPspeito; que 
faltando-lhe montar1as e precisando ,ómente, 
para a conducção, de 64 animaes, apenas dis
punha de 60; que achava-se em constrr.n
gimento e até desespero; que agentes do co
ronel Leitão enviaram a Conselheiro, por 
Itiúba, armas e munições, dizendo-se que 
iguaes soccorros haviam seguido pela estra
da de ferro do Timbó; finalmente, que sua 
força estava prompta, disciplinada, affiicta 
pela operação, tendo por Jemma-vencer ou 
morrer. 

A' tarde telegraphou-me de novo di 
zendo não ter ainda a conducçã.o precisa, 
o que manifestava francamente attribuir 
a desencontros políticos; que ao clarear do 
dia seguinte se poria em marcha . ainda que 
devolvesse parte da munição por fü !ta de 
transporte, estando resolvi do a marchar 
mesmo a pé; que, como soldado, era sua 
funcção morrer; que o governador estava 
ill udido pelos seus de lá; que em tudo havia 
embaraços, inepcia das autoridades, achan
do·se em antagonismo o coronel Leitão, já 
mencionado, e o Dr. Arlim1o Leone, jurz de 
direito do Joàzeiro, etc., etc. 

Tambem em data de 4, já uoite, recebi te
legramma do Sr. general Ministro da Guerra, 
declarando que os publicados na Capital Fe
deral indicavam não ser bastante a força 

em operações no centro contra Antonio 
Conselheiro; que interessava-se muito por 
estar ao facto das .occurrencias; que convinha 
empenhar tudo para debellar-se o mal, evi
tando-se a possibilidade de qualquer revez, 
que seria de pessimo effeito. 

A 5 respondi o telegramma acima, mani
festando estar de pleno accor io tom a opi
nião do Sr . Ministro e abund:,rndo em consi
derações neste sentido, razão que justificára 
a exigencia das minhas recl~\Illações. B,efe
ri-lhe as difficuldades que che.,· :ararn ao meu 
conhecimento sobre mei0s de 1.ransporte, que, 
por falta de recursos pecuniarios, não po
diam ser adquiridos aqui pelo meu commando, 
recorrendo assim ·ao goverrnvlor, cuja soli
citude manifestarla leva-me a pensar esti
vesse em iguaes difficuMades quanto áquelles 
meios, attentas as reclamaç,ies do centro. 
Communiquei-lhe a marc:tw. de mais 100 
praças nesse dia e pedi lhe n&o désse inteira 
fé aos telegrammas passados para as gazetas. 

Ao major Febronio procurei tranquilizar,di
zendo que seria incapaz de s1,,cri ficar a sua 
força.que convinha marchar,eerto de ser am
parado em qualquer emerg,mcia. contando 
seriam removidas as suas d;tficuldades em 
cujo sentido eu não descansava; qúe parasse 
onde o seu criterio por qualque1' c_ircum· 
stancia julgasse riecessari o,qu ~ com o reforço 
se ~uia officio meu, que se gHardasse quanto 
possi vel de falsas ou apaixo·.iatlas informa
ções, etc. Achando-se aqui Gm tlisponibili · 
dade, com assento no Congref!~o E~<bdoa l. o 
capitão do 9" batalhão de infa,1tarfa Salvador 
Pires de Carvalho e Aragão, que tem desem
penhado varias comrnissões no interiror e 
conhece toda a zona do norte. do Estado que 
serve de theatro ás explorações do theo
maniaco «Conselheiro» e 9, desoeito de outras 
informações e estudos feitos ó·'."ibre o mappa, 
officiei-lhe pedi!ldo promptos e minuciosos 
e:;clarecimentos sobre toda es:Ja região, diffe
rentes caminhos que a força tL1ha a percorrer 
e os seus recursos prova veis, no que fui op
portuna e convenientemente c.ttendido. 

Recebi ainda do Sr. ajudante general 
comrnunicação de que o Sr. Ministro deter
minára informasse eu urgenb e detalhada
mente qual a força federai. que operava 
no ceutro e qual a restante nesta Capital, 
declarando a conveniencia de não subdividir 
a força em pequenas fracçoes e sómente 
atacar quando reconhecesse favoravel o exito. 
afim de não ser aquella de~ :noralizada: E' · 
occasião ele declarar, o que, entretanto, de
prehende-se da leitura feita, que de todas as 
occurrencias expostas teve o governo do Es
tado o conhecimento precis'-' naquillo que 
lhe a:ffecta va. • 

No dia 6 prestava eu _ as informações pe
didas no telegramma anterior,affirmando não 
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firl a. fraccion3r as forens; re.lterando ::i. n~-1 puramente nlilltar, n~nhum emba.raêo '\)t'O'." 
ticía. t! ;i. no~-:i. column:i. que · projC('.tara., ''º '1.uziria :s!uào maior se;;-ura.!l~a ::w. mn:rcha, 
motlo por (]Ue u.ma e outr.a. -OJX'l':l.l'lam. ro.zoioJ uma ve? reuni·l;,t · t11'l1>. - a força" ·sl'l,'Uorlo :\S 
que j "stit\ca/1;1. · e>se pl;ino.;.Quamo · ú. ·Scgu- iogtruc<;ões~ de> . Qo't"i>rn0 eh., U!.'líiio .e . <1~s. 

"ra.n§a. doa.T"J.que~om: :i. cJ>rtezíi.'d,e ·e:x.ito . ia- quae8 riib Cl\"bir.-ine- o <lirc,iiu de :.1fl!i!tà.r,:ne. 
voravel. disse ~erfa preci~o que tivcssernos A 7, si:rnpr1~ · 1w pl'opô~i10 '!e ronHnanir:;1r. · .. 
pl<mó ·ÇOnheclmentn c'.:·s elementos •1 e que :~o Gr:ve1·1:0· t~1loo os·m,,i;;; 11etos re!11tivos ús · 
di~punh:trn os fün;itic"s.· o.:· qu~ nilo cm in- ror-l):os <.:x1;:!d:<:i o:1"1!'i:1~, i·er~(Jttia. . no Sl'. Pjn
teirament1· impvssivcl; que ~erio. 1ire'ciso'. pob. 1lante · g1~ 111?1~1 I a cópia i.l r~ minh:i. oC'dem <lo 
a.ventu!~r ·algu.ma cou:;a; (\lle . jul:;n.va o Go· dia n. ~:; :;, e. conce\.'>1110 o plano d(!.'nrn·;\ r.oln
v~rr..o. pelas su;i:; cxpresWt>s. m1iis berr. in- mt'.:i . convi•l:w:1 ,, ffici :•b1,.,:1.te o c•pWio S:i!;. 
f,;1'marlu c\o. !Jue eu: que 11s-im a.;..-u ;wda.vn.a~ vador pr.1'\ •liri~ii-a , ~nb () co:nm:m1lo :,r•H~\l 
suns 01·,Jens e re-·,u·~os. som a.:<sumi!'. entre- rio coronel l'c•l:-o 1\u ;ms Baptjst:t F<'ri-cira. 
tanto. ro~pon$3.biliilaJes C]ue· ~inda niiu me 1 Tn ma:-i:1<il'. cot:imawl:inte •!ü va !111.ta 1 hü.o .elo 
l1av~am ~ido impos:'.l~; q::e C•) ll'.'~n!1:i t~ni:u·- j i.nfün hr·i~•· ;;,;: ~rio acteito o co r1·:itc •. No~sa. 
se somente: a . . 111c11 1tL rks 'P'ntues rernan- m~sm:~ a:1b t.c!c~"l"apf:ou-me '·' mc.1or Fc· 
tes, e"c .. et ~. Tendo .assim. nu. rn:tiol' e mais j hronlo d.,ci:1ra11rlc), e;11 Sl•ill<;i'ío a(l mr:U t•"l·l -

. devída conSi''eraçào o ;1!t.n intm·Cl~se rlo Go '..'.'!'<\l!'ln:t ::nt<•rinr. que ~ó e::1 Cati$r<11çiit.J, 
ve1·no f ed<·r:ü ne>sa. que~túo, o .qll" 1•esaita ! n·es le.c:·11::s :tclm:: do ponto cm q•~c ;e o.c lt;i i·/l, 
claramc:)te· das suas comm11nie:<11.;ue~ e h::.- 1 \)Od•"t·i:i. para !· pol' f t !W. d.~ !'~cm·:;o~ nnnc 

. veu:lo o majot• Feb1•onio m1! tekgmphado e!(! estitv:L; ~~1·<~m irW';!lll'c•S os k1:: t11s quo M1'· 
Co11teud::i.s. ac:i.mp:~mento •! ffi m:i.t•cha. Fobr<> I r i:im· s ·lm! o « Cons<>li1eiro »; julgar po1l<:1'i:> 
ter sid·· esta. pt·no:;i~sim"' .e por cn.minilos im-1 ;Lt:H::11' C~acdos <:Q111 ni:;tugem. fazl.'ndo 
:po-si voí~ e ·1imcuito:;.• :-. t111.cção •fa. anilha- baixar rurça.s, ra.,;o ·c1i~; 1ur.r,ss·~ <la 400 a :ioo 

- rh . .<l1zen1lo haYe1· deixado em Qnc1!ll:t•!n;; ho11;e:~~ par:i. a~ colu•nnas do :ita']ue. cnjo 
20 p1-aças com ollicial gu;wdaudo 3.S m uo\GÕ•·s. u1rn:e1·0 ,;upp11nh:i. hast<;.!'ia;coust.~r-l he lla.Yer 
que seriam leva•':;s poi· diante com a. !O!'\~ do g1·r.;.:;;o :àn:i!ico,; U1ra tr-es l.;.ga::s p:tl'n rc
:B", que j:\ h~via p:trtido dest::i. CapitRl e que ccbe1• r..s f. ·!'•~e.;;: urgir fos>em i],~flnit~1·1\s ns 
espe1·ava o alcan ai-ia. em Mon·e S:int(1, e opern~r'Je;, <:: pei·gumando si !lân serJ :'t r:·ie
c,ousi<lerantlo eu con ve1üt':nterue11te , it \-[~t;i lilor aguardar as :ninhas or•!ens 1.>m ~·!oilte 

. de tudo istc•. o de,·er qu?. me c umpriu. 1ie S:into . . ~1a1s tarde. ·!ec1a:•c•U-ille que o com
não co11seotir ag0ra o prosegui11wnto de su« mis>':1rio de p<))icia desse . loc-ar viei'a a.o en
lna.rcba. porque tanto me ltou ·1~r::. eslb!'<;<Vh.1 ctlntro ,!;1 força p!!dit• urgench ria 1w1rc:h•i. 
sem que :>e l:le reuni;:se o me11ciomldo re- (l•lta aili; que oo dí:i iwm~rliato segui:·i:i; 
lbrçe, detel'minei-l he p~r:1sse o:r 'e e. t h·esse para C:rns 1!ll;ã.n. afim 1!e ·espe:11r 01·tlens 
desJe que não f'u.ltai;sem meios f.e alimcn- e 1·eiter .. wlo a sua perguilb s:ihre si po· 
ta;;ilo; que ~uardas~ ordens e apro1·eit:1.s.<>a ,'eda m::r-c:h::u· para a!li a:ini ile fazer :\ SU<\ 
o tempo em exercicios. communicttndo-m« b se d,~ Oi•!H':<çiin . :\ 8. 1·espnml~ndo, rlísse
com ttl'gencin. o qne lizesse de n.cco1•do con~ Uw p r .. ~- .: e:n Can~ancüo, afim de :1gu.;1t'
e;t 1. ordem. Em o ~eu referirlo tcle::r:irnma.. dai• or•! ens. E:itiil), ti"e do Sr. ~JU
d•zen 'o aqu~He otfici:il que :tS suas ini'r:lr:!1a.- 1l1n: ,~ gene:·al c-ornrnu11ica,,:io 1le ll,,,-e~ sid_o 
cv~s obedeciam a lactas. decla1·ou .me que a~ o mcrn ir-·leg1~m111i ' ' 1.lc 5 subu1eUi•lo :\ eomn
rliver;;a,; ent.ra•las de Canudos acbavam·se tler"çii.o •lo Sr. l\linis tl'O. m:inol:i.ndo S. Ex. 
tom .. dàs por cei·c:< de 3. 0úf) fan'atict•s. dec!arnr· queC11bia-111e pet'" n<ttnrez(l. rl1• i'nen. 

No me:;mo dia G, enviot1-~;.1e o Sr- Dr. go- pc:st•> o ca:·go int eil':'t re•pomabiliilar.!e so~re 
'\'erna.doz:. em carta inti1n:1. a cópia do wte- o resutudo d::s o pera('Õ:'S inicia•l<.s no rnte1·1?r 
gramma •1ue nestu. <la.ta dirigi "~ ao · s~. )Jí- <lo Est:t·lo e que. o G.werno central me h:>..-1;i. 
i1istro. Nesr.e CCTI<'Oi-da.va. em serem mais <til" P""i'Ol"cil•::a·!o toilns o~ recur.;o:; pcüi·ios, 
sufllcicotes pai-a dcbe!!ar e exti riguir o gi·upo i1:1ncln-1:1<i plcu:t libe1·rl:l.c1e 1):irn. operar. l~e
de fanáticos as meil.ida.• já tor:i:?rbs, abun- feria essa com: rm11icaç ;(, :~ n11rn .to m:tterial 
dando em cons·iúem<,:ões /\. :·e«pe iw; naquel!:L !;ellic:i remetti•lo. A 9. re~pon•li ... !Jl:\n il'e~ 
•iizemlv·me baver l ido os telegnt:mmis que t"n'~º me grato ás attençõcs d·' Governo pelo 
lhe mand:·u·a mo;t1'al·, deixava ve1· o mes1no H!'t e:npl'l::ho ~m co1•1·e~pondc1· :\s minhas 
pensamento. <ledai·andl) :ião haver receio na ~o!kit;1r,,Õ."S quanto <\s foi·ç:J.s ce~1tro. P<1t1-
expedição, ~emlo o mab ie:nt•re~ in.fundad()s; ..!it>rnL ~11tretant o, 11:11> me const:1r que a De
convir p1•estcza n:ulili~encia. e rl:i.va-me r:i.z:Io !eg:i.ci;t Fisc:i.l jâ. l1ouve:;,,~e recebido ordem 
na linguagem que fül!t-i ~emprt! ª'' mujot· Fe- f•t:·:i. attender Jlromr tamttote o. qn:.ilquer re
brouio. . 1 quísiçã.o pecuni:i.ria.. a!im 1le ac11'li l' às rii íl'e-

A' Sua E:tcellench1, porém. occorre-me, rente$ necessi •lai!e~, da. compet<?ocla. do Go
n:lo tlvo OC.'l:asião ·de fazer "·constar a r.1inha 1 '"e1•no Ftvleral, q11e :po1 les~em ter a ex pedição 

· orderlide alto ao dito ollicial. Sendo, p0rem. do .interior~ out ras que houvc~se:n de seguir.' 
esta, então, muito tra.::isit.oria e de natUl'eza Referi que o acto !laquel!a. Delegacia., sa.tis-

C4cu4r3. V. Ilf . . . . .\O 
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·::fazendo o ·meu pedi d~ de 25:0008. par:t atf':'n- 1 phoú -;ne aquelle .:·ffici"a:J, f1ando~me bo•is no'." · ··· 
oer. unic:tmemeaos v,~1:icirr1ento~nrrlin:.:.riêSrla. tiC\e.s, C<llH n'lla1;.iiQ .à 1iiscipHn:1.·e moralidade·· 
for~1~ que ~"'guin cnm o rn:!jor ?e!Jron10 niw ! <la fo:·çit. rp1e co :1,.,itl«rava pequena Jll'-!'a. a. 
mol'Coera ·'iJPI u~·~Qiío (\:> Diractorw. ão c.· u.,. ;i.g:.:rc~são . m:<s ~uillcicnte :rara u mn. defen-. 

· • t'.\l.>ifü\::i.de · dü Tl:!e;:ouro Federal. que 1i$S\m ' ' 1 $ívn vautajnsa,.iu~gàndo que os f;;lnaticos.não 
flzc·i·a seutir em tc!e;;r:i.:mmi. p.1s$a~o ao dieie poderi:i:m o:fr·?·ecer m1i.is de -mil é poucos b o
dnquella.re-pa.r:i,~ão. come :i. '27 d"e novembro mcns de combale ... :U !u<liu t11mben1 :i. e~ssez 
J1aYia. eu comr:umicado . l~efori · ma.is que 1 rle meics de a.!iment.<tção em Canudos e pou
ucali:tva;. àe p edir a.o ::;~. qua!'t.cl mes~ro ge· [ rle'"ou a <ionvcniencia aôsoluta. r1e. mat'char 
ne:-al aut(•rizaç'ão e meio,,; ]l!lntfet• adqui·ri1io p:.)i'2. .Mo"nte Sa.n10. de onda fugia a popul:lcão · 
aqui p<;>lo arseni>l. zrr·ei:i.mento paru t;·ac~ão ti•n::ad.i. clo p.1.níco e cujo ir0nto -P$trate.áco 
animal de a!'tili111ria : cspe)·an<io·com ~ei:u· jj ulF1sn im_rorr.:•r:te . Cren_do·me, ent retanto,, 
ranç:i., n.ttr,m:1 a boa vonrn1lê e ·~onfianç-a dçi 1m:. 1::: b:>m m!ormado entao "obre o . numero 

. G(lvcruo, qus "bem ·::n.beriii r.ela.r; . <le~:tppa.- l ,fos fa:w tico~ e ~ua d bpoúi;ão rara a lucta ; 
rerc;,i:; po:· suas sabias ordens. cs;:;t f!r.LllUC! lar.t~ndcnrlo aimfa a. - situa~.r.o·em que me ~ia 
11íll'!cu!d:l•'e, que o <·ra. em rae~ cmcr·gcncias~ I ccll c·cado IJU:i.nt.o ::o result.a•!o t:as openú,'Õ~ 
E t.:r·minei d!zE";:o!c QUE' ;1 ~~/a f~H:iva rc•r or:i !' IJ ro1n·encido tia proxima partida. <la nova. 
ll"'"•U lO ~ !>~-::-:>o;ü e m:.te;ia\ iJ!'llh'o. co\-umna.; que d:i.y~u. áque\\as um ca;ra.cter 

P•)r .es;;e tel<'g-r:>.r:;ma ilo Sr. ajurlitr1te-~e- 11:;iis ~el'ir. e mr.'or se:ruran•;a, respomli-Ihe 
nera!. ·::i. que v inha de respund~r. tu: t!at::ra.1- cl i:ixndo-lhe c;ne-hem <leviacomprellenrlcr que 
mente ir:duzi.Jo::. p&:· em ;,cç-iio r. µla;; o que s"' pr.·r moti\'03 de (ll'<!em s uperior llt'c m;~n
i iu1m. em Yiüa e (!e que fllll<:r:i por '-'e;:l·S :t0 rl('.1·a. p>Ha:· e qn1! muito breYc seguiria a 
iTtYerno. t~·.nfo mais qu:mw. impondQ-me 1out':2. columna.1i o:perar com o niestno oh_íe
l'.S!a int<-ira. respc.:isabilifi:i·ie p~lo resul1~;rio "1t1,'o 1fo. 11ue lhe est :n-a confi:u1a. Sendo 
ri!is npe.r:;ções;ipo:; o klc;n·l!ro::1a, j(• r~re:ido·. 1enlrc>gueu~s~e mem10 àia. pelo coron. el Tarou.
do Sr .f!O"\"erna..-•or do Est.::d(J, deixava JJatente l'ir':d·" o oITicio à.e ::present:idio. etc .• q11e 
o S(-U aêcordo pleno c0m o meu pen~:u·, qu (: lJRda eu feito no SI'. governador e ao qual 
<:Qil heda. · j1"1, ~.!lutli. "'l'Ciu e.~te à n oi te conlercneiar. i::om.:. 

Assim. poí~. C1rgn.nizri. n.:rnir. ne;;s:i. du.ta. l'mi :,.o . Abundou PUtiio P.m largas con,,ide
àe ncco:do corll :~s :i.tt1·i!;.~1ic~es que me e1·a.n1 1 r:i.çõe$ sobr~.a s1.1ffici1>ncia da. forç~ que j á se 
c~nfoi·mas e. r,0opor..>;;.01l•d~ . .-h~ f1\1e __ ~e .,,.,, ! :1l'11n.va Do i~te1·!~1' -pa1•a :i. e::,ec,uç<10 il.o. ten- _ 
lrupi::,-t3., :<. nrn:n:i. 01·,frm rl:.. d::i. u. ::.::, . •;;·e- tr.m•: Il <tUe ~e unb~~ em vi~ta.. ao que . .Je 
aílllo u · 2· cdu:Utrn e o c•:.n1m:t!1do gPral rio j mn<lo :ü:-rnm annui. 1antomaisquar.do inteira. 
coronrü TamaHnôo so1;;'<l :uní•as, d>'signa.ndo rcsp<•nsab1lidatle n:B eahia :iOU! os: tl'\le~rarn 
os 1 on~r·s <:!r.i ituc cievi<rn1 P.nt,:·at• em ci~mmu- mu.s .::0111 os quaes :lrguroe~1tei. Devo refer ir· 

·:cica.:;-õ•:s. esfabt>lect)!lrio ernl~m urn pl;;:10 ra.- :tqui c. ·m muit0 cabitnentO. que <1.e3de a ma.r
pido·e gera.l das ope1~ções pri1wipa'<ii, para eh~ da p!'imeirrLexpediçiio att~ o momento ~m 
o ee;·co,. t.omad·•. do a!-raial r[., ta:,udns. c11m que <le:x<:i o cvmma.ndo 1lo cli~trict?. de 
a. j>~bs.biti lfade de exito l'eliz. \no l\>jto r.1Ti - c1uant..u; i nform~ç:J~~ r:ne l'.'b9--ar am e muitas 
cici logo ao Sr. go,·crnado1'.ap•e:.;;_,n, ... 11.:o-lhe uus qua~ co;Tem no conhecirnenio ge1i11. só 
o "lluJido coronei e o <:apit.:lo S.1 h ;iJor, :w gon~:-110 ri•.• Est:1c!o p::.recin. lhcil a vict·.1ria, 
c •:mmandautc tla 2" co!mn:ia. e de:cl:tl':\11<10 , em eleme.,cr.s $Upe!'!orei> áquell~;; que já sn 
que. rlad:i:> s·:.b:·e a · nc.H~ fo'·ç:c (l. s -:;ui:• t.oda~ ach:t vaiil uo ciontrL>. M05trou- se elle 1.es-_c:a. 
ll.$ ?l'cw;deucias cabi'l"eis:10 G•:•vem<> <~:!. ü11 i5.o ~ontc1 encia '!1-ar.camente Te:1ent i<:'.o 1'01u "" 
e ao ineu cr:0mm1rndo, re~tantn :i.s da exclu- re~pons.ibi l i(fade que me for· .impô~t~ p~ICI ~r. 
sivo. ccmpctl'.nda do E:;tacio. (hnro nifo -po- I ~l. 11 í .stro, considernn<IO ,•SS•< acto u ma inter
der::. tei· i>ido o meu proc ·c.imento. j;"t em res~ ven1;ão que rJão sólicitara, do qi.1e l he procurei 
peit.o à a m onomia d9 E-tatlo e ãs i=elacões de l rlíssua•~ir do melltor mc·do possível. explican~ 
amLade man tidas $empre pelo seu Governo (lo-lhe as deviàas relecões ria fotÇ!l. !ederal 
co111 o· rn~u commanll;J. já pela M·igem das para com o chele do districto em taes . amer-
01m•:i.çõr,s, como ~inli~ porque rni'in. im110~- 1 µen!:ia~ e enL:·i;udo em v:i.r ia.s on ~.ras c.o~~id~
s1vel operal' p.·:,1· mim so. il.tte11.'"- a falr.\l ab.;o· 1 l'a~ues l1a.rmon.1zudo1·as . Qn;,n.to a su!Iicienci:i. 
luta. rl e ;ne:os pa.ra a re~peci:iv:i n•ohíhzar,;io. .1rnm~rica do pe;;soal em atçâo, e~forcei·me o 

' Nol dia. lfl. of!krei ao m.ijnr· fcbronio. ' tl'aJl~ - v1!;SÍ\'C! erro ('QOV(•DCel-o r1o rontr:trio ante o 
mittrnrlo-Jhe a. cópi c. oa 1·e f'e~ · id:t or·dem 1!0 dia p;i pel r.a li:m;a !edé'r.1 !,p•-is ci1111p.·i tt-lhe.ctn.:.>l':· 
n. ~3í .• pum que: ""·esse plrn•' corihC>cim~n1.o 1 ulmdt\ n' quE:~tfüi vertente. c,.x.tirpr.r. o t111:ivel 
das minh>1s re;; .• lu r,-ú~s ~ob1·e o m•;dc por que d;; dl;!c<,m1io.~1r;i'o m<11·:;.1 ~stll!i: ... l. lJUC seoh.:~:·
dovi:im coo; inuat· a~ c.pc1·!!cucs . . E~~,, •.'O·!'' ª \'ik r~fl a1·ra.·tll ile Ca.nw'os. Clll' rl.e<presti~io 
cun1ento. p01·ém. 1ü:i c!!e;ou :i s~.u <:le4i!1••- nir.,~ú• ii autr•dthr.!,. e n;; io,i.it"k~•. p:•oéc- . 
pois devia ~e~ re:nettido P'•. i:cca.-;iào .1,, 1\enl!o o;-m -e;{ur•~I!Ç~L ao ç:Prco o i.ta.ql1e do.· 
p<'rtida. d;~ nova. col um na, cuja mu.t·cha . não lll<:s:mo s.:r:·a.ia!; afim de nii.cr se repruilur.irem 

. effecbou- se. Nessa meoma. !lata U:1leg1-a.- po8ter iormente· iguaes ·sce_na.s, não ·cabendo . 
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.SESSÃO EM ·16 DE. J OLRO DÉ 1897 31.5 -

· a.ssirn ámesm~ fo1\ia~1hnitar-s0 o. fo.ter. :c1l·
rnioosoid~qu i .. p;ira · ~col;i. Fem m·elhor ._i:;~o

. v e ito.o (ftJe im11;1rhvu. it ncces;;i;!acie de ,:o!·a 
no ·abrigo - d.e reti~ada.s prejadicit~es Gdnde·-
córoSB.S. - · · · 

Accorr.Umos ·por· ürp. ~em manter as ope
rtiÇões no pé em 11~-ie se .n~hiwa.!ú. di;r.r.ndo·\fli'.~ 

. e) t~. que: teh>g1'a.\>h::tria ,.-o· ç;o .. ~1·no sob:·c e. 
a.s~umpt-J e qne •. no di:dmmedia.ro. "irra o 
c1·1efe 11e Policia. eri~eader-se com1Mgo :.pb:-c. 
os roeir.<t ne mi:-bi!:da.!e d:.1. nó,·:\ colmnn:i. SI) 
dia l l_.\;ois; tew: Iogar ;i. mính'1. .c1mferenr:ià 
com e;sa autol'icade, combin:'lndo-~e 1ii1n
d1~r- lhe eu: apreseufa.1· o · comm<tt11l11-u b 
daquP.lla !'01·~.:i. ,,fim de entcode1·-s:'l sub:-e o~ 
rere~·ii.tos meios·. E'.:IIectuoi.t-se e;se encont:-o. 
resolvendo o cheti~ ouvi• mnda. :i. r e.•peit/), <> 
;!.'Ol·ern:i.dor n:.i dia i<e;:uí;i1c. Rm.cett;,u-me 
~e. com o !H:11 officio IL l·!. n. <:i.'pí;i. do t~~e
gramma que nessa mesma .iat::. (!iri;:tir:i. ao 
~r. Ministro d.a. Gue>rr:i e Je r;ue me · fa!leY:t 
n:i. veipe1·~~ - Ne$:;e clocu:nc·nto coir1r:rnuica; s 
ao Governo a ~cienci:i que t.il·e:·:• s·:rbrc a 
nova expediçiio e a. rdprmsahilid~.a.11 que me 
!\irs. hnpo~t«L sobre o E.'J>:ito ,;:!. ilili~encia. De· 

.cl:iranl. se:i t, it· prof;m.-.;anmnt~ 11ue t«I ~.-:r.o 
:t!Ied!i.~e a :i.ut«rifüde co G~i..-~rno que re
prese11t:lY:•; pu.:-eNW·ll1~ exoi•bim.nte 0u:ti· 
'ltl"r e! ili;eucia. semi n íci;itb·:i tio SP,U G,wr.rno. 
a qur,m ~omcnte comoct.i!t põ~ e1n acf;ão º' 
m~ioo nc-~f.2S~~l.Ho~ _p~;.i·n. -a m~nnte~c.;ã.o . li~. 
01·dcn1 .; (jll.~ ;1er.ü Cúatt";!r!o impot·t:!.Vt~. in!.t~~
•en~5,o q u<: ;1ã.o pediTa ; qui? l'•'C]ltis!tar.> 
/or~~l 1"eder·ut por prestGZ<! d:tdifiqeu~h1. vist.o 
a rv~"l ost:1do) l e:;tnt· no interio1-. ,:;.::rrdn n~
cei-'S1:'io demora par;t reanil->t . nrt:o t::>n:lo in
t~nç:io •le prow;car :i. :i.ttit!ldc.r;w~ o Gol'erno 
Fo•1c!':i l rr.o;;t1':\v:i to'.n:;r, a.ttenu;:i.-1" pr·ô:is 
111i11~3s lJOa:< rel:i.cík:1' co:n 11. seu Go1·err1•>; 
qu~. :;.i a. l'~qui;i~-ão M fo1·ça fí:der.1! irn01nr
tav:i fü.zer-m•: o ,.rbi t1·0 1las opei·,, ç~-=s. p~c l i a. 
o S1•. l\íini~tro m~nd:rr re1.i:-al -:i in~O'.Jtine11te, 
q!1~ u goveruo tlú l::sc:v1o tinha 1:;.i-çn sul!i
cicntc p:u-a r.cauie1· n ord!!m :>ob to·!C\s o;. 
pontos de ,-ista ; que contia."ª s;tl:er ia. o 
:Sr. )lini;>tro r1>speit."'lr o pNceit.o con;;titu
cioaa.l. E, no offlti•1 ac(;Ufamlo o 1111.-n de l:I,° 
d izia.: ~sem que me sej;t 1l<11Ju entl~\r na apre
ciac-:Lo da exph~ içno projecfad:l. <'! comqua.ut o 
oão conste <~e \"Osso otiido o total <lo eontin
geute de que ellt t.r;i.t~ . Jlnl'.:cia·m(j não ~c.i· 

· rnoutliciente para o Jlm almPja.do ':l lD::'(·a 
que já. se aeíla\·a.em m:?.«ch;i. v-is ~o CO!llD~!'·Se 
e!!a _J e numero superior a. ;JOO pmças é eon
s1d1,,r<1r eX<>geradi~s as lnf.Jl'fl18.çües prest1vlas 
em rela.~'ªº ao grupo dí1•igido por Ant:.llio 
Cons1.•lhc,iro. Pre~urno. e:1tret:<nt·~ . 1\o m<tkt• 
acot"i;O a partida, do coJ'onel Ptdro l'iun~s Bii-

. -ptistu. Ferreir·a Tamarindo cmn o fim <le. ('S· 
ta.ckinr,ndo •<m ponw i:iter·meilrario e11 tr i\ :i 
forç;a em o_periu;Ces ·.e e.:ta Capit:Ll, poder 
acudir a . qualquel' -requis_ição mgente e, 

no m<'smo te:!11JO, iMorma.r das ~cu~reneias, 
S•)l jdr,a:nn.i:1 tr1:Úqilcl' trierlida. , · . 
· ,\lein (fütó: a s11a. alta 11atente muito 
µ()~ler:\. . c.<•ncoti1•e!" p:ira. :rja. ~1te1• a. ho:t di~~ 
ciplzr.a. ·militar e 1n2\1. g ,tranti:l,'. ao mesmo 
te,n[:o. :ús· popuh,,õe~ resiJemeLnaqueJJ~. 
zona. n».o ·olJst:Hite ::wh:i.r-se actualmente. a 
frent~ cl; .. for(,;11. expediciori:i.rt:.; oflíciá l cujos · 
ê:1•editos ~iíu tidi"·~ :ia me!lVJ!' cont ;i.. Ne,;Ltl 
intuito :o .'.kxm. sr .. Dr. Sécr~ta.rio 1!11. segu
r~.nça Pubtio:·a esltl. >mtori~a<lO a: enten<leN;e 
com vo,e<> ;;~•a. :•<:cC>1· 'ªr nl,i medidas que. 
c!~v:-,m ~er tomad;\~ pelo Estatlo. T~rmialnuo 
!".t7.Üt a ·tra.nsmis.<.1o_.,:;i. C• •pi.:i do telegramml 
alludit.ki. que clirigira. oo S1'. flr_ Vice-;-Pr·esi· 
dcut.e·(l;i Kc;:n:\;l:cae .:mSr~ ~eneral Ministro 
da. Guet•;•a. ú iiemlo refrrlr--se nel !e <<ils c.-r:fous 
•:ue. \'('rb:L!mi·nl~ lhe 11.fürnÇ'lll'~ me. te1•em 
si~o tl"311smittidl!.s.» Faz-~e mister . port:i.nto. 
c\ecla.1':1-r que lhe fü m i-st rar as t"l~~r-nrnm~ 
<!e 1.a.~s onit.!11,:; com tod!I. a le~dt.fade. rd•l m~ 
te::dn i imita•.lo. co:no i;e depreh~?.11lt'\ dernis 
ilot:~ c1oclllllt' nto;. :~ referil-a~ lp011as. Co!ll<J 
se ' 'ê <!o ex:r1<isw. soh:·e í mr;orLur o ;;lano do 
:5~. l!O"~rnac.!01· 110 fc·,:.ccionn.meut•) tla~ lintns 
:i ;i<·;1w1a J.israndil.; o que era. c\mti·ario ;is 
iustrncçiie;; U.o Governo .. pcrtul.'b"-va co!·11ple
t• mf>:i t« o i:itwe1l r,w1nuh1':l.. sob a i n~piruç~o 
J<~ pre"eir 11~ mi!lt.ores essenci;1c". ant.e a r.opo
µ"?·~pi~L1, dl'.\-s T.rJ~'1·e 1:0:-; n pe~"<.~Ot 'rer IH~la-:; f n·ça.s 
i. 11. >i tl.:<\<;.i t\ <la~ f:mn.ticu~. D~ nenhum modo, 
·pOi:'l. mec:1mpri1~ ,·cr•ri:;~tn.1• a !·e-sponsabilíifade 
da~ con~eq11t-1win$ d.e ]lla110 di\•e-rso. muic.o 
;winc-iptlm~nr.e q11:1ndc• e1':1 o meu p1•oce..l1- . 
mcnto b:tS~·lrl·• :d111la nas orõt\ns e no acco~do 
i~, , G·.••ertio d:i Uniilo. cnmo c.'t;i bem clarl>-
1\- wl mOL\;) me con~idtl"ei J)iú•n.;y;:i.·!o até que 
o Ot•v,•raü, cujt•S o : ct.~~us a:.,tJt:u"Lhr.:a ... · r.1~01- . 
YE>sse :>ol1i·c a mat:,1·ia.. A-si1•1 f! q11c•. · r~ce
fle ,:1lo. cm :.i. n.•u te t a mbem <k l l . C.Jrnm:rni
c<11;fio tc~l--)n•ap !i i.:;;< <111 m11jor- Fel •l"Onio •le 
Bl·ito sobr.; :;~r l\.um:111(l.me•1tc lmpos..-'Ít"l!I :i 
511:1. dcm:•l'I~ e (:\ C;~u.:a.11 1::i.o. por i:dt:i. :tlr.;o
IUt.?. •le a.~ua, f:!.I'i n h:i . :ibrif:o e Jiastu.g-•' t:l. 
p;:.r:i O> ;inlm:te::l, <'omo pela :lroe:1ça. i:e.inso
tnçi"io 1fevi<loao :ihr:iz;•.mcnw da secc;1, refo-
1·i mfo ca;;os de 11ia r1·hé:i. em d,!,'umas Pnt\'!ts. 
et·~. . et<i . , i!, comr1u:rnt1.1 rdt··1·a.;.:;e elle . " 
r1pi11 iã.o de ir esta.c:1onar· em :\fonte ~!lllt_9, 
r P$POnrl i-llle immGdia.t::i.men~ e que «St uao 
pur1·,~se ilcmora.r :i.!li por tàltu. :i.bso:1luta ~e 
meios de attm~nta.~:ftL',. reg:·e::i.,;a~se n. Quel.-:
ronrlas e nllu:li ao r:nm:~i t ;i que del !e f;.1zi :i. e :1. 
con vcnioncia ele de~1'lreznl' fü!~oB i ,0:1 tos. isto 
ern consequc1iciit de-noticias outr~s que me 
dera. seru iinp1-.rta.11l;ia. ll:stu.!an•lo-~e b~m 
n 11.::sumpto. ver-se-lr:i. qne 0>1tra 11ão r!tivern. 
~er ;t miuh•~ re-so hrç~To em w l <-morgcnc1a.p:ll:; 
füzel-o s(•gnir para ."eante scriu um :.!Jsur- . 
tlo :1ntf\ 1i m:mi 1e.:;ta. intima\'â» ~o $1._ go•e1•
nador dv Est.W.os em o seu J.lredito te•c
grammo., além de pãrecer-me que impoitaria. . 
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elle no i•ecolhimento ~1a r,,'rça fedel'al inr_ I _ A dellbera•·ão de q,~e ora vos fü<:o scienie é 
- orde!Jl do Go'Çe~·no da Republica.. --- tom:1·1;t. cn1nprH11e nnalnie11te .t11zer-v~~- ,f]e 

· Ain1b. nes!'a. d'1.ra. n~la m:rnbi1. ü·ansmitira. 1 a•'.cordo co:n os E~ms. · Srs. V1ce-P.res1dente 
cu ao Sr,_ 3jud;tnte ien_crafa cópia da rninlvt ! d>!. Rep~ilJUcci e Minist1·0 da Guerra, com-os 
m·dem do dia n. 2.Si. - _ \ qnnes. p81' avisos tele:;tl~J:llacos-, ttve a neces-

- Nô din. seg11ime. 1:2, a.pôs conforenci:i.> com ·: sa1'l:i inrellíg~ncia.:· o: • • 
o Sr. chefe do_.policía, pa.~sei é." m:1jo1' í'e'; Apó5 i•to telegi·ap1iei ao m~j1•1· Febromo, 
brv.nio 'o ~eguintn <c!Br:-ramma: «Go l"Ql'nadrir ;- d i w:1_do-lhe q lrn.ern cun,;eq uennii de or1jem do 
resolv-eti. que sba q;taciona:r-\Iont(' S:wt 1- Go,·e1·110. 1li~pensan·_~o a:fo"ça ledm•11l da. di.li
força policial q uo ,,ni · ~e aqha. Logo. pois. ,zení?i:i.- em q ~e PS ta v-a. reg1'ei~as~e. para . esta 
que r.ecebcrJ.es coinrnunica<·ão nesse ~cncidn . . Ga.p1«tl, cormu7.1nrlo_todo o m-".t~r1al b~l11cn a 
de~·ei~ desligal-a do vo~so co:nmand.1, pi"es- · >eu car·go.n 'J.UC deYm cumpl'il' wconr.rnente. 
tan,1o-llte r.o~.o o atú:ilio p:i>sin·I t•ao vos~(} al- : . E:n seguida re~pondi a.o _Sr. govemador: 
cnnce. Devei_~ de;cer pa1·:i. Queirna.d. 1~ crnn ai «Em so[uçii.'1 o.o vosso otficio de hoje tenho :l. 
fo1·ça. qur' ficar sob vos~oeorami.:nr!o. de a~cot·- , decla1·a1•-rns qae acabo r!e e~pedir t1rdc1n te1•
do mon te!e~Tamina de homem. $>la1iações.»- , m!uantc.;i.o major F'chronfo de Brito. afim de 

E om tel·~g1·' mm:t lon,zo. minnco1iso e eh·- · i•e_'J'es~:tf' inconr,inente n ésta C11pital com a 
cu1nstanci<t1lis~i1110 cuja t~-.~n~cri t>G:'º o.>to.i in- fo1\>:t · fo\e1·0.l tlo seu com marido. Con vem, 
porta P'lr ~ee urn :qm.nhad_o :;m•:tt_<l:i t oJ.O o entrd:uno, pontler•tr que, fa.zen,Jo eu r€
cxpo~to ~ nchal".-:'t' ~i..Hnexa. ~~.:::u~i. C\~~nn.. cr)m- Ji..'!·e;;:sar par~ Q~1eiman.-1s a. nguarda.1· ordeEs, 
inumq uni ao Si·: .'.!!'tlet~il ;~IU'fante·~ener·a\. a.ri. ue!!e o:licia t. que se :1 cln va. em Cun~an~·M, 
:Para sciencia. 1to Cinve,·no. w-!o o o ·corr11\0 onde. espcr~ntlo a m:1.r.,h!i eh 2'' eolumna 
ate'~ 

1
mi11ha. 01·,l~rn >obi·e o r11gr-e~~'' "n. fín·~-i p:·DJ<•etíl.da, lir~ava j:"t CtJ!ll a fa.li:a_:i._bsolutt.,_ ~e 

•~ v!l.a de Qrn~1rnaíl.a:'<. Ao T.•)rm:nil.!' 11 •rl1a :t"ln e <'ivei·c,:, cm vez rle tei-o te1to se~mr 
ir:stl'uccõe;. su~pensas. p~rtant_o._ ;~; op·~1·;t- p~"a <l"anto coro tal tlm. a a.campar em ·me
çoe<. na.da ~cco1•1·éu ,no ~t:i. J1egu1 ni:... . . JhrJ:- p~iiHO.-nii.o vos d~ -ria. parecer inopin~rl_o 

A 14. pol'em. Tc~e.,imn.o (!O ''"_,:or- F'eor~1}10 e'sP men tido. apôs o -tele!,:'r:tmma que :J.1rt
'tele~·i1n1rn<~ pa~~ado de Qmnqu.mqu~t. alei;i, gi~t2s ao G0,·erno e cuja cópia obserlu:os.'\
de ,,ansançao. diwndo cumpt·11·"1 a.I 11 as !llt- 1 mente me envia5tes com officio ele 11 do co.r-
nh:i.,,; 01'd<;ns. cou<ir'l.crar imprm1;~11da. o «CU reHtc. · 
re;;-resso a Queinmd'1.s. UT'!fÍl' a.v,u1çar p1r;1 Ao contr:>-rlo. só C$Se me~mo acto de
canu•los. etc., etc.. re:>prm.i.'-lh''· que cum- verieis e<p:war neste commn.11do,dc>de quando 
pr·is.~ imme:!inr.a11~i::;nte a minh;i. ordem ~ob :i. dita. ror-~.a 11iio s~ pude10se ma.ís manter on·le 
pena de 1·espons:i.b11.gtl-o por tl~~o\J~d'ti~w1. se ach:tv,1. pois que o vosso mencionar.o lele· 

,\chan~o-se :is com:i.~ ne;se pe, receh1 do ::rra.mm:i. ilnportá.1-a cm fra.nea intimação eon
Sr. governado" a S(>.guínte communicac~o e:n tm acto differe:1te, n:i. preposta conúiçã.o da. 
01Iicio <le~ta. data: «lnforrnailo de que te;ms- força.» 
mittistes o.-r!e1n :10 ,otll.ci;1l comrna.ndante da 
força em di!i:i:1~nci·~ iro ~crti~o llo norte ileste 
Estado, contr•a o fanntieo Ant.<'lnio Cnnst~lhci~"' 
e seus sec1 uazes, no "'nnti•lrJ de 1·e;:i•as>ão desta 
a. Quei!iiadn.~. pon•o rlê on le lrn.,- a p;i l'tido 
depo's de a.lgun:i dia~cle via::e,n, e qu;1n•h ji1 
se. aelia\"a pr,,xirna. llC f'~'l.nu·.los 011rl1,• es~ll 
atojmlO$ cssrs b,in·lidos. $em r111e !1té est.e in·1-

• m~•nto 111e ~(·ja dad1J ~on!1e 'EH' os mor,i,·os que 
-determinaram ·c;ta. inopinarlrl reso!nr:ii''· a 
qna! vem ret;irdar as dili!:encia-: ernpl'ehr"n
o.ídas Earo. attin:;ir ao ob_ie.,ti "º que ttii::i e:u 
vl~ta o Go 1·crno, e •mmunico-v-os íJ.ae terrhrJ 
c1elibe;•ado tlispen:;:i.1· o auxilio que po !i;~-~~ 
mP-~ma força prest:.i.r a.o E~W.1!0 nest11 e1ne1" 
gencia. co:n-indo, pot·tanto. qúe exp~çaes as 
voss.'lS or-.Jens p;ir·a <111e :;eja. quanto antes. a. 
IDC$01:1. força l'ecolhida. a esw. Gnpi;;:i.I. 011hi
sin1 commuuíco-~o:;; qne \\C-1.ba.m de -;er tti
madns as !lf'Ce>saria . .;; ]lrO\'irlencias com o fim 
de S<;r- o co11tin;;e1ttc polic1al, qn()· mar~hou 
cnnjnntamtJnte co1n a re!et·ida. for.;.i.. dc~li
gado ela. roe~ma. no intuito •le continuai• nas 
mencionadi1.$ diligencias. conforme as in
st1·ucções q_ ue lhe forem sendo transmittidas. 

Em a!l!'cltam~nto ;i,;s minh:is communicações 
r1e 12. d'·i logo conhecimento ao Sr. aju
.~antCl·:teners.L por tcle:!l'amma, do mais que 
se pa.;,:;\rn. até a. rfsposta supra e;\, ultima 
orrlem que tive a 1h1· M major Febronio. _ 

Neste '1o~umento manife~t:~va ao Go...-e1•no 
a minha. coavic~·ão de ter sido di&pensa·10 o 
auxílio da forr.:a ferleral·. em conseq_uenci3. de 
nil''fluerer o men c:ommando a1·enturai-a em 
l)pe;•:,ifõC:S difforentes darin .. J1;i.~ ciue eu tra· 
çá.r 1, e para a~ quaes nf~a.va o governo rio 
Est.ado os recm·~os in•1ispens"veis, ~o11re 
achü-as ,1e,nece:ost1ria.~. Fiz enrão conreccio
n:w, .i~~ depois ~o expeilientü geral. ;_i. miuho. 
m·dern do dia n. 240, man•lando ficar sem 
effeito a ,1e n. 23i, em constY1uencia da ma· 
teria contida 110 ultimo ameio ilo Sr. Dr. go· 
ve1·n~~dor C.o E:st.:vio. A noute . .ia r.ardc:., por 
foleg·r:>mma. do Sr. genet'al ajudantc:.-~eneral, 
tive scí~nda de h:•vcr s\do exonerado do 
com1nando r'o Districto e nornc·1rlo inspector 
dCI Ar'.;enal de Guei·ra do Pará, pelo que 
po.ssci o commando, na. manhiii ~eguínte; 
ao coronel - Saturnino Ribeiro da Costa 
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· Juni.01·. meu ·· subst_ituto leg:>i, confürrne l Te'ieg1',>ro1w) :n. 3:$. Urgentissi:!lv.- Em 
•leterminit.1•a o Gove1·no. · ,l ~3 rte _noveml,ro i:re . 189& - Ao Sr.~ gt-
_ Toria.s .;:os cornmtinicaçiJes aqui refürirJa,; aeca! . 8JU·:fo.nte-geriera1 - Rio. 

n&llam-se con_venle11~e'.(1ente documenta•bs_ Forcaprcimpta,esta gÚ;:i:rniç;IQtodâ Joazeiro; · 
com as r-~spe<:ttva.s copw.s annexo.s de us. l à.tacada· revoltosos numero supel.'ior mil · .!Jo· · 
o. 79. - . . . . . . homen,,,. que por ·.im d.:scuido inquali'.lcavel 
Delxan~o a-penns_ <1e pa:rte 1'efe:enc1_a~ de •lC\1:L·Se riei-reíta.meote a.rmaú<1-.e municiad:i, 

~menos impor ta.ncia. ou que _nada. mflu1r1?-m r.em sofü·ido perd11o.;. Afim dé sustentar mo
" 1n:•rc\1a. deste t1':i.b Lho, creio n:wer at~m- 1·:1.li1\:tile Corça federal, neç<i amplas attrilJUi· 
gídô o t1m que 1ne prodll?- - ' . _ ções l'à.zer Vil' ci:mt1U~t>Íites Sergipe, Alagoas, . 

.. . Entretanto, devo menciona.1' que o Dr· ~I1- 1:onter fan:\t ico$ r~"\'lll~o;;. General Solar. 
~ guel rte Teive e Argollo, di tect ·l' enge"!lh!-1ro · • 

· chefe do Proloóg:i.rnen to da. Es~rarla. lle· ~·111·1·0 
iJa Bah ià a.o Siio Fr-ancisco.. e -o.Dr • . Arlim'º 

. leone, juiz de· tl\reito ce Jéhuciro, fOl':lill 
sfmpre i ncans:i.veis · n,~ pr~taçã:1 de -valioso.:: 
ser·\·iços ú.s forças em oper·açõos. 

:No a.rchivo docomman•!o d..i 3" distz.icto mi~ 
iitar se conteein os origi.naes =J.os documento!: 
a que venllo de a.lludn·, como ii.inda da do
mais conic,spondencia ·1ue se ptende à. m;i.r
cb.a. aa.s forç:.as e ,;uas nece;;sidades. augmeatll 
de pessoal na guarniç.iio. etc., etc. 

Tenl10 ~or rlernasi;i. fazer juntar qn~lquei
documento co1Toborador das inforrnv.çõe~ que 
ti:ve, de certa. data. pera cá.sobre a.s coudiçves 
vac.ta.josas <los fa.naticos,por correrem mlludv, 

·na. iropren~a e no con .ec1mento geru.L. de ha 
muito. os perigos qt1e ~i.gual'd:tm.aquclles que 
lhe~ fo::1·m ao en.cont ro. · · 

Reservando-me, porem, de qualquer opt. 
n ião. espero .i1l.Stilic~rá o rutnro as minha' 
apprehensõe~ e planos cautelO$OS q uc estas 
me det~i-mluar«m - · 

· Ca.pita.l <lo Estado •fo. Bahia, 15 de juneir~ 
de 18&7.- H·erlel·ico Solon Scrnip<iia Ri
beh·o. general de brigada. 

Tele:<r:i.mms. cl.o Joazelr~~ ãe novembr o 
de _[S9õ .:..... Ul"gentis:;imo .....,. Ao general .com
m .. nuante 1listrict0 millta.1· •. 

"Ten'·nte Pires ac.'l.ba. communicar-me carta 
po~itiva 9ue !orca. foi at~cad<!. mais de t1•es 
1111i homens estr'J.rfa. AatJ., va.rios soldo.dos 
rnvl'tos., fü1•id•'S. Alte.res Coelho morto. Mu· 
ni\-.iio aca.ha.ndo-se Pede urgente retorço sol
tlarlos municão. Te\egra.phei governa<lot·. Te
nente pedio corm:::ill!-iicar-vos. 

A1·tiridi1 Lr:aue, j u!z de direito. 

Telegra.mma. n. 338. Urgente. Em 23 de 
no,1oml•ro de 1896." Ao Sr. ajurlante-"e
ueral.-R.io.-!~o•·;is noticias deixam ver ~ri
r.ica. po$iÇllo 1Jrças que operam in te1•ior do 
E~t:i.do por se ter0m es)!Otado niunieõe~ e 
111~0 ha•·ei· aqui ouiras pa.ra suppril·a~. Peço 
pol' Isso Governo toda. nrgenc\a remes~a q\J.i· 
t1!1e n ro,; ta 11 ca rtudws,\fan n ulid1e1• e duze11 tos 
1nil Comblu.ln, pa.~a c:i.r;tbiua.s,~ cincoenta. ni.il 
pal'a moHJ.Ueeão. 
. Para sap1•l'it' ror<;a nllme\'ica. pefos tles

r.1.lq ue$ .!o;; et•rpí.!$, preciso qt1e lllb euvfo1s 
quairo roetmllrnd.or• s e uo~ c;uthÕel; ligei· 

· ro;; com rnuní.;iio suiilciP.nte, ludo cvm llm de 
.Telegranuna. do Rio - Estaç;\o do Qua1·~1 p::ir termo a. e~;;a revolt:.L quo estú. tomando 

- 2.l de out ubro ele 18!J6 - .:>o gener;I! · lll'Oporçúes graves, iiois elta. ci composta. tle 
Solon, .commandaate do 3" di:>tricto d;.i. lia.tua. uum ho\'da 10,·mida:11et de fa.nnticos ~m tornei 

l)e ori.lelll do sr. Ministro. d~veis sa.tisfazer úe utn inn.ni:i.c.-o pei·vorso, que ::i.lém disso jiL 
pl'omptamente a. requ1::<içi~o de tore.' feder:d esta. ~cndo exµlo1•:i.1!0 pelos inimigos da Rt:pu-
que ·V'os for . fei.t'\ pelo gove;·nador des>e Es- blíca. . · · 
tado P'•ra. manutenção da. ordem pe1·Curl:!1>dõ1 E'pcrll q11e . não me ne_!!ll.rão os recursos 
no interior do mesmo Esta.do.- Sa.U:dações. · pedidos, do contrario maio1·e.> e rnai~ n10!cels 
- GE!!Í.eral Ai·golto . sertio os :o<•crificfo.:; fu tnros. Saudaçõl!S.-Ge-

neral Safon. 

Tcleg1•aruma. n. zg7 - 10 ne novembt'o 
de l::!9ti - Ao_ Sr. general ajud.ante genera.l 
-Rio. · 

Segu n(\o ot-dem ministro, ~ontida v_osso 
t efog-ramma 21 outubro ultimo, atrem:Ji 
p'l'ompt•mente requi~ir;;ii.o.governa.dor Esta.do 

. pondo sua disposição · afün maCJte1· 01'i.Jem. 
interior, conformerequi~itou, força 9" info.n
taria co111postà. !04 prn.c;as, quatro otricia.e$. e 
um medico. Seguiu mesmo l1e;tiuo Joo.:z.~iro 6 
cor.rente.- Sa.ufü1.ções.-

·;. . ._ 

Telcgramm:i. de .loa.r.eiro, 23 de . novem
bro de l89Ci.11.o Exm. Sr. geo.e~J.l comm:i.n
rlame do clistricto.- Bahia .. - Corno brazi
leiro. cl1e"fe de uma. rep::i.rtiç.ão federal ·e 
11fficlal honorario uo execc1tojulgo meu de· 
ver com:nun'iC3.!'-"'l'OS que por tel~g1·0.mma 
~J ;irmiillCe que a•:i.bo1l" !·eceoer '1e Q11eimadas 
e por uin>~ ();!.rta. que li do tenente Pires Fer· 
<'{;i2'::i , julgo U:rg~nte $OCCOrro. prevenir . cama· 
1'".ldas serem victitnll.i! sícarioo Antouío Conse--
íàeico._ · 
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Telegrapilei chefo trafego sat!sfüzer' req11i
siç;:u trew immeúiatarn~\t·~ e .. m Queimad~s 
podem· ser u.lugll.dus ,·iute anirn:i~s~ ·a \"'i~m.n.do 
vespem:. SaUllO-Yo~. 
. foaz(•i::o, 2.3 áe no'"ernbe"" do 1890:-.M;,,,.e~· 

de 1 cive ili·qollo, · directol·.:engenlteiro ·chefa 
ia· estrad:~ t'!.e !erro s. Fran(Ji~co. 

Teleg'l'amrna n. 3~5. 25 de nov~ml:>ro de 
iS96. Aju''"nte-Get11~ral. - Rio. - A1·:1.bo 
receber participação te!egramma. tenente
commandante força q11e op~m cent:'O. (lo Es
ü1tiú~ d2ci:.t!·an<lo te1· :o-ido as~alta.(~:t dia ~1 ma 
UaniÍ. po::• uui11ero sap!:ri'.)r q!Jin·n~~ntos h:-tr.:di
rlos ~em a.1'lna.<b~. que . oJiere-..::era.m tenaz 
re;istenc;a. Jec:iaç:"tdos a.fi~s.l deixti.n<lo m{)r
tcis campo cento e cinr.oen;a. h::i.vendo ;;ra:Hc 
m1m~1·u t'e~ i dos. 1'\:1 h::t.>i. fa!lece:·am o alfe
res Ca.1·Jo:; Augu.;;;o Coelho dü:; S:i.nt.os, u:rL 
sarerento e CÍllCv pr;:i,ç:1..>. sen..lo f'31'iJe.s dn;,. 
n~Ve. a!,r:um;is <las quaes i;rat"""t:n1cnt..c~ F\i>\~a 
impossibilitad11. se;;1ü.- pe:·~eguiçiio Yúltoa :i. 
Jcazeiro.tt';1zen:·!o ·!>ri 'o~, fo l r.:L :üi~entaç~u e 
outros recur;os. qua tlz j~~ seguir. enviando 
'!oniingente numero~o so'i comma.ndci :rw .. lc,r 
So batalhão. 

Pvl' com1n.unicaç:ão juiz de (:irei;;o .Tca
zeiru·tivc ~cie1wia. acharem-se GHtrinc:beira.
dos mais mil b~.!làido~ <ll•C::;nseli1eiro. ::'IIes:no 
juiz e Dr. Teive .:\Tgo!lo chefe e5trada de 
ferrv teen:i ::<ido ine:!::ceiiveis }il\'.:Staçiio a.nxi
lio pos,i·;fi ~. f<:ll'ç::1. D:1n::o-~·os Je tudo 
St!ienci:;, :·lll">\ c:mhecimenw do Go\-e(·no, e3-
pero ur;eocía ::iatfa!i•~·ào pediclo meu ;:ele· 
gra.mma. a11te-l10m~m. S:wdt1ções. 

Telegr•imm:i. da esw.çii:o de .Joazeim, 
de 25 · de novembro de ltl96. Ex:m. St·. 
general cornrna.nda.nte di~trlcto. -Hahia..
Regr-'-:ssei hontem noite Uiinà por falt:i: a.li
solut<i. de meio~ alimentaç5.o. t1·atamento 
praças, com<J ;,a.moem e$W.ào ~•tnitario pes · 
simo. deYid.•1 e:cí:;tir grande num.:ro <le ca
da vere!! kndido,i; insepulto~. Cumpr•i meu 
deve1·. e:s:ccidendo-se br .. vur;~ offü.:iaes,pra.ço.s, 
que com m:.tior ga.Uiardia os eufre:1t:i.r·;•m re· 
cl1:icanà.vos complek-ime,1te. subinr'o nu
mero morto~ cento o cinco~nt.a., r,wa feridf>~. 
Fo1·a.m v ictima.$ alferes Coe!uo. ~a.rgen to He
rnl't~1· io, c:l.uo i\Ianoel f!'3.ncisco, a.nspe:..'.-8.da 
Bomfim, so!dar:!os: Héi.'CUl:l.no Ferreira, Vi
cto1·íno .JQsé dos Santos, .foão Chriso~tomo, 
pol' excei.le~·0m se na lut:1, hom'.ando assim 
nome b:itaihão exercito na.cion:tl. Aqui 
tem causarl.o grande constcrnu..;ilo morw al
feres . Coelho, digno todus encomios. Foram 
fei.•idos: ca.bo;; A tll:t1rn.sio ceserio, S<1lu~tiano. 
:Man1)êl Antonio. P~<lro Lc:lo,· ;ln:>pe~,ado.~: 
João Ev:.mgelista, Tiburtino, Pacrn.co, Jo~é 
M<.ria, ~line;-vino, lb:phael; soldados: José 
Antonio M:orei1•a, Vir;;ilio Reis, Murque.;; 

:~lboi1'Cl .. Tosé Fr3rfcisco. Ci:.semiro, ,\ntonio 
lfüpo, .ie3é r'eneir;i. Pinho, Feliciano Santos, 
:>!:;nn,;tln$tes g :ave-1iH:nre . pelo que e,;t;tbe
I_~t!i lün:t euterm"r!a proxima riuv.rtel. Ten1 
outl•as pr·aças J~ritlas sem iniportancia. que . 
ccm:nnunic;i.t·cá depois. Dr .. A1!toní110 p1·es1,>u 
l"e:"les $e.t·viÇ,~os prrv:..~a.s f ~l'ida.s· du.ra.n-te com
bate. porem ·aclui.-~e desarr;i.njo.tlo faculua.ch:s 

·memae:>, pelo · que er;trcguei doentes cui
daco. facultativo civil D!'. eu~iha MellD. N~.o 
sd como classilica.:· b!'aY11ra, dedi.caçiio ot•i
daes~ pra\~ts. bü.ta.lllão. e:;pccialmente sa.r .. 
!(ent,:· AnatJleto. soltla(b Caer.acio. deante in
·va,,iio li:•n li'1n$ arraial Uanã. uu:nero Sll
pla·íu:· q uit11.!cmw~, Côra oô que p:toxim1.• 
consta.Yiio estar. E:;t~\do pr1tr;a$ pedem ue~
car11;0 pot· c:star>c:n ·~~tnç-~das viagem. pê~ e::; .. 
tr'll.:;;vfo~ rvarc:h:1 Uo.ná dbt;1 (hqui trin':~ 
leg•la~, on1te clu::gnci ,1i:i. 19. ~~nrlo as>altado 
dia 2 l. ~ím·rcr1•in t:~mb~m paisauo; guías: 
Petlro ;1101·ucs. ~eu til110 Joii.o Bl;ptista., q'tc se 
;iortar;i;n c<J m g<dll;1rdia n:i occa:siào à.o 
co;11baL.jl:r:.t:i.ndo·:'o força enfrenrando ban
(ti<lo~. Tenente, Jfa;1oal da .~;l>;q. Pi>·cB Fdr
r~fr.:;.. 

Rclcr.to"1· i.tJ. <tpJ·es1~ntarlo pelo e-o r11-'lit~1 ~:d o da fb1·c~ 
e:çp~dicio>:m·ia· rio 9• 00.!ai/11.w ae ú1{an1ar;c: 
inc""'[Jidv rle i'er.~cgi>ir e bater os ba71didos 
f~oiatic1;s d<t-: ho;·,lo.$ do crim1'.:êoso &·'lntonio 
()J,1~..;c!.!1âro~ Jocali:;a~cu~~ nr_ç fa::end,~-CauH
dos no 1:riterio1· cl~st~ Et:ado. 

Itincrario-Tendo sid~ nomeado n;:i <Hu ·l 
.:~ nc.>"e:nbro proximo findo ;ido iliustre ci
,!at!ão genr•ril.l comm11.udante do 3 · <listrictn 
militar . r.füa de. wm tres olliciaes e lüO 
pr!\ç-.::i.s sob meu co:rrnn:1do, o>eguir p :i.r•1. o 
ceIJ.tr;J do Esta.do. para perseg-uir e bater os 
l.andidos fanatizados pelo ceh,b\•e criminoso 
An t:;nio Co;1sel!1eiro, depois rle ter recebido 
instr-ucciiies dos mustres citlailã·•s general 
Cl)1:·1m:i.n1lante . de districto. consellleiro go
vernaúor elo Estado e Dr. chefe de ~egora~ic;o. 
publico., ~abi do 1juarCel com P. forçfl. ,Je meu 
c0mm1rntlo, e.o dia 5, pela.~ sete lloras d<\ 
manhã.. o cilega.ndo á e.;taçii.o da Estra.·1o..de 
Feri-1·. da. B:i.bia. ao S. · Fr:-.ncisco, ucc:om
mudei a torço. no irem especial que o.Ui jl 
se achava p<ira tal fim e transportei-me para 
a cida\la deAlagoinllas,ocde chega.mos a um:i 
bor:i da. farde e b:tldt:iiimos par'\ <1utl'O trem 
da Estr·ada de ~'erro Sio ~·r<Lncisco, puclla.do 
por um8. machim:i. em mào estado qul'!. alem 
de não ter· a fürç.i. preciza., [tar;i.va freqU<~n
temeute e ãs vezes po1• longo espaço de 
te:npo, fazenclo o per>eurso ele A.lngoinb.as a 
.loa'.mlro, .]l:Lr'1 onde nos concluzin, em 24 
·horns. 

Na cidade de Joa.zciro, onde fomos rece
bido;; pelo· Dr. juiz de clíreito, coronel Joã-.., 
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'Év~iigelista~ cómmissa.rio <:lo pr:l ic'ti. e r.u t;:i.s) 7.entla. ,1e~:1m inl).· la, Camybinh:i, onde d~scan
pessoa;; l{ra.das~ ;i.qUtt?•ttdai110; t:o edifii:io da . . ~amo~. s ... ~u fü2o . á. tar <.Un·ha. par .':.. a Raü
Carnai:a M;.inicij';:,.\ · (l pr·,~c:urd i 1.u!he •. lfo.1.:1.· i tlw.l'ia, on•i.c· · bi '"!lka.1110 ;; , "P.n1:ernlo t;:es 

. m:mte· oht e t· ü~ recmsos e e•ciu.r.-.:::roentvs : (.;~ua.; de rilú:J .ca.minlto E: soffre<1do. al.lm de 
nec·:~s;~rius ::i:o bo~t ·ae~emp~.nho riu. · co:t,. um ·'º' ~bi-;n;u1o·· ; ::i. ·rnei:;ma es~as3ez · de 
mi$s:io · qu() ·me forti. confü,(13. . lnn~:mm·as · agua. ~ Da Ra!lchal'i:1, díi•bimo-no~, ·no dia· .. 
fol'aru 9.-; uiCilculdai)e$ ó.e btla or<le1a que en- lu. p:<l'i1. a rar.en~fa Sertiiosl:1l10 rliôiante 
contrd 11ara ó t:·ansvurte •:l::.s mun1~üe~ de i.laqueJl;i. t :e;;. legu:~s e ahi l'le~cans;i.m,· s,' 
gue1•ra .e de bocca .. _bag<.1gem à,(JS (,fitci:.e3. e . . ~eguincl°:) :\. ü:n·do p~1ra a f:l.7.cndik ')!út·y, 
tran~oorte para. .e~tes, !levid_o tu~o ;i. m;\ 1 iun:~ 1e;;u;~ dís~nte . . onô.e !.ta via . melho•· 
-vvri tatie ue algu:1s dO!Jr,s rlf' anira;1es. sen1lo / a.11:.i.i e · onde Çl<)ssamos a noute • ~e
pt•cdio -qu e o Dr. jui?, Ü(~ c1ireito e o COll!· 1 :,!ni:do no tli;1. li pHa l!H1.:1h ii. par:\ fa'l.Mcl:t · 
m issario de policia t ;masscm · a :re.>pd>o, ;\J uc;~inbo, a 1,1'(•s kg~::~s ·1~ di~t.1ncia, alli 
energic;ts pr_oyi<1euda;;, atim de qu() .pmless·: j de.;~o;;i.1no.:;;cor:~irrnamlo a m:n·ch:t liu. nw.rnw: 
a foq;:. molnhzar-:;e, o qt1e ent~-el.<!ni.o "''t t;1111c J>arn. a lazr·nda. J\g:m I?:-an;-a; ~ um:i. 
coust-guimo~ no di:\ 12.. ~~s~~ 1n·~siflO 1!:u -k;:ua.0!1dr~ bivaca m.:>s . .-\ :l!!'Ua. aes~~~ l•)~\,l'õ":S, 
12. aix·w~ rio terem <li •'er-:<;ts f•t-SSOas ;1ii1 com" n•>.s j ii. i efr-ridos. é pouca e má, Xu dia 
e<:'t rauh:if.o q ue o Gove~·no : :<:Ll~d;:..<;,:p, 1:oat!" 18. ~el(Uiiaos pel:i :m'.iiru;!:\lh . p:.w.: a füz.enr'.a. 
malf\" itl,re:; ~i.l > !3.na.tiza.do~. t.:io riu .:.er .. ~ ,s 'Bo:<ito, a r. :·e.; 1ef!UM Oe Ufa;tanciil e naU-2 
tii.o bem ar rco.di>s e til." bem ,;efenrl i•lo> ;::i s dc·,c:i.rn:nmos, continuando :.i m::rch:i. lJOr um~. 
po:>l<;Ge;; que o.;:cuparn.um;i. p:c,u.,na 1;1rc::1 1.1 1; pir:a.·~:~ !Jill"~ ~• ;:1zenda Tra~-P.~a., 1t qn:ltl 'O 
exercito. a.pezar 1las io f.:;1·a;:to;:\.-t'S :1.ter!·:i. \J:· .• ~ l~gu:•s üe 1:!.i;;;.:,rtci:i. e como não pode.-;semo3 
q_ uc l>Ct" tGUos mo er11n fl)rnr.!Cid.us ~ q:m. ~· t1 n:.•s s .~1·yi1) fh.í. ::.;;ua qt1e ha r ia. IlOucn e tle 
julguei exa;;erdas ud:be~·m. partir e (!fü:· _pe,;~ima qua.Jit!::ide. '-lrtt \"il'tudc de <=xisfü• cl!a 
l!tÍYarue:ue i1arti ª' sele hül""'-S '~ª u·rnre. no fundo ele um;i i•rr.i'unt!:i. cacimba. de 0u11n 
com destino ao .-\rl'nial do Ua.mi., disr.:i.nlc lo era. \mpo~~i~·el l'etir:ti-a, seguimos, á noute, 
leguas dos Camu\os onde se ac\w.m ni; crin1i· p~rn. a. füze11cW. lpoeit3o. a. mf'ia. Iegua d~ uis
noo•:slauaticos.afim de esl;tbdece1· r.rno ~e l'Jtro tauci:.t. (m1.!e ha.via. ogu::. melhor, rarnbem em 

·ct<? oper:o.<;õe~ e eolh••t' intot·m"-cc1e~ m1Li~ lll'e- cac.:mba, p,:.rê!"..t esta. de nw.i:> faciI serven
cízus. pois que as q1wme~rn,m11:inism,c\as 1fJ tin. . 
Jo~zeiro dhcorth~''s,111 cm:nµter.n.mente das que. A est~-aJa que vae rlo Bonito â. Travcss:-. 
re,·ebi tl1i Gon·~no. il'J qua.1 p: •re~i:i empi·~s· 1 te:n cinco lc,gua,. e não tem :i.bsolui:J.rn<.:nte 
facil e se~ura. "dcrrot•1. • lo~ b :~n·~0o.; lJi•l:. I agt:l:•. m;:ií.o p~la. qua.! a l',eixa.mo$ pa~a. se
f.:Jrc;a que tU !e;-s.va. e fl ilS íJU;;e_, m11.l IJíi'.~;:i. !.'Ulr a. p1 catl:~ Que encarb de uJ!i:i. l eg-u;i o 
eu Juvi1fa:r cm vlrtu•1e :le :>u'1. ();-i:.:~m . e . . ~:i. . :.inhú. Fizemu~ tte~se dia ~ete e meias l~
a.inda. púr suppô:- acuar·~" o V'J i·i;-1·110 bem guas pelo facto d~ niio tormos encontrado 
ir.tOt matlo por ~~us age1m:s. Jo que Re :p:!.;!- a:;-uu. . . 
:;ava. ,.m rela.r;.üo M assumpto. ~o mea- No<li3. 19,>eguimos com direcyão ao Arraial 
cion:alo dhi. de]J(liS de t.l.11a~ e 1:::i;a. li ori~s •.!e <le 'Canú, "' duas le~uas de lpo!lira., e nelle 
mn.rcha.. por um;i. e$tr-J.da re:;u :ar, cheza,r:io, ac..'l::wn:i.mos ao meio dia. :pouco raai.<: ou me
u. füzerala. Faella.s, on !e . bi\":..C>a.·:oos, não no~ . !\e..;sc :•1·1•.i.ia.l deu-~e a. 21 o comb:i.tc que 
tendo -s:J.o possivel a.cn.1;;p.i . .- peia folt~ <le ;;dea.nte vnt• refori1!0, e.atre ~ íorça de meu 
oonac:~. nem >e continuar naq_ueHa. nou te co:nnmnd.o e os ba.nclhk>S ue Antonio C::inse-. 
a. 't'ÍU."em ~·eli:. ro.l:.i d1; agua nos c.;.mínhos Hieiro. O itincr:tr ío <la \'O[t:L toi o mesmo 
a. seg~fr, pois dalli em ckauto $Ó en<:ontN· com cliüerença das estaç.:les, orule biva..:a.:nos 
.r iiuitos agua. na Lai;óa do Boi, sei!" le~u;:.-; e •!est.:anr;:tmos. De Jo<'zeiro ;to lhimi. giista.
disra.nte. e as iJ!':l("!l.S niio podiam a:;:tienr.ar lllh:> sHe u1as. percorrendo :3l 1/2 leguas. 
utm\ nn\rcha de mais seis lc~ns.s se;n :i.lgu tu Oe U:.i.n~. a. Joazeíi'O gastamos :i.p~nn.s qua.tro 
desc:wço. No dia 13. logo p&li:I. madrug.1cin.. di~~s. la.rendo 1narchas ro1·Çil..Jus, a.firo de · evi· 
continua.mos a. marcha. pa.ss::i.1:do pehl. ~•a· ta.r qU6 os füridos que conduzíamos faHeces
zeorra. Thomê a. tres leguas de 1''i1yellas, sem no caminho. :Por fült~ dos cuidt\dos in
estrada l'egular em t<tooleiro e sem :iguu. e dispensa veis, ctüdados qu.e só lbes poderi;i.m 
IJivaca.mos a. tarde na fazenda La.güa 110 Rol. ser min istr;:dos no Joazeiro. por faso que 3.5 
est.rarla tambem re<>ular em um tn.bôleit•,1 .. cor.•li~ões hy!<'ienic:is do Uan:í, cdepob do 

Ahi etlcootramos"' ::gna 'le pessilll14 qu~l:· con1l1ntc . constitui:urr >erio 1)()rigo p~r:\ :is 
da.·le e em quantid:i:' e i nsnffic ie!:ite paru. a;; 11: ss3!i vidas, em gc>rol, pdo grande numerC> 
nece~sidades dit força. No dia 14. pa.I'- lle c:ufaxei·e; cfo ))andirlos insepuiws o que 
tirnos .e fomos por roúo; caminhos bivacar determi t!OU a r:;tirada da força. de meu coin
na. fazenda J m::1mento, a ues legnu:s •.la m;i.m!o m:. tarde <lo mesmo ii ia. e a lmln. iie!a.: 
antece11ente. temlo como ell:i. a gua pessima e fa lt$ de recul'~OS no logn.r . 
em pequena. quautid:y:!e. Dahi, no dfa i5 eo_mbate e!~ l!1rnâ..-Lo~ ao chegar.mos-no 
pel:t ma•lrugada, seguimos para. out1'3. fa. :i.ua10.l (no ma. ;9) mandCI est<~be lecer o se1·-· 
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>iço de_ segura.n~a. postando guaI'das aso.n- l plina. nas pr'à:ç:i.s. Conseg11iu, entretanto, 
çc>t!as n.i.s qu.iwo estrada~ que a e!le conda-, g-nnclc numero delle.; apoderõtr-se de algu
zei.n. cm tlbt<u1cl·~ ccn veniente,_. :i.5m de 1 ma~ ;;asa,:; abando~ailci:;;. que ~e.a.ctrn.1•am des· 

· enta1· q. uaique;_· sur_ preza.._ nome~; o p:?s-;0~ _1

1 
g;;;~"nec1da-; pJr imttfficiencto: rlc forç:1, e rle 

de ron·J~e cpm;crvei fotia a. l\l<'Ç<l. no acu.nw- nnde. no~ 1hcr:i.m o.lg.am ma.!, ~endo nece•sa
uaimmto. _0 .di:i. '.!O p11osoa-se sem nent.iam 1 rioincendia.r 11.~ 1hta,:; ca..;:i.s, a.fim tle tlesalo
-o.cci~bl.lte. no~vel. a.nãc_> ser o akwlono do 'i J-1!-o::, o que conseguimos depois de algu;n 
:i.rra1:i.L a . noite e fartn•;;.racaw, .por quas1 tl'aballlo. . : · 
todos os ho.bít intes- . 1. Chega.dos a esfa phnse do co:nbate. depois 

Das inrurmaç5es que «Olili consta qce a;:sim f de ma.is 1fo quat1•0 haras de !mo., conhecendo 
pl'Oce 'eram com receio tln. gane ,1,> Antonio 1 qu•~· <!lles já s·i acl!rw,1,m de~moraliz:i.dos, pela. 
Cor.sf·!hei!'o. Inclino-me, p ·.;rém. e. m::r que •liflicLll ':td<l com qtte respondia:m ao nosso 
se aclrn.•am ma.acommurn:.uos co,:1 ell;i pira. roio e porquo já. tcma.vam fugir, pa;sel a 
atr,,içoarem a far1;::. pulJl)ea, ,~;imo o tizc: am. t ·,mar a offcnsiva. a fiz p~1·;;eguíl·OS Mé meia· 
!K•is f]Ue ate os po11cos que tic~.ram no =~r·i-.do.l k~tto. ,1c dbtancia, morrendo muitos delies 
mfo lol."a.•u 0Jfor111idos pelos hant! i·lo.<. e f.'il.· nesEa oc•·~'giã.o, .f1cando o re~to cump!et:•mente 
rantiram-me antes do combate que a.lli niin 'I de~barat(L lo. · 
lnvia. f;inaticos, X:<'t:l o.c.epr."~ elo Aaton:o ?\Ü,O levei tn;J.Í~ !Onf\'e a. persegui.;.i\o O ffi:\U• 
Ctinselheiro. que e;;Ie e o seu povo se 3.Ch<1.· j dei t<) Ca.~· a retir~.r. por constar-rne achaI''SC 
>o.rn em C:'l:a:do~. do::tle não rn!driam. n:to u::1 gmnde reforço a.e1 le6. um pouco a-1eJ.nt;;, 
obstante tei·em elte~ a certeza. qu:rndo is;o [e p:.r esta1· a no~sa gente canç:1da e >em a.li
me ofilrmal'e.m, de que os m0nciona,~os b:Ln-, ment·1r-se de~de a vr-spera. ,\lém d.isso cum
<!idos s· aellamir. apenas a qua.tl'IJ legmts d•> i p1·ia-me reunir v5 elemento~ que me resta
tli~~a~ci;~. diriµid.os_ p·lo Qumquim do C;i.~·qui 1 v;tm, afim de l'e,;ist!t" a um·L nova :i,ggressão _ 
e Y11·1;i,rn ~.i:aca1• a for~.a na m:i.·!ru;_::ld:t do d:n. riue ror>cntura se desse. · 
immedi:uo. . Seria 11ouc,i mais on iuenos melo-dia qua.n-

/1.'s 5 l!oras da. m:inlti?. do dia 2!. fomos J elo terminou essa. luu, com o regr-es.so do 
~m·preli;;;ü;!idos p0r um cir.,tcio p:i.rtido ,1a j nos.<c•.s pra(:as a.o ac:i.mp:i.mento. sem que du
;;:uar<~;i. a\an<;::da na c·s_t:'M!a. qu,~ ~_·::.e t;~t· aos 't ri::.mc a per;;eguição tl vessem rnITri<lo pre-
Canu.ilos. Est<~ guanh. t~·ndo $i'~O ata.cMa juiw algum. . 
p_.11• u:no: mu_ltl 1i:o enormfl de h:1:1di<lo.; !an:;· I Na. phas:e 1.n:i.is agu;1a. do C')mba.te houYe 
two~, rc";l5t1u-ll1es denoda<lamcnte fa:~enuo 'j f.•;:o rncess«nte e re1ll11do, de p(l.rte a parte, 
fo;:o em rN1:·:J(l~t. • drn·an te mil.is d<' quano horas. 

Poi· cs~:" oc.::1siio o soi·la.rlo d:c '.?.' comp:?.-1 To11.os o.; omclttC<. i11fo!·iores e. praças port:i.-
nhia T~1c:ot1,r:io Pe1·cir:i l:l::ce!l:i.r. que r-•r ,e 1 r:im-~e nessa gr-..1vc umergencia. cüzn um h'"
ac.ha:- •uuit; e~i.ropi:i.~o r.ão p"•d~• :ic1.!:ipanl1_ar i r·ohmo e uma 1lisclí1lin•t ~cm p:u·'. o q_ue 
a guu.1.,i:i.. lu! c<o>~u!a11G p~r um hand.ttiu_ 1 muno c..:incor:·eu para o seu bom ex1t•1. fal-

lm:nediat:l.!r1ente di,pu2 :, fo··ç-J. p'.!t·a a <l~-1 tan :o-me p.Ll:n-r:ts com que ]JiJ>sa cxprituir 
fonsiY:1. f:;.~endn collo ·:i.r em 1li;otand:t con..-c-1 o rirocedi:n~·rito aobre. co!'recro o e1nlrusi:1,;:
nic11te tlo a.cant."aa.mcnt.o uma. linha de lltt· 1 m~1lor rlc que dct·.:m exh:;bcr"ntes pl'»>"l"a-;, 
l'" :ores, q;1e c•u;,ou logo enol'mes <:!anis 11' 1~ l h•Jnrandu a·;sim :1 corporu.i;.ão a. ciae pertcn
fil<:i1':lS dos ll:i.ndidos. E~tes. ni'io obsé:i.nte. ! cf!mos. 
:w:.i.nt;. tYl>ffi sernin···· ft,zendo fog1 •. aos g1•itü$ l O; inimigm tfoLxtn-:i.m n t) c:i.mpo e dentro 
•.~e-Viv~ o nu~s:, Bo!n Jesus! ,~jya o no:::--o da.s cus.:.~ qut! OCl!llp;t.Vi.t.!a ;n~:.i;) tle l~!) c~H1u-
t,;oi:selhdro ! Yiva a ;;iona;:clJia ! etc .. de-.!' çe1•;:s. "'"'ndo ine.'l!cuhYel o numel'o de f.:>ri
cilegnndo até :.1lguns :i. tont:.11•c1n c<•i't:n· n, t\!.· ,fo:; que ti <'C1·:1m ;; cfo~ que rotam J11(•1·1·01• 

c~o os nossos sold;ulos. Cm deHe:; tt'azia al- neliJ. estr:i.'a, ou dent•o d;~s cating-as. 
r;ada umn gra!Jde cruz rle :nade;ra e muitos - ,\s nossas perdD.~ ro:·a.m aliás in~igni1ic:intlls 
õntros traziam imt<gen8 de santo> em vultos. quanto ao numero, s"ndo, po,.érn. dcloro;a-

Avanç1wam e hri~&'hll1 com incr~·.:el Jero- mente ~ensiveis e bunrntaçeispo1· terem sido 
citlii.de, servindo-se· de apito~ p:i.m e~ecw;i:Lo vh;,;imado~ pel:is b:;l:is do~ b:.1ndidos, o dis· 
1)(1 seus movimentos e ma.:iobras. t i nct.o e temcrario all'eres Car~os :\ugusto 

PCJ!o grande nume;-o que apr·e.;entavam Coelho dos:>:.1nt .s. o ol'a.vo o dostlmi<lo 2° SaI'
fora.m por akum:i.s rn-:..ça.s ciLlculados em 1 gf)nto Herneterio Per~ka dos Sil.ntos B d1b, os 
t"re5 mil. Ha, porem. n!;;,;u e:::::igero, prove- ·;alorosos cabo de eAfJ.Utt(!l"<> '.lia.noel Frll.nciscc 

· nicnce de erro de ap1•ecia1,:ão; sariam uas 1 de S"uz:t, anspeç~da Antonio Jo:i.q11im do 
500. mais ou merios, os aue nos atacar:J. rn, Bom!lm, S•ildados l-J.crculfl.nQ Feri:til'<' de 
divid1dus em v«rios i:i:r<~pos- que procuravam ·,rau.it>, Victorino Jose dos S:i.ntos e .105:0 
eilvolYêr :i. noss~ forç:i. e apoderar-se <lo 1 Ch1·y~11,;tomo de Abreu, a.lém do .hi. meneio-· 
a!·r;i.ial, o q;.ie nüo conse;:ui•-am, <leYHlO ó.s rn<llJ !hce!l»I', •JUC fo i cle:~olarlo no come~o 
c;ue1·gic<tS p1·ovirteoc:ias que tomei. elfü:az.- 1 lia aC';lLO, tendo sid-0 (l.$$i01 :• p1•imeira Yi
me11te, digo, au.xHiatlo pelos oHicia.es e discí- 1 ctilli<t. 
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Ficaram fefrlos gravemente : cabos de es- cirurgião dentista Brigido Pimentel, que 
quadra Cea1•rio João dos Santos, Manoel muito se prestou durante alguns dias com 
Antonio do Nascimento e Peclro Leão Nuneg incansavel zelo. 
de Aguiar, nnspeçadas Tiburtino de Oliveira « Armamento - O fusil Manulicher, de 
Lima . Pacifico Severiano da Sil va,José Mai•ia que se acha ainda armado o batalhão, 
Gomes e Minervino Bello da Cruz ; soldados com quanto seja de repetiçifo, de grau
José Antonio Moreira, Casimiro de Freitas de alcance com seu pr·ojectil dotado de 
Passos, João Ferreira de Pinho e Virgilio Ma- uma força de penetração extraordinaria, e, 
noel dos Reis ; levemente: cabos de esquadra dando ao tiro uma justesa. admiravel, com 
Atht1.nasio Felíx de Sant' Anua, Salu,;tiano tudo, não compensa. com essas boas quali
Alves de Oliv01ra ; anspeçadas João Evange- dades, alliadas a muitas outras que possue, o 
lista de Lima, e Raphael Pereira Cardoso ; prejuizo resultante da ext,rema delicadeza de 
soldados Antonio Bisuo de Oliveira e Feli- S8U machinismo que facilmente se estraga, 
ciano José dos Santos. ~ ficando o fusil redusido a simples arma bran-

Falleceram fambem na luta os paizanos ca quando adaptado no extremo do cano o 
Pedro Francisco de Moraes e seu filho João competente ·Sabre punhal. Basta um pouco 
Baptista de Iv:Ioraes, que nos serviram de de poeira ou um simples grão de areia in
guias e que se portar<J.m com galhardia na traduzido na camara para que não possa, o 
occasião do comb01te, juntando-se à força e fe;_'l'olho funccionar. Acontece, além disso, 
enfrentando os bandidos. que com o fogo um pouco prolongado os car-

Eram ambos casados e deixaram familias regadores não podem entrar no deposito com 
sem recursos. o numero de cartuchos para o tiro simples, 

Perdemos, portanto, um cabo de esquadra, não podendo a arma funccionar com as de 
um anspeçada e qua.tro soldados, digo, um repetição. Dahi um grande numero de armas 
official, um inferior, um cabo de esquadra, incapnzes para o seu mister na occasião op
um anspeçada e quatro soldados, que com os portuna, como aconteceu durante o combate, 
dous paizrmos guias dão um total de dez ho- em que eu tive de tomai -as das mãos das 
meus mortos no ref8rido combate. praças, afim de ver se conseguia fazei-as 

Cumpre ainda notar que alguns casos de t'unccionar, sendo infructiferos todos os es
morte se deram por excessos de bravura pra- forças nesse sentido. Mesmo em muitas 
ticados pelas victimas, que se expunham sem das ar1r.as que funcciona vam o extractor', 
necessidade iJs balas r1o inimigo. peça de grande deiicadessa, perdida a ne-

Os cadave1'es do official e das praças foram cessaria j11stesa e enfraquecida a mola , 
cuidü.dosamente sepu ltados º·ª capella do ar- . deixava de extrahir o cr"1•tucho, que 
rt.ial ; os do.> bandidos, porém, ficaram inse- tinha de ser extrahi<io a mão, o que preju
pultos por não dispormo,; de tempo e de pes- clicava á rapidez do tiro. Esse armamento não 
soai, nem do> instrumentos necessarios para con vem ao nosso exercito, por não dispor 
o enterramento dd les . aincl '' este dos meios de transporte facil, ra-

Fomos forçados a retirar para o Joazeiro piela e commodo de que dispõe os exerci tos 
na tarde do mesmo dia do combate, não só europeus, não merecem a confiança dos offi~ 
para evitar o mal que poderia advir da de- ciaes, nem das praças que delles se utilizam, 
composição de tantos corpos, como tam- por nã.o poderem contar com segurança com 
bem pela falia de viveres e outros re- sem bons eíféitos·em uma emergencia qual
cursos em Uana. Os bandidos e;;tavarn quer. 
armados, em grande parte, com cara- Não obstante ·os assiduos cuiilados que tive 
binas Comblain e Chuchu, oütros· tinham ba- pela boa conservação do armamento das pra
camartes, garruchas e pistolas e quasi todos ças, pois como é intuitivo, do estado delle de 
traziam além das armas rle fol?O, grandes fa- penderia, ém grande parte, en; uma dada cir 
cões, foices e machados . O Dr. Antonio Al- cumstancia, a viétoria ou a derrota de nossa 
vares dos Sa.nk •s, medico adjunto de exercito, torça, ainda assim tive o desprazer de obsei•
que acompanhou a força, 'prestou reaes ser"' varo que venho de referir. Durante o comba~ 
viços durante o combate. tratando as praças te muitas armas ficaram tambem inutilizadas 
feridas com interesse e desvelo, mostrando-se por outros motivos : umas perderam os res
na altura da humanitaria missão que lhe pectivos ferrolhos, que .saltavam com a vjo
fóra confiada., tendo, porém, depois de termi- lencia do choque na defeza a arma branca, 
nada a luta, ;;:presentado symµtomas de de- outros tiveram <•S coronhas partidas a talho 
sarranjo menb.!, entreguei os fel'id.os, logo de facão ou por balas, algumas ficaram com a 
que, cheguei ao Joazeiro. aos cuirladJs do fa. camisa d.o cano inutilisada por bala ; mrntos 
cultativo CP' H i>r. Cunha Mello, que se en- sem sabres punllaes e ainda outras com os 
carregou do tl'n tcimento, fazendo-o com rledi- d ·p:bit08 arrebentados. A poeira e as escabro" 
caçiío, solicitu-le e interesse, operando acé sidade~ r1as estra,1as, o calvr de um sol abra
al;;umas pre;ças, no que foi auxiliatlo pelo zador e insupportavel, as condições em que 

Calilara V, Ül ü 
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f1.H'am t"e i•.<i~ ;- ;; F-L:t1•elrn~ :oe tu <:!omtt:(1i\iJ:1;;1~s ' zei r~ q ne recíõ.m:i.. E' C'>J1V"1licnte qu ~ nmn 
ole ,a·J\;m •iL :1;r.i:,. "' ·;.uth> i~~O r1·ustran.io •Js-l d1_· i.< llJ<Lis fü) M.<.n1iuli~ll .: 1· . FOl'<;• p,,.,,_ l;-.;:i 
m<'us pr-..-,·i..téa7,es ·c: aidati(•S. ileram .º 1 -e~u l- j ti;iui~1.s inütiliV..uh:::. ,E.>t~1t1 . Pv•l•;ii.o or;ç:. ri11.;l.-

. [,a, 1~•) vc:irna !1 ~ontatllJ - ;\.t'Ont.::ice :1.l íld;l: CJi.!C l t~ vo.. Pi~ncn.ro <!OH rl Pf'llDA:tt: ~ ~iJ pOP,;l 'a. phrco 
~$Su.-:S 1w-rm0~. i t\t'< Sê.~~~~i.'U.~ ~\. \\"1\ C-.l.'ffi ~~U\~i".\ \·~ ?~l(~\ \.,'lp~1-a:·. B. L Ut~ 1 à.o~ !'eco·~ ): Í1i1):- C:J.ll i !~1 ~;.s. ~ 
s. P;'..Ulo ~~ t-\ .:·anü. "ln t (:;fi ~L ,h'l s~ uch.ii.s,1..111 J ioga1: 1u~cceb::iit·cL e~iglm.!o 1 ;p~1:ai..:rro ::cgtn~a. 
ba::)t:~nt.e tt~ftl a~. tr · ~ tJu ~ !nór p .. l.rte. d~!!a .. ~ 1 t.H'utfe n..:·i~ ,. b1·1gam fan:!.r. i,·~uneftte . ~Sfier\) 
.i.:. ,ífrHo cCH1.C(· I'~,rá~ .• Ou~l'a.-::. tos.~em i.lS condí· 1 vu~t.t; '-"I·Uea:-z i•1.: iV:.·i;o (·OnV\?D Í(l.nt'·~ :1-a ..:-::in· 
çi.k s 1ic resl :c< t·~nci:i. e :;0M n:t _d<: seu;; 1il.t(;hi- -11üu".'t , Di::c ii)Iina. ma iltid;i , com pie i.a h<• t·
!l 1Smri..< e mel 'º~ te1·!:i s!1lo u l'l':m l•.1.dv ü li::do 

1

-moma. 1:)r <;:ass co1u :11 i~-s;1rios 5<>ri"i :ih\.?. aqü ! 
ll<~ lll. t.'l . ll far.i:11nen t.::1 d às p~·aç:<S q 11e i:1c;i11s ::.>ei:; . . h :iz 11íl·e.w .Jc:t?.eire> e11Gontr.vu-
c .. 11np;tser:u-~ t für ç<! de •!•CU· <:{)mm:.m do íi.~u m.1~ .\ ;.:u :i. Fr ia: te~ prc.;t~d.o .1·eues ~~1·vi!;~S .-
1.i :i.:;t~nte e;tl<' ~:i.do. ;1m 1·s t.\dü me~mo 1le uao . F,1r\~.1. t>;1·es estro~ ·mda. 2u lertd~. n u.o ;10tle 
noder c .i:1tint: •l' a st:1·vir . e 1fovido i• :tcçtlo 1111ovE:r -se por e.mqmmto . . Bandillo•. s~i;un ,\o 
(to~ w .. i o8 ~oln :·c:: , <iaciiu.v•t e de pocii1•a, e .. ! ''.º7 una.nin;ie, num()i'O~os •. - ~[ajor l '<:&.-o;«&, 
<tindt1. ao u so é;)U~t11?1to que 1!e tle íli:c1•am. 9• 1ofan t11.r1a . 
por n~c~~,;i:_i:•d~:. pois que: não ~ó mu1·cirnYa~. · 
oo:no ú.1Jrmia.i;1 0or11 (•lle ~ uou te so'i)ro o sow ! Tde;:-Mmma - N . : e.~ - F.rn 2; de 
n u e ha.rl'CtHl- das e:stra•,a.; J>8ltt ral,ta 11e b_ar- P..0Vll1R l.l~·o Li<l lt''.Jô- :\O St'. g<,neral :!jU:fanto· 
r·~.c:i.' e t.P. llll'E-r!I peli.t 11eee.;s1da1!e •"e C'J~,,_ei·- !f<"11e1·1d - Rio- A!.i;iix:o t~an~cre,·o. p :i.m cu
.-a.1·-~c a .lin.·çr . _se:nl."rc cu1 arm'ls _C!:l Sli.l";'· 1 n ill'dmen to Gcwel'n o, r.c:cgr:uniua. rei::obi•'o 
ci_;j t tO!J0!! ?·~; - : 1;:;. n_<:s era. ~e..."COnhec2d:i. e on11e hooLem do major t·ebr oni(•, ex1ie:i ido e.;t:wifo 
n;10 nos Pod1;1 :uo.s n:~rern informu~l''-'~.:\•lrc••k Quei ma.da~ . «Acaho d 1eg:lr h"Je dcvitlo ,~csar
p rnp••l':i.tlt\:: c::.in o .1n t t11 LO :le no:; 1ll111m·. 1~'11.io m;\cliiu.- . h·eci, o ur,;1->111!; n1crl i co, am-

~!uitas pra•.:<J.~ t 1ve r-:111: iui:rla ;1igurnaa PC· ht1 J.11!cin. er. fermcil'o •. s;~ci :i lm·:nte foJ'.,-a. 
ç~s t\e se u~ :.:!iCür me> perít.1cfas. por ~llll>le- Pit'es. Joaz··Íl'O. que r eclama . E' coriver.ientc 
t:l:ne11tl! in u t .l1wth:' com11 Íu:i$~m t n11 1<::t •l~ qu~ :n:mdeis. m:Li;; 511 :llfan 11lici1eõ' . Ft)r (a 
thnd!i"I. CiZ'~ -1 L·. e .:;a[ç;\S •1e l>:~ llllO ;.;;11·,l:JCc. [>j;·r· s T.Cm llIU Í i.as Í lil j)O~~ i l>iJi t:;,cb s . .EStl.Hl 
!·1i~gaC.•JS p~lo:< !"a.lho~ <1:1s arv(•r<'~~ e 1:.,:plnbo" . !): •Si~·;1(1 01·.:.mniz:it1va. Procuro conheciment o 
d:ts pie :ths , ;,· ,:1.r<Ufo.S,P.tc. • Al~u ms (l<ir-1fo1·~~li tU) ll)~r~l1>hi-:~) p:tl-;t uperar . Bantl.ir\os l'P.CL>ll!i 
na.s :r.:1rcl1·: ,; :· ~ :;1·u. ,·atil~ 1l w co u1·0. outra; t1.- •lo~ (',;mudo~. Jo;;ar in:L· C~Si''P.I , exigindo 
vemm 1w . cor:: ú:..tt- o~ ~Ql' I\ ~ ' ". o~ ,.:,p:;tt-s c ri· '' !X'rac:•C' sc~ur:1. p1•udcnc1n. bt'i ~am fü:i:L
\·at!v:! <fo tJ:t /it!_ t-' <"lll lfat):.1.11 lt. l~C<IO. !!Ili )tl l '- Cicumcnt,c. ,l:;_<pez•o V()!;S;lS c•l'•lêU:'. 1'{.>J: ir \O 
r.tp11s e eri_,,!!•,'.'.!,' nt.-: <los . .\.rn..ia om~11;; i•er- co11venie11 tc de contia.u~:1 . fl il!CipEna man· 
J ;;r;i.m (\,; :..;·or'."1" l.:~a1~~.; pf<la.s bal:...,. O <"li~- •.icl:t. 1·.imp h!t;L Jm.1·mo11i:i li>r<;<l~.Cvm1 11 is::;,i1•íus 
1;<\tlO mc:tp:i.1. . _e r1:~1st1r a _u1rnt 1:1a.rd 1a. t.;10 s .. l'r 111lia e aq ui llh;:1rn;avRis . . luiz <h!·~i•.o 
l~ug;• ':! pur t-~' " maus t:Lnuuhos . l::>l l';:go ti -se fo:1zeiru l'nco nt r" u me r\ 1-{lt:t-F"ri: t, tem 
1Jc:!wJv g 1·.1n•.L; ~1un1 •.-ro ll 1~ p1·;.i. 1.~a-3 '. h.·,,.~ d.;ai:-· p1·rst1ulu r caes ser· vit .. '(1~ . F1)t''i:L J-'irc~ ~~t1·-.~-

. Di><' ipiiil:i."-Fo1. mnnt11l:.1 .. e111 ~lJd.: 1 ,,u_,_.. !'1"- µ int!;1. ~< í !t·1·i111.s. 11ii.u µô.fe rn • 1vcr-:>~ pur 
.u1tu.Je sr.ai q1•,) t;\·c,,s., havido m!?·a~<;:u_. :il- 1;111q!Jn.nto. BtLwlio1o•. ~c::unlio voz UH;1nimc, 
gtillll dig1m iJ:' 'l \.·t'l. tll!l'~.ll te t••do .; perim.lv n :•m<•1·,1~0;; . ,. l' rovilferi í.:1r, s pe,!iJas 1·c.·f~:·ido 
de :neu cvmrr.;n:.: n•to. tC' li·~1·amm:L tvm;1Lia~ ·w-i1Ho meu :i.lca.ncc-

Qu.il'tel dot P1üu1a na Balii:t, !O de ;lezem- Sa11daç iies.- Lien~i·al Soltm. 
111·0 de 189G.-Jf,moel da Sit ''ª l 'fr.:,< Fen·e:ra, 
te!1eni.e. 

Tde1rr:i.m:;1a d•; Rio- EsLaçií.-.1 Qua.1·tel , 23 
dé nvv-amb;-o de 1896-Ui·g-entt:. 

A•! ;enera l Solon, comma1ul •n te do 3 '' 
di~t1'ict11 . B:~hia-De - o!'dem do Go ,·~ruo com
munii:o· vo.,_; Qt~e fic.~.~s (\Utt>r· iz«do a. prvviden
ci::ir confo:•rue solicitaes telegt~mma urgen
t issimo de hojc .Sauda<;ües. - Gener:1! A 1·!;r•ito. 

· Teleg1•amma ,i_e Qucim:t•_la,;, 26 <le nov_em
brl) 1le !S9ü. 

. \o "ener !l.l comm:i.nd:i.n te Ji4 ricto. Ba.ll in. 
-Ac:\\J~> <!h eg:u· hoj e (!e;idu <l~sananjo ma· 
chi11.1. Preciso urgente medico. :i.mhu tanc1a 
eu:crn:ieíN , esi'ecia.lmeme força Pires , Joa-

.-.· ... 

Telr !!ramrna· - N . 3r,:3 - Em 27 ue 
no\"cmh1·0 dP. !SM-Ao S1» m:ij or Febron io 
comm,.n:Jante força.s-l~ueim:l.dil$- Scien te 
va.-sa. eiimmim il:llçllo. St!g'\lem "maot ii muni
dos ambul il.ncia. medico. pha.1·:n ~ice utioo e 
enfei·mefros militares. Segu ir-l o depois :1~ 
:\fann li cue1• . . S:mdt•.<;ões .- Genc:1·u l Sutoii . 

. Telegl'amma - Qu ei madas - 28 de no
Yem.bro de !S9ti- Ao Ge11e1•a l · Solou com
m:wdante districto-Bahia-Conwrd~e$ r e
meita. le1·i•!os aín•hl Joazeiro'~ Ancioso ma1·
cbar Ca.nudos operação df·fi :iith·a . Quando 
vem ·i·esto fol'ç:~ ·~ ,\ q 11 i boa.to:; tle:>1;11co1 ·t r:ldos • 
a l•1r mnnte'4, sem or igem co:iheeida.- Honrem 
pe•so,.. vinda. Triumpho <lec:la. rou m ber Coo· 
sel lu.ií1•0 tet m andado torriar sa.ê1iclas ev itar 
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!'~ira. sua. :rent~. c1·eio l.1a paclico entn' cl!e.-.- tri 'nico, Mo~lc SautQ, tarobem m.;io llrop;•io. • 
~orç:1 i.·1,,;: ;wo p1'ec1;:t ma1.-;; 'qUe dou~ md 1 Ro:i:ws rawto tle.s1Jll(..'O:Jt[-e.do:s. Ba nú1cl.is agglO· 

· cartui;ho!; . ~u.utlo·vvs .- Ma.jvi.' 17.:u;·onio. lllf:;1·am·Ell Ca!mdos, ciNUr..l\"isinl:la.1~c;a.s S(.;.. 

comui::.r:da1;t0 fVr{-a . · · · ! gnn<lo cou~ta. \'i!!';uio aqul chegado hontem 
. · 1 dis~ •r.cia q~~atro l·~~ua.s oisse·me ter l'esolYiüo 

T~il.!graiu:n;.i, n·. :168 - Ur~entc - E;n ~8 ~ muitos 1!esistam intento i-etm ir·.çe sicat•ios. 
l\f; ;\Overub':O 1\e \';l\fü - ,\J> t><. ç:1ajor Fe- -~auó.açÜ\.'S .-Ma.jor Febronu>, cum1n:...11dantc 
IJronio CO!!lill<Lmfu:nte fot'9:.s-Qui!íi_n;1.d.as- ?e· pcm;'!-· 
gue;m hoJe m~d1co, ·pharmaceut1co, cnfcr· . 
m ciro. ambulaucia. Segunc!A fülrií. vos re- Telegr:i.m111:i r)e Queimadas - Em ·so de 
meGtel'ei armr.mcnto, qua.: .. o mil c~.rtu.cbos, . r.o,,.emliro do lSG::; - Ao u-cnem! Solon, 
f•itj<q>o1•t:;ti! e •lous opnt•:ir\ós ;i.r::;cn:\l. Re· c<;n~ma.n,\;mte 1\isi.<icto-l:ú111inis:;:ufrJ )lcmte 
i'o?rços. seg•~ir:i.o opportanainunte. ,\.gor<i. ilU· S:mto ac:1ba enví:n··me proprío coai ofil ~·io 
p ·.s:>i\'el. E~11ero ;~ente. Pedci~ remctv..r µ,~.hllclo p:·otecçüo oor esta.r junt0 Vilia. r.u

.<loei.:tes P'-~<L ;tqlli, co1nmu11i..:a11do·111e l";.:o m<:1·o:;rJ ;,,'l'tlpo b;:i.nJido. Re;;el'V<\tl&. ,!etida
p-0r tel(·gr.unw~ numero :ne~inos , be1n cvmn. 1;:,·ntc lHti·!'t·oguet · po1·t:itlor · g;i.!'antiu nii.o 
f~o:-i. .<Jt.le p2~d::;ain. ;~:pÃi ~~11?.r;C::..Í t)~1 1~oi,1.h1 t :1:;1í' ~ ha.~:p)' iaJ n:11J :5a a. ,rlsti.:.11 n.in~eru ·::a.nibo.es 
p~i~ •Ol'.J ... l! 11 !!l pl'l.W li_le11~m :·. Deve·~ ,'l U;;.1: to 1 tuueG:n.~·;>.;I~~ c~~llU1~os. PrUj)l'JO Ll.1sse-ine. h;i,ver 
:.u1tos 1rm.:1 •~r opor;1ç•.Jt·~ . D•·mori: y1J<.l· a ··;.t.:·· . 111é'tltJ. p:1wc,>so11w11te. l~espondl cum .. uss<.1.l'tr) 
r~·w. 1· pi·~ju::w;ó. lnexce<il\•et t.-\umpho 'cn;;r.~ \ t-t·nmetw11do hreve mo~i1:lento, pedE ·ln'" re
Pircs 1lcdtlo p1•illcir:>:i!nH·nte pt·e.sté;:.1 :nan.:h~t 1netü~~·"·c :.i. m~·U:L·ar1os c.!ous <!Ou~e!Dcilistas 
~ .1e.::1l1d:1. re;;olt1<;ilo. ::-tu·.to contia ·;r•S•a úo- pi'i!30:l ii:1 rli<l3 ''úll!til"ando muniçii.o . -Sa.uda
dic:~ção. inc~!lig1wcfa s!.!ppr-ir'ã.o fülras que ç0es .-~!:ij.Jr Fe/JroMo, COlll ill<ondll.nt;~ força . 
sej::uu l~C Pl'(1ntpto irrenif·:<fait·eis. Con·rnm 
:i. 11M1·•~itei'> úe.;:u.imo Pl'ôc.tuz•do f:tf11i.ti.:o:> dct·
i·Ôw. :!.1ttet"ic1!"·AULorizo-rns wnia.r-•les medí
ú:is u r·gi::1i>es, sa to1•r.em 11e<:eso~~t·i:1,,-, i11d·~~en
c\cr1t.() .::nürn\t,;L. F\ca.m a~sim rc•pon.iidO$ 
\"Oo~OS tr:)&g'l'il·llinrn~ hOJlttm e liY.jt:.-i:iau:Ja· 
çõe:s.- G~ntt\l.l ~uto11 . 

Tc!cz.1101ma. n. 375-:-Eni 3Q •fo w:rvetU.· 
bro de l<'9ú-Ao Sr. maior Febron10 col!l
m;:i.:i.ó1nLe fo:·c;a.~-Quel:naiia:;-~ieh':..e Yo;sos 
teic15;·a.rumas l1o,je. Con \•~ 111 J.'E:;i>l rncui e inter· 
r·u.'"ue's LaA.;1ncc 'l explor~is muiw. sen· 
:.hfo inforn-úi.r-\·o; ma.."\.ima. se~ur~.n·:!l. l.ol1ü,,; 
indiYiduns ,j :ll;::u·d~,; 11e.:.'l!~wio. Hoje che;:,"1.rn 

Tdcg:•v.inm:;. de Quci:natla.~ - 2!) ,1_.~ 0 •1- i50 µl";J.c<1..-; Ma.<::eiv. m•l.S mio· ~uinl• · j i poi:- . 
vei:uu:·o d::> l::i'JC - Ao J:i!nerat :,;.} \ •n - que a.:,;rn1r.lo u:·;.:eni:i:1. 111un 1c,::~.1 . :il'111:1.1nento 
ltliii:t- S1:it:into vosso tl!l~:,rr::imm~ !rnnrein Kio. Deveis por:.a11tv jníc1;l:' uptl1·aç1it•; 1ne.-11w 
aclio-:ni.• 111·0m1,to <t t.; in o sac;-ltlci~-. 111.,u 1le· vag-fü-. <::1:=•; u:':c• pv>ou.111 ser de oatro rnç,Jo. 
Yt:t· ernh1Yra 11ão l1aoilirn1lv a ~i1:ml;,cnl :;e- cu<·i.;i uc 11ue 1·do;-~·,;._.: irão '"l•S cncC1nt:·,1r ui;de 
que1· inexcedívél tduuqlhv t•:uentc: Pires, e ->tÍV<·rJes. T.Li. imeio ú 1i11 ~'l"J.111Je ü~~h!:\dc 
111ic2at· s •l'.;;?<eheo1!frio. :\Ut(•.3 ;;i11Jw \'OS dito mo.smv ;10 pos.;oa.l. 1·0,:so c<>rrurmndo. Mu ito 
csta.1• ::i.nc\{k;•) 11I,>en>1·. Si ji\ n:·:c tnanoln-ou conilo h;Jlll. 1<x!to v:)<;..;.'t 111·wle1tda e erit(;riu 
culpa füío ú 1l11nh:~. :\iauu«st~~-•i:C 1·<Junfr CDnh1~,1itlns. !icm co1110 S1tlie1'ei:; J'l,:DlO\' 't' quril
aqui º" i·eio:·çíl> <1t1e vli·i:1ui Ser:.::pc, Alagüas. · rin•·l' tlillicu!d:.i.àe :·ecui·soo; uii.o v<Js possam 
ataque •letinítlvo. esperur ser9'i(:o s11tde con· ~-r·r· µ111swlos d.e pr"útnpto. - S:md:~<;õc:;.
il l ~.õe..; m<Jbiaúade:;. :\pesa.1· :rn:·est.eia. rnM•cha GeHeral So~n. 
e 1.focidida re.solur;.1.o tenente Pires, eU~ :e,,ou 
!5 1\la.s a. Aut1. onde o sorprPhende1~ .. m e $i Telegrar::un:i.. de Queinndas-30 de novem-
us~irn n::i.iJ lóJ:):>e ~ó no fim 20 dias porleria h1•0 d-~ t89i-Reservad.o-Ao general Svlou, · 
omprehend<>r llostilida.dc. No t•fan minha. c0mmandaute ® t1·icr.o - Batiia - Pessoa. 
]t,1m'<J. míiitar, meu dever, "aberei mo:·rer inoima coronel Leilão «:Santa Luzia>> hô.íe 
meu. po$.tO, 1>iJel\~nllo ordeas. seguindo digno l 11ad:1 suspei t.:1.ndo tlevid:> m inhas re>erv:ls. 
exemplo ca.m:i.rafias. Chcgnei aqui qúatro refer iu seguint::: : ouvi do mesmo co!'onel 
dia•,qUe uãu 'ttl1n sido inação. Opet·a.I·ct b1·cvc. qu.e João Aul.>ate primeiro cl.!ete bancli
Nilo con1,o ror~a. J?Olich\ :ipezar procedünen}o e.os ferido inunictp10, occulto « C«tiuga. » 
ex:timpl?..r mas sem omino,;o 1•enuiroeuto coro-' dalli esci·e"l"êra co1•onel Leitão d.!zendC' at~1q ue 
M.ic militar. So.udo-vos.- 1-fo'.l<ll' ~iJJ •·O'fl.i.-0 , \ dil'igid1J U•mt~ i.et '.'ido 500 \lomens, ~l)O ;i.ta.
commandante fon;:l. t cantes armados. :ZOO ,:e;,;u-ma.dos p:•1·i.. tom<lr. 

1 
coudttzir armamento força. Combate dirigido 

Teleg-ramma (l,; Qncirn:idas - Em 30 de :\bl>ade em pei:soa., mat~n<lo logo tres praças 
novemb~·o de 189G -Urg-enti>>imo-A\J ge·: dormiam. Alêm dü Abb;i1\e, tenho uot icias 
JJer;tl s0Jot1, c11m111<rn11imte do dístdcto- "otw·os ler idos logOJ.,·e;; p~oximos, que )•t•ocura
Scien te YOS:SO tcleg1-ammo.. For..:;\S ~iou.zcil'O \ rei. recolhet• em mo.rcl:a. Coronel Leitão, ne
:utl:whi1 aq :ii .regress:uidi.l doi:nte ~eoentc; gociaute pelles era compradoz· dei!~ r.:a hordá 
Pitc1:>. Juii ue d.il'<;li;o alli t<:legr<>j)l:ra. ciuUA.le 1 v:i.ml~lO':! de Ga.nndos, o i1or ·seu mte1-med10 
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surtia Conselheiro armas, munições manrlava 
vir Capital, servíudo-se jagunços fanaticos 
quando queria .. E' chefe político potent1tcl0 
lagar. Estou alerta resultado e maoho~o.
Saudações.- Major Febronio, commandante 
força. 

Telegramma de Queimadas - 1 de de
zembro de 1896 - Urgente - Ao general 
Solon command<l.nte Dist ricto-Bahia-Pro
cedereí, eomo indicais, tenho ' munição bas
tante. Conto poucos mil não contando resto 
r egular força Pires deve chegar hoje. Me· 
tralhadoras nada a.deantam. Combate sei;á 
sempre terreno accidente, ordem mixta caça
dores. Canhão Krupp suffi~iente fazer brecha 
desalojar pontos varrer boc11.inas. Trem de 
guerra já pesado, conducção escassa, seria 
impecilio augmentar bagagem. Força viria 
auxiliar muito plano finha hontem caç;1do 
mappa., estudos sobre cinco perigosas entra
das covil «Canudos » . Ao menos 100 ho
mens dos ahi chegados conduzindo até aqui 
apenas armamento. Marcha até Monte Santo 
será mais ou menos rapida. Dahi deante 
diminuirá difficuldades caminhos probabili
dade surprezas. Estou preparando mobili
sação realisavel até quinta feira. Respondei. 
Dr. Argollo chefe estrada passou-me hon
tem noute seguinte telegramma agente Villa 
Nova : Recebi 'volumes clavinotes Jo,1quim 
Machado apprehendido Conselbeiro commu
nica-se diariamente com esta cidade. Sauda
vas. Maj,or Febronio, commandante forças. 

Telegrammn. n. 382 - Em l de dezém
bro de 1896 - Ao Sr. major Febronio, 
commandante forças-.Joazeiro-Sciente vossa 
communicação telegram ma hontem e hnje, 
que muito satisfazem-me. Espero marchareis 
alvorecer quinta-feira impr~terivelmente . 
Só então podereis reconhecer difficulclades 
que careçam ser ele prompto removidas . 
Força pedis chegou hontem. Agu:1rda muni
ção, vencimentos. Estara vosso encontro 
onde estiverdes sabbado. Pratico e criterioso 
como sois nã.v esquecereis conveniencía guarda 
a, vançada, respectivas vedetas prevenir assal
tos, emboscadas; bllm a~sim guarda de recta
guarcl<1, afim proceder accordo leis da guerra, 
o que tudo importando muito vigilancia , 
convirá bastante instrucção pessoal, que po
derá por taes meios bem exercitar-se . Pre
ciso informeis segurança, influencia, posi
ção e quulidade polit ica coronel Leitão, <le 
Sanfa, Luzia, a quem allu<} is. Autorizo-vos 
considerardes p resa':> guerra, armamento, 
munição apprehcndidas; utilizando-vos do 
que for necessario. Tenho certeza vàs des
empenhereis superiormente vosso imporfante 
encargo . Podeis confianç;1 r ecorrer qualquer 
sentido Dr. Freire Arg-ollo, cujo procedi-

menta acima qualquer louvor. Saudações 
General SôZ.On. 

Telegramma - N. 348- Urgente-Em, 1 
de dezembro de 1896-Ao Sr. general aju
dante-general- Rio- Nas condições it:;pe
ciaes em que se acha actualmente esta guar
nição, deixa de haver hoje o pagamento das 
folhas ·por falta de verba. 

Traz isto se1•ios embaraços operações inte
rior, porque forças não poderão ina.rchai' sem 
vencimen tos. Peço providenéias Governo. Te
legraphei mesmo sentido Quartel-Mestre Ge
neral. Saudações.- General. Solon. 

Officio n. 4.664-Em 30 de novembro de 
1896- Ao Sr. general Francisco de Paula 
Argollo- Pa1'a conhecimento vosso e do 
Governo e no sentido ainda de melhor orien
tar as occurrencias do centro do Estado, em 
que tem figurado a força federal. inclusos 
transmitto-vos as cópias das ordens do dht 
deste commando ns. 231 e 233, de 26 e 28 do 
cadente. 

Devo, porém, der.larai' que o medico arl
junto Dr. Antonino Henrique Alvares doil 
Santos, a quem refere-se a SPgunda e allude 
a primeira, aqui chegado, foi inspeccionado 
de saude a 28, send,o julgado soífrer de beri
beri de fórma mixta : sendo que as allucina
çõef' que experimentou após o combate de 
Uana, em consequencia do seu de estado de 
saude cessavam com o repouso. 

Sande e fraternidade.- General de bri
gada Frederico Solon de Sampaio Ribeiro. 

Commando do 3° diS'trícta Mili:tar, no 
Estado da Bahia-Quartel General na cidade 
de Salvador, 26 de novembro de 1896. 

Ordem do dia n. 231. 
Para conhecimento dos corpos e mais re

partições militares que constituem este dis·· 
tricto, faço· publico o seguinte: 

Do tenente Manoel ela Silva Pires Ferreira, 
commandante da primeira força de 9° bata
lhão de infantaria que seguiu pava o interior 
do Estado, afü~ de operar contra os ml:dfei
tores que, fanaticamente, acompanham o 
pernicioso individuo intitulado Antonio Con
selheiro, recebi hontem o telegramma abaixo 
transcripto, expediU.o da estação ~e Joazeiro, 
ás 11 horas e 15 minutos da manhã: 
~Regressei hontem á noute de Uaná por 

falta absoluta de meios de alimentação e tra
tamento das praças, como taml1em: pelo es
taclo sanita.rio pessimo, devido grande numeto 
de cada veres c[,, bandido~ inseµultos. Cumpri 
meu dever, excedendo-se em bravura ofüciaeo 
e praças, que com a maior galhardia enfren-
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taram-nos, rechassando·os completamente, 
rnbindo o numero de mortos a 150, fóra os 
fürir1os. 

Foram victimas o alferes Coelho, sargento 
Hemeterio, caho Manoel Francisco, anspeçada 
Bomfim, soldado,; Herculano Ferreira, Victo-· 
i 0iano José dos Santos e João Chrisostomo, por 
exceder11m-se na lucta. honrando assim o 
r'ome do batalhão e do exercito nacional. 
Aqui tem causado grande consternação a 
morte do alferes Coelho, digno de todos os 
encomios. · 

Foram feridos os cabos Athanasio, Cesario, 

pela correcção e disciplina de que sobejas 
provas tem dado. 

Quanto ao distincto e corajoso tenente Pires 
Ferreira, .só me cabe dizer que, de modo 
assás brilhante, correspondeu á minha ele
vada espectativa, revelando com superiori
dade os mais apreciaveis dotes para arris
carlos commandos. Tenho, assim, por dever 
indeclinavel louvai-o e aos officiaes e praças 
sob o seu commimdo, que tão bem se pcir
ta.ram.-General de brigada Frederico Solon 
Sampaio Rioeiro. 

R-1lustiano, Manoel Antonio, Peiho Leão, Commando do 3º rlistricto militar no 
anspeçadas João Evangelista, Tiburtino, Paci- no Estarlo 1la Bahia - Quartel na cidade de 
Lco, José Maria, Minervino, Raphael, solda- S.S<üvador, 28 de novembro de 1896. 
dos José Antonio Moreira, Virgilío Rf>is. Mar-
ques Ribeiro, José Francisco, Cassimiro, An- Ordem do dia n.233. 
t'Jnio Bispo, José Ferreira Pinho e Feliciano Para conhecimento dos corpos e mais 
l;:antos,alguos de,tes gr ·vem ente, pelo que es· repartições militarPS que constituem este 
t: beleci uma enf .. rmaria proxima. ao quartel. districto, faço publico o seguinte: 
Tem outras praças feridas sem importancia, Apresentaçno-Nft impossibilidade de apre
que commutiicarei depois, Dr. Antonino pre- sentar-se a este Quartel General 0 medico 
stçm re»es serviços ás praças feridas durante adjunto do exercito Dr. Antonino Henrique 
o combate, porém. acha· se .desarranjado das Alvares dos Santos, que regl'essou da diligencia 
füculdades mentaes, pelo que entrPguei os em que foi ao interior do Estado, acompa, 
doentes aos cuidados do facultativo civil nhando a fürçn do 9" \latalhã.o deinfantaria,sob 
lir. CunhaMello. Não se r como classificar o cornmando do tenente Ma.noel ria Silva Pires 
.::. bravurae rledicação <los officiaes e praças f?erreíra, devido ao grave esta.do de saude em 

__ .: ~o bittalhão, especialmente do ~argento Ana- 1 t· h t · · d 
cltito e soldado Caetano ante a iuvasão dos IJUe 8.e ac ia, ive on em sctencia e 8Ua 

chegada por communi ação verbal do tenente 
b~,i1didos <lo arraial Uaná, em numero supe- coronel Dr. chefü do serviço sanita.rio. da 
i·inr a 500,fóra os que proximo constava es;ar guarmçao. 
O esta.do das praças pede descanso por esta- . . . . . 
rem cansados da viagem. com os pés estra- L?uvor - T~mand? na devida consi_de-
gados da marcha de Uani que dista daqui 1 raç:>o. a mençao. fe1ta pelo ~Anente ~ires 
:~o lt'goa.s e onde clteguei no dia 19, sendo Ferreira no _telegramma tr;:nscr1ptoem mmha 
;.;.sc-;aitado no dia 21. Morreramtambem os pai- ordem d.o dia n. 231. de 2f. do corren_te e no 
7:;,nos guias Pedro Moraes e seu filho João seu offic10 n. 1, de 2f;í , sobre os serv1ços qu~ 
Baptisr.a, que se portar 1m com galharr1ia na pre,;tou o Dr. Antonrno no combate de Uana 
oecasião do c"mbate, juntando se á força e cab_,-me o grato dever de louvai-? pela ded1-
enfrent.ando os bandidos.» caoa? com que se houve nessa perigosa eme!-

Por outro telegramma da mesma data. ex· gencia, tra~ando os feridos e. acudmdo as 
pediclo de Queimad"s pelo Dr. Arlindo Leone, sua~ n•'?ess1dides com zelo, . c~r1dade e ubne
;uiz de direito de Joazeiro tive sciencia de g-açan dignos da nobre profissao que exerce. 
·~char-se o dito Antonio Con~elheiro com mais Assim pois, devo ainda agradecer-lhe os 
l .000 bandidos entrincheirados. · mesmns serviços. - General de brigada, 

Lamentando este commando com 0 mais Frederico Solon Sampaio Ribeiro. 
vivo pezar a perda rim; intrPpidos e brio,os 
uJferes Carlos Augusto Coelho dos Santos, 
:<a,rgento Hemeterio e de mais camarad,,s, 
que tomba1·am na acção, cumprindo honrosa 
o galhardamente o seu nobre dever, bem 
como os ferimentos de que foram v1ctimas, 
vê-se na dupla contingencia de apresentar 
ü.o districto as suas condolencias µelt desap· 
varição daquelles bravos, congratulando-se 
ao mesmo tem po pelo denodo inexcedivel de 
toda força sob as ordens do tenente Pires 
Ferreira a qual, em tão melindrosa emer
gencia, soube levar bem alto o m•me do . ba
i;a!hão a que pertence, ,já ba$tante conhemdo 

Telegramma Queimadas, 2 de dezembro 
de 18~J6. - Ao general Solon, comman
dante districto. - Vosso telegramma hon
tem perfeita harmonia plano concebi con
forme serviço campanha ap:Tadeço-vos,füzendo 
corresponder conceito de mim fazeis. Reitero
vos que já disse respeito munição. Tenho-a 
abundancia. Enorme já trem de guerra. 
Desnecessarias metralhadoras. Operações fica
riam ainda mais pesada~. Força póde vir 
competentemente movel, sómente a1·mas. 
Numero facilitará exito manobra invasão 
Canudos segurança movimentos preparativo$ 
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.marcha n.manbã., coodueç:"lo opera·.5e, até Boate>s contintJam desencontrados. E' convo
Monte S:·mt o viagem·cer tn, ó.a.lli dlllicil, m:\o n lente nã.o º' acYeditei». S<:C•le1·~·los concen
ca..n1inil :}. er:\.t!Os CÕ.:ltt'l<H pr·qutn~ C'lX\!UT"!-'Üe·; \"JZl-

lq>re~ntal'am-se hontem ni· . Pi>-dro Ame- 11 l1ú1ç:1. ol~t·vM;ão. ~\presi?ntauoW!Ui medico 
ri~a.no, medico cit"il, tenenté ·honorui·io Cari- 1 civil Dr. Pedro. Americano serviço i;u.ude. 
dido Barros, \·indos capitr..l. Sem communi--1 forç:.s R ~m com.1mrnica\·ã.o. ,\cceito ~- n:· . 
cttçi:ío "~.ilda. Serviço ~aude· incompletq me:os 1 Teivli' Argollü incaosa.vcl anxi!io.re_a.r s mere~· 
tt'a.u~por,te eventllal.idade te1·Hos. Reforço 1 cimento~. &tuda\•ies.~)laj01· FelJ;·o;; io, coin-
ma.uda:-üe;; será sutncientl! numero pr:di.S.111-1 ma.udautc tori;ru;. · · 
d~õ.es: .. -;-~íajor ·Feb1·onio, comm:Lndaute l'or- 'I . . . . · · 
ças. · · Telegra.mma- Quelmaclas, 3 de dezembro · . " · j rle l 8!l!i - •.:rgenr.issimo - Ge nt>l'al Solon, 

Telegi:imma Queimadas. 2 de clezemb1•0 comnwndante 3' r.li$t.rict . ., - Br.hi:i. -: Re
de IS90-Ao . Sr. :;enei·nl Soion. comm;,n-, • sponi!i hontel!J mfim10 '-'º''º tele:;mimma ili-

. dante ::1• ::istrlcto- B:lbia- Força c:•mpo~t<'. licnd: : füm . Re:;·it;, . Tenho iHrrhei:·o, man-
2.f:i •. in·.~lusive deixad:i tenente Pi!',•S ::e> cla.i for<:" - Dem•)l'õlS ~.qui ,;iL pre.1u•lk<'-r.l :m~ns ' 
]Jl-:tc,:as . P:•!'a ope1·aç:iic3 · tenho C•'ncdú:lo bi·il>;; . Tr\•P•• entln:sia~:n<it1 :i. <!elir::1i:.e . Luto 
si'li.• pr\<~~s"s 40C~ pr;i.~:a,;. )ianrlarde~ rnai~ H\I! i llluito cO!lriUrGÜO. P.$toll fütigad i s.~i rno tra-
011 1 iJO. '!'rio · exHo cvmplt:to. Rr-pit.n-\'O.' nâl1 jl.•1dl10. mahl:cta pditk::.gém t•.!dC• :i -;-;:s~nll:i. 
prei::is::. · 1uniç:lo.TeHho-n. bastn.nte. E:.;tcru p!·•> { 1';1rec ~... ha \· .. ·r c:n:·nt\$ propl'iO.$ en;:~u·re;;-~~lo~ 
;i~.r?.tiY< i_n.\l'C_ba.r. Gr:mcl<l~ ,'i;fü:<t!1\:u.!•·s :\ni-

1 

e. v1:.~-:~t~i·r. t1·a.n:-.J'.Ol' te. C<:Li~L <1_ut"l 9ur~1· ~Cl' 
ma.t·s co-:uucçao . Aqm prvmettl! rudo e N- D;!us. uu c•;nsegun•-urn sal1c!t:1.ç:</:s. !·.st~ll: 111-

. t."t- ::e rr..~i t1J. · t1epe-<lor.te. 5GU $ •l1i-.\do. ).f\LO<ltâ .:::·dcrn a. nl · 
Ai ndn a.~or:i anda.;~1 e:nc.1.i.'r"~µ-~"t.:7(•5 n~~.t~:~ 1 r.; mu. ·, ·oz tele~1·~1ph i1. ~: c !. Energia. =- · ·::ttvi'~~1 ~ e 

conseguir C\\l'gu~i:·o~ . 1n1>n-ttdt:s. Leinbrü- i ruui to~ c.f'lns~~t:h· tnn~l 1 J~~ão .. s~1nd~1ç~t~s .
vos :'lt1<;:~'; tenente P írr.!', q~e si ti-:es.-;+! 1't1r ç:c ! ~lajor Feli:·,; ;iio. cornnir.n•!:\ut~ f.:;r,::~. 
gnal'da1· fo1•idos eo:it inU<••· pe!'5egn'.ç·:)',~ face! 
lut'l. :.:er-·a. fltvora.,·e1rne:1ce rnuda.;'. '!U: : ?~ e~'- ! T : 1T'?. ~t\am~n3. 11 . :~!J2 - t;rt·~~1t~- ~n-1 ::~ 
nlu~ceduçe~ m:ippas in : li~.l Pl p~i·i~,.·:~o.; C·'..rr:i- ; 1!l! r!1? ::t~! nb1·0 ,ie l:";~;i-A~) ~i .. . i:iojor· P~
nllo> :.1--.nt e Santo :t E:~ntc. T"nho ;:1,ni .. l:· Nn- 1

1 

h··c.ni•:o. co,:111mnJuntr; FJl'í; •S- Q:):·~: :i: .. bs-
. penho rr.J.t·cln1·, ;;alvo i':i.!1:>. r1;>co :1nimaes. N:i~ntt' v'!Ssas c.:•1111mt:oiç :o;Ü(•S hoje. Podeis 

X este cas.o~ ~et·á au1anl iii, :-:" ~rit me;m, ... m:1is :1<:!· t•ii.;· 1· =--t-r1: iç;1).: ; )r . A 1ne1•ict!n('. n~1 ; 1 :e :1do 
t3.rde. C·m1m;:inicitr1<i. $i>·rne cioec r.c ~ol dv:n 1 Go·:(':'n.1. ~obre re :wa:.e IHi:1or .• 1•iu C<1!1d!do 
'.\te.n0d Pê<.!l·o J.e Oliveira.. ~<1.uda~0es.-Majo11· 1 Ho:·i;:'l·" R~1·!·f1s 11a1\n t~::nho :~ver. E~tou com
.Febi-onio. commandante forr:a . · \ mun:c:i.1].Jo-mo g'O\'e1•rir1.•lor n.r~rct, d.ifficuld~.-

! d0.s e· 1n·i~ç:10 . Fica<·~ tra.nquilto ~ 1 ,hrt~ bv~to~. 
Telegramma n . 300- E m 2. de olezem b1Yl <le j Tcnlio H'~ur;-,n~a precisa t;1 l rtspeito . CA1n

IS96- Ao Si·. major Febrnuio. com:naOllJ:inte 1 \'l'lll onoot~i~ ,,.,.,s::a 111arch:i.. caso não o te
forcas- QuP.im<tUa.'i- Tenho !110 rira~:as prom- ! nJt -, e~ foíto. ifü~•t 1n<'Smo que a.<'ampeí:-: >!oate 
ptas.remel_ter-vos. f:iltn . .._ pnrúi~. p::~:t_m~nw. Sao30. respcr:~ r~u1·sos. que mrlih<irme:i!.e 
T1~nue3 r.Ie1os pagal-:ls! ;:-,auda<;oe~ . -Geueral i t;t1W·• !'2conr.~cerN;; . Nestes dou~ dns ~et?Ul
So!o>i, · lri'w JO'l iiomcns :i.uxil ial'· \"v5 . TP:-ihn co111-

mun ic:1:1~1es !mpol'tantis~ima~ faze1 ·-v o~ ~obre 
Te!a~.rn1ma n . ::!!ll -U~gentissimo-F:m 3 operaciie~. 111a~ s.'• em orlicio r;,sO-r\·,,do que 

de deZE-1abro c!e !::;96-A•• Sr. mo.jor Fe· sr uuiril com a fv r<;a . 8amlítçüt:o . - Gene:al 
bronio, cornma mfante ÍOi";:ts - Queim::.das - 8olvn. 
Re.<pond•>i 1r1:i.xi tn:i. urgencia meu ttüegramrn~ 
hontem sobre ú t endes meios p:~;;o.mento> T~legr;,mm:i. · n. sgB- ,\o Sl'. m3jor Fe
,p't'ac;a.s c·eft rid<J.S . .Já cst:ies em marcha? bi·onio, comr:ia.rJ1!ante forças - Qurimadas 
Onde ac!l.mjlado? Saudaç·i·:,s.-f.iener:i.l Sala;i. -E:n t!'f'm exp1'e5:.•o. seguem a.mai1hã de 

1 
wrde n.o vo;;s'> encontro 10·1 m·aças e :1 otfi· 

Telegr:i.mma-Queimii.<1:.~ . 3 1lo <tezembro cin.es elo cotmngcnte 3:~0 bataf!tã.<1, ~!e accordo 
de l :'-$96- ,\o general So!on-Bal1ia-~·Hm. pr~- 1 vosso ti:Jegrammtl ultimo. SanJ ... çueo, gene· 
pa1'o movimento.-Major Feb;·o11io, '!Ommün- i•:il S'>ion . 
dante fú..-~, ().S. [ 

1 
Telegramma n. 401 - CO:ili<len<lial- Em 

Telegramma- Quicímadn;;, 3 de dezembro 4 de ·.icze:nllro de 1891> - Ao Sr. gene· 
de 189G-General s.1Jon. comn1anda11t~ dis- 11·a.l aj üd<inte-general- Rio - P!il'J. prevenir 
trit:to-B..,hia-Difficn lda<le coni.J.1,cçiio ainda rrnalque!' r: rnntu:tlídade m:i.ní\t·i vh• ma;s 50 
incoropl,.t;i. retanlou, "·in (!em s~ eJr:-ctua,;·:~ I !li tt~'.<•3 do '.i.ô" \r:~r•tll:ii.o.pois 1\mnr:bi. 5 ho~·o.i; da 
t:u·de. 1i1 uita falta. nnim•\M. Fuei e.;-

1 
W.r•.1.ro emba.rc;ull p:i.ra Queimn.das 100 pr<tça$ 

forço· co:npletor m obi1itl;v1e 'Monte Santo. com ires o.tfl.ciaes do 33" c!e inlânt.tria. t'.gora 
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vou organi:r.ar C•Utra Jhrça :iflin rle operdr por J que t iYemos em -,."'lumero tle <'i to, ·como 1:~ 
outro ·ponto com o mesmool>j1:cth·o. A;..'U1u1lo·l ~ •erilkou. inc!usi,•e u:n offié!:tl; nurrie1'"' 

· sômente os l't<<'ursos pecunia.rios .iã ~didos 1 nos,,cs forldo"; march:i. ncv:t f;; :'Ç"~; comma.a
em l'1<1 1.er·ao~o:; t<•l.,grammas e inrli~pensaveiS. da.da por majc•r· Febr(lni1l d.e Brito. composta 
C~nvementeinente inri-,1•11u1.clo pelo tenente 1200 e IJL•ui:as praç~~~;- i:?clusivc lfi') po!ici:a's; 
Pires, que_.chegou hontern r1o .Auá .. J_O léguas 1 tel~mmniat!linuciosom:i.,io_r_F~!wo1lio.quen~o 
i.l!shnt1..s oe Canudo~. corn u(J\IS ofücwes e:;o 1 cheg•m"' Q1le11n:i.<l:1.~. Rece::n:-:w1tt> Delf':gacw. 
p1'•\Ç · s .eos tropi;v:a!; e qm: cm·ecem rJe11esc[!.nço 1 Fi~c;1l quar!.tia 25: :1110=:;. afim 1le a~tenofo:- ne
dr.s quaes ba. i:i::~ :·a m ;~o llos1·iUl rr.i!itar Ili . . cesslda<le nm~imentos orr1\!1r.ri••s e~~.a. ultima 
s.-·ndo 14 í.er ir1:i.s. fica.m!O o rcst-0 i!e ma, for·1.1:1. força exercito. e a •l1;sapprova\'i0 desse neto á. 
em Q~ei nm~a~, se;rvindo ba.·e C1p<'r<1ç<.'íes; e d.ita repa;·til;ão; 1dt.e1·aç.·.,s S<hre medicas ; 
informa.cio tambem por outras 1>e>so:~s come J)l'0?1denci:ts w mei :;:andanllü vlr· pa;;~c.:i.! 
pctE-ntfl' e . inusp, itas 0::1l>emo>' que o tl~<.>Q· Al:t~ô:•~ e Serp:i:)o. Remetti :;i:11itt-cópi:is or
inani ••~o « C••t1selbeíro » disp,"ic 11e 3.000 com- deas rii;i. este cnrnmarido. reh~T<•c~do oc~trrren· 
hMent~i'. entl'e. r.tl~s g1•(tr.de · numero, lK1m .

1

. cias-rnintmicsamr•n<e. Tudo G!~;•nto !1ei dito 
m·n!ado e ~lrniciado. pciis daqui l_hê t •• ~m for· mi11 ~1ns ,_comrr.unic::çõe;; ex~r• s>liO w;.'d:i~e 
nec11lll muitos recur;;os a despeito l:a rua.101· <:olhvlu. i:)n tc.s ,:.eguros. Conven: Go<'erno nao 
Y~!!i l:< riei:~. t:tnf•) que acab;1 ue ser a.pp1·el1en- to111ci em co1;sicl.e;·;1çiiu : i>l<?gr.unma:; IJ<li>S.1-c\Og 
<1111;1, uma reme;;s.'\ de 5•J •·.imbio~s u r-e;>pe· · para as gazetas pP.los seus r:<n·re,:-pontlente.s 
cliva~ n111n iç1í"S- AlJtn disso os at!eptl·S pvr daq11i sempre in\<Xactcs . Fiz \wje outras 
tsui;.t.1~0,; sii.o 1:m grandf. numiirn no ir•re- ~ornmunicn.o;ões. 
r1or tlo c:;;1 ado. e em l'az.ão <1::1. ~ra.nde derrota ~:io deixarei fnr.al-as ~ernpm pnrà scl@cfa 
Qlle stif°l'l'U ,.:ua primeira força . seguem ma- e tran~u illühde l;o•e1•no. S:t~'·?a •;1ie.-;.-Ge
W•t1:s :1 reunirern ·>C a ellc pnra <lefendel-o e DC\ral Solon. 
1l6?;<lfüo:1t<tl-o. Contrn elemenw de tal ordem 
<! _precí>'O Qpcra.r pl'c-mpti~mente. l>':•n:m mu· 
Oi•'.o llr, t<>Uos o• T't>Curscs. porque de. c<?rto 
l)':>nto em de~nte o<!: Conselb.eiroi. tem des
"tl"Ui·!o e retirado todos os r ecursos que po~
s:;.:n .,1.prüt"elt:tr· i1 forç~ do exercito sendo 
ni~t· J >'-ttxili:i.d1). peta~ popufaç•ies füu:• th:acl:is . 

Si f: • ço fü.<i tong;1. comreun il':.<;iio por tc!e
;;rarnm:; é s i1meni.e pa:rn ".a ti;; r;:i zel' ju"ta ar.
cic·d,1 1i~ Gonrno. S:\udaç\t(·s.-Gener :i.l S<>fon. 

Comm:mdo 1!0 3° disti»eto mi!i :,::1• no Estado 
~la. B11bia-Qu~ rtel-Gcne1"0.l nac!"!Dde de S. Sal· 
nv.loi-, .-1 de de1.emb!'_O Jc rn9ti-Re:;e1·vado
A0Sr. nnjor F·elJrouio 1[r. Brit~ . • _,omma.rvlante 
rl~.; J.1w~ii.s em opernçiie-~ no cenr.!·O d.o Esfodo 
-N. -1.D83-Devo co!Iimuri!c<ir·\·os. pa.r11 que 
tenh:•('il a.inda. maior co::fianr;:L n;\s vossas 
op~1'fl.(;ües. que estotl 01,:r:• niz.·.aclo. com as 
p1-ecl~s reservas. u1mt out ra es:pcdic;iio, que 
m~rchar:i: pC1r outro ponto C':ltn •) :i1esmo OQie· 

Telt!g!'amma do Rio - Estaç!fo do qunr· útím. Poruuito, ln;,;o rp1e >t• !•unh•i elfa .. ni 
ti>l. 3 tJe •'eze.mb1·0 11~ JSOG - Ao i?enernl mtu·.·ho.. «o!-o comruuni t'<t rei ,_. hem 'L~sim o 
Solo11. ~OlllTJH1.n • \:~11te do:~· districto-Bé\.hia- mn1lo po:· ']Ue vae openu·. T:i.1 ú <:. l'<l1.:lo Jll>l" 
De Ol'•!~m SI'. niini~tro deveis tcl~gi·apha rl' filie 11:iovos 1·e1n~tH• :tg-or:t 1.irn r;- rt•r<:O l!!:iio.·. 
St: i>l'e (]l!alqueralte1•açfivoccorrir1a no rentl'o :\lem disto YúU <n·g~niza1· t<:u1li-":n urna forca 
des;e Est..1.1:10.-t;eneral, Aryollo. dP. p1-ote.::<;-.fío conv,;nient~. qur~ t!"<:Up:tr~\ Qnr>í-

mu~:"I<' . ConYeill ar111i 1·cfc!'ir, q 1 : :~nt0 ús 1li!li· 
Tel<>gramm::i, n. ~02 - Em 4 de rle- c11ldttd6 altn·.iida~ n11s \''."·'··,, : ..t c;.n·amm~1s, 

zcrnb.-o de 18\)\; - Ao Sr . general a.iud:i.nte- qtte tenho a rnspeir.o. me c:«rn:n1mic:tdt1 com o 
~·t·nPr;;J - Rio - R<~sponde1vlo vosso telu- gol'"crn:i.<lor •f(:~t~ f!:' t •~o . uoH.l!• Lido de ~<·l'<:r.l 
:;rarnma homcrn, sobrecommnnicar;.••e.~ tele- elJ:1s minorathlS q11:.tfl\• IJiNi 1···!. :Sul.ri111lo, 
gr:i.ph ic;;,s :L re~pe:to :iconteeimontos c:,nt1·0 f)1lrêm , a. convic~itO 1le 'llle 1·p~ "''l·cre1~ cnllo· 
Es t5J.(•, e 1101' convencido úa. ne ·,.,::;.l·'a<le qae car :teima. ria mór p:n·t1• •!eH~,;. "-Nlho t:t1nb~m 
t r:-m e; Gi:>ve1·nc esL:tr :w facto todo occorr!do. a c•.}: · rc1~1. t!<~ que dcsap;xu·cc 1·:il> tl.'11 gr:lr.de 
yc;,; k-nho di ~· igido. cm 1lifTe:;:eni;es •htt :J.s ne'lii pa1•te MDl a voS:>a ma1·•:lt:i. 'l 'le encher;\. 1le 
dt:: n-.vc1nt>rn r.ara c:i.. dive1·sos te lt•g1-arnmns CQ!lfia.11c;:i. a~ popnl~<:ões, r;ue. -.: .·.er•·ad:.s pela. 
commnnk:m~lo occur r ,?n<'ias p r inoip:i.e.; <~ so- •Ju Yiri:i. que ie.-m n:i, pl'<JSe~lim-~r. t.o ,::i.>; op~
licitaudo meios "de esprcil's •lilf~ eentes. · l" '<'f*S, rçr.!'aiiem-3<', pro;\uzirn!o _o:i.r.m·aLrriente 

Assim é que dei cool1ecime.nfo m~rchu IJri- arnbaraços, que se•Jo de t al mr.;1 ,0 remov1dos. 
IDl'ira. forç~i. de: IO'i p1·a<;:'.'.i" t.i•es offic-\:tes.::ou -Sn11de e fr:i.tern iil1v.le.-Gemr<ll elo b1·igada., 
co•mrnn •1o tt>nente Piri'~ F'e1· reira,as&1lto q1.1e Fretle-rit--:> Solo,.,, ele 8.ifül""º F.W1. irn. 
sofl're.u e.; ta em Uáu:'1. nurul'm fana.t \c.)s 1 
C[llc H.~""'1.'t:.tram: -perda 'les1.es l\ ntlia.da hoie TP.Jegramma ele Queh;ar1a. 4 ti~ dezt>m
em 1n . is. ll~ :::OU cad:..--c:·<~s~ impo;:>'ibilitiade 1 IJ!'(' de 1896 - "º ger>enl Sol -.n, commao
ea; qw~ ficou !ürç~'.l. de intentar '()•'1'5f'!!Ui•;iici l .'3.n t., ,10 d is •rir.t·.; - l~ü-~!'r'aiiO - .~nte
ri,t(\ C:<.nudos por insulliciencia num.ericu.. es- i contem -pt•epa;·ativos :marc!1a. lfontera talton 
tropiamento e f~lta rccw•sos diversos; mortes í cc>nducçt:.o . Resolvi mm•oi!.tir llojô manhã. 
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Estou em campo, após revista, arma8 enmri
lhadas; á primeira voz. nada conducção com
pleta, apezar reduzido trem de guerra. Pro
mettem á tarde dal-a prompta. Aqui bal
burdia completa. Todos mandam, ninguem 
ober1ece; todos promettem, ninguem cumpre. 
Parece reinar egoísmo ou despeito. Só c<;n
ducção munição preciso 64 anirnaes; até agora 
apenas 60. Faltam montadas e mais 4 ; ga
rantem á tarde. Comprehendereis meu 
constrangimento e até desespero. Informam 
agentes coronel Leitão enviaram armas, mu
nições por ltiúba Conselheiro ; di zem iguaes 
soccorros seguiram estrada ferro Timbó. 
Força prompta, disciplinada, affiicta opera
ção. E' lemma fileiras~ Vencer ou morrer
Saudações. - Major Febronio, commandante 
forças operações norte. 

Telegramma de Queimadas, 4 de dezembro 
de 1896-Ao general Solon, commandante 
do districto-Bahia-Até agora nada con
ducção. Aqui só politica, inercia, miserias 
publicas. Dever desappareceu ante iuter
esses pessoaes.Clarear dia por-me-hei marcha. 
Mesmo devo! vendo parte munição falta 
conducção. Sou s11ldado, minha funcção é 
morrer. Governador illudido seus aqui. Pro
põem negociações,narla msis. Penso devolver 
munição não conduzive1 Alagoinhas, vir 
forca que segue. Embaraços em tudo. Anta
gonismos entre coronel Leitão e Dr. Arlindo, 
afastam quanto antes acção politica,s inepcias 
autoridades aqui. Acreditv,i aqui nada cri
terio, conversa apenas . Estou resolvido mar
char mesmo a pé amanhã. Segi:e carta tudo 
explicando. -Major Febronio, comma~dante 
forças. 

munições que deveni acompanhar expedições, 
devido a má vontade de grande pa1·te popu
la.ções por onde tem de percorrer forças. 
Peço leiaes todos os telegrarnmas que are
speito tenho passado ao Sr. lljudante·ge
neral, de 10 de novembro p~,rlJ, cil, nos qua.es 
faço resaitar claramente n'inha opinião, 
compativel com a vossa. De tudo que J?e
reça consideração Governo, tenho dado .1m
mediata sciencia. Major Febronio deve seguir 
hoje de Queimadas com 200 e pourns praças 
inclusive 100 polícia. Hoje seguem mais 100 
do exercito afim juntarern·se t" elle. Já tenho 
outras 50 promptas aqui e e.cpero amanhã. 
150 de Sergipe. Vou mandar vir mais 50 de 
lllagôas, visto ter já recebido a munição 
inr1ispensavel. Quanto á di fü culdade obter 
transporte, além das estradas de Ferro, re
corro governador Estado, por falta absoluta 
de meios pecuniarios adquii-il-os aqui. En~ 
tretanto, penso que mesmo grv\lrnatlor esta 
luctando ir.rnaes difficuldades, pois não póde 
ser mais solicito em tudo ao seu alcance. 
Peço venia rlizer-vos convem não dardes 
inteira fé telegrammas gazetas, o que já disse 
ao ajnd:mte-general. Tudo que occorrer com
municareb. Saudações.-Geneial So/on. 

Telegramma n. 404 - Re;;ervado - Ur
gente-Em 5 de dezernbr·<J de 189\i-Ao Sr. 
major Frebonio, commanr1ante forças -
Queimadas-Resposta vos~o telegramma hon
tem ticai tranquillo, Sou inc>l.pai sacrificar 
força sob meu commando, mas convém mar
cheis, certo set'•" ÍS amparado c11mlqner emer
gencia. Conto vossas difficulàaàes :::el'ão remo
vidas. Não tenho descançado Em tal sentido. 
Vosso criterio vos fara deter onde julgardes 
necessario por qualque1' circumstancia. Ap-

Telegramma do Rio-Estação do Quartela I provarei vossas resoluções. Munições que não 
4 de dezembro de 18\36-Commandante 3, puderdes rnnduzil• deixai Queimadas. Guar
districto militar-Bahia-Telegrammas aqu0 davai-vos quanto po~sivel falsas ou apaixo· 
publicados indicam não ser bastante iorçi nadas informaç.ões. Segue offieio cir;mmstan
operações contra Antonio Conselheiro. In- cfado com a força que vae hoje. -Saudações. 
teressa-me muito ests.r ao facto occurrencias General Solon. 
e convem em1Jenhar tudo debellar esse mal, 
evitando possibilidacle qualquer revez que 
seria pessirno effeito.-1liinistro da Guerra. 

Cornmando do 3° districto militar no Es
tado da Bahia-Quartel General na cidade 
de S. Salvador, 5 de 11ezembro de 1896-

Telegramma n. 403-Em 5 de dezembro Reservado-Ao Sr. capitão Salvador Pires 
de Irn6 - Ao Sr. general Mi nistro da de Carvalho e Aragão-Jnformado de que 
Guerra-Rio-Vosso telegramma alegrou-me. conheceis perfeitamente, pelas differentes 
Parece approvação todos os meus act"s por commissões que tendes desempenhado no 
estarem accordo com vorna incomestnve! centro, toda zona do norte do Estado, 
opinião, que é a minha. Convem, como bem que serve ele theatro ás explorações do 
dizeis, atacar Conselheiro de m1 ·do se- tanatico Antonio Conselheiro, e o Jogar 
guro e decrsi vo, do contrario será um desas- em que este actualmente se :wouta, preciso 
tre das mais perigosas consequencias para que me presteis com a maior brevidade in
todos os i.nteresses desta terra. E' por isso formações minuciosas sobre toda a região 
que tenho sidD exigente em reclamações in- , que está t;endo percorrida pela expedição que 
d!speu~ave1s . .t:gora,?~tou lucfando com uma I' se acha no encalço daquelte, ou po1· outras, 
P.eJ.'1'1 d!füculdaae; a 1alta de mews tra,nspor te que tenham de seguir por dbersos outros 
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pontos com o mesmo objectivo, esclarecendo- exactas, como pela incerteza dos recursos 
me sobre os differentes caminhos e recur- quo possamos encontrar nas marchas. 
sos provaveis que pos:;a.m ter as forças .- Parece-me, entretanto, pelo modo sensato 
Saude e fraternidarle. - Friiderico Solon Sam- porque e~t.á fa lland•i o Governo Federal, que 
paio Ribeiro, general de brigada . elle está mPlbor informado do que eu aqu i. 

. _ Pm· isso, aguard.1 as suas ordens e os recur-
Telegramma rlo R10 - Estaçao Q~ar-.tel , sos que tenho pedido, afim de procerler sem 

5 de dezembro de 1896 - Urgentiss1mo · a.sm mir responsabilidades que ainda não me 
--;;- f.>.º . Sr. gen~r&l Solon, ~ommandante foram imposta.s. Devo ainda accrescentar, 
3 . clistricto -:- Balna. - Sr. rnm1stro deter- para melhor orientação f.o Governo, que :i. 
mma que mforme1s urgenc1a e ~etalbada- opinião por cá. está dividida em dous grupos 
mente qual força federal que .opera centro de exaltados : um optimista, outro pessi
E~tado e .fo!·ç_a restante essa capita l:.. Conve1;n mista, ambos exaggerados, para aquelles ne
nao subdn1d1r for·ça pequenas fracçoes e so- nhuma clifficuldade, para estes tudo impos
mente atacar band1d~s qun ndo re?onhrça fa.- sível. Convém, portanto, tomar sómente a 
voravel ex1to afim nao uesrnoral1zar força. média.. ~Saudações.-General Solon . 

Saudações. - General Argollo . 

Telegramma n. 408 - Urgente -· Em 6 
de dezembro de 1896 - Ao Sr. general 
ajudante-general-Rio - H.es pondendo vosso 
telegramma urgentissimo, recebido às 11 ho · 
ras da noite, tenho a declarar-vm;, quanto á 
sua primeira parte, que o major Febronio 
acha-se proximo á estação de Queimadas, 
pontode onde começ<trão as operações, com 
330 praças e 12 ofJiciaes a saber : 100 do 9°' 
100 de. 33° de infantaria e 30 rlo 5° de arti
lharia com um caalião e 100 de policia. 

Nesta Capital 200 prompta psara, marcha
rem á primeira :voz, a rnber· : 150 do 26" e 
50do 33" de infantaria. Agunrda deste mais 
50amanhã . Tenho mai~. para o serviço in
r:Uspem;avel da guarnição, no 5° e 9° preci~a
mente 60 praças. 

De perfeit,o accordo com intenções do Go
verno Federal, como tenho declarado, não 
fiz nem farei fraccionar forças por ser isto da 
maior inconveniencia . 

Tenho em vista, entretanto, organizar 
mais uma columna para operar de ac
cordo com o mesmo objecti vo, isto, em razão 
das difficuldades a vencer para fazer mar
char toda torça unida pela falta de recursos 
nas zonas á atrave~sar . 

A nova columna, segundo o plano que 
tenho concebido, partirá de Santa Luzia. 
margem linha ferrea, com o fim ainda de, 
ao se approximar de Monte Santo, si, 
pelas informações que colher, reconhecer 
a conveniencia de cortar a recta-guarda 
de Canudos, pGnto de concentração dos :tana
tícos, e fazer com mais facilidade . No caso 
contrario unir-em· se em Monte Santo e mar
charem para o ataque de frente . Quanto á 
segurança do ataque aos fanaticos com a 
certeza de exito favoravel, como desf'ja o 
Governo, seria preciso que tivessemas pleno 
conhecimento dos elementos de que elles dis· 
põem, o que não é i11teiramente po~sivel, 
pois será preciso . aventurar algum.a cousa, 
não só pela falta de intormações completas e 

011-mr.r.ra V, !rt · 

Telegramma de Queimadas, 6 de dezem
bro de 1896-Ao general Solon. comman
dante districto- BahiR-Recebi vcsso ultim
telegramma 2·• di a marcha, •Jeixei Queimada 
official 20 praças guardando munição, se
gu irá força. 33° que se achará resto, con
ducção garantiram fical' prornpta. Marcha 
penosíssima caminhos impossi veis . Arti
lharia para muito sendo preciso tra.bal ho 
sapa. Conto força me alcançará Monte Santo , 
de anele operações passai·ão caracter mais 
sério, maior acti viilade . Tenho-me reservado 
muito paixões políticas, não lhes dando in
gresso . Infurmações dadas obedecem f'actos
Infürmaçõ1'S serias induzem mais acceitar 
interesse, explicações p"rticulares . Não vos 
fieis muito ariterio incompetentes appella
ções todas devem ser Canudos- Bandid.os alli 
cerca de 3.000 tomaram entradas . Saudações 
- Major Febronio . 

Telegramma n. 407 - U1·gentissimo - Re
serva·io - Em ô de dezembro de 1896-
Ao Sr. Major Febronio, commandante forças 
Queimadas- Fazei alto onde e,tiverdes, desde 
que haja meios alimentação e aguardai or
dens. Aproveitai o tempo em exercicios. 
Communicai-me urgencia o que fizerdes 
accordo esta ordem. Saudações . - General 
Solon. 

Gabinete do Governador do Estado da · 
Bahia. 6 de dezembro de 1896 - Exm. e 
prezado amigo genenl Solon . Li os telegram
mas que foz a fineza. mandar mostrar-me. 
PenEO que tem toda a ra.zão e fez bem fallar 
ao major Febronio aquella linguagem. Co
nheço o sertão. Não ha receio para. a expe
dição . O mais são temores sem justificação. 
O que convem é presteza na diligencia. Pas
sei telegramma que envio- lhe. o mais para. 
vista . LJo amigo a:ffectuoso.-Luiz Vianna. 

General Dionysio Cerqúeira, Ministro da 
(:}uerra- Rio~Agradeço soliciturle com que 

42 
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vrovide ncinst('S su;:>primento fur<;>a nm llili· j vembro ultimo. A$sím j1rocedenrlo niio deixo 
genc i:i coni1•a. :1.nr.onio Co11selh 1~ir·o. ~. i edi•':i;; 1 nimh urna vez •1ue p:L'iSC despcreebio!o o 
toma1l:i.~ ~:lo mn.i;; que su:llcie ~1 !.<>s pat·~ 1 ineu ·per.ar pelo chwo ent!·e e!les produzido 
d~bella1• e e,>Xtiogu ir ::r•:upos füna.ticos. c-:>:11 :i. pP. r.L:t sP.11:<ivcl do hl'io::o e tlestiu1ido 
)\;iO !1:1. iieces~!dade l'eÍ1'1r·~·ar foi'.;:\ lhfe1·ul ,ÍO\'C il. au;~rc~ Carlos '"~:;l'llStO Codho dos 
deste E~tarlo para tal o!i lk cnl"i:t. Moditla~ ::>a11t0.; ·~ •le mai~ bravos que Lomlin.1>a.ro para 
P?nidas por coium;i.ndan tc oli;t 1·i~tc1 siimific:11n s."mpre no h•:roico t!5fon;o. de Uii.ná-Fa.· 
111ãis prev('.nçào rlo que l'r1:eio. GruJio AllT.O· r.en11<1-<1, -~pontal'Ít\. ÚS g11ttrniC{ies desi.e uis· 
n io Consclhei1·0 nãf1 ê uio nurnP.ro;;o com,., ' trict.o 110$ e out ros des.,H;.camnrad;l::. j;tmais 
e>pa.Jh:\m. pOtl~ coutar ·pou('º rnais de 500 ho· ;\:lõÓ.S lou ,·,1dos. como exemplo lurnü1oso d" 
mens Ci\p:1z"~ cvmb<te.: gr.ti\ile prLrt~: destes l1om·n .. a.bneg~~:ão e v:>.lor, sin:lo ror :i. nutrir :i. 
a n; m:ü::: d<'St!;'midrs · t\11'.ll: \ mortos t>m com- con1· ic~~10 .in:i.lo:;la vel de que qu alquer dos . 
bate :\U~l. R <>st:wlcs. aleia tie •!e,;anima 01os meus <!Ommanda•IO> .;al;e1~i •l e . mod" igunl 
com o Jll' imci1·0 comtio.r ... não w em arm:L- cum pri!- n ~eu tlever 110 co.111po nohilissi 1110 da. 
mcnio nem :l\uniçiJ,·s s11'fli:i eutes. o m:ds ·1wnm mil ita!' . que tem por 11.p:m 1;:.:io a gloria. 
CuDSl.tL cr eanças. llltlihert'" beat:lS. Confio em 1;11mp :11 il1c•il"'J. in<:P. J,:1.!'av<:l dílS herocs. 
b1•eve tli!igencia. (•St:>l'lÍ C0itd !I Í •Í:~. Não bu D~111asia.ol1;t . puiS, SC!";l qui\l qu m· COn1•if;,·i.ç~o. 
receio 1l(• renho; pai-a lúr•::l <xµee iç:ío . C<'lll· l!eet!ika!;~o- !·:st:'L veriti~a·:o que tam!:em 
menttn·ios imp:e:nsa, ahi ~~~:t:!!!•:rado~ . PN;v· foi mo1• to em t::'Ln:i. o soldado do í)•• b:ttn.' hão 
>D> t1•:•nq uil l i zei~ espir·il.o publ!c:o com pubii- de in!'a.11ta.ria T 11eot r·11io J"ereii·a B:tcellar, 
c.'l.Ç>i o deste. '!'enhc p!ca<1 Wl!ilanc;.i.. -L1â.; Cnj•) nome e:<c·1pou :'1. miul!n or·dem do rlia 
V i!Ll'l11f« n. 2:{1. a cima rel't.r1;b- G:-ricral 1l.o brig:i.tla, 

C(0n•m:t:idn 1.l<' :1° .~. i>trio-1,11 mili :,:1 r 110 
F~r.a•~ o d:<. Hahlrt-1J1rn 1·tr~l {~~llf'l 'ill 11:• ci 
<h•l.e uf" :'\. Sat-·a..i,,r. -; d1• llt,!7.err;bro 1le 1~':16 
- X . . t. OS5- .\f1 Sr . Ge;1c::-:d Fntne::-:co ,~ .. : 
P:.v. ln. ,\ 1·;.rolh,. :>j n•l11.nt C'·:;en~i.,ll-P, 11·:i. co-
1111 ·dmen• •:i '"ú>.>u e •'.o Gnl' r-,n :o .i~1l !!o rio 11wu 
di:n· <.~1· e.n\· 1~J.i•. iu1~ n. :n<:lu::a eópia · tht (•rd1;1- 1n 
c!o 1li:i. tle:;te c1i1r.111ando 11 . :2:l5. de :·: tl.o ctll'· 
ren• e. -~:tt:de e f!';t:.,1•oirla·'e.-1;pnr,r al de 
brig:~Lf\t"t. i:·ra.lr.:;·ico SolOit ."'.!.'~.~ ijJ: ·(I_ {o n.;ú:.:i1·0. 

- F,·cdcrico So{oa Sam1iaic. 11;/Jcii·o . 

r.~111mn.n · '." l1o :1· 1fü:h'i1"to militar - Qua:r
t<'I (~<:ne;·al ll•~ cit!a<le de S . Sal--:vlor. 7 
rled;?Z.einb1'0 de 18\JB- Ollicio r1. 4.087 - A o 
Sr. capi1.:io SalYadt•r Pir~;; de CarY:tlllo e 
. .\r•n::!iiO . .,ffid:i.l 1lo () · batn.li:~o de in lil.nta 1·h1. 
C.ml:q uan to t·stejae~ cm d i~ponibilida<le . c~·m 
:is..<ento nto C1ong1•<:s.•o Es tadu al. convido- vos 
n. ncc~ itardes ·o comm~·LT•IO de urn;i. outra 
o:olumrm que · ~<:stina-se a.o centl'O do Est~.do. 
qn•: per feí uimeute .~onheceis. seg-tmdo s:m 

Co:11m~in ·lo ,1;, 3 · di«tr·ict. 1 mi/i tar no iorvr·1nadn. afim de opera r .le n.ccor,fo com a 
E.~l...'l:!o da lhltit1r- Qn~.ncl :reneral na ci· •1uc Lit sr: ach:t no encalco <lt' Antonio Conse
chl•• r\c S. :'=:d vwlor. ;{ oi c·<it~zemb;·o de 1890. lheirv e <'S f;1.na.tícos que r.on.ct)mpanhatn, sob 

Or·l~m .~,) •lia 11 • 285. °. cornm.ando dQ c:11·0:1el Ta1:1adnr.io. Sa~ule ~ 
· · · . 1 t:':ltern1dadt:. - J·i •]Clen co .~otun .'úoi1; 11.no R 1.-

. ~ar.,t <·•~ 1.1.h~o1m :· 1no t!t•seo:·r:.1::. o m:i.1s rep:i.1'· bcirfl. 
ti•:oe> 1111111ar .. s qll·l constn::cm este tl1s-
uicto . fü.0;0 publico o sc~u i nte: Teli_>gTamrna ele Queinu1.•~a~ - i t\e de-

A j\l'es~ 11t :i.çii.n - Yi nclo:;; d·1 inte r ior •lo zembro de 1896- 0rgc!IT.C - Ao i:reneral 
E>t:~d(1, :~pri•:ieii t ,r•:un~'" lioj.:. ,, w nente Solou-Cc•mtn:tnda.ntc do Ll istrh': to Bu. ltia
l\ l:m~el ,1:1. Silva Pire~ F~rri:!ra e• :tl !f.res.loa · ,.;cie nte vu;;so l~le:.:n1 nuna. decla.ro só Can· 
qui1 n tlc ::.I.:•irc·l le~ S, •liri:i i1C1 " Mal\O•·l ~lar· S'l.i:\"'~~O ti-e~ le~uas <!aq ui podt:rei í:1tel' I>.'\· 
qu:.s Po1·to .l 11 n ito1· ,~0 111 ; :1 Jll'a<:as. h•da.s ,Jc, :·:vJ<.t. Terre.nu~ aqu i milOS, c•sc:i.~sez agu:i 
~ .. !i:1talhiio d·~ in 1nnta.1·ia ,p0.nfnccntr~, á. lorça /i1m1Jciinênt0. Iloato~ Cnuse lheil'o inse guros 
que "' ach:l\·:~ io:n Ju zeim. sob O:• <:l)mm 1mli:1 dev ido lgnoc·a.ncia u·:i.nsmi~sores. C1'<:io poder 
1!0 :1llud i1J..; tcuenw. fic:mdo o l'<-St~un.e d.:. atacar c anudo..: Y:tntagmu C:~en<lo baixar 
rne~m:i ··m Qu•:i:ua•hs. como b;~.;e de ope1·i;.- rc.rç11. ~ i a. cl.ispor numero torrn:~ 1· as columnas 
çiles á~ !01 .. ;a-; coin:rn111 •1:W«~ 11elo illaj o:· Fe- M11q11e e :1ssn.:to. p rê tendo l1a st:1riio d r: 500 a 
bmnio rle Hrüo. D;t~ refo1•í<hs jH'.o <;<\~ haix1t- ~(IO ix•nco~ homen~. Dizem h~1.\"P.l', ~ro>~o ban-
1·.i1n IC ao ho~pit~l m:l it:ir, ,;~n<lo 11 fe l' i<l,i.s. ilidos ti'.•ta. troo leguns recehe r foc·ço.. J\·lelhor , 
ncha.nr.lo-,;e :~;; outr~s ~.st1'0;:ii ,;ilas e al~u- mge c•pel'açües. :Sejam deflnitivns. Em te•npo 
ma:; c11111 rerimer1to.; ile :;omeno~ impo1·tanci:t. I commuuicar-vos-hai plano, obedecendo condí· 
carecendo t ·1 ias de desca~·!ç'º· T i Ye. :portanto.• çi'es topog:N.phic~s a.rçiio. N<i.o ser ia melnor 
o [cl!;: en~ej• :o da :· lm1car . :t ('5-<'S 1li1't1ncws e 1 ~ )!ua1·1Ja_r •:os:sas orden s M.,•nt.e Santo 1 -
co1ilJOSo~ 0ak1.it!S. cabcrn"o- me ~;.m11n. o :rn: •1th• 1 .>h,Jor 1·, broiiic, comma.utlnnte lorca.s. 
pJ';11.e1· de reit<.:r~r ;iqn i o; j 11 -t .. s !011 vore~ ., 
consignn.dos :t rll~s e aos 1!cmai.; cam;tmd:1.s Teleg-r·aimna tie QueimarJas, 7 de dezem
Olll minha ordem do d ia. n . ~3 1 . de 2G de no·· bro d\l 189li - Ao general Soloo, com-
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manrjrmte districta - Bo.hia - CQm1nissario l Assiro ~ que,, a('to da reCerirla Delogacia sa; 
Monte Santo veiu encom1·0 f1wç~ pedi1' UI'· ti~fazen1ln :i. miuba. requiziçlío <h~ ~<,">:000~· 
gcut;ia march::. alli, arnM1hii. 1'.eve P'u·tir Can- u11 ir;•n.er1t.n p:Lr;\ :utend,,i· :tos \·enr:íment03 
~anç5.o e~per:u· vossas o;·det1s. Cun[\nTfle !.JC'!l· nr.!íimriris da nm;:i qw~ srguin crJlll r> miijor 
1\er..i vosso seguir fazet• ba~e oper:ic:õc.~ <tlli ! f'~ii!'l!nio. n;;r, 11:C1'((~t11 npp1·01•:Lçiio d;t Dil'e
<1ist:u~ui C:rnudos 12 leg_ua,s? - :-!<,ior. Fdrro- rectnrh .;e Con;.~\hil i1hde uo .Tbesou1'o Fefü;:·~l. 
ni!}, co!llmaufütnte for<;:a~ acitmp«menro T~n· qu~ fez sentir ;ui <:ht!fo. daquell;i 1'einrtição 
quinbo. · n5.1.• n dc,,-i;i 1e1· fei i:o sem pi·é~ia autoríza.('ão 

d~ mesm:\ d.íl'ecfol'í:~ ou elo S1•: Mhlistro· da 
Fa.zm11!a, coufor1ne vos co1mnuniqi:ei em tele· 
:;t•:1.n11n;L ele ".!.7 de novembro ultimo. Ho.j~ 
m1•s11.o vi·m~ llfl. ,-·onLin~t,ncía de 'µeclir ;i.o 
íl nari.Pl-tn·~:-:tr··~ µ-~H:er-al il-Utc>~·iz.a<;ü.o e m~ios 
ser ,.c1ui :vl•1ui?·i<!n. µelo "\rsenal. ar1·eia
lnf'llll• p:1ra. tt·;L<:~ã" ani111al artilha.ri;\. Apro· 
,roHatu~'"'~ 'J)(1í:--:, boa v(~nt.ade e r:ond_ança Go-
\'et'nf'~. :1 quP b 1 ~rn :-0~d1en.:i zc·lã:r ... csp<~ro ('.Oin 

~e;,!n1·;t:!~·a dt ·~·np11j1rc~c~r :1 ~O!'a pet:.t!S suns sa.blas 
t):··1~ 1 u~ f':-..~a. .~ ~·:i..n1111 i1·1mf·Ultla11,e, nue o '~ em 
t:u-·s "mP1·g·"ncia.s. :ncid~=~nten1Pnte dl~\·n ta.u1-· 
l1e111 LiizL·1·:• pl'llP">"!r.u. es~e cornmri.;;dojá pal'a 
tre~ •Deze• ,•-.t.t\ sem vrnwimemos. Quant() 
pMóm, ,., pl!~~n:d '' m:t~ori:•l be;,llicos nada 
fat~a·!!O' p•.w <>r;t.-~;11Jdações. Gcrieral Sofo;1, 

Teleg1•aruma iY. 415 - .Urgeatc. Em 8 de 
. dezembro l,le 1S9t) - Major Feb1·on~o - Q\lei
ma1hs - (ao encontt•o ent mm·ch::i.) Scicmil: 
.-o~o,; tele;.rmmm:i.s lio11tem, ,~_~reis pa!·ar 
Caosançff.0. <~gua.rd:w ordens. Sauda1;ões. Ge· 
ne1·;1l Solon. 

Ü\'illll:'l!J"o 'l•) :3' .!is~rici.o militar no E~ 
t.a.·!u .1.l. nalita. 1pttt!·t.et·;:enen1l na c::lc:..dc de 
S. S·Ll\·:~k,r. '.l .<le t!ewmLro de 18(ll), 

Te!og:r:i.rnrnn. do R(01 - Esb.di.o Q;1;trtel 
-8 de deze1J1bro ele !8\·16-Ao geuel'al S••l•J11. 
c,1111rn:tn1la11te do :{" i!istricto-- fühi~ .. \osso 
teh··~p·amm;t ilc ante-honwm >n1b111~ét:<1•:• 
[~on:sit1traçiín S1·.~hui~t1·0. S. Ex. rn··wl.a 
dcctarar-vcs q tu~ YO~ cabe .Pl~la. HtLtt:J'ez.:1 1~0 
po~LO que teu1lcs e doc:it·;:-o qu-; 1;xcn-c·i,; di~· 
trícl.o intt'ír;t nsp, .. nsal>ili•.kde >obre l'(>Slli· 
trt'~º opel1a<,.~l~8.~ 1:1tc·ai~~~ intPrif11·. Estado 
Hn.hin. ~~ (i,1vo1~no Cenn".:1~ ·.-·u~ tc·in pr·(~pu:> 
t1011ad1) tí.Hs~(t::::: 1·c(!u1·sos qne p:-·1.i1.5ze..;. ,fr~n-

1:11-·.10~ plena Jjb~1'-~~de p:;.r~t op{~ ~ 1 a.1·rlC!~L 

ue :iccordn YtJs~a~ :-<:olielt~t,..·ties s.~\·.!ui ~ -;:111 
hnjt~ p·,1.1·:.".. :-tl1i r.res rner1h.:cs,, ,i:-1 "-r.e; Jbi t\[l.ft~ Oe.lctn. do ú~u n. 237~ 
<•.ut"i·iz<'o,:Jr. !'lerJi\ p:i!·a 1na.n: 1q·!\p~ V!I' ,J.., p;ir·• eonlv·cinwnto dcs corp:is e ffi;tis re-
Set·gipe e ,U;1gúa~ e:outingent.es p1·eci~o~. ,Ji~ p;·J'li•:,- r>~ 1•1i!1t· :·l\s que e 'll•t itu~m este ó!s
atii 11eve ter chei:r:i.Jo rn:tte~·hi! ~:eg-uintc·: ti>l<'to. 1:,<;o [llll>l1"0 o ~Bg'Lllnte : De accor•1o 
~c:n1bües Kr11pp, 3 1neti:'1.lha<1oras Nvr.ien- «Otn a:;; at1.1·iu;i\i;.1~es qtte o Governo F•;
retilt. mnnição, 200 capitei~ ]l:H'll. :_:'::::n·u.l:1s j dr·1·:ll me r.c~m "Oaferído e :l. tespous~ bi
KmJlp 7,5.-::110 gro.nndas <!omcspoh·:is [i:u·:i. lid:1ile q no !llC\ ó impost'l. n:< p1·e>ente 
k1·upp 7, 5,-4i)JIOO cart-uchr.os intcil'i;;os cm- l'merg~nci". 1·c:<olYi (fü~cr ~e;;uir·. ~om a 
l:onla1los par& rnen•allmdoras Nortle!,Jd-lt. a ma. 1· \lrevi•i<tdí>. 11:tm o inte1·ioc· (lo E~t•L•1o 
5:!0.000 (·a.1· tuchus e:nb:ilalios p:;rs. c:i:·a- nm:L <•!Hr:t w!ll!nna. soh o comrnanilo 1\0 ea· 
l•inr. Mannulid1cr. ~o:i.ooo cll.J'mdvJs e!n\J:).· pit:i.ü do '.t · l.1:.1.:il!1:ln Je infünt:iriii SoJYado1· 
lado.; para C<tJ•;i.bma Co1n'o!a.in 50(1.1;00. é:1.t'- Pil'e~ r'l' C:i1·1·:ti!H: e ,\r:i.güo. <itim de t.ornar 
t~:c!ios emb:•.Jnr1os para mo;q w·tfi1:. Coml1l:Liii. p:tl'té n.t~ r•pe··a,·Lics conu·:t o sci<mrLtico Au
ilcix::i.r:\m seguir :iu r·e·col vers Gítlll'll e t .. n!l1 1.:on~di1C'hJ e a multidão de fanaticos 
IJ.OtJO c:wtuchos emllaln•lo' p:t'.'n. os mesm(l~. qne o :t•.'.ump:,almm. enwrpecendo a m:-1.!'cha 
o., qu:ieo< ~cri'to na primeir·a <•PP•>rtunida•le ([1) p1·C\gre .... , .. 11;1s zona~ p0r elles explm·ada8, 
l'ernetr,iilos pela. lntewlencia da. Gnel'!':i.-S.w- prt,jtalicant.lo 1.1~ intere:;se~ parLicuhir-es e 
daçi3es-Geue1·al ,b-!JOl!'J. c11.'1.:Lindu a :i.c1;áo da.~ a.ntol'idao.l('s. T;Lnr.o 

e.:t<i, q ui; w1·;·1. a de,-ig-n:i.~:ií.o fü~ ~ · e ,1u111na, 
'Telr.gramma n. 42-1 - Em 0 de dcz'•mbm e m •• ::i. l ".do m:<jur Peb1-or1 io de Brito. fü·a

•'c 18~Jt:i - Ao Si'. ,!C«ner:il a_juda~:t•: !!c·uc1•a! 6.o :<ub o rnmmttndo geral d.o co:·onel Pedro 
- Ri(I - Resp·:ndendu \'Os;r~ t el01-tr·amm;, 1 :-.;urn·s fü1ptist'1. Fe1-rcil•;;,. Tamat·inilo. comman
hontem e g1·ato tis attel:!~Õcs ào Govei·w• 1 d:.tllte •'.o !'C?J:,ri•~.o corpo. Lngo que chegue 
11e!o empeullo com C]tlc tem corre;:pc,ndido esw com :i 2" t\ ::;tl!!t<l Luzi;1. margem <lo pro
as soli~ir.:ições deste i::omrnaado, rehttivt1-' lon:;:i.inento :la c,:tr·adtt de feno, se dirigirá 
mente as forç:is •1ue opcr;1.m no cemro do 1 n Curube. s('guindu :t P do Can~<\n<;(to, ontle 
};stii.do. devo, entretanto. d.iz(rl' que não tn" se aclut, ;1ar;i. )Ionte Santo. Uma vez nesses 
co118ta a.in•1a u:1ver a DHeg<'cia i'isc~tl re~e- pon1.os eniro.ríl,u em communicac:ii.o, opera.ndo 
bido ordem p·•P:t attend«r yt•om·.i:amt>nte a j nma e oub\ dalli por .. :eante s<>gun"o as 
•pl11.!quet' ~olidfaçiio peC:urn"ri:1 p:l.r;~ ;_1.cudit" 1onle;1~ e <t iníci:J. t iv:i. ,1,, coronel Tamarindo, 
_,,s di1Ie1·ento;: nece·-.51d;tdl•S d:i cor.:peteu·~ttt ''º l que, eXi•ct·imenLtdo como e nüo itli:i.n<l.•narâ 
Governo F<'<~er:il que po<snm wr :l. axpedi~iio os proveirn;:os conse:lhos que ;:abe u. praticá. 
que ló. se r.chae outros que tcnho.m de seguir. inspirar, sondo, porem, o objectivo de tae~ 
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operaç.ões o cerco e tomada do arraial de 
Canudos, onde se acoutam os preditos fana
ticos. Os accidentes que. de momento possam 
surgir, confio, serão devidamente resolvidos 
ante a pericia do mencionar!o coronel e de 
seus dignos auxiliares, commandantes das 
columnas, ás quaes não faltarão os recursos 
que o Governo Ferleral tem para tal fim pro
porcicn"do a este commando, bem assim o 
possível ao governo estadual na parte que 
lhe diz respeito. -Gen1•ral de brigada Fre
derico Solon Sampaio Ribeiro . 

N. 4.097- Commando do 3° districto 
militar no Estado da Bahia-Quartel General 
n:1 cidade de S. Salvador, · 9 de dezembro de 
1896-Ao Exm. Sr. conselheiro Dr. Luiz 
Vianna, Governador deste Estado. 

Com este se vos apresentarão o coronel Pe
dro Nunes Baptistti Ferreira Tamarindo.com
mandante do 9° batalhão de infantaria, e o 
capitão do mesmo corpo Salvador Pires de 
Carvalho Aragão, os quaes seguem para o in
terior do 1:<:stado, afim de tomarem parte nas 
operações contra o Conselheiro e seus fanati· 
cos, o segundo commandando, a meu convite, a 
segunrla columna de operações e o primeiro 
na qualidade de commandante geral ele todas 
as forças. 

Por parte do Governo da União e deste 
commando já estão dadas todas as p1'0-
videncias que a respeito lhes cabiam ; restando 
aquellas, porém, que são da exclusiva compe
tencia do vosso governo . Reitero-vos os meus 
protestos de alta estima e distincta conside
ração. 

Saude e fraternidade. - General de bri
gada Frederico Solon Sampaio Ribeiro. 

Commando do 3° districto militar - Qm1r
tel General na cidade <le S. Salvador, 
10 de dezembro de 1896 - Officio n. 4104. 
Ao Sr. major Febronio de Brito, comnrnn
dante das forças em opernções no interior do 
Estado. 

Afim de que tenhais pleno conheci 
mento das resoluções deste commando, sobre 
o moilo por que deve m continuil.r as opera
ções iniciarias, tr1msmitto-vos inclusa a minha 
ordem do c'lia n. 237, de 9 do corrente, que se 
refJre igualmente ao objectivo de taes ope
rações. 

Saude e fraternidade-Generíil de brigar.la, 
Frederico Solon Sampaio Ribeiro. 

Telegramma de Queimadas, 10 de dezem
bro de 1896 - Urgentis~irno - Ao gene
ral Solon commandante districto Bahia -
Recebi officio reservado telegramma hoje. 
Pondero-vos conveniencia necessidade abso
luta marchar Monte Santo, ponto estl'ategico 

importante, população fugitiva panico, dista 
daqui oito legoas - Meios alimentação Can
sanção, escassos, local !Jessimo - Proprieta
riosanimaes condU1!ção contra tada até Monte 
Santo contrariados demora podem até aban
donar serviço que será damno irreparavel
Força de algum modo pequena aggressiva, 
sufüciente defensiva vantajosa. Creio ban
didos não poderão oíferecer mais mil. poucos 
homens com bate - Não podem dividir força 
- Providencias tomadas qualquer emergen
cia Monte Santo optimo ponto base oporações 
definitivas, planalto dominante exc ' llencia 
manobras tacticas - Vae proprio, aguardará 
vossa. resposta Queimadas - Disciplina, mo
ralidade forças ficam mantidas todo vigor. 
Saudações - Mcijor Febronio, commandante 
forças. 

Telegramma n. 426 - Ur~ente - Confi
dencial - l~m lO de dezembro de 1890 -
Ao Sr. major Febronio de Brito, comma.nr1ante 
forças-Queimadas- Bem deveis comprehen
der que só por motivos de orde;n superior vos 
mandei p'll'ar. Muito breve seguirá nova co
lumna, que vae operar com o mesmo obje
ctivo da vossa. Communicarei a sua partida. 
- General Solon. 

Pala.cio llo Goverrio do Estado da Bahia, 
em l l de Dezembro do 1896. -N. 12. 
Ao Illm. Exm. Sr. general de brigada com
mandante do 3° dist1•icto militar-Accuso re
cebido o vosso officio, datado de 9 do corrente, 
no qual me fazeis a apresentação do corone, 
Pedro Nunes Baptista FPrreira Tamarindo, 
commandante do \J" batalhão de infantaria, e 
do capitão Salvador Pires de Carvalho e 
Aragão, os quaes foram por vós designados 
para seguir para o interior do Estado, 
afim de tomarem parte nas operações contra 
Antonio Conselheiro e seus adeptos, sendo o 
segundo commandante de uma columna já 
em operações e o primeiro na qualidade de 
commandante geral de todas as tbrças, affian
çando ,iá terem sido dadas pPlo Governo d<1 
União e por esse vosso commando as provi
dencias no caso cabíveis, restando as da ex
clusiva com petencia do Governo deste Estado. 

Sem que me seja dado entrar na apreciação 
da expedição pro,iectada e comqu~nto _ uão 
conste do vosso officio o total do contingente 
de que elle trata, parecia· mo não ser insuffi
ciente para o fim almejado a força que iá se 
acha em marcha, visto compor-se ella de nu
mero superior a trezentas praças e considerar 
exaggeradas as informações prestarlas em re
lação ao grupo dirigido por Antonio Conse
lheiro. 

Presumo, entretanto, do maior acerto a 
partid•• do coronel Pedro Nunes Baptista 
l<'erreira Tama,rindo, com o fim de, estacio ... 
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nando em po1ito intermefünrio f'ntre :i. fo 1•r:n. pri.Propl'ietarios àaimaes conducr;ão reclama· 
em opcrar;;ío e e-fa capitât. pt1dcr o.ecu1':.i1· ;, çüe~ conLiauas, re~oluçii.o a.b;mdonarem tra.
qualquer r equisição Ul'g~nt"'· e, ;;.o més mo. Tmll.i(l al5tms empresw.r·am. bois conduzir ar· 
serrrpo, infi'1~·:nar r!as <1ccurrar1cias, ~olici!.:lndo til\lari;~ qur.rem 1·er.ir:i. _ nos falta pa8-
qualquer tnedl•1a.. . ta~em. Cari!iã.o muito~ ,Io;.:ares puchado 

Alc,m di~to. <i su;i, .·;;li~ oatentc rnuir. r; puJ~o. Crimararlns illca11s:l.l'e1s. Ain••a pouca. 
pod~1ú concol'rer p1Ll':t mc:.1icer :1 lJo:i. dis· p?';1.tic~ auxil:a,•rs completos. T•~m lia\· id) 
cipli tl:l. militar e pa.1·::i. g-arauti:i. :i.o me~rno <•storc;o~ i11:1utlitus. l:hldam meios renoval' 
tempo ;i.s p0p!.!h\<;'•c$ :·e>1<l~ute5 !1<1·1w·ila obo~aculo< povo, a•· i~t<tl' t ropn., ganl111 ca· 

· · r.onn., 11ão c. ]),uu1t~ aeh::r-$e actuulrnc?:tc à tin;?a.. fü fficul tar:do recursos miircbar· Riacho 
'1 1·P.11h1 <l;i. forç"~ expedicionn·i:i. r: l!ic:al cu_j .. s ,1a 011ça. oli$t(l.11t() ~fonte Santo quatro leguas 
Cl'•'di'los ~5.o t ido>< n:i. melhor confa. p1·ocurar abrig" s<•td:i.dc1< fücih.:ar alimen ra-

1\e:;ti~ intuito o Sr. Dr. ~cretario de se~rn- 1,~1.11 , e\" il:n· mil! 111a 1or. S:\l.1eis lJem ~on sol· 
rnrn.~ Pu blica est:i. autoriz;:rlo a cnt .. ncle;:.:;:i d:1•!t>, incapaz ele í[]fringír ur1'ens sin:io ·caso 
c<>m\"<);co pa.;·a. ac;·or .lar na.;; mcdi•!us que extrc·mo ~at<:al' rE>spon~a.bilidade. Fo;-ç.'\ :is~ 
deve m ser ti.ima•bs pelo E<ta•in. i ·~1füci1°li 11a rnan:ha; Abri :-it-ruro;o inquerito, 

AproYeíto a oc:e~ião p:u·a trr.n~mi ttir·vos ca~cigo~ r1gor1 •,:os. Ofikiaes col'l'ecws. dis
n 1·õpia '~º telpgra :ama que cm 1·el: 1 ~âo :io 1 d pli11a m:mlida. PrOf•l'iO :.gua.:.,Ja resposta. 
as:>u mpto dirigi a s. E:x. o :-r. Vice- P!'e$i ·) nc1tc,c; op111 i1io e~bciouar )fon te &mto. 
cfon te da H.epublica. e ao Sr. ge::wul :'>linist:·r, j :-ia1:da•;\la::. - :'.fojOr" J·c!J;·onfo, coi!llnam.li.tU te 
d:1 Guerra. cm o qual me rc1!1·0 ús or ' ens 101'~'<1.. 
que ,.c,·!;:~lmcnte me ••~anc:asks '"º" tc1·em 
sl•lo tr ansmi;tidas. Telef!ramma- N. ·133 - Urgentíssimo -

Sirvo-me dt\ ,;ppormnidauo para prot<.>str:r- Em ! t ue dc,z<.•:nbrv de lS9ô-Ao Sr. rua.
vos a min lt:L snbicl:~ es:ima e co;i,'tlcraçii.o .. 101· Fe l11·onio, .::omm,!ndante fiJrç.i - Que1-
- S:1.1;Je o fraterni<la•lc.-Lni;;- \'imma. rnada:~- Si r:fiv p:ir'.eb <'ei:iorar atü por falta 

a.• solub mei1)S alimenta~·ii.o, reJ:ressao Quci· 
, An gent!r::tl ~[i?istro '.!:t .Gt;r:rra- Rio-:- mudas-, v,,1:;~:~ 1·ep1i:açüo firn~·e, sempr e' u. 

•.:reneral co1:unan aur.e r11~t1·1 .:.to .. ~0 1un;;in 1-111 ,esm:\. De~prczaa lals11s boatos. Reôposta 
cotH:ie orÇ!:i.n1zi.da nova expedir.'' 'º C:i r.u- ·:os, os tr>l egr:lmmas hoje. s:mdaçl>e;;.-Ge· 
c]l)s, scicntiftc:in<lo-me vednline:na a,iwlan1.e neral Solon . · 
general ~m te1e~r·am rn~~ i·csponza.~ilzia.r;\ 
a ~lie. em no:;so nome. qm>.!quer :;:a u Comm:l!Jdo do :~ .. dislricto militar no es 
P.xito ri iligrncfo . .. Sinto p1·ofund:.imcnte t:il t:,1\0 lh Buhia - Qu; 1)•tel General n a ci~la•le 
act o a lfcc:ta autcr11b rle 1le go,·crnri qt:e ::e.- de s. $ah':i.l.i\.J1', 11 llc dezembro de l&lli. 
pre<l'.11to. P;rrec~ '?xor~itan te qu:'!.hJUfü'dill· ;\. ,:_ ] :;8 - _.\ o Sr. geue;•al Fmncbco elo 
genc1•~ s1~.m 1111cHl.f.l\'a bo_remo, ma!nltenc:.a c• (?aula ,u·gollo, Aj udant;::-Genei-.i.l. 
C'r•lern. So elle cc•mpr.te P' 'r c•m acçao r.ta1•>:.< T .1 .. · ti·" . . :i. ' ·I .. ·. · d 1 
ne<:<>S~iu·ios. Acto co[]t !'itrio irri nor;;i inr.eJ'- r, n~m_n u ;O·\u,,. inc U:>a.<:.°1'1:1. i\ or< c:n 
'l"enr;:lo qu e n~o pó•le. l~cqui~itêi fur~a fo- ll1> <li:i. .. :·;,te commonrlt '.• n. 231, de 9 do cor
de-;-al por P''C.•tt>Z:l riil i,,.c-ncia vista i«r c:i es- l't!nte . tenho ém vist,,1. 1i;_ifor'!na1:-vos e ~o Go
t.1dna 1 esta r intcrb;1'. s~ntio n;~cci:sa!'ÍO Mmor~. v:·i·no. s"ht'f' :!.~ operaçucs li~ 1cmda.s !10 111 tc
reun i 1-~. :"\ão ti\·e in'tc•nç:io J>!'O\'úC:J.l' a ttitude !'!1'< .. do ~sr.ao? _pel:i rorç:i. ledernl .• as quaes 
quot>ov•~rno fcde:a.l ruo~T.J"o). tomar :Lttenua:ia r efe :e·SC a mc.1c1cuatla 01·dtm do dia. 
IJoas r-ehiçcia> (~ornma1><Jam.e 1listricto com e:;tc: ~auJe e fr:iternidadc. Genl'r<tl de brigada, 
gove·~no . Si ri:q11iziçã.o foi\"\ fi:derrll impoi·ta F'f'1'1/ci·fro .'folon Sct•uJlltio W/.Jdro . 
fazer· command;Lnt~ de di~tr id.o ;1r!<ii, l'o opc
l'it<,,,\ies po•ieís 1 nanda1· r·etii-a.l-a. lnc:on tinente. 
Go,·erno :E~tado w m forç;\ sullkieni.1) inant"l' 
or~J~m sob totio~ 0s pontns de visr::i.. Ç(1nfo1 
~1LtJc1·eis I'espc:ik'll' prccci1:0 coustil,ttc ional.-
Lui; Vi~an·n.a . · 

T~le~r~.mtrFL ele Queimadas - l l tle <le
z~rnbi·r~ de l~9G - t.:n!en1.issimn - ,\ o ge· 
norai Solon, comrnandantc cl isr.r-icto- Demora 
aqui humanamente imµo:<sivel. ,\gua peq ueno 
a,: mlo, e~gotaila. Alguns c:isos f!iar1·hfa pm· 
çn.s . 1-'a!t.a a br igo ame<v;:c insol: ç:io opini<iv 
111e1!ico~. Fari nhil. comi .rd.Qucima.d:1.s con<:lu i· 
da..sem r e;;urso,,; c.utt•u.. Tenho ai 11• 1a 1·czen·esto 
' 'inte compra.d.a.<;. Set:ca a br.1.1.;J, }J'<\Stúgens em 

Tdrgramma n. -136 - Urgenfüsimu . 
Em 12. dn 1 lr~zeml 1 l'O 1lf' rncit.. -Ao Sr . ma.iot• 
F'(•\m:inln. co111marufan l.e ftm;a~.- Q11cima•IO.S 
- Goverrm1for re><ilveu que ~i~a esta.cionar · 
l\!oute Suno:o. f<11i:n. potici:il 11.i1i se acha. 
L(•go,- pois, 1·ccebenles communica<;,iJ.o nesse 
senr.idr•, eleveis 1l~~ll~nl-n. olo vo,;so comrnan
i:lo, r1·estnndn·ihc todo auxilio possivcl. e ri.o 
vossíJ :i lcancc. Deveis descer :pam Queiinadas 
com :i. for<;a qnc fiem· sob ,·osrn co;11inando. de 
acr.,1i·1lu m" u ielPgr;tmm;L !J0nt.eni. Slilidaç·f>es. 
Gene tal Solo;i. . 

Telegramm;~ n. -137 - Coniidoncial- E m 
12 •\e llezemlJro dt! 181!6-Ao Sr. gene-
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r .i l ~i.jrnla11te-!!~·1er:ll-Rio- .\ fim - ch~µa;• cn- ] h.aii?. ·~omo ·a inda peia. notoria insufficienci& 
nlleci m~ntn .G(•ver;l() ,1le \•o r <:'t'\>r i1• tl "e;?uint<': 1 r1u in~ 1·i c11 ; r c,olvi _cn t;i9 . p. e1·1é ii .amcnte ·es· 
- Cnm;JL'Í tldCJ fü-: lmento tm:lem cx~.r·~,d :.L n ·sso cl:m·c,cl 1J e orienta.du, fazer =-egul• urna w iv<L 
telegramma. 21 c·m.nbro ulT.i:no. >:ttist1~ ·~oln1 un•t rlti ponto c~nvenien i.o. i1 operar com 
pr.0:11 ptatuente 1•eq uisiçiill Gc"·cn~o.Jo1', fo- o me$ru<:1 o_bje<:ti ,·o d~. pri rue1r ;t e .sem1,re 0111 
z~n·' u-ll•c;1.p!"esi>1ll.at· q;wrnfo pediu e ntt~iito s c•.111J :ç.üo; t\.: mut uamente a1:1xí l ial'cm~se, to
suas in!v••; u;içl>()~. t;mr:,nte Pire;: Ferreira. m'ld:t~ iOcl»s as precauçõe:; p:i ra uri1 e:xitn 
que sc:-,ztifl! . ... .Joazeirc1,,, .. m G ''.e no;-~mb :·i> l!! li7.. li~a11tln amb:1s sob o commando gera.! 
co:n. ·100 pra~:ts e tres o!lkiaes para at,;.:car do C".1:·· ·n::L T,Lmar indo . com mD.mhnr.c du ~)·• 
rana.tico; «Canu-11J:;. » . hara.lll:1o. As:>:m , não obstante o telcg r:irn:n:i 

A' 21 1l~u-se e m L:tnii. :i.s~i lto e o mai> que passadc1 pelo G_overnador arJ ,':t'. ministru no 
lo,,:-•> commuuiquei . A tttiwíz;i.;o ' 'O::;H:i' tele- di~ 6,. cu.i·~ có pi:~ oliseriuio -D.mcnt : e11v iou
g.ra;nmti 2:3. fiz ~C;!'Uil' lll".Í;:r Fel>r oriio l'lltu rne , l'Xpe.-11 w rbs "~ Ot:.Je 1:.; ;;o ~ent:do 
!Wú p:·aç:i~. ir:dm:ive 10:1 puliciil. µr e:;ta da'! •h• m in h;; s l'e,ollK·li<'S. l~r.o :l(•Sto, r1m-
1;unir ua1k•r. cuía f:g,a tic«tl t l•G!l em Quei- 1 cie i ai) l~ <""el'11a1:01•, :1.prt?Sr·nwntlo o mnn
;natla.s . Coinev" r :tm lug-o di:ticn ttl;l.'les rna l'-1 c:on:i1lo eo1·onel e: o coumaan-':tn1e 2• CIJ
ch;ir pOl' falti\ l'!?cu:·>a:~ •'On1luc;_:iio. C" illO íJOr l l llfl? J:~ ~ 11CC!:!.J':l.ildO·l!1e que 'f\Ol' parto (; O. 
j utµar respecti;·o c :.Hn 1i1tU 1d:u1te inr;tt:iidç.n :.,· 1 ,·e~ ·!t~ Cnülo e dt.~te t~;nin~ir; !ío es~t~.-:t :n 
o sea nutnl~ro pa.ra. <"c!·cu e i\t:,qu~ •ir t'ê\· :i.1 d.?.,.t~\.i- to'\:.'°~ t\~ l1rov id··nc:,a::. qn<: :\ res.pc\t .. 
«Canudost--Dis:<ipr.t!<1s de :il.:::::m :n 1lo d!Jii- I h!;-,: co.bl;i.1:1. re:;;;:tnthi, porem, :~ da cx:::n
cnhi<1des co11d ucç;i.o peln Got'et'n:;.;; 0;· e :, 11 i- ,,;\"<\ ::t•:npetenci;i. e.lo E 5ta•lo . qu e ~-ão a~ ~!e 
roa.clv. se1:1 p 1·i-! uas i nt"'o!·1n:tç t)1 ~s 11e.:;te. a .j~:s · ll'l1 ·bilidoide .. 
peito prev~nh·-me :i.qni cnmra qu:ilqi.e ~· _\ lú fo i .. ,ntr·egue o <lito r,mcil'. -..· indo 
~1ccidente , 1iz todo ernp,~nllo lor'-' ª p1·0.e:.:uíL• ;'1 noi te. cunfor~ncia1· com rn i:;n o G.r\·nr
<\~siru cnc;:;as!em rc~u1·sos m,~tiicv$ e t'l.ô.tl 'ú~ ua.tl.(1t\ qu t! a<mudou e:n l:tr !!a.S eun:;:,ie· 
q ue lhe en vie i. \ !'tv;iíe; sobre o. sutlk iencia da fn1·~J~ q ne .ii:. 

E ntreto.nto, conventiclo cl C!pois por. ~0- 5e ~i.cbaYa no int•~rior p:1r~. execuçfto do t.na· 
gup;~.;i ma::; in!Onnaç•3es do m:1 ior valM", •1:L , t:tmem q t1e s,, t L~ l•I em v i~ta. ao que do w rnlo 
i nsu!Hdencia numel'ic , 11ir.:\ fi •L'1;a pera :1 ~t·~n- algum ;i.11 11ui: n1·:;u:ne i~rn. ntlo cu nirn.h.L <:,-_.111 
d~r .1evl\l.amente seu obj~ctivo . refo1·.;ei·<\ o~ rd•~ t·i r!os t\!legfürnma~ . <iu e :uner iorrnent<; 
com mais 100 ii; ·aça~ q 1le >·egu i ram 5 c'<>l'· ,iü. Hse ll:wiarn sido p1·e,-<· ntes. :\~s•a 11cc~,~i:'io 
n.:n te . mosL;\111 -se 1·~scntiuo pt'la re;;pon::;ab:li<hile 

.Ate aiai a,uxilins na }'Os.;i\J:li1l:u\i: dv :-:;: • • que 111.3 impoz e• Sr . rnin i~tro , consiuc1·.-mto · 
ia.do. Ou\· i1t1!0 , porém, r:o :.l i:1. :{, t1~"e 11 1 "' Pi- [ es•e :.11.: r.11 u ma. üito- r ,· eni;~L•J 1:ue niíü ~o :t.: i
res que r e-,;1·0;:-;ãr·a 1w1101· p:t rv, ~na. C:1r\,'it t.:q •:i. P ro1·•ur<:'i en1 iio r11ust!·a1•-lh1.: que 1,;l(I 
extr(•p ~:ul a. , como já n Js re í,.ri: w mamlo n ... lia ,· j;i w l. pur j;.,o 'JUe e rn pcn: rr,,fa <i fop.,·a 
de»iün. ~unsitlerndiu •lucmnenlOs ~nagn:t i:11· IE-.te r:d u c.:h~ 11U(:$tií.o. per•dei·ia o sc·u pap{•l 
p<ir taneia; e•itnp;·.-henJen.to j u>t•i :~nc.i<·.ta.d~ p:wa •;X1:rcc ~· o ,[~ -p.-.l ic.Í:l, ;:i uii.o opet'ii.S-C: 
G .. \·e i·no Repul.ili,·:L. pl'l o~ \·oss•-s •e legrain- :;ou a :L<:ç:l o im111t'11i:i.r..i •!••::.te c:omlll:i.n•!v. obe
mo.~ de 3 t' 5; 1·,·rtt"Ct; atl1» ..:rm \·cuicntcmcu k de:.:t:utlu t•(1:' pl:i.no~ •1ue l h : ni t;L.•s<: . Di~e 
solire !ele~ramma ri 1! .i. do Sr. ruin is:ro da. m:us 11 11e. :>0•1e1HI" ~1.·r fü H. co1m• d lc su o
gucrr:'; l'e '>ponsabih;nrh :i.i :i ~a. por <•Stl'. em pu11 ~::t. ;• ,:xpulsãl) 0los faamtico:; 1lo <>l' r :.1Íti l 
v11s.,1.1 t cleg i-:-.mIDit tb 8, ;olu'C re~u l c.:i.Ju •.1p<:- d1>S C;i tlll !o:;, n~.o e1~' e.;le ;tpe11:i,,; o papel 1la 
ra.çtíes ini(;iada.s; e 1'ec0uh<>cen1lo. por1n 11 t1) . fbn;:t 1'ldc1ral, sinã:o o tlc extirpa r o move! 
em foce toJas e;;tas c:i 1·cum~u11cia:> e::pec i ;1 r:~ , d:i. <',e<"oropos i•;;J.n mora l e ;;;uc;o.1 que a lli s·~ 
conveniencio. in1lec!ina."e l proc~•1er• est<' <.'fJlll- olJ;:e,·Y;\ ei:t despre~ti gio ria :tuttwi,!ade e lias 
m:in•Jo ;\ o pcr::.<;ões si:gtt r:t::; e de mafor n!· ínstitu k:i:es. <J.ti m ri" t1ã<) r ep r.:iduzirem-se 
ca.n1~e . tfü dO por (Jbjecti\·o o ce rco e ataq u~ ig-uat:h :;1:Pna~ a ';u i ou nco1it pelo Ifü'=i1110 
allutl idos, tte mo,•0 :'i l í-~.:1r :t !or ca 1t c.-11·a.Hei- rn·ovd. O ct-1Hl'a1·ío. !:>a.ter c~· im i110,.r>S l!c 
r ode \lUae:;quer assaltos e em con,liç.ies <lc• q 1m lq nc 1· esp 1;cie, e:o pantan<lo-uõ daq ui pv.1•;t 
a despeito tle~>es, poder proseguir ª'1 ~ell rt m, 11.ll i ~elll 1ne l.hor proveito, .~. tar~fü 'Jue púde 
rtisposfa a. e:x.ecutal-o afim de não reprodu- s·;i· f111~i l , mas rrlle é, elltr etamo. incafJ i vcl 
zir-se fact •J i1lentic.O U~rnã. , ondri, desempe>- UO CXtl!'CitO. 
n h;;.n<lo-ôe expediçiiu co m rno her oísmo ('elo N~s~(I. conferencia (l.(;Cor~amos cm mti.nti~r 
<l· sbaratc1 rnorme produzido uos as;:a.l!a.utc~, or1er-o.ç.ih s no pê em riue se a.cl1n.va.m, d izcrHlO· 
não conqúistou, entretanto. um t r iu111pbo, 'm<, 1; 0\·erna.rnr iria te!egraplaar ao Go
q ue -par;~ a pulicia tel-o-hia sido e extra.v1·'11- verno sobre o a,:sumpto ; qu~nl o aos meio;; 
nar 10, pois que. s1~1v'o fur1;•1 do cx.-.:rciw. viu- tnQbllid:ule nova col t1m na., viria o chelc 
sr~ n:i. ,fu1•a contingeocia: con tr:~ 1 ·ia :tl> Sf,U s~ur~i1 1~,;i, entender·se commig' di:i. ir.une
pap..I, 1lc ai:>r,tJ<'•)nu"· o e'"1!Jí•O <:;i~q~i,~'\do e dia te· (hont:·m), o qa e teve lo-.;.ir . Oombi
re~1 ·oeeuer pe!:i. f"-lta de r ecu::s"s <!e w.h e.s- nami.•S n1a.nda1·- lhe a p-:.·e:se11tar c=Jmmanfumte 
pc:cic, n-sultante, em ;;ra.nde parte, do (,'O.tn- collun.na, a fi m tlc entender-se r eforiuo:; 
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ffiP.ic:;:. Nui'SC en.•c-n tro rr:, Q! Yeil ain;:a cl:efo ! Exm. S!'. genera l C•)inmalllhnte do '.l·• d ís. 
,. .. ;!nrano;-a · :!Hí1 1a'l.e1:_,~ h·•iO i 1·e~;·r i•.; • cnin J r,;fot·, tníli tar. r··r1·tler ico Solon Sampaio Ri
·G,;,._,1·n;,,.[,-.r·. lJe taoo;;;, "-P~' a ::: Ué• e ·nt ·r en· j lio::iro-l:! ltr:11au • i.ieqnc r.mnsmi tr.i:::tes ordc-m 
ci<L,_ :1qui esteve ili leo (·ilete ,; m::: ini"ur1w•u O.CJ uUici:tl comrnar.l.lante da. nm.~t P1n cLl igen· 

· qne Govern:t.!or e .11 tinu·, \·a n L c 0.•:1vic•;âl.1d~1 c:i11 no s"r-tã.11 ,:.o nor_te deste Est<>.do contra o 
nüo ~er p1·eêi·s,'"> 1na.it: q uc ;.~ · . l :1 <:t'• i n . ~ 'IHL •:v:1- fa.nar.ic~ At~ t~.ioio Con$elhcir·o e .seu 5 se9·uuzas, 
ror-!a:1·lo por con•:lescend011cn. qu~ <t ::' I•):.$(.' no sem1do ·~e ri,gi-es;;<1r de,;t;i ;.i. Q1;e1madas, 
e~taciQ.0 :.11' .em ll<H Ji ·ntu linu:1 for re•. p:i.ra. p ont<J de 0111!1:1 hn.v in. il'.n· tiJo dt!poi:; de alguns 
""'" ' de ue~·e·~id .. ue. pre~ l:• J ' o.n~i l !o a I·', (liu .. -< de t-:n~cm · e qu ;,n.to j i su n.cll.a_-.,;a prO-:. 
me.sm:.1 ;1. rqu·~ o~ · mei11::i ;•ir.1 m :.•vd - ·; tor· x i mo íle-C<LlltH!os. ut:cle ei;r.:io alr\íarlo;; e:;;es 
n:-.v;:nt-so ; •1~no50~ au Esti\•l0 , oem p ·r :1 i;;•o IJ<w dido::i. ~i;-m q ue at& e~w 1111'.•ntento me ,o<'!j a 
·1~cl~Oll heeél' in·ov1~ito ; ric 1 n.lo a.ss!tn p<!rt.1 a·· dado cunilecot· o~ nl1Jth~os q u-a d~tern1iw-l.rrtni 
bada:a 1fo;p :1~ çii o qae cu <lbm à::; .,pcrac;0e~ e,t~t inopi11a<lJ. resoluç:10. ti qual vem 1'etar
e111 l'rdeill d o uh • j \ ll! jú ;•1.:s ~IJl'Ít'Í l: ,;,', rl:i~ d:v· :1,,.: 1 1 ili;.:•''ll~i :1s empret;encl!il1tS jlil.!'a 'Utin· 
qufü:s poder ia au ;~ssu:nir in tt:: ir;t r,;spuasa- ~il' o l)!>jectivo que• tem em vi,iw. ·o 1.;0\'Cr!lO, 
l.i ili1!:11te. C<'> llllllUJ!.(;,.,_\.,.,- <] Ut\ te!! liO ueJ ii,erat1o 1iispen· 

:\gnr;i. 1l ·.-o d iz .. r que t;.,n olv •3m t·isra o ..:ar o anxilio que l>Odia. :t tnl'Stn<L f..l rc;a pre- · 
t t'le;:ra:11 1e:u. pi1 :;~;1olo Íll'JH-"111 ao 1;0\·.;r no sbr :w í·:st:u.lo 1H:st;L emergencw .• convindo. 
j)('JO Gm·~ 1·n :• do1·. e •:11ja cúµi•t rc,111ut.t--'u- ]>Ol' tn.nto, ljllt! exp,-.;aes as vossa.~ orúens para 
me ,,ln nfücio da rne~am <l:da. j11:gu , • rle boli~ que ~ia qu·<1Jto ;t::t(•.;; a ílW$flla 1or1;;i. reco. 
(·011s· lho :,u~pen..i~r opera.;·iio '"t~ ;i. pal<tvra liiiJ.a ;t E!:sta c:l.Jiir,a l. Outr,1sim c::omrnuuico
<h, Gu\·el'uO. t.::Yirand" ~•$:;im ..-, u~tique11 con- Vüt= qae :1caba 111 d~ set1 t,1nu!tlas ;1s nece~Stl.-
Jiicto <.ie J 11r isdi<;,·àn. A•1:i't'sce m;:i~ íj•W. rias yi-odilenci;1~ ~om u fi m de ser o co:itinu 
recel-endo hontum à noite rfo comm;Ln<lo t • gente púlk ial. 'JlltJ :ua r chou eonj 11nctitmente 
column:i. que S•· aehava. i<m .. c~tns.t11 1;ii.t:»>, a com u. referid·;. 1:n·~, de;li1,.'l\do da. mesma. 
poucas fe;:-w1s de Qncbi.ailas. tete~r"1 11ma. 111·· · no int.uito de çoutinuar ua.s mrmdoriad:1s 
::euti:>simo u izem:o 11<10 poder u1a i:s um11!<-r -sc diE~<;nci a:<. con1;1rme ª" i nstruci,:ües que lhe 
u! li por falta ab:;oluta de 11~ 11:.L l' Ollt.l'M !'.!- f;· t·~m sentlo t r!w:;mittidos. A dt·líLeC'a<;ão 
cursos p:ir.1 a liment;J.•;iio pcs~ vn.I e 1i)!'l'ngr: ll\ que ora. W•S faço ~c:iente ~ toma.•l.a. cum ore· 
ani mae:;, C\•111 o 1i:,1 prev\-! ui :· cons"qneneh:; rne titia!me11te üiz ·t'·YtJS. d.e :1ccorcl•) cuin os 
funest.:.1.s dv.s,; 1 sit :iaç~o, imlen~i·llu: tl1:s,-e ,-se Exm;;. Srs. Vice- i •resirlen te da Repulitica. e 
p:tr-• Q 1wi1u::i.da ~. 0111-I ·~ ('Om mc·nCll·c-; di!Iicul· :\[inis tro il;t Guer1·11, com o,; q·n:\eS por :ivis.:.s 
dw!ll$ poderú. a::-uar.tar ordew . E11•r ew.11w. M: legt•J.ph i<:P.-; ti 1•c:: :t nece.--:sar i;i intel1 1ge:1ci:t . 
si a nr.va. coh1motL h1:.11 v1:~~e 1le ~e::-mr C!)lll P1·ev•Llecend .. 111c do en~~'' · :1ssel{uro-vv,; de 
o ,; md;soens;,veis reeu1·.·o~. t<:ri :i fr ito ma1·· uo,·o os me:::; !ll" •ti.; los ele 1·espL:itv.-•L e,; ti m<~ 
char a ,;rimeira par" de;i.e;~e. u•) e ncor1t;ro de e e leva1 i;L cun~ider,.c;:l.u.-S<lUllll o fl':ttenli· 
mellwr'a.ca111pam•mto. dat.le.-LM;~ \'iarma. 

Porwuto. pe, ço instrucr;õcs "·º Go\·erno. 
Sautl:t~ões. _ Gcrie:·al s~/on. Teleg:.':\mma n. 4-1:!- Ur~eri.t iss imo_ - ~m 

\ 14 Je der.embru c\e 1:-;u6-:\o S r. maior 1•'e· 
, . hr ;l nio. t.'Qmmanl!;•nt· : fc•:·c~:L - Qll l:'lt!l:tda.s -

Tele~ramm.i. ~'e Que11n1lda; -:. 14 de de· Em cuusequeuci:> orc\etn Gnverno d i:>pensawlo 
r.embl\ • . de . l ti?l> - ,\.-. _ ;te11~ t·11 I , ::>o1"n. com-, fo1•ça t;,>dtlr:' l cliligc ncia em •1ue 1:::tues. re
m~nd:inte d_tstt•tct.o Bal'.1u-Ri,,c~ :i 1 vo"~'!. _tele- g1·essa.e para ~,;ta Capital. c'-·.tHluzinci<1 L01lo o 
~rnmm_a l~\\]1:. a qua:to lc~1in~ '.\ Iontc. ~.into . mate1·1;Ll bell1cn vosso Ca1'g-n, o qu~ deveis 
Cumpr1re1 urde m <1.q 111. fü:grl-'ssar Q ,ieun<v1u~ 1 cmnprir i :ic,Jn~ i iien :. i.- Ge11er;.! .•:otoa . 
Cí•nsidero imprntlend :t. Pe:1so mo111.,nto 11r;;c1 
:Lt·~.nç:Ll' C:tnu•l<.•s. Demora:; te:n prE-j udicauo 
indi~i\•e! cnthusi;~,mo. t i\·c fclicirla de inc11 t ir 
forç::i.s.-:\-Iajor F~brnnio. com1oand;uite !orças . 
Qn inriquinqua l, rn de de:wn~ro d e 18%. 

11m1:io n. ,1.11~. em 14 1ie •lezernbro 
de l&l6 . Ao 111111 . e Exm . Sr . consc•Jheiro 
D1·. Luiz V ia.nna. l'U\'eruador deste Estado. 
Em S<Jlw:iio ao votiw o Ili cio ele hoje, teubo a 
decia.ral'-vos que a.cabo de expedil- ordens 

Telegramma· n . 4~0 - Crgenti~simo _:_ tl' rmin:intes no m:1jor Febronio de Brito,«fim 
Em 14 de dezembro àe 1806 - Ao de re,;1·es.sa.r i11cont111en1·.t a. esta. capital com 
Sr. major Febro11io, c, mmanda nte forç · ~ a lor<;.t fo:ier a.l tlE: s~u coni ma 11do . convém 
- Queimaclas - Deveis c~tnprir· immedia· entretan~o. 1»mue1'll.r que, faz.,ndo eu rogres2 
ta1nente Ol'deus que Y•S d~1 . 1·eg1•esse11· Que1- sar pa.ra. Queimad<LS, :\ agua rdar ordens 
mad~~. S?b pe_na res ;·on:;u.bil ;s:~r·vo:; por de:;-1 .:i.qu. elle o1.Ticia l ri ~ 1e .;e ach:• va em Can;:an~'iio, 
0Jmd1enc1a minhas ordens. 011tle. e,,:pern.nd,i a rntu·clla da. :t" columna 

. pr«jectad.,, luct.av:-, j;'1. com it (alfa absoluta 
Pa.lacio 110 Go,:e1·no do Esc;:.do •lr: Bahia, J <le ;i~u.'i e v i veres. cm ver. de tel-o feito se

em 111 do dezembl' tJ ele 18 00 . - lllu1. e g u ir pura ud~ante, com ta.I iim, a. o.campa:: 
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em melhOl' }lonto. não \'.O~ t1evi:o pare,~13r 1 <!") §!•_ ta:u"bo,.;n Il: .. irna. (p~üi or!le1;1) 
inopitm(l,o <'sse meu ~cto, apó; o teleg1·arnnm -Dc,; ,•j:1va que o$!'_ Preside11te o infürmas>e 
qu" tlirigist 's ao Go ..-erno e cuj:i. ''<iJ;)!a ob~;1- ~l n:-Lo existe um rnquerimenu> 'lc a.:li:imenlo 
qulosam,eme me ~;1·;ittst~s, co1n ,ome\o de l 1 a se;o ;;uo:nettídQ à a PPI'ova,;~o da Cama.ra. 
cto CD!'!'ento. Ao contt-ar10, 5(' es'e me,;mo Rccor<h-sc de tal' $Hlo apr0scntadc> um requc
acta •lewrieí,'; e"p~r<~c· ü0.~t<'! e •:nm:i nclo. üe"~e 1·imenr.o no~'e ~etni,,h pt>lo 110',Jre Dl,,putado 
qu:w:;o':t d;'t:t t'ur;;;\ n:i,o Sl:l po\le;;~e :11;i.!s :i::u1- p~'ciJ Est11;10 Jo ltio Gr;,Ltl<le 1\<• S1!l, não ha' 
ier• on<li> se ;tcl!:1va, voi,s que o ''ílS~o 1Jll~nciü- YQ:1do $Í1!0 vnt;vlo pol' fa[La de numero. 
r.ado telrg:l·n.nir:1a. icnpúl"ta.V:i, t~ln fr~in1·a int~
maçi\.o cont;'i:.. ~~cto di:fl\Jrünt·~ :\ti 11ropo~ta. 
~ond \i;::-111 d~ ft)r .. a .. A[H'O\ºE.d;:.:1urlc; es:a oppot·
t,unitl:i1i~, reit···ru·\\):-! v$ nH~us pi·otl:;:Stv~ ·d~ 
uli;~ e~tilna.. e UistiHctn. ..:!Onshlera.1;5.o. 

S:iu<le e fn:it··~rni:l:Hlo.-G<•n 1 ·r::.l de brigada 
.J.1;1'1·1..~d,•J"ico .~·a fr..i11 .'lt~"'~' f~áv J.~ i lh,;ii"u. 

OS»_ P1~r;5rni;.-;r:·:-o Regíinen f/) é clo.ro. 
Ü~ 1•equerirne11tOS ele adi:llUe~ltO são ''OtadOS
lu1meli i~~ti!íllCniC~ n;lo havendo nurur·ro, ficam 
p1·ejmlkados. E' licito,, :p1;rem, a qu:üqüer 
De11Ltto.Llo !'i!n<w:'1·o5. , , 

o ~lC BARBll>A LDLl.-Nl'S:,n,, condições, 
:in~-e~cnt:J. uiu rcqtterímento :io sentid1ule ~er 
l\'1ia<iu. ;i disc:1si'iii>' J • ste pr·oj~cco pôt' oito 

Telcp:l'~mnrn n. "1-!I - 1Jrge:1ti;::imo tl1•1s, prazo que iliiO se lhe :•.figura. exce:sivn, 
Cc•ntitlectclid - Em !4 dr:. de1.•·1ub1·0 de :tn;L vez qtie ~e tt'na t!e u11n qnesr;w •h 
lSUG - Ao S!': g-e:'e~·:i.! <J.jmi.rl11tu g<'neral rr1~,ior i·cvdan<fa. ~ub:n<.'tti·:~ :i.o e~tado da. 
- Rí" - Em a.iditam<'nto meu t·.·leg-ra:uni:11 CMn:tl'a. em nma. :10Y.1 lcJ.mlar.ura, e que 
coati:lcacio.i ,1" I~. i!u.·Lai·•· r,u~. :i. ·.·i~t'.~. o:orn- c<;t!tt':11 doutrinns qne enten<le.tll i:(Jm o 1l~se11· 
mnufccl\':i"J g<J':ermJ/i Or eco otlkio il<•,je, t!~- n11 nnien~o ile !.h.cscs c»n;t1cu.::1011ac;;. nl
te:·mim:i re;;re~sa,sn e;:ta capí ti!l for·ça le- ;n:m"s att' contwr1as a est:1s mesm:>s t:1eses. 
d!'l';).l que ~e ;1ch:1, int'.>rior, pol' ter 5ido ·~is- O SR- Prt1-;;;!1E';TE:-V. Ex. rrrn.ndarit o ~eu 
periw•;o >e1i ~uxilío em mn>equenc;:i. n;i.u reqaerimE~ntu por es<!:·ipto. 
querer t"Ste crmrn1~1!dn ::ixe:itur<th~ em op<~
r:1'/•PS 1' 1ff~ ;·ent~'" daqu0J!u ~ r1ua tr:i.c~et e 
p~1:·a ad nua(·~ r€cu_.;ua !!~iYCtn·1- E,fat·Jo re
.::nr..so5 i1:_cli:;pcnsíl.\'eis ; C..-.rivint1o a.in1Ja. de~ 
cb.i':n. riue go\YL' rn:t·ior lH".:J:toxt·tU lnju:-.r.a-

Vem â ~(t'8tt e e lido o seguinte 

mf'nt~ cm seu o :i~!o tal ·L~pen·~• c"m " Rer11.;eiro que a llis~u-sit1 do projPcto n. liG, 
~>rdüm que Jei p ·r:1, !im,·a ,1HthUda l'eg-1·<:;;;:~1· d<: 18\JG, Sf'j:i. n.Ji:ula f Ot' oito dias. 
de Cn.•i,;:ançiio pr,;-a queim:•da~, onde d~·.-ia .ja!;t d,~ 5~~,ijc~. l6 t!c julho Jc JSl!i _
agua1'1iri.r onlcm;, ris:o uã·) poder nbsolut:\· 1 L'a;·~º"' f.o>1rn. 
m1~:;le ;di r:;ank~r-oe, 'ju;:1Hlo. e11tret:t:1 t1>. fui 
css:i. m;nha oi-,'em mu :,n'itda pe!•) ,;ea t~l<~- Po . .;to a •• ., ,t~~ o requeriment:Jdc adi:nncnto, 
grarnma ao G.,vel'llO. cuja ·.·:·:1i:t. r·n ·;iou-m''· 1·~co11ilcce-sP t1,1·(!!ll ''ut,tdo 8.( S1·~. lJeplttttdus 
e que n;HIH'u.im'~llf.t, im;>o:•r.,Jtl v:u'll lllim ... rn a 1:1.rot· e~ 1·011tr:t i;·,, 
:frn.nc~t. intim;:~·~t~). S.aud\.h;:~tt..~s~ ~ 1to 11a Yé~1 - lt.J ttL~iH· · r( · ~.-. p1'i..:jui.llcrulo o ite· 

qne!•itncnto du S:·. Ha1·:_~ó::;a. Llt1ta. 

Cunun~n•1\) d1.1 :~.i 'lis r.ricLo mi1iL1.r no Es
tatlo ll:l l5ithi:• - Qu:u·t1•l ••en1~r:1\ 1ni eitla
de •le ~- S:tl\':t•llw. l-l th dC'zc:nL1·u ue 
lt>% o~·th rn ,:o Jí:t li. -~-1:1_ 

O §r. ll'r<~•~iden.t.<•,- \'ân 11:1. nu
rn~r". ·:<IU :mrndat' procetlct· ;'1.cli:•l!lada. 

P1'0cc.letuhJ-se á "h:tn1:vh. verifica->•~ 
Para •:011iieci111c11ro üos cl!'pos e m::.is tc1•e1n-~c <tit~1.·11tado os Sr~: ,\u~·u~tu ~loate

reparnç••c< mllita!'('~ íJU'' c,1n,:1.it,l1\·in c~tc LH"gro, :'.Iawi. H,,cella.r. El1<1s t>L1nim. l\fo.rco5 
11i~tl'icr,1i. f:l<;t' i1nlilic' o SPg:nintc: TAn•b 11 d•; ,\raujo. Tl1nm·tz ,\cdiJ\i, ll•IP-fün>n Li11rn. 
Go1•c1·nr~dor d~ste Est'"ln em oílic io tlc !i'l'a.ndr;<!o Sá, \iat"inlto de An lrtl.i!e. TtL''lll'es 
hoje. wc cor:1muaic<alo que, •1e a.ccord<J co;a 1fo Lyra. :'IIureit-" Alves. Araujo ll0e~, ue-
os Sr'. Vic.'~-Pr1:side!lle tl;1 Hcpulilica e ~Ii-1111·1.niano Hl«tzil, 1 Jlyrnpio de Ca.mpos. Felb,·-
11 l~ L1·0 ,]~. 1,~ ll'' l'rf:., ddil.oe:·m•a <lísp~asap o boih Freire, se:1hr·:~. Vt•rgne ile Abre11. Ro, 
~ ,uxili·'.l d:i f,)J'<;:t 1;:!cr:il 1b. <lilí:;•Jncia por i <lr1g-uco Lirn:t, Toler1tino (\tJS S,1nt:is, Etimtr1lc1 
est:1. iniciu.d.a, a. ,.e;;, pc1\üo. no int.e,·iur, j R;111103. Pin\1eil'o .Jauior, Au~usto de Vas
e Je ;nl)do a~sa7. itofüko. tenho .i:'t. ;leter-1 cnn~·cH»s. Fel1rpe Car.ios:,,, S1l•::1 Ca~tro, Jn
mi ;M1lo o 1·~,.;1·e.;;;u . á cst.a Ci\j)Í tt.l da li<: f.::~nt",'• Rar: O> J?r;tnc1J J1111io1·, Bei-n:i1·dc,g 
c~h1m~1:t ~1)!J1·•: "C•J•IHllit!Hlo ;lo m"jtJr Ft~ioro· ~i:i,,;, Urlmr;t''. ;.iu.i·c m"c!.~. G;uv,1~t'.o :>JouriiCI, 
n10. tv<:u1•lo <t~sttn s"m ,,11~1t.o a mmlrn. 01·· 1•1·,,o~»CO \e1g1 , Or:tav1at1C> <le brito, Alvaro 
il•,·1n do d\c< n. :<:J7 rl e (l d 1 ';or:·cr1t<'.- Ge11e-l 811L;:ll10. Laniouniel' Gc•dofre.Jo. Telles tle 
ra.I <,\,~ ui·i:,;<\•h l"r~d,,,-i,·•• Soloa 8r"n1igio l<i- M~11;.z.~s. Thel>t•mio U.c i\[;,i.:;alh:\es, Lt111lolpho 
befro. Caetano, Lamat·tine. Domingues de Cast1·0, 
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Paulino Carlos, Rodolpho Miranrla, lJJ'lJ;JJ11 
de Gouvêa, Hermenegildo de Morites, Carac
ciolo, Xavier d<> Valle, Brazilio da Luz, La
menha Lins, Lauro Müller, Possidonio da 
Cunha, Py Crespo, Campos Cartier e Cassia
no do Nascimento. 

O Sr. Presidente-Responderam á 
chamada.lo~ Sra. Deputados; vou submetter 
novamente a votação o requerimento de 
adiamento. 

Qual 6, neste caso, o direito adquirido? Ne
nhum official tem certeza de ser promovido 
por merecimento, que depende de aprecit•.ção 
do Governo, a quem a lei dá o direito da 
ll vre escolha. 

Mas, prescindo do art. 1° e seus paragra
phos. 

Toda a minha objecção versa sobre as dis
posições elo art. 4° . 

Concordo mesmo em votar por todos os ou
tros artigoE, comtanto que seja este suppri
. mido pelas razões que passo a expôr. 

Posto a votos, é approvado o requerimento A lei de promoções ele 6 de setembro de 
de adiamento por 87 votos.a favor contra. 20. 1850 concedeu ao Governo a faculdade de 

, . • . - . graduar no posto immediato todos os chefes 
E annunc1ada a~ drscussao, do pro.ie~~o de classe, quer nas armas de infantaria, ca

n. 1 IB •. de 1897, dispondo sobre a promoçao vallaria e artilharia, quer nos corpos espe
de offic1aes do exercito. ciaes dos estados-maiores de ia e 2' classe e 

O Sr. Mello Rego - Sr. Pre· 
sidente, não posso dar o meu voto ao pre· 
sente projecto em discussão. E' tardia talvez, 
esta declaração que venho füzer, pois melhor 
opportunidade me teria offerecido a 2' dis
cussão em que foi apresentada a emenda, que 
hoje se acha incorporada ao projecto, consti
tuindo o seu art. 4°; emenda apresentada 
pelo nobre Deputado pelo Piauhy. 

Sabe, porém, V. Ex:. que. por motivo de 
molestia, durante o meiado do mez passado, 
não pude comparecAr ás sessões'' da Cama.ra, 
com a assiduidade que o dever impõe. 

Por este motivo tambem, não pude acom
panhar com a devida attenção as materias 
dadas para ordem do dia e sobre ellas fazer o 
estudo e exame que reclamassem. 

E', portanto, com certo desfavor, pois que a 
materia já tem por si a approvação da Ga
mara em 2ª discussão, sem que uma só voz 
se houvesse levantado contra ella, que venho 
oppor as razões que tenho para lhe negar o 
meu voto. 

Si é certo, Sr. Pre3idente, que torla a lei 
deve ter por base um principio de utilidade, 
não vejo utilidade na disposição conti 1a nos 
arts. 1° e 2°, que mandam que a antiguidade 
do offici11l,no posto a que for promovido, seja 
contada de8de o dia em que se deu a vaga. 

A regra geral, q minto ao civil, é que a an -
tiguidade do funccionario se conte do dia em 
que entrou no exercício do seu emprego. 

No exercito, · porém, não se observa a 
mesma regra ; conta-se a antiguidade, da 
data do decreto da promoção. 

O nobre Deputado quer contar essa anti
guidade da rlata da vaga, porque desde então 
fica o official, que tem de ser promovido, com 
o direito adquirirlo ao accesso. 

O principio não é 'Verdadeiro em toda a sua 
extensão, pois casos ha em que não pôde ha
ver direitos adquiridos, como nas promoções 
por merecimento. 

Camara V. III 

de engenheiros. 
Comprehende-se a razão por que o legisla

dor tornou esta disposição facultativa. 
A graduação é sempre uma distincção ; e 

como tal, só deve ser conferida áquelle que 
esteja em condições de a merecer. Pôde dar
se o caso de que o official chefe de classe te
nha na sua fé de officio uma nota qualquer 
que o não torne digno dessa distinção. 

Por isso a lei deixou á apreciação do Go
verno, ao seu criterio, ajuizar das qualidades 
e circu!nstancias que pudessem concorrer na 
pessoa do offiGial e o tornassem merecedor 
da graduação. Na execução, porém, desta lei, 
suscitaram-se duvidas quanto á graduação 
dos coroneis. Incontestavelmente, o coronel 
mais antigo da sua arma ou corpo é chefe 
de classe ; mas, como o posto immediato per
tence ao quadro dos generaes e a graduarão 
confere todas as regalias e honras de general, 
dar-se-hia que, não podendo haver mais de 
um gra'luado nas classes até coronel, no 
quadro dos generaes poderia haver tantos 
graduados quantos os coroneis chefes de 
classe. Não caberia no possível a graduação 
de tão grande numero de generaes e mesmo 
podendo •contece1• que entre taes coroneis, 
algum houvesse que não estivesse nas condi
ções de see distinguido com a graduação de 
general, e por isso não fosse contemplado na 
conferida aos outros, importaria isto. em uma 
especie de condemnação e descredito, que des
pertaria susceptibilidades, offenderia melin
dres, que fariam Governo, para evitai-os, 
privar-se do direito de conceder graduações 
aos que merecessem. 

Esse negocio, debatido e controvertido, foi 
submettido á consulta do antigo conselho de 
Estado, e sobre parecer da respectiva Com
missão de Marinha e Guerra, !Oi resolvido e 
serviu de base á resolução que foi promul
gada; isto é, que os chefe~ de classe dos coro
neis, para o fim da graduação ao posto im
mediato, seria o mais antigo dentre elles. O 

43 
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nobre Deputado querestendera graduação a 
todos os coroneis chefes de classe, e de mais 
a .ma.is tornando-a ~brigatoria, quando pela 
lei vigente é facult1va, como facultativa era 
no regímen passado. 

A interpretação darla a lei de 1850 pela ci
tada r esolução foi mantida pelo Marechal 
Deodoro no decreto n . 404 de 27 de junho de 
1891, e convertida em lei ; isto é, que na 
classe dos coroneis só pode ser graduado no 
posto im_medi~to o mais antigo delles . 

Ora,nao veJo qual a razão porque havemos 
de re~ogar essa dispo.sição que tem por si a 
sancçao dos dous reg1mens, monarchico e o 
republicano. · 

A alteração que o meu colle.ga propõe,quer 
encarada pelo lado do serviço militar, quer 
pelo economico, não se justifica. Não precisa 
dar grande desenvolvünento á ma.teria, nem 
ella o cornp?rta. Pelo lado do serviço, o que 
se observa e que actualmente, na ordem nu
merica dos coroneis, o ultimo chefe de classe 
é o coronel de ca vallaria Francisco Maria Bit· 
tencourt, que estava no numero 19, e passa 
agora a ser 18, pela morte do coronel Thom
psom Flores. 

Assim, si presentemente se desse o caso de 
uma formatura, em que concorressem os co
roneis, que estão acima delle, o Sr. Bitten · 
court seria commandado por qualquerdelles 
por ser· o mais moderno ; mas a ser adoptarJo 
o addi~ivo proposto pelo nobre deputado, e 
queesta encorporado ao projecto,amanhã esse 
official passaria a commandar os que hoje 
o commandam por serem mais antigos que 
elles . (Apartes.) 
_Os nobres deputados sabem que nessas ques

toes. de pre~edenc!a entra sempre em jogo o 
mel!nure do otfic1al. Um que hontem era. 
superior do outro, vendo-se por elle com· 
mandado amanhã, :ficaria melindrado e ferido 
el'.1 seus brios e dlgnidt1 de, achando iníqua a 
lei que o collocou em taes condições. 

O SR. RonoLPHO PAIXÃO dá mi aparte. 
o SR . MELLO REGO-A posição ahi não é 

3, mesma. A nomeação dos generaes é de 
livre escolha do Governo. 

Assim tambem, a graduação ao posto de 
general deve ser por escolha, já porque 
confere honras e regalias de um posto. já 
p~rque no quadro dos generaes as promoções 
nao obedecem ao principio de antiguioade. 

Por outro lado, Sr. Presidente, a verdade 
é que o coronel que for graduado no posto 
immediato, não terá mais o mesmo estimulo 
e gosto que tinha dantes para commandar o 
seu corpo; os bordados do general tiram-lhe 
o ineentivo, e uma vez que a lei permitte 
que elle se reforme, com as vantagens desse 
posto e a graduação no. irnmediato, v;mtagens 
que correspondem, mam ou menos, aos ven-

cimentos de cornmandante de corpo, preferirá 
o repouso e independencia, que não tem 
no sei•viço activo. 

UM SR. DEPUTADO-Parece que não é essa 
a intenção 11 0 nobre Deputado, a quem V. Ex. 
já se referiu. 

o SR. MELLO REGO-Nem lhe attribuo t al 
intenção . E<>tou a penas mostr·ando o resul · 
tado, a que o additivo do nobre Deµutado 
póde conduzir; é esta a face economica da 
questão. 

Quanto a reforma compulsoria e volun
taria tem dado os resultados, que temos 
visto, tem gravado de modo extraordinario 
os cofres publicos, creando verdadeiros pen· 
sionistas, h(\mens validos, que podem estar 
prestando uteis serviços a Republica, e o 
proprio Governo os tem chamado a prestal-o&; 
quando a situação em que nos achamos está 
nos aconselhando a que revoguemos a lei de 
reforma, é que os nobres Deputados veem 
abrir mais uma a porta~ a novas e longas 
e largas sangrias ao Thesouro ~! (Ha di'Versos 
apartes .) 

O resultado ha de ser necessariamente este, 
si for artoptada a emenda convertida em 
art. 4° do projecto. 

o SR. Ovrnro ABRANTES dá um aparte. 
O SR. MELLO REGO - O coronel graduado 

no poti to immediato, póde reformar-se, com o 
soldo deste, e graduação de general de di
visão, segundo os annos de serviço que 
contar. 

o SR. HENRIQUE V ALLADARES dá um a parte. 
O SR. MELLO REGO -Os officiaes ep corpos 

especiaes, esses poderão demorar-se, porqUe 
as suas commissões são mais commodas e teem 
ce1>tas regalias de quietação, podendo por ü;so 
esperar a confirmação. 

o SR. HENRIQUE V ALLADARES- o exemplo 
tem sido contrario ; ha generaes de brigada 
graduados ha muitos annos. 

O SR. MELLO REGo-Argumento com factos 
que estão na consciencia dos nobres Depu
tados. Quantos generaes não vemos por ahi 
robustos e fortes, reformados voluntaria
mente ! 

Q.uando temos visto a quanto monta o al· 
garrnmo da verba destinada ás classes in· 
activas, não devemos abrir mais esta porta, 
para onerar ainda mais a situação do The
souro. 

o Sa . Ovrnro ABRANTES-V. Ex. está de
fendendo a reforma compulsaria ou a volun
taria ? 
~ SH. . MELLO REGO-Os nobres Deputados 

esta~ habituados a tal intolerancia, que nem 
admittem que os outros dbcutam as questões 
no termo que lhes parecer! 
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Di~cutin1lo o p1•ojec:Q, e:s1-.::\n 1no:.tr'1.I~~1,) os; E:np1·eg~-~tl03 J:_~.:; ::.·~p:"i. !•tlçU~.; 
rcsut1a.u.,;s ri i.JUe elle nco cc•u•!n;:i1·1:;., o gr;.t-\ e lvg&reo e::mnt·to~....... "1:i0:00"S000 
vawc que ve.:n trazO!' :t•' Tlle;1/ut·o. j 

11 
:Õ.56 :.l:ll<:.:'.~l~ 

O Stc HE:'\RlQt:E V,\LL.,D .u~c:s - E• isto o~; ·..-
que V. Ex. n~~o .::onse:,;Üi1·it pm1·ar. , .\ 'U··t~~; ·. ·n"··J c·1m.-.or'·· ,., ... ,nrl»~ d~·envo'-- - 1 __ ..._ • . '"" " '~"' IU. V.• ·. · I /:' o. \K.J.. O ~ ""'• -...._, V;} .1. 

O Sr:.. ~~11,:r...Lo it8(.;o~ N~uia ncS;:.e pa.iz 1n~~s;V!!11ontos, e ~:.i\.~::-m.o siato-:!lt~ incom:uoi..tado~ 
reclaHni· !Jl't:sent .. mentc r;s. I!O:·iSO:.- cul~l•.tdc$ e j ·Si e n:y:1~ Ji.!iJU~ c1dv c v~KOrJ.J. e1u ~cparar 

. exi;,;r:o que u tlcde:i•l:.~mos r:o:n rn;ci•Jr t•ti1: .. 1·.,0 d".,, a.:·t. 4;', a~ceft.11·0:1.<:s t',emai;; díspo:iiçue$ do 
que o Thes 1uro, dop~út;.i~ratl'J como se ,~,;l;;i,_ ( p u_;ecto. · -
Em l::>S!J a YerlJa d1~~ti1:ad« ,.,,s r1:fü1·;u:.;•icr> üo.' · Pur e"se o.nigo, j_)Orl:m, não po5so votctr._ 
marinll:i. <~1·a <le :67:9\1"7$SuO (e rivG<:·~e qu0 l 1Jfoito be,;i.) 
na.q_ueHe tl'lnP'l havia r·cronmi.dus mui'o :m-· I ;J;ca a di:;cctss~o ruliü.cla. peia. hora. 
t1g:os •. do _;e11~po ~ !~~ ,guena do. ?aragua.y). _e i 
hoJ~~ e ~e- .1 41.?~:~ .Oi! . • .. ~ •. ,.•,. . ·· ' ... , 1 O~'·· PJ.·o-:: ... 3<.lcutt~-Y;v3-~e procedei· 

Nilo "e1 ,1 _qmJ. .. tu moa •• n~ ~ ,e ... a· ~~-'· 1·•· 1,\ k:tur« do exp·~d1eute. 
d;i. aos relc•rmadus do ;\!rlll~t · 1·10 1l .1 Gll!:-I' a. 
naqlH:!lcte111pu. µu:·quc dle» ura.•n pa:;"" pelt> (.) §t•. , " .'5iecreLario pi'ucede á 
The~uuro, cst,u·am culnlJi:ch~rnir.!u~ E1•1 cl:i-~e Í l~itura uo ~C';,:UtlJle 
d1Js m.•t<:ti·. os ; h" ;e. p,,re::i. que ~"º p:i:;os 1 -
pela Conto.uoria tl<t Guc«ra, vG-sc qü.e a ~-e1'ba EXPEDrE:\'TE 
a elle~ d~stínad:.~ ascende j. 1u~~is d.e 
2.0GG;OQ)~OÔ'.J. ! o, ·;c-i0s: 

Os apo;L·:; t:dos do~ d i'.··1:'~.n• rni!tí.>te;;·io~ '' i 
úS peusiOUÍStas, na.ql!t~lra. epO~>J .. rGct•biall, \ . i) ü :'-[1 !1derio d<\ Jtb!ir;::. r, . i.\eg01~iO$ fnte• 
to1los pouco rn(~js de :J.OOO:fJ'):J~ cunto:s.. r101·c.·:.;, df! ~3 =~o í~o~·t•"ílCe, satú.:!~;~endd tt re-

Húje recelJ(:Jil mai.s ue 1.000 ;' de ;;.,:·te que,! 1~;r :,1-.ii, • •1:.-••~ C;c111ara, nu olli~10 de i:; do 
reuúíndO·Sê tulla~ l'S'as ver·bas. t~:m."s c1ue ~ ! ""rn;nk-.\ ". \l"n~ l"ez ur~c1ui~içiio. (A' Gorn-
de~p<nri wtal com clu.sc1~s iriv.clivas Y<J.e ! :ub;:io ,'..e l'oJ!ic·i~L) 

a.le1ll d.e 10 .. uoo contos <k rei.~. _ j-·· i.h! m::~r:'º \!itd.otc~to e 1.le igu.n.l dat.,, e.n-
o SR. H;:;xatQuF. V;,..r.LAD.\l~Eo-Isto nua te:n ,·i. 1nd-J "~oeo,;.i:ut,~: 

1·elaçãu coru o projc..:to. . , 
O Sn. ~lELLO Rf.GO- E"tou encua!ldo a ~ri·::x~.\.f:E)I 

que~tâo t'('l•• ht.!11 economico. e !J10.>f.l'"n'1º 
qmu1to impoi·ta ;i.llivi~r· o era!·io puul":O ll~ 
onu~ quc ,i: t o oppri 11:c, e evitar •1uc ~ej<~u1 
sobr ec,u·rega1 lo,. 

'.: <•nh•,rcs \kmh<·os :.lc Con;;:·e&00 -:\acional. 
-U ~;iq>ür i t n.'.'le;~ .'--t(1:' ~·;11!irc~ 1J oua.t :-:ah.1r3. dB 
\'c:\\"-!lnt•ê. ult i1;10 1;ono dei ~\j;). esc:tla n;i.. 
lr~;latci·:·a~ rio c11a i;J (te iJ.;;o st.1 dü 1892. e 

l:"~I ~tl.~ DBi>CT~\.DO- O !'1'•)jl'.Cti ~4 ~! f,)r coi~-- Ü('.t.:o[s toi:·;L"L'a ,·m La~ Pal!nas {ilhas Cu.na.ri:~~) 
Vl!1·lidu era lei. não üLL. IO~'lr i.:n1 lu u.nno::l o.. tt-~!~i 1u U.a:ú z:u·~ndu a. ~:_.; do iu1..·tillli1 lnez com 
211 rd._,rma.i.ios. .ie~tino" Santo;:, ··be.:.:ou :i. este ultimo porto 

O -; 1• '.\lFTTO l't··,·o- 0 "\I'u~ 1 ·i·c ·r·'l'io[:1;,; •1
C' S"t01u~:·,, 'cguinte. 

'· ........ \ •• T '-1_ ~l •
1 

,\1. t ·- \ ' \."~t!"O"''''Y'' Cnt-:'\p r"1 .,·.r,.-. dn no·e· o Q'0 
em 1ni"lo ~lttJ~tf;.L <JU::tt\t(1 tPr'Ii. ~1'i!i'-C~r:(1 n:~SL,'-' 1 .. ~ L'~ , ._ 1,f{ •• .... - •. l.:o vv '- . - "\ l ll - l. 
ult 111 , st·tc -rnr:u. ·i ·~~··cza. ('Orrt ·~ .. ,.1.,., ., :1" \·;:: :c.e.:hra·d· o .<ii.sp:~rt'!S. 1J" cl1;.ilel'[l.·lll'n·l.1us 
·111.1" .. ·1'\'.·.t~ · ,_.1 ·,,e,.: •.• ~ :,, '.~ 1;;;:,.t· .,;,;1 1 .. r·-\: '. ' ·(1· 1·1~ ,,,_. p· .. rtos •'<lS il!>:i.• fü·itannieas "· cont:J.r dc. li) 

• \.. • ~. •. .l ' •• ~ .. ,,l .~ l \;/-1 "".J .... 1 ,.. ~ '1- ,i;;;- 1... l ' t 1 - -
pel'1!Cbc·rn o~ 1·1nprt""~uJo.: d:1~ 1·t.~f1:u·r. ; j-:jít·i; 1'.·x-1 ::º~l:~L-~ t~cz."c a.g~~.·o. 

1 
p~·; r~ .qu,,e e~tac:_:;~a.'1a 

tincta~. o or:u~ do TlwouUN (•01no <.•qu ' -r; vú ,t i.n,,L.d,i .'l"' li:i.na '.··e $1:l."~"" um \<J.;:,O de 
cj sap~rior :inuu<J.lmcnle a' ll.OJ0.0.1u.; a.l· l ~ner1·r:. _!mt~il0 1 ro, a'.1 :11 ,\e fa:wr '1$ Jendas 
ga.dsrno c,;te t.]IHl tci:\l<..~ Sl'.tnpre :i, u.uc:·:r':L•n- - 11.L u rn<ç:ucc . o.os na nos que demandavam 
tar E"· o nuadr. . ,. :.1qr_1~ll*" i"-'no. 

~ l:, ··1 () • u .. .-c1wrcu '!t:t. on l)Or ter~ h,'l\"j,1., eng3no 
.Ministcríos 1889 :J.897 por p:,rtc uo •;omman :ante d<J S1u1«ilo1·e. na 

tr;-.ns;n;~:-iio U.o ~i:.:m.d ü111lq\ti ..-o 1.b d<i.La tl:i. 
sal1Hfa th• Jlono úC proce :enciü. dtt c•td.w.rca.-

741 :1H1::.:ono ç:~-º~ nu 11or t~t~ ~iuo o allud ido sigua.~ mal 
2.11 I ::J.7:.!S·til : lnt.erp:··etn~~o 11. Lo~·,: o d1) na.\"iO <!e ~uerr·a. l·i·a· 

Marinha(1·e
fornaclos). 

Guerta ...•. 
Fazenrl;1(a;:m 

sentados). 
Fazenda( pen 

~ionistas). 

~ ! ~:ilciru .. foi o :;·ll.J)~'!r :~·!1 ."i.::·1111JoJ ~vn:-ideradc 
l.021i:Z~2.~G"fü 3.5CU:il01-;:0IJ 1 \ ~u l!Íl0 o!. t!::tt•lTINli.O 5:rnii.<'<' 10 e (;Dllll•elli1k. 

\

h:\·.-0:1do .-l1e;,;u.do 0 dito llu.v10 '1.e ~uc1-r" 
I.960:084S774 4.2.5:}:831;ii740 qua~i a fazer u~o ele ~u<e ar;;1!bcr1a, a. segu;r 
------- ------- para o Lazareto díl. llha. Gr<1.nde, o que e:üe-
3.244:375.5$10 10.606:421$312 ctivo.m.ente realizou. 
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Verifica.dv ~es~e ettn:b~lcclJucnto <1t~il~1eat.::- •
1
. ~1F·n \: ~:·H~'.l p:t·; f~ :·trl() ~ -~~.l:>.m0 :tttJ)n\~3.o rri·l'llS 

na;·lo que tôt'lL d(l:'eilblll:l. u. su~pc1~uo (lo illu.,t re,; co l!e~·:..'l .-<\·"" P~:"w'"" -
' 'ªPº t' de qnc se trata.. porqnagwsal1ira •lc 1 
Nc\\--Port untes· do dia em que aomeç<:> u a l":;1bi:icte do '\l ial:<tro .la .J us t i{:a e :\eg~<: i o:;; 
ser Obõei'V!t•lo ct·ÜlWC"·lido sa~1ita.1·io dc.s P"•l'- lntcri~res-Cflpita.l Fe:!cral. !4_ ilu ,iull10 1!e 
.tbs .\\a.s ill1:i.s Bt•it:i.nnicas, tc·;e o Siauuto;·c l!IL,7-Uq;ent.o -- Dr. ~l:·.1~1·icio de,\ keu-Pe
lino pr:v.í::a \ 1,nme~in.tn .. e sol!cit<tl':im os i: :·.rpoli s_:C~1mar:i Dcnut•vios traz ª" ,·onlle
r es1>ecti vos p r .. rn'ieta.rios se l lJ(:S iru!ernni.: d men r.o ÜO\'érno um tc!egr:imin:i do Dt•ptt· 
zassem os prejuízo:; remlt.'l.ntes d;1 tr:l.\·e,.,:i« 1.ado i\"i lo, •!ize:!rlo e~·•· ·ce:-r de. ;•mint ins ei
a quc.lu1Yia siL\o indevidamente obrigado o d;:.d:, C.'l.mp:.~. on•le :>e acha. _. l'e;,;o · Yoss:i. at
navio. t:-asessia. dura.ntc a. qu:i.l >e \' ir.t .1'v1·- tençiio e p~i;>viu.,ncias :i. rr:-s 1.~~ito.-U. tla. 
çado o comrnamfani.e :i. queimar p:irte do Jies1i,,11.-Esta co:r C.1rn•c, .L 8 1Jm·vs de ;lfcflo. 
carregamento. :i. falt.'1. de combu~ti rel. 

Dit:cutida a. questão, que :i. Le.:r..t(•ilo B•·i· I'er.?·opolis, i4 - Exm. Sr . ~Iinis t.ro r!a 
t 1nnica apoiar :1, <'l1egou o <;o,·eruo. por in- .iusti<;:\ - Rcspon<l<.>ado ao vosso tt>legramroa 
t/'>J'filC'dio tlo ~iinisterio das_ Re!aç~<!', F.xtcrio· tle h•),!c. i11 !01·11tn·'-"~;; ·que._ lngo qne tive 
res. ao accordo de p:tg:u· aos 1·ec!:1mantc.• a cunhecir.nento de ri 1:e o :Sr. D~pt1t;1.:b Fede1·al 
quantia de- ;t: l .0~18, !(1;.?., como indcmtii ;mçito ~íi•) !>(';;:l.nlw. ~e t!i·1. a coastl'at1~1do n~~ c"i,lade 
dos 1)1·~jui1.0s ;;()1Ti·hlo;:. ck Campus. o G•)\' l:~·nv p c·•l tu in tlx·maç•)l!:< ª ') 

Pa1·a eüectu:u · o p:Hmmenf.o, venho pt:dir- tieh::~:l.· ~o 1'.o polici;t d:H]illl!le :nuuicipio. E?n 
> OS o necessi.rio c reolito. re.;pvs~t, a lli1·mún o rlele.!!:t·io que :'l c ::..-;:i. cio 

Ca.pit.'1.l Feclern.I. 12 •le j ulho de lS!)'7 .-j ~1-.. Dr; .. Nil? ;>e1;r11:1a uun,c:t . :~t_e~; ~;i···:~·la 
P rudente J. de Morae• 8w·;·os, Presidente 1fa Fº1 C~1,~ ~" pot.ci:L _e ~t'.e. ~U:t 0e.,.,~·ª11\,1 e 
Republica.. - A· Commi~s:lo de oi·çarncnto. -u:1. h b~td.\~le nunc:t ~~nn ~ arn . 1~ne,1r_,1s. l r e

Si;tndo mteu·o credito <\ a.nn·maç" .;1 c\('st:L a.u-
Do ~:Iinisterio dos ;\cgo(;ios àa. ;>,-;arinlrn , de tor :il•'.<1e, que ; us;>i:.i. confiança . :º;~ple ta a_o 

15 do corrente. envi:tn•!o o r~que?'i111emo em Gmetno: º.rr.~n~tJ.-~~e est~ Pr?-t''-~'. c_,q_uae,, . 
que os enf'errneir-o". <.:o,;inheiro e serve ntes qu,e; esc~~t~.c~rn.v~:~ " <obi.c .~:: ~oci> ~· ~~e 
uo :\rsPnal de :i.farlt1ha do .E>t1tdo elo P:i.1·iL J?O:ltant t~. w . p11a ·'?ao 01. Nilo a con \ ic_.ao 
ped.~ m 'melliorh de 'l'encimentos.-A. • me:w1a · n~ qne e~t.:trn co:i.g i,!o. .C:m llO\"a> inf.ir·.ma.~ 
Comn·.: ão •:oes, con!n•mou o <l1·l~g:do que ne~•hum tun -

1 i-s · damen to tom a.<J uell:•. :i.l!e::,t;L<;.lo. u facto oecoc·-
Requeri mento ele :.I:i.ria Franci;;m. de C:tr· r·id:l no di:i 11 com o pae- rlo :51-. Di-. ~ilo Pe

v allto . ...-it~·rt• do :?.• sw~ent• l •lo i' h H.ali1iío ç~nhn. unico clis~on:mte •.h tt·;mqui llid:i.tle 
de ir1füntaria. )fa:ioel E~tanisl<to de C11. ~·rn- g•:ral do preito. niio jnsti licii o t~rnor m:rni
lho. que fa.lleceu em co.mb:i.•.c ~m_Canudos. lestadopore>-tc Sr . Deputad;i. E.;cc ind ,Je r. tc, 
I>ed•ndo meio soldo.- :\ Corn;:w;.;:i.o d.~ F:t- como ci notor io. !Ullo <!:t exll.lta.i;.:co par~i<fari:L, 
zenda. r n;io pourle se!' pi·evenitlo peh polrdu. po1•q ne 

;:1m.!i11 in<:srier:.vlamente e se d~•enrulou com 
O §r . F o n .. ec:a Po~·tcHa (p:la: ni"i; k~r.; :•.<..~i>gn:·o . po;:t.:i.nto. q11c nl'nlill!I\ 

1)1·clrn1) - RequHil'·1 a V. Ex. que se digno act,, ct:i po:icia. <lil. popuJa,·il.::1 ile Cam P" ' · Qll 
m:1nrl(l.r puli!icarnn 7Jiro·;., tl? Ca"!f"•:<.<r,, r,o:Jos de ((:.J em que<· ~ ue ~Pj a. :mtor:ztt recd1.1 do 
OS <l•·cumentQS enYi;ido~ pelo Sr . ~lini~tl'O •'a Sr. llepw.;uJo ~ ilo Pe1.~".l1 hti .- .1ícrn;-icífl tle 
J t1~ti~. re!ati mmente â q•re.<tii.u Xi lo Pc1,:a- ,Jlm:u. p:-csi(lentc d·.• Esi.:i.Ju do Ji!o.-E~tiL 
nha, afim de C]Ue a Catn~Lt'ôt p •ss~ t~r della conror.:iw, ,\. So<?;·,•,- d e :llct fo. 
completo conhecimento, visto ter ~ i d· .1 :i. Co:n· 
mis.-ãa de Poli ela quem Iez :i re~ulsiç:Qo . 

O SR. P1!ESlUEXT?:: - O nobre Deputo.do 
ser:\. attendi11o. 

I10r. tõ;l!EXT05 ,\ Q~E SF. RBFRRE O SR. l'OXS!':C.\ 
ruRTEI,,LA 

Campos, 4 de .julho de 1897 - Depu tado 
Cassiano <1o Nascimento - Situação mi
n ha t erra <las me.is gr:Lves p orque oppo
sição triumphou ~omos levados a s~bre de 
Jlollc:b. minha co.sii e 1fo Olltros r<'pu'1Iic:i.no~ 
cercada de t l'op:1 Ni.va l1~1 ·la cl:i.vinote ern 
punho. lia muit-1s fel'imentos. A situa<;ão e 
de b.1 o!'dem que ;1ínfa não pude abraçar 

O Sr. Uíle~h•11:"1n> ,~l·d;n - Sr. 
Pl'esideote, muitos >Ü.O os problem;i.~ legu.
dos pel:i mona.rchia. ao ::-eginrnn r.:pubhc:l.llo. 
em 1·c!iLção ás di ve1·.s•tS cla;scs cJ;t socio•ladc 
brazi !eira. _ 

D'entre estes. o.l~uns , p or srl:l. :i\b im-po1•
t~11cia. não tccm irdelizmenLe recc!Jirlo dos po· 
tleres constituidos tla Repubiie:i. :i a:ttenç;1.o 
que deveria.m nlC! :·e~cr, de.-;t:ica.ncto-sc dclles o · 
que uiz rcspcíto ã fa "oura do coD do nos.::o 
po.lz . ppoimlos. i 

A pô:1 :'~ •1_ecreçãofa da Lei rje 13 ele maio o ft 
:ig- ita(·~.o por riue pn,:,~ou o >cr,·ic'' ::igricolo. e 
su:~ •:ompir ta ·le~.o>f!':>.niz:iç-E.o, po:· imp!·ovi 
dencio. dos !egislallores do ant1;.ro l'egímen, 
que não cercaram o tr:ibalho das medid<lS lle-
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ces::ariits ~o ><:;nlos?.m·olvimento r:i.cioa~l, de aquiUo rru0 oile th·cr sy:;;tcn:at isD.ilo tltU'órrna. . 
forma a. ,.;._. ;• !\.e;iultlica. acarr·c:w.1·-a. intlt:. mai:' u. pl"Ot""gel' es1:1. ou ~quel!ii da.ise; o. :i.;sim 
comost~s m:ilcs:ct:ja.o:·ige:n s_,, :\ 1le,·it1a n. ess;1 comprehendenu .. 1. do mesmo modo yor que 

. im:pre>i1.\en.:i;i 1lvs (l.U ~1gos le:rish,dorcs. era. muito bem:eo1npre11enu~u o illmt re. Sr. -Mi· 
dernr do Congresso- fü:pu~Jica.no, pm· com- ~istro t.111; Faier.:àa., queacab:i da reia:ril'-sc em 
Jll'Omlssns - a:S;;uml<los pot· tudo:> os- >ens p1 o· se11 bi:\lhame ·.J."e!atorio a. e>te serviço, de 
p:i.gan'distns, p1·incipalmente p:..r ;iquelle -~t;e fót·ma. a ac:i.uielar _ '(lerfeitamente a ~ra.nde 
cnti·e to !o~ nús mais ser·v.i•;O~ pz·,·st.m a p!'•'- 1avoui:a,. na. uccasiiio lembrei-me rle >ir 
p:i.;!an·"a, par· .Sib·:.i. J.1rJim: e:ra tlev:>c <l•» 'pedir it Ca!llt~rn Qllt! cmi•idc o Se1iallO, se
Congrcs~o. 1·cpito. prcst11r o.. devi<1-a. attt·nçilo mel\1:mr.emmtte a uma proposta. ·aqui apre· 
a es~a el;;s;e c:on;:en:idora e que co,1corre sentada rel>lliv:1cmente :\. Ja,vourri. ria caona.. 
~;:i.is do qu~ c(ualquc!' out;·a.. p<l.ra. a p,·;-.spc:- i.i. bome<'l.L' uma. counnis;ãô mixt:i. ·que, e; t u
thl;lde nacional (apoiiulos) ,''[nrque concorre. danrto o problema, venha propot a.o Con·. 
ju:>t.amence. eom :i.quillo ue que tle~cmde a gr~S•> as 1i;edidas nece;;s'arias, arim de qu'3 
bo:i. p.)litic;, republica.na do paíz, concorre ::ej<L cffica.z e pratica ti promessn. ·feita a. e~ta. 
<;om ·todo· o C<>atin~ente monota.rio. a ;im de elas;;·'· lJUe a:tG ho,le '\g11aJ'11.a ;1 realiwçtio do 
que . possam se!' rlevidamt'nto regulados os ben•·ficio que :;e lhe proml!ttcu . 
serviços da Repu blica. (;i1miado-<. ) ·Tenho con ·luido. (.lluito bem, ~11u ito bem. ) 

Entret.a.nLo. :i.1it7.~\r dos compromis:<o!!' nssu- Vem:~ ?II~:l. ,:, tino, apoia.do e sem debate 
t:li~os . . Pel0S :propri.;.;antl is tas il:i Hepu!>lic:\, cnc~u:i.tlo 0 seguin te 
Me hoJe os pud(wes publicos na1la. kcm feltu 
d •' forma. ;\ a11xiliar. a prC>su:..r concurso 
emc~z. a<'~._ classe dos n:•sso;i co:1ci·1adiio.;. 
(.4poiados _) 

l:m ou cutro esfü1·ço te1n·S·'I l'c:ito em i·e
la~'iio ao credito rea.I e no crellito :;..zric(Jh, 
e~forço infelízment•· pe1·didci, porqne · n~o 
tem ;;írlo :i.[lroveit:.Ltlo pelas ch<s:>ts nu\is ne
ces~i ra.das. pola class3 d:1 Javo11ra r:i ne. con· 
correndo po. lero»<unent.~ para que se;, tenl1a 
fir 111ailo a instituiçiio repub!ie:\nit, deixa com
tudo de immiscuir·~e nos intere~ses exclusiYa· 
rn~nte políticos de) paiz. . 

O SR. F1~E:DER1co BoMES-Qlle tem apro
veitado ao~ IJ;111cos. 

O SK. lLDE:Foxso ;\ rxnr- Diz b~m o nol.1•0 
Deputo.?o. ilquclles QL1e de ma.is perto j1)g;m1 
.::011 1 <>~ rntet'C!>Ses do alto commercioe ó.qudlcs 
'lUC JOg:3.•!I COlU os g1~.i.11úes interc~Sl:lS do~ 
gra.nde.-; la\'r;uto!'es. sem cogitar jast:uncnte 
da. cla;:,c m:üs nec~s,;itnd:; . 

Recvohcço que o p.-oblema-amd!io,; :·L la.· 
YOUra.-<: princíp:•lment~-:iuxilíos :i. I;~ \•011r;1 
dü eaf.!- po:·que ,;:Lll -.;:e bem quo ó o caíê o 
;;ene1·0 d e pro:lucçã-0 qtt: mais auxilia os 
corres publicos, quer rla. União, que1· do:; 
Est11tl~s. que!' 1los municípios e ~te tlos distl'i· 
cto;;, e de 11~tu1·cz;.t c· 1m1)!c:xa e jusl3.m•!ntc 
por is~n !li'i• 1 me [l,Dinl•'i a vir JWO}lOI' cm 
nome md1 "1" 1unal as medída.s qne. wc:1íldo 
ás zonas i11teir:~me11tcs c:deoit'tt~, cm~<!O· 
de~$e d•!1·c1· tr;;ze~· ao conhecimento do Con· 
gresso, pari!. sobre el!as i·esoll·er-Ee :ilguma 
cousa.. · · · 

No regimc11 pr0sidencia.l, a. fol'ç1r, ele qu3.l· 
quer soluçiio <i. problemas q_ue ;;e proponh:tm 
ctep.•nr1ri pr-í11cip:.i.lmente <lc sei• pl·oposta. por 
qua!que1• Coinmbsãr•. 

?or mais pre.stigio que teohn. p~;;oalmente 
quaiquer rep1·esent:triw. di!licil émetlt0diz:t1·. 
!lilllcil ~ faze1• pa;;:;a.1· e:n umu.· ns;;emb lél~ 

REQUERDIE"l'O 

Requeiro que esta Gamara convide o se. 
nado a nometi.r un,a Commis;;ão Mixto. que 
proponha tis me,lida.:i dependentes do Con
g"l'es~o Federal, para que po::sa. o Governo 
M1xi1íar a laYoura de café. 

S<ll<~ das >essões, 15 de .julho de IS97 .
Itd(j(o;;.-o .4.ivi,;1 .• 

O Sr. Serzedelio Corrôu (pela 
01-de•a ) . - Sr. presid~nte , desej :i.va. que 
V. Eic. me inlorma.sse si d:l. parte do ilh1stre 
e digno Sr. '.\íinistro da Vh1.cão vieram as 
i111orrnaçües que. ila ja muitos dias, t lve a. 
honi·a. de solicitar, a respeito das condições 
precru-ías ern que se acha o Correio de m'inbi\ 
terru. na.t-1.t. especialmente o·da Capital. ~;), 
tive occusi:io de dizer da tribun;\. que o ed1-
ticio em que fnneciona a repar~íc:ão pôde ser 
deo<ltoina<lo n.nte-caraam da morte, e que 
na.da menos 11e oito empregado> fallecerarn 
em cur·to período. em vii·tude <13.s lastitm1xeis 
conuiçües de hyiric,ne e salubl'ida.de do refe· 
rido ed ificio. E' um fücto que toda ;1 popu· 
la<.'''º da Ca_pi tal do Pari conhece ; toda. a 
populaçü.o do Estado, !!Ovcrno, os l10mens 
politicos. os Deputados feJ~raes ::;:~bem que 
flsr.a repartiçfto nã•> preenche nenhu ro:i. ·das 
condicOe~ de liygiene preci&1s para um ser
viço cte ímpo.r tand:i. t5.o gi·ande e momento~a 
r:omo· é o do t:Orreio. Os empre~a·1os estao 
;~Ui coliooados na.5 condições mais precaria.s ; 
naq uelln zona sujeitii. a Hm sol o.rdente, o 
ediltcio fie;~ cm comliçrios taes que é impossi· 
Yel n.os empregado~ tt-:i.balha.r. P ôde.se dizer 
que em duas ou cr<-s hor:ls cte traOO.ll!o vae o 
>'acrillcio de um ~.uno •lo ,-id:i que faz o em~ 
pri-g:uio. Soi que o i l!U$tre e 1.!i:,rno admi· 
uistr'J.do1· d1.,stn. : i·epa.rtiÇ'J.u tem: ponderado 
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º·SR. COELHO CINTRA-O aparte de V.Ex. 
obriga-me a uma pequena digressão. V. Ex. 
sabe a consideração que me merece e sabe a 
sympathia que lhe tributo; por isso ha de 
convir que,por fórma alguma,eu podia deixar 
de responder ao seu aparte. 

o SR. MALAQUIAS GONÇALVES-Muito obri
gado. 

o SR. COELHO CINTRA- Quem conhece a 
organização dos nossos Estados, ouem co
nhece a propria organização federal, com
prehPnde · que nenhum Congresso votará 
medidas de certa importancia sem plena 
acquiesrencia do governador. E a prova de 
que e,ta medida tinha perfeita acquiescencia 
do governador é que a lei nem siquer deixou 
de ser sanccionada. 

Comprehende-se quão odiosissima é esta 
medida, pois que nenhum jornal d<t cidade do 
Recife ·ieixou de se manifestar contr:i, ella. 
Ora, bastava sómente este facto para fazer 
com que S. Ex. devolves:;e a lei ao Con
gresso, si não fo~se com elle connivente nesta 
questão. 

A critica feita pela imprensa da opposição 
que o honrado amigo Deputado pelo 3° districto 
e o proprio Deputado pelo 5° qu~ hontem 
fallou disseram ser moderada; vae a Camara 
apreciar. A opposição moderada verbera 
~ste procedimento por tal fórma que eu peço 
a Camara licença para ler apenas alguns 
topicos dos artigos editoriaes, não só ila im
prensa opposicionista, como do proprio jornal 
que mais apoia a S. Ex . 

. O jornal Provincia, que. não faz oppo~ição 
v10lenta a S. Ex. no sentir de seus amigos, 
como a imprensa dissidente. em um dos seus 
editoriaes diz o seguinte, referindo-se a esse 
acto do Sr. governador: 

«S. Ex. e um homem perdido para a con
fiança dos pernambucanos e de queda em queda 
ha de sentir as dôres da propria ruina.» 

Mais adiante: «S. Ex. tinha um nome que 
era um penhor de sisudez e hoje. . . S. Ex. 
possue apenas uma firma que o commercio 
desconta • .• » 

E' muito grande o numero de erros de 
S. Ew. , mas nunca suppu;emos que chegassem 
á somma de um crime» ! ... 

O proprio Jornal do Recife condemnando 
esse modo de imposições, se manifesta pelo 
modo seguinte: 

A alliviação do tributo sobre as joalherias 
'Vae tornar mais baratas as ,joias, etc

0 
» ... 

Ora, do que carecemos nós mais indis
pensavelmente, do pão ou das joias ~ 

« Do pão que é alímento de todas as 
boccas, por mais pobres que sejam ... 

« As joias, essas adornam os ricos e estes 
não perderão nada com o augmento de sua 
carestia. 

« Mas o pão, que é caro, é pão que amarga 
na bocca do pobre e o faz desestimar o Go
verno que o encarece. » 

Affirmou o nobre Deputa.do que não houve 
aggravação. Creio que basta ler as differentes 
leis de orçamento, nos pontos em questão, 
para prova.r que houve o augmento. Temos 
a lei n. 64, que estabeleceu esta taxa em 1893; 
de !0:000$ para as padarias e 7:500$ para os 
armazens de farinha de trigo. Posteriormente, 
no orçamento de 1895, foram essas taxas 
conservadas, como sé vê da lei n. 121, que 
fixou a receita e a despeza do Estado ele Per
nambuco para o anuo de 1896, anuo em que 
tomou posse do governo o Sr. Corrêa, o 
conselheiro. 

Parece que o primeiro cuidado de S. EXo 
foi exactamente elevar essas taxas. A taxa 
sobre armazens de farinha de trigo, que, 
como acabei de ler, era tle 7:50('$, passou a 
30:000$; e as taxas sobre padarias, que, ha
viam sido anteriormente fixadas em 10:000$ , 
par;;saram a 30:000$000. 

O orçamento que levantou toda esta ce
leuma em Pernambuco estabelece o seguin te : 
que, como a Camara vae ver não é a taxa, que 
o honrado Deputado por Pernambuco asse
gurou hontem ser, mas muito outra: o pão 
fica, por esse orçamento,gravado com a taxa 
de 60:000$, 30:000$ sobre os armazens de 
farinha de trigo e 30:000$ sobre as padarias, 
imposto este que recabe totalmente sobre o 
município do Recife. 

Isto é o que aqui está no Diario de Pernam
buco, que é o jornal official do governo do 
Estado. Creio que VV. EEx. não con
testam~ 

UM SR. DEPUTADO - Na fórma do con
tracto. 

o SR. COELHO CINTRA-Sim, po1•que já vi 
uma declaração contestando que este jornal 
fosse o orgão official do governo de Per
nambuco. 

UM SR. DEPUTADO-Tanto quanto a Cidade 
é o orgão offic1al da Prefeitura. 

o SR. COELHO CINTRA-Não ha duvida, per· 
feitamente. 

o SR. BARBOSA LIMA-Desde que não ha 
um Diario Otficial mantido pela administra. 
ção e desde que é este jornal que publica 
todos os actos do Governo, é este o Diario 
Otficial. 

O SR. CoELiíO CINTRA-Diz ainda o illustte 
Deputado : o imposto de 25:000$ sobre joi9,s 
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•. :.foi retlnzido a. ?3;000". f7ão é exact11 •. 0 i m-:-(tr•icto. f~ito (jU:?.ndo -se tratou <la discus~fo do 
. . posto . . qlre.era. cõm.o a~~bei de le1·; 11e: :30:000.~ 1.o~·D~tn1ent\J riµ Exteriol~, ~· erJl que tão,.gnlha.r- · 

sobre .ioi:i.s, ~ai redU:ZiC.o -~~ 22 :000:~ tJor ·e .. ~•·<J 1 ~;<me_ :1tt! <'loi_'ºª o seu :i.in igo, fo;:en.·11l·lhe . ti.. 

orçamen;;o; · r1e rnodo que, :::.o ;:i:i.sho q\:c; ~e j ::s_ t. i('~. qu<;J. no s;m entender, :l.éll(l.vO. op:po1•-. 
reduzia. e::;tc il~no~to, eTei'a't':tc-Se. ·direcr,;i. e ·tuna . . .· .·. · - .. · ·· ·. · ·: - · 
inqi-recfaroente, ~O impo3to- sobre ~~ O pão;\ j 2'l:Ls e~"'~'· qn~bío S~l:~ O}lJ_)(Y:.'fü.~ifntCn~e 
60:000:300:,l . : · . - · 

1 

b~m t~smer1lhada, e en lleixa.1·e1 IJ,e 1utcr111r 
. Ouõro ponto ainda. em que s. Ex. Ji:i.~i~t iu nel1ti, porque es1iv-prova:10 que ;i. <1csorgani
e a r~forma f~.it.a -pelo D1·. Con·ê<?. cle A!'a ujo ·)::i<:iio complél.:i._ -'!_esta colonia não foi pc'l' m_?·. 
na co1on'ia.-Fre1 Caneca:-i·eforma que o nCtb:•c tfv.-. de econom.i:i.. Ô\l pcm1ue S . . Ex. nao 
Deputado su~tenta te? sitlo feí~•. u,:-!' ecc>nómta~ j comn1·cliemle•ú\. t-e(<•rma, ou porque S. Ex. em· 
po1• nfto t~r o E>~rfo r_ecur.sos p:ir~• mr.ntel-it: 1 inri.tér ia<ie aüminí~tTaç<íu não conllece :i.ti.1:1eU~s 
Or~. d~d~ que e~ com.pare o orç-atn\\n:.o. rui-.1 1u~!óe.• ;ri:~ a _st:icnc1a. :iconselh:' par.i 1_ost1· 
termr a posse de S. Ex. c:im ou•r<:s, d~ on,lc 1 t;.u~:üc,,; -':est:i. uatu;•cza - o que e certo e que 
resulte mn.ioi· dto;;.l)e;i;a Tot:uh na. actU•l~ :tdmi· • s. E:1:. mostrou pa.racer·se, na. reforrn;i. dessa 
ni~t1-nç.l!o. estará . prov:i<lo que S.· Ex. niio .idm.ir:istraç.1o. com um : ma.Caco· em loja de 
f-:?z '!Ccnomfa., que h"llston muito mais e. ties. Jou<:a ! (H" ci.-nrtes .) · 
orga.uízou compict:i.mente o serviço. tr:J.n,;.. : Em· mate;:ia de imtruccão foi um perreito 
fonoa!ldo a emlga . CJicmít-.· Frei Ca.neC:J. em · de.scala.bró. cheg-~11r:o ·~ perfeicão a ia! ponto 
succur~al do. &i.n:::n Casa.. que, i;cnfo sido construidos diverso> 00.ifkios 

O SR. Tmonmo DA Co~l'A-Ne""cio;; com na ~iJ.pi~L. P •Lr<L nell~ seJ·em insta.Hadai; es
irrr:ãs cie c:!.l'ida.de <e:uwe E:.;iem mal · c:iro• colas pmn:u:1as, s. Ex. coa~A~'_Va es.~1s ~-

' - " ~ - · . colas fücharJas, ~em dar uma so providencrn, 
O Sn.. Cor:::r..no C1xTRA-Na reror·ma -pub]i.1 :paro. que ellas runc.::lon<'.!..s.;em. · 

c:i-da. por S. !~x. ex:.i~~e o seguinte ar~i:,r.J taxa· 0 sr.. ~-L\L.\QUI.\S Go:sc,\LVES _ E!l:ts nio 
trv:>: « Se,.uo 'l'C~Plhidos a esta col~ma 150 or- ~es:ão :i.cabaü;:s. • 
y:;ltao• dr1 San ta 1.oas:i.. e te. -i> De :fo~m:i. que o · · 
que .tá. estn.v:i. feito para inst:·uü· o vo ·:o ticou O SR.. :coitao CI:u.:u-Ambas estão aaa-
restrio.gido :i Sar.it:i. Ca$a, e i'ara !sso foz.s.i 1-ad:is h:i. mo.is de um unno. sem que nellas 
U_!lla. reforma. qt1e co:isistiu. apenas .na. 1·esci· fun'.!cionem as :1.1:1as. 
suo d<•s . conúl'lCLOS !'e:il;os · C•?i!l professores Sú por um· ::np!'icho e que o ~o:vernsdor a.s 
illustres :ros qmtllS se pa~on i:i:fo:nnizar;iio ! cor:s•:J'V':l recba.i.!M. p·irque. em officioqne está. 

E accre,:co que fot°3.m dispensado.> · uot.:.o.b:- «-in. ,;u :1 s miLo". o Podet· E-:cc\ltivo muniülpal. 
·1irJade." scieutifica:;; pa.~·.i. ti(!.'lr :i es~ol:.1. Cll· ·l iss1> que estavn prornpto o. -ioma.t' cont:i das 
trP:;rue rle :tO\'O á ::i;l:nin:st1':lçàn cie:·ic:i!. . . ~-\Colrts sem que ü Estnt!o lbsse obriga.il o a. 

-_Eutr~ os -prof11Ssr,r<!s tle,;pe;_l•1lr.~ :\.">sim ft- eusté:1r ~ de:-:peZ.."-S. E' e;;tc um p:inno de 
;!Ul'<~ o :ntu ra.lii;t.-i. Stei·ineriti.,r que :i:qui fci amostra. rioque~ninstr;_1,,~-.1:0 publica no meu 
r ccebi<lo i;:w grun<lo !lu rue:·o l!e sociedutl\!, Esta.do "~'b :e dirc~•;io do Sr. Corr~, o con>e· 
scíentitlcas c.:imo uot:tbi lid:ide> ! ll1eiro . (i;i.•:i..) 

O Stt. B.uui;:,s.\ L:m.•-Dist inctissimo, ;Ll::'1s- O $1t. ) !.u.AQlllM G-o:-;;ç.\t.VES rl:i. um ti.parte • 

O :-;1~. Cotu.u.::i C1;-.;Tr: .\.-C!!e~.t.mo>, }J\ll't:'-11 ' '" 
Si·. P:·,.,,.i<len te. ;'L tondm;:.io do ~::rnint« 
filelo <Jll!' ~ ju]!!ai' ;~bs o.c;õ.Os 'l'ltl wt.:iQ JHI· 
blir.:i.do~ com to la.; :·; su~.,; re((Jrm~>. S. r.:x. 
nada. m:~i ;; tem :ei· ) <lo · ! u:na - ecoiwmia 
c!etas!ado>'a. pú.iito.• ar;.·- .• ) 

Tl'tl.t:l.·St: do. iusta.llaçã.o de·-uma esco!a.-mo· 
dedo par:i :i. riual se impor taram. in~ttumentos 
de subi•.lo vaJul'. muito~ dos qu:i.es a.pplic:i.uo~· 
:í. chimicia. indwtrial e quê foJ•am 1lcpois tl'a.ns
feridos para o Instituto Benjamim Ccmstant. 

-Ora. tu-lo isto é dlnl1ei1·0 p erdi1!0, J.lOl'· 
qua.nto, tendo-se Totaclo apena> l:!i':000.5 pata 
a inst.i.Uaçiio da colo:l!a com f.odo$ os ~eu~ 

· app:~:'el!ios. não se c-nrn prellende que· t:i.I rc
muc;.J.o s.a. füç·a s2m Cjll~ ~ p1•e.teuda nciba.1· 
co:n os m~lllo1·,tmentos !atroduzirlos · ne~s~ 
coii)nia. IB>col::.·mo1!1:1i<> •· · 
. . ·0~caj1an;1ú·me cl,.;:;te _ :lS-Htmpto • . t>Or e~ta 

. '.forma. q uiz apeaas re !l.i:-í r-m.~ ao_ to:pi.co de. um 
. di~c1u·50 do <listincco Depu~-i.tlo pelo =->"' <lis-

0 $1~. COEI.!iO rrxTP..-1.- n Ol'ÇttmentO votado 
piW•~ 11-'!Ji :i 1893. Sr. Presi-Tentc, contém 
1;m:i. rlispnsil,'ão que tem leva.nt.a\\o enorme:> 
fJ'!'ntc~tos; e . :iiníla. hontem. li em um dos . 
j"r11n<:!; que o c-1mmm·c!o do Recife. esta. v:J. 
;Hspotjo a r esls•.ir ao p:igameato des~e no1·0 
imriosto quo <!elfo se exige. . 

O Sa. ~L\L,\QvB.s G-o::->pr.vr;:s diL um aparte. 
o SR . COELHO CI:->TP..A- Este al to commerJ 

cio, de que se razi:i. a ba ndei ra pãra desculpar 
<J eugro:>.<amento ao Sr.Coi·rê:i,. o cooselheiro, . 
está resolvirlo a nií.o pagar tal imposto :por 
sgr i r;cunstituciona.1. Reli1'o-me ào imposto 
incon:>titucioc.s.l que o orça.roellto, em seu 
n. 10. ~ 4.". 1ma\Jeleccu ·de 6 •/;. sobr·e 
o:; pro,luctos fa!Jl•ic~dos no~ -diversos Esla.do; 
e ímpo.i:t::.uo.; em Pem :ün buco; dm:de que a.lli 
,:e lhbriqt:e:u 111·oductos s imi!ar es . · · ·_ _ ._. 

O Sn. MlGUEL Prm:-;.ureuco...,..Não ê iileon·· 
sti t uciooo.l. 
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O S:a. CoE:rno-Cum>.A - Pei·reiiamente in- m~u horiradõ a.migo Deputado pcl.o 3° dis- .
ceo11stitufoma.l.. A palll-vra'-'--itnptirtação-esü tricto -e ex-governai:ior_ sempre se oppoz, 

- ernpreg:ui:i, ncs .termo·s :<lo i>rt. í". d3. Consti-,,_ foi la-nçad~-pelo ·inte;:oe>se,,: 1mico_ motor àa _ _ 
tuiçã.o, pa.Td. os ,(,"<:neios ·que. entr<i.l'cm. Nem- mil. ex:istencía. Não quet'o entrar~.. · 
c?lhe no cr1;;0 e1n que3fü:ci o fü.cto ô<1..exí~ten- -·o SR.. 1vlu.:\QUL\S Gor-<ç,\L;Es:...,;.E' uma.in~ 

-eia ua d\sposlcã.o ob,ole\~,_unica que exis;;e justic-a qne V. Ex-. faz ao governG.dor dePer
sohre a ma.teria. _deferindo importação clô uambucq·. 
~~~eJ~?~; ~~t-~~~-~rinc, si não me füllia a: o Si'::. Coimm ClN'riÚ...:Perdã.o; não sou eu_ -

Est;i- qu~!ãO mesmô. f"OlnÕ ·s.- Ex. s;i.lJe. q~~m faz a.cc~açõe~; ~~~os jornae,; da oppo· 
vem.aas::.ntigus assernbleas oue ;;.busa.mlo dct ~1ç,10 mollera ... i, r;o ,_en.11 1le V. Ex. 
disposi~:io do -~cto Addiccionâi, 'ou dando-lhe _J!a5, Sr. P1:e_s1dcn_:.e, -..·ou entra.r na que
maior :imp!itu~e, esw.bele~el"a!num,1. tax:i1-~•iio 1 stão ~_agna. :-::ao 1uerocrer no que _affirmo:u
s~b:re;:rene_r<>:;o. 1mportadvs q. ue absoluta.mcmte 1 o~-on __ iado Deput~ .u que -11~e- p_rec_edeu na. .tr1· 

_ nao pochti.m ser comorehendidos nas taxas buna. quando ~1sse el!l seu d~scurso que 
que de dit·eíto cabiam ás :ne,:;ma.s lls~eml;leas ~::-e_c~de1·a conv:1te -<).o. Sr. Cone~, o couse· 
decretar. · - lheiro, quando todos nos nos ~·eumamos para 

Como asa.ssembléa.s, 0 Conç:-re~sa uaquelle 11eli~erarmos sobre a escol~&. do governador 
Estado acbou·:;e com igual direito de tax:J.l• de • «rna.~buco que <lena. succederao Dr. 
tamllem e;;.,es gener·os, pa.[•,i 0 q_i.:e lhe fal:a Bar~osa 11.rna. . .. 
competoncfo.. - 1 Nao creio, porque :ldnntt1da. semelhante 

. • 1 bypoth1;::;e seria acredit.ar no conto do vig1u·!o 

Estado~ lambem º' reem tax"do. inte~·essados nest.a questão descessema._este 
º __ Sa_. Jm E::;Cio º __ E A(",u-1,~:~-)._, fo-s º_ s outros! (ri$o), e I-!orque não creio que os per~ouag_ ens 

O SR. C.>i::r..rio CmTRA-Pd:i. theodu. de ponto. 
V. _Ex. -iremos cahir na guerra. de. t.-trifü.,<, o o" Sn.. MAL,~QUIAS GoxçALVES-Estou' in- -
maior dos _flagellos que poderiam ~~sar sobre j formado de que. n::i. mesma. reunião em que 
a populaçao e co:npromettcr a. Un1ao ! se tr:i.tou. d.este assumpto, o Sr. Corrêa. de -

O Sa . .TuvExcro _no: _Aooun-Os tecidos de 
1 
Araujo foi instado para seL' governador. 

Pernamb11co pagam taxu. no Paró. - O SR. •. GÓBLUO GL'i'Tll.A-Sr. presidente, 
O Srr.C~Erno Cl~"l'R.A-A minha.intenção,Sr. desde que assu11:iu o governo. de Pe~n~m" 

Presidet1te,era occupa.-1·-meclesta quesirío.b.oje, buco o Sr. Corre:i.; ~ c?~sel~e1ro, a le~ e_ a. 
em hor:i que pude;~c:i bem : desenvolvel-n; suc.l ~omade e a Const1tmçi1.o e o seu arlntr10_•~ 
m:i.c; a hora está adiantarb.. e, como tenho de (Apc:ados e não apoiadas.) · "' 
tratai· 1le assurnpto relev.intissi-!no, limito- O SP... ?.Ll..L,\Ql.IIAS Goxç,-..LYEs-Não é ver· 
me a dize[· a SS. EEx. que vou :i.p1'eseLlõar dade. 
um requel'[mento, pedindo á C:i.:na1·a. que 
seja 011vida a Commissão rlc Justiço, e Le"is· O SR. CoELIIC CINTRA- Apresento fa.c~os. 
lacli.o sobre o assumpto. afim de que se fi;me No seu art. 5S. a COusr,ituição determina 
doutrina., pnrque não me p:irece conveniente que o govcr·nador nomeará quatro secretar los, 
estr.i·em 1;s E,;tv.do~ legisl:rncio cont1·a a deter- etc~· Pois bem, quaes são os secretario~ do 
mino.ção e:xpre~sa da Constituicão, estabela- Sr. Corrêa., o con~elheiro 1 -
ccpclo o principio de~t.a guei•r:t. d.e ta.rrn1s que M t~is organicas _ns. 29, ~O e 31 estã? 
pode e !ln de trazer <18 comequenci:J.s as mais pDstas u. mu.r~em; s10 est:as leis, Sr. Pr~s1· 
desu.strc.sas para 0 naiz ! dmte, que r:lao autonornu aos secreta.rios, 

o sR.. ~1'.i:. \.QIJl,: G0,..,.. _ LV_ ,,.,.._5 f - p~ra ju~go.rem de questões contenciosas a.d. . . • . - _ __, :,.,,.l """ empre Ul j rm,,,tro.tiv-a.s 
mm to coo_tra.~·10 a .~se imp~~to !, • . . Õ conten~ioso - est;i. sendo exercido por 

Sobr; ~sse 1mP?"t~ :zi-anife,ta-~e a .Pi oomcu~ s. Ex. , contra a lei. Tenho, pois, -r~ão 
nos se.,umtes teimo,,· quando digo:.u. lei e a vontade de S. Ex.- e 

«:Pí:cm que a Sr. C<irri?a ~fraujo, po,· ce1·1os a Gons~itu_içlto é o seu. arbitrio. 
moiwos, apadr.inha esse inuiu:vel tríb'uto · .O SR. MALAQTllAS GDNÇA.t-VE;;-Entretanto, 
nós, porém. fi'zemos do critet"i.o de-s. E'"'· "; y, Ez:. o apoiou. _ 
iiuús alio ji<i;Õ e ponios em d~ivida o gue affi.r- · 
mam na.s ruas . O SR.. COELIIO CIXTl\A. ~ .Nunca., sup-

« A i,,1we~.~a. pe·rnambucana e•·gue«·Se una' punha. apenas que elle m••ntivesse a. -sua 
nimc -cm defc"a da Constituiçüo _ de 24 de p·1la vra.. V. E:.; que é bem intorma.do, deve 
(e-i;en:ii-o, p os:e-J·gada pef.a es1:1.ittii;c da Ca- couheci;l:t" uma tNca de expressões meno;; agra- .· 
mafo, etc.» · · · dav"is que houve entre-mim e o Sr. COrrêa, · 

o consellleiro, perante , amigo:;:. Intimes que,, 
procu:rara.m :.<lesfazer a d!lvida. { Ea u?~~ _ o Sr{. COELHO CINTRA_.,- No~- al'tigos~ que 

acabei de l~r, diz-se que _o imposto, a. que o 
Can1Ara ·.y. I lr 

aparte.) - '· 
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·-·-,-----------~---- ·- --··------------
Em materia de economias, S. Ex. só tem 

urn facto: tudo desorganizar pira augmentar 
as despezas. Parece paradoxo, mas é facto ! 

S. Ex. pede a reforma da Constituição; 
S. Ex. quer reformar a Constit uição e resta
belecer a lei do arrocho de 1841 , que ensan
guentou o paiz ! 

O SR. MALAQUIAS GONÇALVES da um apa r te. 
o SR . COELHO CINTRA - Em vez da Con

sti tuição, que V. Ex. diz que não é repu
blicana, o Si·. Corrêa, o conselheiro, quer a 
lei de 3 de outubro de 1841, fla centralização 
ferrea. 

Os orçamentos de Pernambuco vão ser 
augmentados, por isso mesmo, de 216:000$ 
só com a creação de juízos municipaes, não 
contando nisso o expediente . (Apar·tes.) 

Mas S. Ex, não pede só isto. S. Ex. pe•ie 
a no meação de juizes municipaes ao lado do:; 
juizes rlistrictaes. (Ap~trtes.) 

O art. 68 da Constitui~ão Federal é lettra 
morta; nem ao menos é respeitado pelos 
amigos de S. Ex. 

A prova t em S. Ex. no projecto-to:rpedo de 
r eforma constitucional em que o meio de 
evitar difficuldades é a niquillar os adver 
sarias, é ferir a democracia. no que ell.a tem 
de mais caro e sagrado, que é a autonomia 
mnmcipal. Ataque-::;e o municipio, destrua-se 
a sua autonomia e teremos o despoti~mo a 
mão armada. 

o SR. MALAQUIAS GONÇALVES-Com o pro
jecto não se destróe a autonomia municipal. 

S. Ex. é um advogado conhecido, advoga 
em todos os r amos ; capitalista, desconta 
lettras e faz tor:las as transacções ; entrela
çar\o com o comrnercio, S. Ex. é o director 
espiritual de uma empreza que tem contracto 
com o Estado, a Ferro Carril. .. 

O SR . MALAQUIAS GoNçALVEs-Elle foi ape
nas advogado da <>0 mpa uhia. 

O SR. CoELRu CINTRA- Eu posso a ttestar a 
V. Ex. que o Sr. Corrêa, 1) conselheiro, é a 
principal figura da companu ;a . 

O SR. MALAQUIAS GONÇALVES- Nunca foi 
director; foi apenas advogado da compa
nhia. 

o SR. COELHO CINTRA-Eu disse-o em offi
cio e S. Ex . não me contestou. Quando eu o 
disse em officio foi com autoridade, porque 
sabia do facto. O gerente" dessa em preza é 
nomeado pelo Sr. Corrêa, o conselheiro. 
Posso indicar-lhe o nome de uma pessoa· por 
quem pedi obtendo logo a sua nomeação. 

o SR . MALAQUIAS GONÇALVES- Podia ter 
como amigo indicado um nome. Eu acho que 
el!fo não influiu nessa nomeação, foi uma 
outra pessoa. 

o SR. P RESIDENTE-Lembro a V. Ex. que 
a hora esta a terminar e que só por uma 
prorog-ação de hóra póde continua.r a occupar 
a tribuha . 

O SR. COELHO CINTRA-Então rog·v a V. Ex. 
que se digne consultar a Gamara sobre si me 
concede prorogação por mais meia hora. 

Consultada, a Gamara concede a proro
ga.ção pedida. 

o SR. COELHO CINTRA-E chega-se ao ponto, 
Sr. Presidente, de se tornar excepção odio~a 
para o municipio mais rim do Estado-o 
pr incipal município, que é o da. Capitel! 
estatuindo o tal projecto municipa.J que o 0 @ir. Coelho CD.ntra(continuando ) 
chefe do Executivo e immediato sejam · · l 
nomeados pelo g·overnadoe 1 s. Ex. propõo re- - S. Ex., além desta empreza, é o prmmpa 

accionista e influencia ou qualquer outra 
forma neste senti<lo P. esquece-!>e, professor cousa,, da primeira fabrica de tecidos que 
de direito, do art. 68 da Constituição, que 
manda organizar os Estados debaixo da fórma temos em Pernambuco, estabelecimento mo· 
mantenedora da autonomia municipal. s. Ex. delo, que deu provas de sua exci;llente admi
esquece-se da Constitui<,:âo FedEiral, que abre nistração, em uma exposição que aqui ti
uma unica excepçâo, que é para 0 Districto vemos e em que se representou com productos 
F d J 1 · l · t · magnificas . 

e era' porque quem egis a para o Db ricto E', a lém disto. tambem accionista, ou cousa 
Federal é o Congresso Nr,cional. Esse pro 
jecto corre os tramites e ha fllndad,ts espe- que o valha, da Usina Goyanna. 
ranças de que sera completamente pertul'- Po1' consequencia , V. Ex. vê que quando a 
bado o município paro. melhor apoio d elei· lei esta eleceu incompatibilidades para aquel
ção de 1 de mai·ço, esquecidos seus auctores les que teem contracto com os Estados e muni
de que as leis não teem effeito retroactivo e ci pios, não quer dizer simplesmente que o 
que os direitos outorgados pela. Constituição inr\ividuo que fig11re francamente seja incom-
actual hão de se fazer valer ! pativel. Ahi ha o facto moral. 

Oppm-rne, sr. Presidente , a que 0 sr . Aquelle qu~, em taes conr\ições, foi dire-
Corrêa, 0 conselheiro, assumisse 0 poder e a ctor ou presidente de uma _comp_anhia qu.e 
r e1zão é simples . Eu consi iero 0 actu" l go- gosa de favores, po"que. t.em isençao de d1-
vernador de Pel'llambuco incom oativel mo- re1tos estauuaes e mumc1paes . .. 
r almente p1;,ra, admini$tmr «queile Eilt:;,clo; I O SR. MALAQUIAS GoNçALvms-Nilo ha lei 
e nisso não ha offensa pe~soal a S. Ex. especial a füvo1' da Companhia. As isen-
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ções.áe que~()!;;:\_, go~a.s em yirtode de uma. 't'~Úa.r) e junto~ fizemoi; ·enião -cqm_que· fosse 
lei · geral .. do Estado. . - - derogaflo.·-e.'iilo.. lei-Lucena. . _ . _ 
. o • Sa. CoF.tm:í c1:-;rnA :-::' :Estoij ponde- _Eswnn::o: müito~~ttisfeitos po:_que n escol lia. 
rando a :v:Ex. as x:izõe~ po;- ~\i.e ~me:·oppunli.• Dil.O pecha se.-,:_neLh,o:.- O v1ce-gG. e7n~dor . er~ 

- 11. qu .. e:S_. -Ex. ·c1>ntmu_asse: e . l;lorq-ue: -rnoraI-1 co;iti~u , dor ,1,,,. pc1~01c3. ~o -~l'; B. a:: bo~~-Liro_a, 
meu.e :s. Ex.-estu>a rncom:patrv~l pel~s su<).~, ?.->fü~ ern~oo1 !Ir-~ _t:r~ i;arn~·~~º;, ~ue se.mp~e 
relações com o comml'rcio • . seus in teres.<es ••e ~ostrt.u soud .. r10 co.n_ .• .1·1?at1ca de. ~e .. -

.· em jogo nó EsGdo e us sifos rei:i.çôés netris ! n:uu!;nco . e. _com q;:ie_m -vcvrar:-os ·p!;!r_f~ita-
- regiües <J3. aóvoc:icia... . -• -- . ' rnent(; .nn ·mm~ e; tret1,;1 hnrmoni:i. ·de :v1si:~s . 

0 . . . : . - , . . : '1: ' f ~fà..<;, (\U_!).í!IJO ~Uppunh:U!JOS -ttà:~S ·as ;·du'U, 
. • Sa. nL\L.~~uJ,\S GO:NÇ.\T:n:s. cu. um 1 culrlade;; 7'~roov:• !;i;; . _- su:·inu .. _a. <'xi;renc1a tla. 

aparte. · . . . -1 lei: n. 4;, qne. - do~-o 1k cfa;.,:rá C:l.!!!:u·a, appa- . 
_.O Sn . CoEI.no Crnra.:i.. - O _escriptor10 • n{~eu-nos como nm:t bomba ! _ . 

amda axlsw e com a placa .....:.. Jr,1191<i;:. CM· ·j ?r.->C\1rm::s:.> . rior wrlo» cs metos. :·emo>:ir. :!. 
~·éa. ad·cogatlo - E. ·nesso · esc1·iptorió. func- i d:üieül .. !:idc: dirigi· m<:' :10 me:.: an:igo-_ o Sr. 
ciona o Sr. · Dr. Cnr..-alho,_ que S. ·Ex., ao j fl:-. >• i>inci"r'crn::.r;1t.~co 0 instei Cüm S. ·Ex. 
tomar po~se do t•ove1·no, :urnunc:oa Ti"ló;; ! 'F'"'' r. nc ccnc-o;·(la>s1! eni se:· (,Jeito· gO\'C!'· 
jornae~. que ficnv:i. incnmhido dos - ~en~ m·- ' rnt%"'· : :s.; 1~ :ni ;· o ;;onmn e oppo;-t un:1u1enw 
gocios. . 1 .. _-·sL.:.na1· o cargr•:. para ,~ ar log:ir à de5i r.cotn
. Mas. como eu dizia. S1•. Pres:denfo. ne:s:l~ p-'lfl1i Ji;!ade tio s.- _ DE'. G•Jnç<• l vc-;;· Ft•r:·eira. 

condiç;•es; eu reputo S. Ex. mC11·::.!mrnte i:i· S. Ex <'Otn a gcntilez:i. que todos. lhe re· 
compa.t ivel. Por isso aclrava que S. Ex. H:i o cm~hE•e<'m e_, com a. :i.bnegaçii.(•. que ,.Ptr1p re 
deviu. abso!utainenre occupar r, corgo iie gn- ! m;i r. i!'r-i:t<,u c•;n Louos os seus a.ctms (a11oiados) 
·veroarlor ; mas. como nem tuiio. que <i ju!>:o ! rcsei ·:cu-i;c .a acc:cit:J.l' cst.E- alv itre; mas.S. Ex. 
e bone;;to, 11óde âs -,.·eze~ segu i:• o >eu . ,-urso l ttlm'!.•.>. ues,a. oc.c>i;;iii.o, fadic.'ldO ri nome .-lo 
natnraJ, vi-me embru.!bndo Eelo conte do -c i - ! Dr. José ~i:.ircenino para vice-govet·n:l<lor , 
gari'o. • 1 nz-:e't12r a : n•11c;;çüo e a.presentei ao;; ~LD.ligcs 

Qu:indo estava a. terminar o · pl'riodo go- ! '" dous nomes. 
n1·name~tal do honrado ex-;:o,·~r:1a :'oi:. üs ! Como _nifo ;;·i ~to de"_t~s q1:cstõe.~ nssim eu
meu:::: am1!!flS de Perna.mburo comm1~~:' n·t - 1 t; e bi:st.? rlo1'<:~ , ri-s ol n 1-eumr to<lo~. os meus 
ram-me p:i.ra. que. junto ~0$ c11l!l'ga;; - lloJrU· 1 :\mig• $ P.m i 11 in l!:1 ca."11 , atim. de que fossem 
tados e Sen:<dor~• ..;,..;: procedc~semo~ . t "'1?s à l liNnnlog:~rl;-s f':,~ :i,s i ndic«";fü,s. · .· · 
escolha dCI candr(la.t o oue ·-r•e>"~e su b t1tm .- 1· Cr•mn <li,se h on tern. tenho o · de fe ito· rl e -_ 
o ~overnador ''•i então';·_ _ _ · -reduzir s esc;·ipto qu;:si i l1dus º" actos lJOli- · 

Era uma. taref:i tliffici!. porque os: c:.r.dida- fa:o~ i, mesmo par·1.iculare;; d:i. minba vida.. 
t~ que mri.is nas convinhi:m: pela.e 1rrstitt:i· I _Por e-sa te:i~ i nspiraç~o. no C<!.S~ -<:m 9ucs· 
çao d_e PP.rn:i.mbuco. um n:.o podia sc1· ci:-tto 1 fao: poc-s1, •<p1·e•c·nt:w ho.ie a coo~1cler!\ç;10 d:i. 
p<irque não tinh;i !'('Sifü.mcia. no F:~ i :lrj11: rC;t. lll i?J:'l• toi! .:;is o-;; porO!enor·i>s dcs:,e :ocidente 
outr•. po1:·não ter idaclo" out:·cs ~equi sitos te 1•'>~· :.s;iro ~111 1·ei1n•o o µr"cedimento •dos 
que a. Consiituição estabelece . . ~te. 'que tom:u·am pa~·1.e n~ssa combina~·ao. 

Delibe1.i.rnos. no di~. !2 rle sett.>cml1ro. nrn- Comprellende o. Camur.i. que não colhe ao 
nirmo-nos em c~ sa ao meu honrad" amigo interesse da. nan a.tiva. r-ecerencias de mi· 
o Dr. Migu~l Pernambuco. e ahi bomolo- nucias que calo.rei, :pi1t·a apén:tS ler o t1'echo 
gamos. porque a escolb:i. j i . esr.nvn. fei ta. a de meu 'protocólio que t ru.ta. da qi;estoo em 
apresentacão do Sr . Dr. Gonçalves Ft:rreir-,; si ; e de11ois lerei document(ls cornprobatorios 
e 110 Sr. Dr. Miguel Pernnmbuco. do que a qui está esc:npto e que não trarão 

-Vou a.p-ora: expo1• a Cama.ra- umn pngina.- duvítla sol r c o caSú-!lê) : •.• . •• . . « reimvios 
da nosi;a historia-m~ sem ~nu-ar em .~eta- em na.mt · co~a lioj c os mnigo:r Joaqv.;m P er· 
lhe~ minimos. em conlidencias particulares . nombuco, Corriia de Arauj c , Go?)çoll)fS Fer-

Havfa duas imposs1bi1irlades . legaes p.~ra }·afra (minisii·o do in!crio•') , :J-Jedeiros }llbu
a ~leiçiio do Sr.Dr.C>onçalves Ferreira: primei-· gucrgue, L ui::; de .4.ndradc. Rosa e Sil'l:a e eu; 
ra., a lei n.. 44 do Estado de Perm11nbuco, que eic •• fi:;·lhes 'l:er q1.!e o mot1~0 pi·incipot dar.e· 
não)ermfttia_que os_ mfoislr~s . rossem e!P.it os l tm1ão e,.a comm·1m_icai·- ll1ts f!W• o D:· . Mi911el 
gove_rnlldores; segunda. ~ ~le1 ch_~rn~.r';i.-Lu- 1 Pt·maml>uco_ accedra . a ~e dei ~:a,. eleger .P"-".ª o 
cena-qu e ved:i.-va a eleiçao J>ara governa- fii:i d e àesi11co1i1_riat1b•lt .::::ar o Dr. Fer reira, 
dor dos Estados.aos mlnistl'os. · -· gue. n i;o podia ser cte_ito antes .da «lerogaçüo 
-Com o meu honrado amigo o ·sr. · Dl', Me- da lein . 44. · 

-t1eir os e _A!buquerqúe, sempre rol!ilar io écr.F Fui neste -ponto intcrcompido pelo-Dr. :Mi· _ 
- migo,' apro,·eitei µm project-0 que ve1u tio guel . que com um telcgr:i.mm:i._ em mão de-

Sen:ido ~ob . a bandeira .de co1weuicncias a. clàr:iva não podet" ·convit• n i~so .para. <1ue aã:o·· 
eleição: do Sr . D_r. ~a_nipcs- Salles ~ (~ quem, jss di:l;s~~se quese oppu?li_ ª. ú: e:::. ndidatura, d o · 
uaquella ~~oca., . se. dwa que a l_e1 _ia a pro- Dr. Juho de Mello por intet•esse .••.. _ . . . . . 
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. : ·:. «. -.:Hou~e então u;~'troc:a. de coilsiderác.õ~ cichai·· co1;ú.!Clia. Fe1.,~1·a -wni:1wdou éàlorôsa-
. · :.· má.iS ' ou.-~ meno:niriiiiia.d<ts. Dizendo Jo~ui m ;;ze111é · co;nmigo. ·cor-,-8"~ .mi1_1·eta.iito; . di.mi. s6 · _ 
' .. Pernambüco -que não se-suiJo~díno.•·a. á ma.! .iicci!itavã . aisim . .1:e' i.i!l>.ii' · a.o p odm· conti
.... entendida submissão tiue _delle se exigia. etc_. miaw firni.~ ne>'.ta· resoluç!70, ape=ar i;isisten-

·.: · '«Reinando cerw .. :~nimãç;to uri.- conversàção-_cfa.-Fci,;·eira. ».. ... . · · 
~"que~ ti-adüZiil ·u:n>certo desgosto. o Sr.: Cor- Pergimto: a -.ista. •lesfes tele_gram_m:i:s, 0 
?:é~ ilc .4.'1·aujo; crgt<eu-:-sc· tleclarando <ri•e para· Sr. Cor1'êa., o .. conselheiro, ofl'ereceu-se _ou 
evitar deshan1'1<!"1-ia. ent;·c: os a;migos se offdrecio. não ~ • · · · 
para ser .eleito . Que :o·los .. ~aõi_a;ii; que isso • · ·· . • . 

. n,zo lhe óm:i.Ji.lia:por estar i-csofoido·tz ,,. para º ·SR. :'L1..L,lQUL\S Goxç,\L~ - vV . . EEx . 
.. a Ewropa., 11 seus·in:eress_es -soffreriam co'm sua 1 pediram para que elle f!cas$e . ._ -

. peri:;anencia no Go~emo; que fa ; fa c.<.~a dccln.- o Sr... COC:Ll!O · CtXTRA.- V,. Ex. _está enga.· 
raçuo certo de que cm hypothcso at9wna ass"· nado. . . - · 
mir:..a o · Goi"mio que para eUc mais do q~1e J~varitr.da. a c:indi·l:ltur-.1 do Sr_ · Julio de 

·para qualquer ot!t,·o era wn posto ele sac,,ificio Mello, e nii.o"teri.Jo · S. Ex._ id:i.'rte. e trazendo 
etc., etc. ·isto em resul t,~do a pel~turbacãO completa.·d:i. 

Eis ·ahi o que- se passou; e v'-v~ EEx:. vii.O política de ·Pernnmbuco, acreditei que presta.-
ver a coalirmaQão . v:i. ::e1•viço à minlfa. t erra. e .:i. minha pa.tria, 

· cvit:t.ndo conilictos na polltica loca.l, e por 
O SR. MALAQmAs GoNÇA.LYEs-Ness.1. oc:ea.,- isS<' imcrviin pa.ra que fo:;::e feit:i. a e~colha . 

sião yv. EEx. pediram ao Si:. Corrêa de do Sr. ::1-fomel Pernambuco, a.fim de r emover 
A.ra.UJO pa.r~- qu~- ficasse effe~ttvam~p.te no a.s rlifficul;larles que se impunham. Nilo.tendo 
G<?ver:no. ~u.o e5;.r1~.e presente ,t_ reuaiao. ::nas s. Ex. podido acceita.r, pelas circurosta.ucias 
foi ess..'1. a inrorm~u;ao que reeeb1. · . ·que a~bo de ler, po.ra nào se inimizar com 
· · O SR. CoELHO CINTRA-Não ê ex:acto, até o o seu a.migo de todos os tempos, o Sr . Corrêa, 

.. momento de ser Governo manteve esse a.justa, o con:;elheiro, olre1·ecan-:e pa.c·a. esse fim . . -. 
como va.e ver a Camara. Tendo um .ioroal ~e · o Sr::~MALAQUIAS Goxç,u.vE; _ xessa. occa.· 

. Perna.~bUCíl declarado que s_.~x . .. se havm sião intiiStira.m com elle para que ficasse. 
offerec1do. apparaceu uma. not1c1a. de caracter 

. officioso,. em que se dí.zi:i. nã.(l ser is;o e::i:-
acto. · · · · 

. .. Immediatamente telem-a.phei "" amigos que 
. fizt:r•am parte ela reunião, nos seguiotes i;er
. mos: «Peço di;eY-me $i Con·/Ja; iuro se o/feYeceu 

'para goi:e»aado<· a/C desi11cotrpatibiti;m·-.<e 
F erreira: na rcmiiiLo nosi;c1 casa.~ ff e»ponda.7> 

Veja.m· VV. EEx:. a. re:spo~t3: 1·' ttllegr:;;m,. 
·ma (est.-i. a.qui o 01·iglnal) do Si•. Dr. Luiz 
de Andrade: or.Si/12, ficanrlo sõ ate desi11compt.i
tibilf.dade Ferreii·a. » 

O Sa. BAn.ROSA. Lnr.-1.-V. Ex. sabe que 
nú.o íbi es:i.'\ a. deliber-açiip que prevalece.u. 

O s·a. CoEr.Ho C.c.'\-rP..-A- ... continuanrlo 
s. Ex. firme nessa t'e<olução :ttê <1Ue O· Sr . 
Ferreil'a .subi~~e no poder. 

Ora., si elle cle~li'.l:r:ir ·a. il. todo3 aq uelles que 
tinham to:na.tlo parte · n:> reunião que não
queria. o Governo. que Iiã.o ns:iumiu. o Go..-er-
110, qu0 só fazia isto para remove~ clifilcul
ri;:1:le.s, como <:x_plil:ar a. perma.nencia. de S. Ex. 
no po,lcr? Só JJClo con:o tio vi!Ju. i·io. 

O Si-1.. °MA.t.:'-QUB.s Go:sç.ALVEo-Por . pedido · 
de todos. 
. 0 S1.1.. Cot:Lno Cr:STP~\.-EU nií.o pediria, 

porque a.c1Jani. s. E::i::. incomp!Lti vet 'Par a. o 
cargo, e cm PClt'Ut<mbuco fu t cx:traprdinaria.· 
mente accusado por t eL' entregue· os meus 
a.migo.> ã. sa.nh;i. pa.rtidari:i. do Sr. Cor rêa., o 
conselheiro. · 

O StL MAL.~QÜIAS Goxç,\.L\'Es- Part idaria.? 

O testemunho do tele~'l'.1.mma., que vou ler 
agora. é acima. de qualquer ex.cepçilo. é tes
munho de um :·epubtic:i.n.o que 11uoc.:i. t1':l.ns· 
igiu. de um ho1nem puro, que é o melhor 
espelho de honestídade;rle um homem que ar
rostou torlos os sacri_ficfos na época em que 

· ~er republicann era ser dfJido. rejeitando sem
pre os offereciment.os que lhe foram então 
feitos pelo Gov<-rno para ser empl'e,!jado. 
R!!fil'o-me :~o Sr. Senadol' Pel'nambuco. 
(A.1iciados.) · O SR_ COELHO Crnr R.\- Pãrtidaria. sim l .. . 

o SR. B.-1.R.BOS.~. Lnu.- Cuja vida publica é e ê esta a oc:ca.sião que tenho para fic:i.r com a 
. um ensinamento. con~ciencia. · tranq uilla., pa-ra.· ex: por aos meus 

amigos· que poderia: ter sido victim:i · do conto• 
S. ·Ex. disse · < Sim : remc;;;cndo a.ssi>rt dif- do i:i,qario. mn.s~ nunca. de~leal para quem 

· · fi,cv.ldad.es. jJOr 1i.ito ter · 1Jligv.el accei!o.do caii- quer_ que .fosse 1 . • • . . 
· diriatiwa ». · O ~r. Cor1·êa, o .. conselheiro, no· S.:ma~o. 

_> O digno Sr. ).Iedeiroa e Albuquerque. cujo tl!l. sessiio d.é 3 1!eju!ho dii:se: <n hypothese 
fastemunho não \)Õr! e- ,;er conte:nwo, ·i·esç.on- de ser eu · eleito go11ern:ulor. talvez não l!e 
.deU:: « ·Siúi- : cM1binaç1<0 (oi · Con·Jn /k<rs - verificará, -porque; ·alem •1e muitas r-cl.Zões, ·o 

· ate & ri"efrci disilu;ompatibili::ar-se. _. Po;iderci que fülta. úquelle -funcicioila.rio'-a idade.;..._ ,, 
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mi:i· · sobri; estou -velho ·e sinto·m~ c~nQ~.lo.: O Sn. ilírc;um:. PE:txAmmco dá um a.p;~t-te. -~ 
>2<70 passr, abso(io:.,111en:c e:.cc1·ce>· aqucile ca1·r10.» 1 ·o SR. CoEL<Io·Ci:>rRA. -Àq_ut esfa a (lee\a-

Vê a. Caina1•a-0 que cl.1zfa. o Si:. Cor:t:êa, - o: ra.~l:o. . · · · 
comelheiro, muito antes d~ set• apontado, 1· Estã. a.qui ·a criterio do ilhJstre governo.dor 
comn ügura ·,Je ,P:ill1a, par3. gover;Jador. . de Pernamouco. . 

ús iUu_$:tres co~egas que m_e _escutam "Vee~ 1 .. o su.. M°AuAQuv..s GoNQALl'ES -.Isto prova. 
que eu_ tmh:i. rtl~ao q_uando .dizia qll:e ·s, E:K.. i .o criteria· de quem escreveu estas -palavras. 
se 11.~v ia. oíl'erec1do e por um sentimento de 1 

0 
· · · ·· . . ., ; t 

impNbidade pofüica,,. : SJ.t. COELHO Cn;mA - E um 1ac o. . . l \Apanes.) . o Sn. PEREtR..\. DE LYR.\ - Não apoiado ; . ' 
V. Ex:. não a.ttribua.;ios outros o que não i « Dias antes ·g:ue ·o Sr. · Corrêa de ·Araujo 
([Uer q\\e ~IO at.t~ibll"õ. a. ~í.. . . \ :·~es$o t<>mo.do .• JJOS$C 4o. go-r;crr-.o H~~ ·CO»l. cn_e 

Q SR. COELUO CXNTR<I.-. Pois que? elle não ! ,i1:za con{ereticia "... e ,ies~a occrz.:·ª? comót·. 
acceitoii C'.lndici<l. n:,,lra.ente e<1e-pcis nií..o fig.o\\~ \na?nos para _,io d,a de -11.U?- posse .1"'1t JDrnal d. o 

· · . 1 kw ({e Janeiro dar sua b1o_qraplt1a e retraio.-• •. 
O Sa. _PEaE~1~~1. DE_ ~YIU.-: Todo o EStüdO l No rliu scguin.te efr~tiwmCJtce_ S. Ez, en.tn:-

app!,Lull~;). suu. aum1n1strn.ça.o. · \ yov.·m'o. cscrvptci de sei1 propno pv,nho lgu.e se 
OS.a. BAP..llOSA Lm.1. .:_V. Ex. ::abe que .

1 

ucha em ;meu pode1") e o ret-ralo. S. Ex .. viu: 
uma 11~s partes nilo póde modítlc~u· [l.S cluu· co1:i m..uito pra~er qi<e <JU s(lt<l;e cum;mr· a 
sulas de um contracto 5em annuencia. das 1 mml!a prome.~sa, por'lue no alebre dia 7 de 
\lUtr:is. i abríl um.joriial do Rio (Jornal do Br=il)dar:a 

. . .- . 1 em mo. JXJ.gi"11a, de honra o retYato e o. bí~91·0.· 
O SR. COELHO CD."rn,\. - Nao comprelleodo phia do go•ernudor de Pernambi'co ! 

que urn 1om~m da estatul'a moral que os J 
no\J.~~~ l)e-putad.\>S tlü.o 3:~ Sr. C?l'l'êa. o con.-, . Ris o·que aqui se lê (inonstrandQ_um jornal) 

· selhen·o. pos~a em reunui.o aece1tar um com- com a. a.~signatura do correspondente do 
_pr·o!llísso e depofa de eleito fazer o con· Jornal do Bra:;il, o Sl'. A:!ionso Lucio [ . 
ti.:ario. . · ] Quando ii este artigo do correspondente 

O ·sR. PEREir.A DE Ln.:1.-Mas a solicita.ção ! do_ JQn10.l 'do. Bra:;i!, o 1ueu primeiro .cuidado 
rte <J.1nigos. e daqiielle que YV. EEx. tinham !'01 .telegrapl:w.r dizendo :. apanhe o auto-
acclamado dil'cctor do pa:rtic1o.. gl'll..Pho. 

O SR. BARROS,\ Lnn - Director do -oar- O SR. 1lJG''JEL .PERN.'>.l>IBUCO -Si S. 'Ex. · 
tido nii.o, chefe do direotorio. (Ti·ocam-te me _mostrar o autogro.p~o com palavras de 
m ui1os o!ftros aparics.) elogw para elle, tem razao. (Ti·ocam·se oi"i·os 

• , , . aparteli.} o SR. COELHO ÚlNTll.A - o facto esra ile- . 
monstrado â ultima evidencia e com o tes· OS&. Co~Luo CrxTR,1.-S: ~x: qu1z '.a.ido-
temunho de citl<Ldãos mô.iores de qualquer 53.meuie ba,!ar em um. noticiar1o_no dui. da 
exccpção. · sua. pos..~e ba<loio no Jor;UJ./. ~o Bnxzii. (Apartes.) 

. . Vê V. Ex., S1·. Pr~s1d.ente, que o com-
_ O SR. K\RllOSA L1.'IIA E PEREIRA DE LYI:A prnrnisso que havia toma.do para com o il· · 

duo a.pa.rtes. Lustre Deputado, que rne convidou a clal' os 
o· Sa. Co"ELI!O CixrnA. - Agora outro mvtí"rns de minl!a1\ivergencia. estásatisfelto. 

facto. i\!L1Strei que discorli:i.\·a inteiramente da 

o Sn .. PERe':lR.!1. DE LYP.A- Não ~e deve 
ath'ibuil.' · improl.Jida r~es ·a ninguern. (Ha 

a.dm in)stra.çã.o do ~r. Corrê~t. o conselllcyii:o, 
e aproveito a oppo1·tunidade ·para corri;âr- utn 
a.parte meu ao discurso de S E:i.: .• que apenas 

. . toi tom:i.do em ])arte. Nel\e dizia que desejava 
O ?R· Coeu10_ Cr"''i'llA ~Quando cligo im- que s. Ex. continuasse no governo, não 

ov.trD$ apartes.') 

pro_b~dade, _ distHlgo, _pois reti!o ru·e a.9 acto simplesmente como foi :pubiicado, mas i>a.ra. 
poht1~0; nao entrarel na prob1~ade privadt!-. j qué continue a. conquistar a animadi>'ersão 

S. l:':x. tem km bem seu. esp1r1to de viu~ a.t~ dehi·sa~ir coberto das maldições·do pov-o. 
dâdo, E. ~omo a. Ca.ma.ra. -Yeru. pelo documento Corri~ic1o assiro o . a parle e tendo li.do a; · 
que vou ler. apreciação iiantajosà que de S.E::.:.. faz a. im~ 

o Sn.. ~fAJJ:\..Q.UIAS G:o~çALves - ·Não ê ~l prensa q_ue se ·dlz fazer~lhe opposiQão mod~.; · · 
vaidoso. · · rada .•. 

o SR. COELTIO Cil>."TR.11..:... s. Ex. tomou o SR. Pi;:R.EtRA .DE L\"RA-De'um a;to •.. · 
possa a 7 de abril de 1896. e neste dia o O SR . . CoELno CI1\'TRA. - Perdão ;.pmeri3: 

, Jornal. elo B r v.>il public,:,u aqui .a ~iograpiiia.: eanç:;.r ·a u.'ttei1ção do.. Casa. lendo a.serie .de 
de s. Ex. com o :rei.ratot ··vio9raphw escrip•a) D.J.. ·tigos, q.u. e co~del!llla;11 a adminis~ra.ç. ia de 
pelo punhc de S. Ex. · S. Ex., mas no.o: deseJO fazel-o. ·. ·,'. 
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,·_·,)so.,':t:·- • ANNAES• D-~C.11.MAlU _:_,_;-':·~-·~ - .. o. ·.:: 
,,.:....~~~-'-~~~~~..;;_~~~-

_ . O Sa. IlA1lJ30~,\.. Luu ;;.:.(.q;_os Jifo a11a.ttes. t e:i~lielecüneutcs nã.o t~ni"- o caracb r cie ge;· . 
. :_ .0 .SK;ó:in:ro "Ct:.;m,~-T~uli"o . eoll2cc:onados p:er~1iili~de qu<.i "ih~ quer da.n> ~enado, n~rii . 

-. to !os ústes (b lOÜmei::ws. e !:"U-.tr•IO·ú; :::o:a cu i ~ ' o "~><'r:'t tcc:-. · _ . . . . 
. :dad?. vv. __ EEx,, o_~r!l , c-O_m;>r~hen·1~1}i .c;:ie /P - ~!~<;.lei~~ e-s:.e~pç-,10. que "?ª?1 pod~so . 

-muvo ;;er.,:•' g:uu.rlrnl' p:ipe1s '"el hcs . "'v \i-.EEx'. ,iw.e s~r con~1.der-Ma. o~.10,a; sina o, e mm to 
· ine fücilitar;;m as n rmn.s co:ii· q u.e venho· ·."lc n:iL;1r:1 ~rneI?-te. co:no inc~ntívo e · recompensa. . . 
p ôr em e:j·ielicia :1 adinini•t r;•(,"4'> •le s. Ex. a. do:.1,;_ rq;t1tllto~.- i:i!l e11stno que; pelas ~u~s . · . 

r orqua olP.cia.i:aram ·qne a i:n-pr~n.:;a ;~d ver- COili11çues P.:lPC~1a.c_s, pelo S c U c:fe:~en\OI\)- . 
··saria farin a S. Ex. ºf'í)O~ic;~o uJO•l ,•r 1áa . . mcnto e P ·!o~ s_ei-v1i;os: prf's-t:i,.1os •. ª. rndustr i_'.l, 

-.T;i. tl\'~ u pn.t.7.er · da Ler o M •u osis;i1na con· . ao comin::i-cro , ::i. :lgt'JcUltUra·e a. mstrucça.o 
ceito ql!,e· e., t<i, op"o~r·ç-;io mo for:da. fa. r. fie '"'·u_b1''7-"• far:!:m .1u~ a esia. 1•.x:om peasa. uicre
s . . Ex. ( Apa1·tes. ) · ·Ficn, pois. 'le pe, Sr·. ?re-· cid.:i.. ·~ '1.cJJmaçao d~ Qll(!. ·. o .es; a~uto fuf.1 '.la- · 

.. sid-,nto, tod't a ··o.rgu•t•cnta.ciio qu·~ a ·!<\uzi ·menta.. ria. -Republte;i. \ào :sabia.mente se 
, ':cüm factos "irr,~sponcth·eis. o Sr. (;,-,i·1·lh, C•lll· oc·;llp:>._ no ~rt. 35 . 

. sefheh•o, ·em má ho1•:1 por !lÔS ilcceito 1Jar<i Ac.ceii;<rn<:.o a emer.(fa q ae concedia os roes- . 
s ·:1· Go~e-rc:Ítloz:. c:iAto •. que!Jr ,>u o~ c')tnpM- mo; fll.v~rr~ 3.0> instii;utos cong~nere-: . :!. Ca.
m isso;; (apoiados e ;1ii:o 1111oia:ICJ .<) e c.).:t inúa • · 1:i. 1~3 qmz 1gua.l 0.r, per:tnto. a. lei. _o: Es_t.;rl.os 
no ')OUel' e~q ueci<lo u:i. .condii;ã.l> p ue :;e im noz d_aU n1ao qu,• estl\·es~em em coa1hc;ues 11:e11-
n·• 'senado e pl!!11:l con(et'<!!tcb ~ue i•we "nn. t1c:13 ac•s con tem;ilados e;ipe;!iticadamente no 
reunião f~e n o:;:sqs ai!1igos. - pro1emJ, J·.ir:i. m"io con,;tit uiI' prív1l,·gi::is, 

Teilho con::lutdo. (Jli1:10 õ~.;i , nmito be11t.) sEem~re o l!o:;os, em füsor de um ou do out ro 
· S~ltlO . 

V~e •'·imprimir o seguinte i ·:1!,:s '' Sen:>,do foi ma iõlo :1gc; r econheceu os 
l n1~: ·~: i ~H)..: 1ib·ai lo;; a to.!u~ o.; .. e;t.:i.hél~ci1nf·1Ü~s 
\d() 1m t!·uc·;<1•1 ~ecnuolar~a. ·profissional e tSpe
' c;:il. sem rnd;1g:i.r •'a.s .:1rcum:;:ta1!cia.s em q ue 

l 'HuJEC!'u 

:N. 4·! - 1897 ' :;e . ~ :1 cr,m1-::i.rn CS:l{!:> '.-'Sl."\balecir:nento.;, "em 
.. cngii!\1· ·~~ cxr.ensin dos se\l::; pr\lgra.tntnas de 

E1uc.u/i:1..~ rlo· Sen-':t.tlii c-:c- prljj.~cto ;i, 33 O. (! .. : ·e:.1 ~ Dú. dos s~:1s serv·içü~ p·i.$-:'1;.l<.~3 ou lio ~eu 
:t89V; d.ti Ca"1!lra rlus iJGp ti!a.:i :J:·•. · '] !~(; ·r,:.: i)i\ l\' :Z:t el e 1Y>3~l\""t:l dcsct.lYuL~1Unl!ntu~. · · 

.. , C•)t1 fu:.:e cm 110 .Jc ca1·.1c1e,· of/io:id · ,,_., c::J;'"·' ''"' ·] ·. _fa: o ,·o::veri:1. !o· etu- lct ;e:·a.1., vi r;i ao:1r-
. -~eiificá.'1ns .w L !;ci:it ~L: .'l 'i •ºO•lo,,1;,1 ~ . Y-~ 1<> c~w::,1 · o cn~tno pnb!ico. P. IIl v-ez 1,e ser, como 

,-.:n'D:k d~ P.~!6:1i~. ; ":i .• i~ . ,d,; •uh;_. ri,:_ r;~ 1,1~· 1 J?rctende o SMa11D,_ umti. medida liberal e pro-
'úlen-:io tlc lt~t= de Fuj'a. e; :aos 1·s~c.~t·'.! LC"C~- ticua. • · 
1n.11a:o.~ COil:Jenc>-es <Í!.I:; deina.is E $frHIO .. o;. . A. ~e~urHi;:i; crnenc~.:., fl')rézn , a. Comcniss:!.o ê . 

. . · t de p-:re<.-e1· qu'"' :~ cama.r:i. con.-:cdu. o ~eu· 
A· CO!~missii.o de I1i;tr·ncc~ o P ul;t:(;;;. !Or:i.::i_ 1· '19?'º· P'.··r b~\1 que, wndo tné\.is cL~r<>. red~~~'ão 

pre>enr.e; i-1.s c:ncno:i.s do s .. n.·~ilo ,, ;n·. ,; .. o- e •dl 1JL.io melhor '' peM~tnento do pr0Je0to 
io.ii;ào n. 3:J e. J~ 1,>95, <l:l Cinn :"« · " º5 pr íir.i tiYo, nào se _presto. a intl?1·prer.açõcs 

.IJerwta.-'o.:: . . · duoia.>, ten-to a 1w.i.nde Y:i.ut:J.gom . de não 
,. . Es>0~ p i~f>O~ i r,::io. em seu :?. t·t . I ". re.;ou:iecía d•;srirtuar os iutuito~ Hberaes da "proposiç:1o 

COintJ d~ C3.t'~.~(;ler ofilcial o~ ex~me.s \-eci :~,~m~o~ à~"" i'ct.1t1a1-:.t 4 · 
uo Ly~ .. .,> Rio-t.:-r:i.n lc:u~" d·J .\;:i·otimni::. e-. · 
Vc:te :•in;Lrir.. de Pelvt;ts. Acadci1·.:ít tle Co;i:- S:ll a dis Commis;;.:ios, !l d e julllo d e 1807.-

. 1 . Gu<:wr.-1 Gad.:Jy .- Edw.lfdo !le B er r étfo. pl·e-
. met'e10 1!<• J uiz ' e Fora e no:; C::- ta.0JPlec'::: ~::- ·· idcr1 te. - Be;·;iartles Dia.·.- A t1úio A;it,,,iio 
to~ coagcuere:; t:os dea:~~s ~~sta·ios <: & ª "'Jlll· de ;lb;·q11 rehtttll' -- Lamczi-linc Ribeiro Gui
~f~f· :p;;,ra. o t•lll de cou~ttmll·ern eurs() e~pe- mm·,r.~.~.~ Jíarti>ts lt.m io!r. - Dr. ·.Jlalaguias · 

. O~ Seus.elo, porém, ~i:'io S{) ·cenfo1·~ou CQm , Gonçalves.-: Ro;frigices Lima. 
e!'sa. f!eliberaçiío dit C::.inara e ;i.ppro•·ou a~ 
eme11da.s q_ue V<>tL~.:·aro :~ c:;t,:> Ca,a. do Con
gres:;o, d~~ 1pa."s um:1 :i.Jt21'a. p1•01"ullolafJ11:n:e 
'? peo;a.meato do p:·imitiv-0 proj -:-eto. que fJr~ 
Já. a.tnpti:i.d.o peia,; 1!lodi licaçôes q•1e s Gamara.. 
em Segunda c.liscllssilo, lhe ht~ ·.i i:?. foit ::i. 
• • 'l.. p!·imeir~ c mend :i. dv Sen~tdo, :irngurll.:~e 

·u,· Corrao1ss>iO C.e lll~trucçií(). liüo <l.e ve: sei• 
a.: et,ita ptla. ·Cl!.mar:L, em ·vtrtu.de das ra~ões 
s!~u intas . : , _ · 

. · _'Evidentemente o · p1'0jecto · considerando 
como officio.es_ o~ exames veri1icados 1mquell~ 

Em.e.idas tlo Senwio ao 1n-~iecto da Camara 
elos lJepHtarlo:; , g•1.e reco1i/v,ce _como de ca
'"ª· ter of(icir;.l os ex cimcs -oerificadoi M Ly
ceo de ·Agi·onomia <: Vcterina.ria de P elotas, 
11t1 -~carlem:a d•! Coímne;·cio rie !ui,; de Fóra 
r: tm og!i·os estabeleci-111e;itos e;ii dicerso.>· 
R.1tarfo~ 

Em yez de-conr1efie1·es-diga.-se; àe e1iSino 
secmiclario, pr-of~$ional; ou_ e.pecial d~stes e., • . 
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Ao mesmo artigo : 50° SESSÃO E~í 17 DE JULHO DE 1896 

Substituam-se as palavra-constituir em 
cur"o especial - pelas seguintes : serern 
admittidos como prova de habilitaçcío a estudos 
superiores dependentes das materias res
pectivas, nas faculdades ou escolas da Repu
bti ca . 

Presidencia dos Srs . Arthiir Rios (presi
dente), Fonseca PorteUa (2° vice-presidente ) e 
Arthur Rios (presidente). 

Senado Federal, 5 de novembro de I89fi.
Manoel de Qiteiroz Mattoso Ribeiro, Vice-Pre
sidente.-Joakim d'O. Catunda, 1°Secretario. 
Joa:o Soares Nei'Va, servindo de 2° Secretario . 
-Jose Bernardo de Medeiros, servindo de 
3° Secretario.-Jose de Almeida Barreto, ser
vindo de 4° Secretario. 

Projecto n. 33 C, de 1896, da Gamara dos 
Deputados, que reconhece como de caracter 
official os exames verificados no Lyceo de 
Agronomia e Veterinaria de Pelotas, Estado 
do Rio Grande do Sul, na AcadRmia de Com
mercio de Juiz de Fora; Estado de Minas 
Geraes, e nos estabelecimentos congeneres dos 
demais Estados · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. 0 São reconhecidos como de caracter 

official os exames verificados no Lyce,) de 
Agronomia e Veterinaria de Pelotas, Estado 
do Rio Granrle do Sul, na Academia de Com
mercio de .luiz de Fóra, Estado de Minas Ge
raes, e nos estabelecimentos congeneres dos 
demais Estarlos, para os e:ffeitos de consti 
tuirem curso especial. 

Art. 2.' Revogam-se as disposições em con
trario. 

Camara dos Deputados, 1 de outubro an-
1896.-Arthur Cesar Rios, Presidente.-0 de 
dido de Oliveira Lins e VasconceUos, 1° s S 
cretario.-Augusto Tavares de Lyra, 3°r-ee
vindo de 2" Secretario. 

O Sr. Preside:nt.e - Estando ade
antada a hora, · designo para amanhã a se
guinte ordem do dia : 

Continuação da 2ª discussão do projecto 
n. 32, de 1897,fixando as forças de terra para 
o exercício de 1898 ; 

3° discussão do projecto n. 11 B, de 1897, 
dispondo sobre a promoção de officiaes do 
exercito; 

Discussão unica do projecto n. 34, de 1897, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
um anno de licença, com o respectivo orde
nado, ao telegraphista chefe da Repartição 
Geral dos Telegraphos Alfredo de Lima Albu
querque Mello, para tratar de sua sauue 
onde lhe convier. 

Levanta-se a sessão ás 5 horas e 35 mi-
nutos. · 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Arthur Rios, Carks de 
Novaes, Alvares Uubião, Silva Mariz, Carlos 
Marcellino, Amorim Figueira, Augusto Mon
tenegro, Pedro Chermont, Theotonio de Britto, 
Guedelha Mourão, Eduardo de Berredo , 
Anisio de Abreu, Henrique Valladares, Tho
maz Accioly, Bezerril Fontenelle, FranciEco 
Sá, Marinho de Andrade, Augusto Severo, 
Tavares ele Lyra, Francisco Gurgel, José Pe
regrino, Trindade, A:ffonso Costa, Coelho 
Cintra, Martins Junior, Cornelio da Fonseca, 
Moreir11 Alves, Arthur Peixoto, Rocha Caval
canti, Araujo Góes, Olympio Campos, Ro
drigues Daria, Seabra, Francisco Sodré, Ma
noel Caetano, Vergne de Abreu, Adal
berto Guimarães, Rodrigues Lima, Marcolino 
Moura, Pinheiro Junior, Torqmto Moreira, 
José Mortinho, Heredia ile Sá, Oscar Godoy, 
Timotheo da Costa, Augusto de Vasconcel
los, Raul Barroso, Belisario de Souza, 
Pereira dos Santos, Fonseca Portella, Nilo 
Peçanha, Leonel Lo·.·eti, Silva Castro, Jullo 
Santos, Barros Franco Junior, Urbano Mar
condes, Ponce de Leon, Mayrink, Calogeras, 
Mendes Pimentel, João Luiz, Carvalho 
Mourão, Vaz de Mello, Ildefonso Alvim, Luiz 
Detsi, Gonçalves Ramos, Francisco Veiga, 
Alfredo Pinto, Alvaro Botelho, Leonel Filho, 
Lamounier Gorlofredo, Rodolpho Abreu, Theo· 
tonio ue Magalhães, Arthur . Torres, Manoel 
Fulgencio, Lindolpho Caetano, Eduardo Pi
mentel, Olegario Maciel, Padua Rezende, Ga
leão Carvalhal, Domiogues de Castro, Gus
tavo Godoy, Costa Junior, Adolpho Gordo, 
Fernando Pre8tes, Lucas de Barros, Paulino 
Carlos, Francisco Glicerio, Ovídio Abrantes, 
Luiz Adolpho, Caracciolo, Mello Rego, Xa
vier do Valle, Alencar Guimarães,, Paula Ra
mos, Francisco Tolentino, Pedro FerrPira, 
Marçal Escobar, Possidonio da Cunha, Fran
ciBco Alencastro, Victorino Monteiro , Pinto 
da Rocha, Vespasiano de Albuquerque, Py 
Crespo, Campos Cartier e Cassiano do Nasci
mento. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta em discussão a acta. 

O §r. Timot,beo da Coé!ta
Cidadão Presidente, na sessão de hontem , 
quando orava o illustre Deputado pelo 
Piaully, o cidadão Valladares, coube-me, 
pelo interesse que de ordiuario tomo nas 
differentes questões em debate, apartear 
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• ·o seu. -~d tScti.rso . ; ._ e ~ len~lo !i.:je_-o . ~ Ui;1·i.:t .rl 1) t~n.~ cn(!:->~~i. :1103 ... ~::.:..~:-~b:n."l.S om~~~ i;l te~uy_ ·. e· 
· · C<i;J,g;·csso, encontro :!qui. •. att!"il.lttit1·1~~ · n. ! fomvo; \."..:Íb.rº.m. e.foi~::'io. de 1 dll rM.rço._ : 

·. mire. um aparte qut; nã.1) é ex.:?.ct.amen~ . o 1 . :.!tiito bem. O ci•l:ll.liiiY P i·es_ide:1tP.;- empos-
.CiU .. e ct.e. i e.,?ind<l. tJ. utt~". inci. o!.'!.'~c:.r:.o·.rel:1 .ti.v .. a ál1 ~ao do (t:)ver~(). imrnedhtame11~~ fü..Itou·idé. · 
perturba~ao · 1h1. sesS<tO que,. J,>E!lo que e> t.•t. cs- u:i.s (>.3SC'<"et·aÇ'CJes que teve occasia.o. •:e fazer · . 

. cripta no :D/ctrio . elo . Co1•J••C$SO. parece ter tolu11t:l.rl:J.mente ll.O maní fêst CJ ·político com· 
sido consecjuenci& de troen. de apartes entre/ que to:nou a~ r:1ilel!.s do Go>e1·no. · '. · 
mim e o ~!dadão s:os.t.'l.Junior. Deput3t.lo ·porl S.ll~e~ern.m-se . ~ este ra.cto outros c!_e não 
s:-. Paulo . . Isto uao e exacto. .. . · . meaor · 1mport:J.nc1a, como a orga.mza.çao "tle 

O·s · H E" · . y. . . •-D _ u_m ministi:rio que 1.1~ s.!g:-nificava. Ji- tt·~tlic·. 
n.. . .. ru~i:ri:: .\LL.\D,\r.E. ~·~·Piº·ª ç:to pepubltmn:i., e que .tmlui. u m eclect1smo . 

derar .~º rll.ilSt•e Oepm;ido qu~.,a~ <:_ori llP 0 qu.e os hons repalJli\! mos nã:o :podiam a.cceitar 
meu. di~cur.;o. nei:lrn:na !~od_inc":ça,? fiz nos cprn o gráo de confiança de~ejaúa. Compu

. ~partP.S, porque uu.o m·~ 0.>~lotrn direita ps.r:i. nl1:i-se ~te ministerio de dous conservadores 
isto· ·. · · . · . . ·· 1 <: d ous l ibcL·ac~ do ·anr;igo reg!men. e de aous 

. . ·o SR.· TnromEo'. D.\ CósTA-::\'ií.o entrarei ropllblic;aoos; <3 havia. :tl!i cidi1.fü~,)~ ·co:::o o 
. nesta Ques~ão, accei~<tndo'. ·e!ltreta11t?.O. ~xp:i-1 almi1•;tn_te Ell7.i<:rio Barbosa qu~ dis.ting-u'u-se 

cação do d1µ-oo Deput:irlo. O qu~ se '\"er1!iccu 

1 
na .ad1:uni:::,?•aç.10 <l.tl. p:rsm J a. mar1;iha. como 

> e estó. no·animo de too los foi <i ue a p e1'tur!iaçii.o mu verda.Jeir_o _reaccionario, _d~ motlo a 1_no
da. o:-dem a:ise;siio fo i ~:n Ct>rl~quenci:i.dc um twa•· :i. orpos1.;-;i.o $:Ugularts:;una como fo i a 
aparte dado :pelo cida.diio Cost.1 JUQ:or :lo Ci- 1!.~ hn:niVie Deputa:Jo que ocrmpa a. a.ttenção 
de.dão .\lenca.:;~ró. Depat,:do pefo ltro (Trc.nrir: •lc5bi, Casa. . · 
do Sul, e :i. minh•\ inten·e11çfü) foi em :ipoio i:.;~r SP:.. DE<>t:TAD'.l-Em todo o Cll.'lo. a. sua 
d;t opinião s11ste:o.tada pel.) rer<il'irlo cidad1i.o 11.<l.ministL'aç.ii.os-i.mpre foi melhoruo que a do 

: DepUt.'\do pelo Rio G1·anil.c do Sul. actuo.l ?lfinistru da .\:ar~nha. 
cnt!'Elta.nto • .:idndii.o P 1-es:dea ta. o- que 6$t;i. I . . .,.. . . 

rela.ta.rio cat\a. disto t:·;i.duz,ê cousa difi"eren te : ;g s.~·. '.17,rnu.~o ~A .. Co~.'1.- ~ 1 :e. oc~~'~º 
e seja dito com a Ü'::tll '!lleZ1 que me ê par- [de i[ , c!,Ui.\, qi._ cp;;>un l i~-JDe · ~Y;stem;i.t1C:l.· 
ticular, procur .. odo a relaçiu dos ia.eco~. rn.:~.tc : i. turlo q~e pi:etendtao Mmiste1•10 da 
.estou pa~ando por emprei~eiro de bamlhos. ~[, . imlu .. 
o qu'e nã.o soa . ~que ~swu P.rotílpto a fa?..ir-, . _O .S=t. L.ürouN"rert Gooor.:ir;oo-Mas nó;; 
<ler.:ndendo as minhas .11lea.s. e correr .em au- n:10 r1evemo• • Ot."\r sy_-tema.i1ca.mente contm 
xillo .~e q.u~lque::- correli?l~:i~ri~ atr?~~ll;v1°. I w·10 quanto p. l·eteotle quali1ue.t• govemo. 
na d1scu~sao. o.u. cm fa~or 1.l.i op1nilw •L O Sn.. Tnrnrne:o DA GosrA.-Pi'ocedo como 
q~a.lqn~(' il~st~s 11.lust:ntlo~ c.o~ Le;:i:;1 s. Como entead•.• (: penso que pe11· et tar no Cong1•esso 
n~o fuJO. p_?rorn, a r~po~:;a?1ll :a•~e duque n:io r!eYo ,-ír p1'oc111«~:- allian•;':i.s e modos 
digo e qne mt0 consta rlo D>a.;·w rfo Conp,.esso~ de ver eom.p: .. tiveis com a poii<.'1i.o que a cada. · 
venho_ tle<:larM a C:lmar.i. r;ue o que dL:;se f.) 1 nin \>OS<a ,;er mais commudu. e vantajosa.. 
que nao ra p.ira. Ci!-nu·!os . emquan to Í•'-'S" (..lp'l;·ws. ) · 
Presidente da. Repul1lic:1 o cu!.1dfio Pl'ttdcnte Alr3m rlest:t tknra no ministerio havia ou-

~ ,José d~ Mo1·aes .!:ial'rl)s.. Isto f'"i 9ontesta.•l_o, tru quu niio m•.• nll~ $e
1

1·ecommcnclo11; refü·o·mc . 
:como. s1 to:-~ ohr.ig:!~lo ~ 1r.qu~.nµ.o na~ SO~l m1· 1 ao cidall:"to Ministt·u (h . G11c;-ra. o m<1.reclml 
lr t;i.r, e tl\ C occn.::1.lo <·e_ dize_ Que n,lo i.1, no Rcrmirclo Vasques. e. a. iuctus que se cloram 

· momento em qu~ .Julgu_er opprlr.;u.no der: t;i,i~r · 11~ su·• (1.(lmi.:.dstro•:ão. o ::;cu secretario, o 
... ;los me. us corr:-elig.1onar1os e a. ~r<1n· le pa.rtc.uo 1 ~it[adito G::.!.>ino Bezcu"º· . er:~ ·u.m inirniiw for
-:~migos meus d;i C::µi~;.'.l Fetlet•a,;. _que • • tr~~- mu.l rle. to·lo e qualquei- llori~nbta., e vou. a. 

. .. -p~ntlo-me com. o con• 1~e que eLe':_a.cab~•-• ·n prop•JSltC. relata.1' um fado que se deu com 
de fazer-me. :p.m:i. segu11: na o~a::;rao err. _q_ue um. pobre moço ba.le:;.C.o eiu N'it b.croy, onde 

· fa.Ueceu o · coron~l:.. :>.io!·e1ra Ccsu.-, :p:;nma., 1oi ferido 1lu:1s vezes. .-
mas com a. ~nd1çu.o do n~sso otrere.:1meat~ Esse moço teve :i. infeliz id~a de pretender 
nunca. ser feito a.o c1!lanao Pru·lenta Jose qu::i.Jqu~r cous·\ il esse. minister·io. Sabem e 

. c1e ~oraes Ba.rros, actual Presidente da Re- IJUe se lhe di;;se~ Qne o regtrnen não era m«i~ 
publica._ . . . de 111oriano Peixoto; era. antro ! . 

A razao que lhes tle1 e que preciso re- , . . , R ·_:,'' dº _.·to 1 
petirã. Gamara e ao_pa.iz, para q11e conheçam O SR. Mi::Lw EGO . Quem isse .1s . ·"' 
o roeu modo de pensar. ci!'.ra-se no se;ulnto : O SR, Tmar1reo DA. CosT,\- 0 f·icto se pa.s- · 

Pela. confia!tç.7. politica. que inspirav;nlesde s:iu ca Secretaria i!:L G-uerr:i. ; ·cóm quem, não 
a proclamação rhi H.e p~blic.l e <le5de . a . rna sei. Eu fam be~ j,:t cfüse~ a. p r.~ r, tisito de. pa,.. .. 
brilliaote at\miuist:·a.çao .ein S. ·Paulo. N':l.

1 
i:nnies a · honor:J:r.10~, n3. Secret.tr 1a. da Guerra, · 

de esperar que t odos os re pull!ica.nos n;i.o ti- j que nílo . pn.g;i.ria .. nnnc:i. :1 lllinha. pa.teute ; . 
· vessem. outra. maneira lie semir, a. respeito ·e a,::cr:i., . si .começasse, iria · de sóldaue-a. ge-
. elo cidadã.o Prudente àe Moraes. Foi assim nero.!. . · . · e : 
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Mas, continuando, emquanto no ministerio 
do cidadão Prudente de Moraes, muitos vi
nham fazer a reacção,· o resultado foi que em 
janeiro, fevereiro e març.o, após as scenas de 
esbordoamento va r ua do Ouvidor, sendo no
meado por uma comrnissão de meus correli
gionarios desta Capital, tive occasião de 
comparecerá presença· do cida,lão Presidente 
da Republica para fazer reclamações fun
dadas contra os actos arbitrarios, attentato
rios e que vexavam a quem quer· que seja e 
até mesmo ao cidadãv Presidente da Repilo 
blica, que vinha da tradição republicana, 
como um homem coberto de serviços, capaz 
de inspirar a nós outros confiança a ponto 
de expormos os nossos peitos á bala para ga
rantir-lhe a cadeira presidencial com apre· 
ciosidade do nosso sangue. . 

Entretanto, o que fez o cidadão Presidente 
da Republica ? Nada ! O major Jacaré foi es
bordoado por ser fl.orianista, não ser bacharel; 
não ter dinheiro. (Apartes.) 

Respondendo ao; apartes, declaro que sou 
bacharel, engenheiro e doutor. Pergaminhos 
não me faltam .. Mas apezar disto não vivo 
de ser bacharel nem de ser "doutor ; sou um 
simples cidadão, trabalho e procuro ser util 
á minha patria. 

o SR. LAMOUNIER GODOFREDJ -Nãoé pro
fessor da Escola ~ Logo vive do seu perga
minho. 

O SR. TrMOTHEO DA CosrA - M11s não fui 
nomeado como protegido do altissimo e po
deroso Pt:dro II. 

,' 

O SR. SEABRA - Não fez concurso? 
0 SR. TlMOTHEO DA COSTA-Fiz. 
O SR. SEABRA - Então, não deve fc1.vor a 

ninguem. 
Ü SR. TIMOTHEO DA COSTA - Fiz C0!1CUrSO 

differénte de muitos outl'os cidadãos prote· 
gidos . 

O SR. SEABRA - Si refere-se a mim, está 
enganado. Sou professor e não devo fa.vor 
a ninguem. 

o SR. TI!IWTHEO DA COSTA - Ha por ahi 
muitos nomeados ern concursos singulares 
em que os indivíduos eram designados. 

Mas devo declarar que no meu concurso 
na Escola enfümtei com os formados por 
faculdades da Europa e do Brazil. Portanto, 
nada devo ao governo da monarcbia nem 
ao da Republica. · 

0 SR. SEABRA ~ Muito bem, está com
migo. 

o SR. TIMOTHEO DA. Costa - Mae, conti
nuando, o cidadã.o Presirl.ente dB, Republic~. 
não wmou a menor medida,. si b nn quo me 
parecesse que o Dr. Prudente de Moraes fin-

c .. una.ra v. 

gisse interessar-se por esses p~bres ~10 ' ens 
que haviam dado a demonstraçao mais ener
gica do modo por que sabiam defender a 
Republica. 

- O que pt•etendem 1 nos disse. Responde
mos-lhe: na.ria. 

-Si viemos aqui em commissão, foi tão EÓ
mente para revelar ao primeiro ma.gistra,: o 
da Republica as cousas como ellas se pas 
saram, par<t impedir que se levante a mu
ralha chineza e esses cortezãos dos palacios 
presidenciaes venham contar o facto diffe
rentemente. » 

Ainda tive occas1ao de figurar em uma 
outra commissão, para tratar com o Prebi
dente da Republic.i sobre o assumpto rela
tivo a um festejo em comrnemora(,:ão dos 
mortos na legendaria Armação. Este logar 
ha de ser tradicional para a Republica. 
o orarlor,qué nessa occasião commandava um 
grupo de patriotas ás ordens do brtwo ge
neral Argollo, teve occasião de, obedecenc.l.o as 
ordens do seu commandante, actualmen te em 
Canudos, sahir com um piquete de 36 praças 
para fazer .o reconhecimento em Nitberoy, 
visto como os revoltosos ja haviam desem
barcado. Sabem como haviam desembarcado 
os heróes da armada ~ 

Chamados pelo grito de alarma a ~e decla-
rarem, responderam: armada imperial. . 

Pois posso acreditar que estes revolto
sos não sejam monarchistas? Certamente que 
não. 

Mas eu lhes asseguro que lhes respondi 
como era de meu dever: mandei fazer-lhes 
fogo. (Risos.) 

Não é com palavras que me opponho a 
monarchistas, fiz fogo. 

o SR. LAMOUNIER GODOFREDO - E a força 
fez fogo 1 

O Sa. TIMorrrno DA COSTA - Está claro; 
descarga de escol a ; descarga bem fel ta . Fi
cámos ahi até que passou um glorioso ex-De
putado, com o pavilhão da Republica, que 
vinha nos dar reforço. Refiro-me ao coronel 
Thomaz Cavalcanti. 

Mas, voltqndo á commissão, esta fui ao 
Presidente da Republica pedir., por deferencia , 
permissão para fazer a referida commemo
ração visto que na cidade corriam os bu&tos 
e as ballelas mais extraordinarias para im
pedir que e!Ja se fizesse. 

Chegou-se até a dizer, por pessoa chegadn, 
muito ao palacio e que tem ligações intimas 
com o Jornal do Comme1·cio,jornn l que é o inr.pi
raiJor actual da política do Presidente rl<1 Re
publica.que essas demonstrações não rn c1 e vin.m 
reali7.:u, ao pa,sso que se ia füzer na i<::rr.i:' clfl 
8 .. João Baptista de Nitheroy uma df ' il.i.1· ·,1 .. 

straç·ii,o amistosa a Saldanha da Garna. 
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·. "?-rod)lrei o enmin!JO m:\ÍS c1j i·to, como e-i o S:l.('Ç"aQPr . ~~ RcpubÜcn, 'á alturs. da provo-
.. gen heir :l. e. sem . ser. po~i ti ... ista.. . cleelarei i ca1:ãõ. : . . . 

que iria:filzer. H!IJ:i demoastl'~.ção. ás clar·as. Em olJediencia ãsrt-s:iluções ~1mada~ . pelos 
Respouden;ju ·· que fa.riamo:> 1ü 11 r okr •1il'igid'1 -r1ifferentes ~rupos dos repuLlii!o.nos à:i. ··ca-. 

_. pi:ir -urri · .íi·~mem que man(.'ja; pe1·feita.rnentc )lita.i Feder·a];· · tormul:iruos dous pedir1os: um 
explosi'ios , .qu'". c6nhe.cc tun poueO os ID(';ifJs \ 10 ·d dalH:í.o Glicerio. ~\1e p.)à.ilrit ·confirmar. 
de deres'~ e (!taque e que· me compromettia e·outr ll ao_c:idiú-lão Uballlino-do Aniaral. pa:ra 
a fazer ttma mu>i anç~ d:i. igreja. p:i.ra.o largo, irmos.rwvaroeotc rio cid;1<lã.o Pr!'lsjdenta . . O 
vira.1' o panlhão d;i. mo:l:i.rd1 iz.. o reti:;üo de ·:.:enera.l Glicerio.nãb ponrle il' porque no íno
Salclanba. tra~endo os di!fel'ente;: . ohjeclos tl:I. men to esr.a~·a. impt•i>sib ilitado· vo1· outrn.s 
i'gl'eja.. de-· fi;;irl en comble, 11ara. ,, Iarge> d.e qucitlies mui te mais iniportames; o cidadü.e> 

·S. João,. porque si isso se uos fa iia como Ub«ldino n:"ie> foi porqu4" era. pil.;•tc,· es~uva 
·. uma provoc:L:;5o. nós outros, qu(! fizémo~ a na~ mesmas condi~õ··s que .aqU<!lle3 que ti

clefesa da Republic:i., h:niarno.;; de. comrne- nh:tm sido <le~ac:.itad,) s. Out ros c:;'bordoarneu- . 
' morar os nossos 1!\ortos. llouve.ssc o quo hou- cos tinham údo pr:i.tico.tlm aimh na. . i·ua do· 
vesse. · . . · Ouvidor-, llrje :Morei~ Cesa1· . O <:icladiio 

O cidadão Presidente rhi. Rcpublic:i. preoc- l!b .Jrlino er-.i, miuistro do Supre:no Tribunal 
cup:i.va-se em dttr-110; poiicia, nós r?ii.o a qtrn- Fe.l.,.r:i.I; iri;i. como um:i. da.:; pombas de paz, 
riamos; o r esult.'tdo foi que o cidadão Pre~i- iria. com o grupo deose;: r.,-publica.nos que, 
dente diz~a qu1rnão deviamo:s füzer a ma.nifes- dc;de o t~mpo ela propa.:a. nda. t11.nto conlleciarn 
tação de D i.te fevereiro e ntis <lizi:lmos-hP.- n. Ubnldino como a Prutlentc de Mora.e.;; ; mas 
'""'mcs do fazel-a - e si não o torno.remos o ci1!;>.dào Uha. ldiuun:~o fvi na cornnli~~ão.por
re;;ponsavel por um manifesto político. Vae que os revoltosos de 6 de setembrü, em con· 
não ni.e. f!l.Z não faY..CU qu~ j:i. tinha. e3tuda.Jo ~equenc•a. de ter elle. o r elatúl' do um füito. 

·o pró e o contro.,.pois de·;fa prep:i.r:i.r-m13 (la.1·:1. <lario parc~r contrario o .tiilh c.m de.'<:LCa.mdo 
u ma converi'll. com o pl"í meiro ma..;!istt'ado da no tlia úe seus :l!10os, Jl<\ -casa. lle sua. resi
Na.;-ão, e le>ava a. tninlla. nrgumentar;ão,1!isse- o.l ·~ncia, oadc se nchava.m va.ri1t~ farnilis.s e 
lhe: ba urn meio de concilia::.- e este meio C:. onde hou•re um c11arie1iri medonho. de !UOdo 
fazermos toõa a mo.nífestnção cm Nitticroy".· que nós ficaroos sérn CES) excellen_te p:!.trono. 
Lá não teremos lucta com os sebJ.Sói:~nistas . Apezar dís~o tudo,, nada cóuscguiincs do . 

. da cMade de S. Sebastião, llqjc Capit:i.! Fe-. cid~dão P1·e~idente da. Jl epubl!ca que não 
deral, com este commercio e&trangeiro, . . me.- tot11ou ->'iquer o. mais insi~nifico.nte· pro;·i -
ra.gato, monarcl1ista; interventor om to las ;is deacia. . . . . 
nossas quest<1es politk:i.s, que tem dinheiro· e · .A.: ·policia protr-gia os · 1lesljrcleiros IDa.ra
muito para guerrear a Republica . Is to disse,. g:itos. que continu:i.ram sempre incolume~. 
comquant o nüo haja. r egra i;em excep~•ão· e Nestas cond;ções, nos a.cltamvs nós ou
acrecli te qne muitns das cousas q·ue se e;;tão tros r~µuulicam•s legalistas. Pe:·g·!Into. pai.:, 
passan1!0 em Canudos são feHas com o rico :.i.os eilhd:i.os <rne me OU"e:n o ao cidadão 
dinheirinho (les;;es nossos amigos, que ~-C!efll Pr~siJe1ite da ltcpublica; p:i.ra _q:ie ~we ess.-i. 
para aqui. ganham dinheiro e filze;n fortuna fo1·ç:i. org:miz:t.da militaruumte, J(t então a 
e depois •ão nossos inimigos e sobretut!o mais pol i-:ia rlesta Capital ,p~rl!li ttiaentraw•m a riui, 
ioi111igo3 nimla ilepoi:s que se p1·o~lamou a por occasião <la arnnísti;1. p:w:1 aggredi!'ern 
Republica. Depma.do~, muito;: j>:i,rt!dal'ios da :i.mnistia, 

Chegi\mos ao resulta<lo da m:rni!a.r tu,10 t<1.nto que . foi preciso que nô~ outros aqui · 
para Nítt1eroy o de l:'t fazermos todas as ma· 'a.uüJem ontl'a::scmos, yia.r;t dcten1 c.:r 0$ me;
nifestações, que correram na melhor ordem mos Deputa.<los; a. qucstiio ei;tcve. mb~mos. a. 
i)Ossivel, m:is Timofüeo da ·Cost:L e outros ca.no de revolw:l' e a fü~::i.f1e ponta .pois que o 

- muitos· correl igion:irios estavam ·c«tla · uin cidadão Bueno de Andr--.i.<la., ID\·mbro <la Ca.- · 
com o seu re'Ç"ólver e50 balas. .m:1:ra. para. se defender, t 6Vc necessi•lade tle 

· Não faltei· aos meus eompi·omissos e si tive J:iuça.r mão _de u :1:;t faca; vimos que rcal
occasiüo de, sem esquecer o i·e3peito devido ao mcnt~ nü.o tí 1üiamos a menor ga.ra.utia e 
primeil'o m<tgistraào da. N';i.ção, declarai•-l!ie e então come~·amo~ a n ;J;o confiar no cídadiio 
Qlle iamos todos armn,dos, !lz bem, porque o Pi•csidente .da. R erubl ic:L, porquanto conclui
mesroo cidadão Presi<lento tambem mandou mos que esse oida.diio 11ãll era sinão um ho
reforç;u a gu;miiçã.o do forte de G'!'agoatú, mc:n con tra.1·io a i1ós outros legalistas. E 
guarnição .,que era então dada pela j nfa.nt~1·ia por que 1 · 
do 3S·•, que agora est.i em :n:ireha. para Ol.· E ' o que desejava. _sa;be1'. E:;sa.s dccl:i,-
nudos: í cst-:i l'tlfürço constou.d.e d m\S metm- l'a<:õe.s que für.:Q. a P i'•JJXJSÍtO na· cl iscussrro da 
foadortli; e mn is aigumns prr.ç.:i.:;. , ach sfi.o·sôrnente no sentir.lo ae p1·ovocar os 

Fizemos a . llOS~:L manifüscaoão, fomos e ci ct.1 .~ffos gover·nist:\S a que expliqucm por 
'icmos, e. nacla a contcce~1 , · nws, si Pl'OYoen.- que estes liomens, que a.tê boje são ~-epu

·. d1JS fos:semos,,. ho.viamos de re~porn.l.er, comu IJlic:.•.nos; conti11u.am pcrsegnid~ . e es1Jo1•Joa· 
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.dos pelos guardo.s pretorianos · tl~ ~idadã? Si o n obre Deputado niío tem nenburilri 
Presidente 1i:i. Republica; nio di1•01, com a objecçiio a fazer, submecterei a/votos o requc
•ua."a.miueucia, m:.s .pelo menos com a uo co- rimento"~m a Hmita.ç;l.o de. ~mpo. 

· ~oi:lel commau<lante d:i. .bri-gada policial, drs : c::insult~d<i , .a Caino.ra conco:.-de ;i. urgen~ia. · 
,1~1e"'a t1.os de i)oJici~ .• naqucHe tempo •. do pro- ·pedido.. . . . 
prio 

0
obefe àe policia.· Dr .. Aud1·é : Ca n ilco.nti . . 

_ (oculi mei vidcruni) q_~te precedia. ·uma Con5nlta.d:i., igualmente, si ·a materia. da. 
m~.lta de 30 capoeiras tal-.:er., quando fpr~m u~ger.ci:i. ó .tal que '"1!!ve. interromper a p ri:... 

·esbordoo.dos o general Martine:,oi;enonte An, mei'ra pa.rte da l'.!rd ein ·do dia.; a Cama:-a de.:.. 
tonino <lo Ya.lle e outros cida<lãos. cide pdã :i.ffirmativa. 

P a.rcce. im;i~si\'el que esse cidadã.o cuefe Coinpnr:-cilrri mal$ os Sr;i. Silve i·io Nery, 
de policia não fosse dernfüido . A!buq1t('rque Ser•'jO, Mat ta Bace!lar , Lliiíl 

Ora., .pergunto : 1iôs que tem0s nsp_i1-nr:õ7s DL'miDl!Ue.'I; Rodrigues Ferno.ndes. Elias Mar
de ve~ collocado na. ·oo.de1ra -do. pNs1dencia ~ins. Marro.s <!e Araujo, Perlro Borges, Ildo
dc. Republica. m~ cid:!IJ~o que sigoiíique toda · tonso Limo., Joüo Lopes, Fre•lerico Borges. 
:i. no:;s:i. confiani~a polit1c:i, o que· o.gora de- Coelho Li~boa, A1>polonio Zenaydes, Teixeira. 
frontarÍlos com um. ::i.1\'ersn·irJ, ~em que ti- 1!e Sá. João Vicin\, nl:Llaquias GonçalYos, 
vl"~semos iucorrido na. mcnur falta µa1·a BatlJos,tLima. Miguel P3rnambuco. J uvcccio 
tanto merecermos; rier~unto: sera porque de Aguiar , Angelo Neto, Geaiinia.oo BrazU, 
11iio tlumos vivas ao c1dadàu Pr~idente da f~lisbeHo Freire. Neiva, Joyme Villa!-Búas, 
Renubllca, Dr. Prudente de ~Ioraes 1 (l''msa.) Castro R'· bello, .Milton, Po.t!la Guimarãe>. 

Não, nó;; outl'OS. que temos exac~me_nte a Toh'ntíno dos Santos, P&ranhos Montenegro, 
co1uprehensiio dos nc·ssos de• cres, so pod1a.a~os Jerony;uo Monteh·o, Alcin•lo Guo.na.bar!\, 
dar uai vi1·a á memoi·ia. do Marechal Flo- Er!co Coelho, 8er·narde; Dias, Paulino de 
riano Pei::toto ! Souza Ju1iíor, Campolina, .Almeida. Gomes. 

VozEs-:Muito bem. muito_ bem. Antero Bote)ho, Octavbno de Bi'ito. Ferreira 
Pirtlll, Td les de Menezes, Lama.nine. Casi

Em se:mida é approv:ttla a o.cta da :;e;$ãO miro da Rocha. Bueno de Andrada, Rodolpho 
anr.cced~nt8 . l\1irandl1, Herm1eoegilr1o de Moraes, _Lauro 

llrul!er, Brazilio da Luz. La.menlla . Lins, 
Plinio C3sado, Martins Costa e Guillon. O S.r. ~Ho : Pc{.~anhn (r:iel(l o;·r.lem) 

- S.r. ;;.residcntl", requeiro que \'. Ex . con
sulte <i. Camara si me coneecie un .a urgencia 
de 10 minuto.", -r-ara trD.lar de a!!:mmpto i]Ue 
diz r~speito ó. l iberdade po!ilica em um dos 
~tados da. Uniiio. 

Vem á_Me•a e ê l ido o seguinte 

Requeiro urgenc!a. (rlc 10 minu to.:;). para 
k:üar ti.e <1SSu1r.pto que dir. respeit.n ú. !iber 
tl:u.1e poli tica. cm um dos Estados <1~~ União. 

S:\lo. das ses~õcs, l i de julhoi!e l 8fJ1. - .iY{/o 
P eça11lta . 

O s~·- Preto.idento - Acha-se sob1•c 
:~ Mos<i. o seguinte requ~rime.nto assign:i.do 
-pelo :sr. Nilo Peç,auha. : 

"Requeiro urg<:-ncia (de 10 minutos), p:i.:-~ 
tratar rle a>sumpto que diz respeico á ll ber
dad& politica. em um dos Estv.<lcs da. União. » 

Parece ;i. Mcs:i. que o r equerimento nãó Jlóde 
limita.t· a. urgencia, no earn n r t ent~, ;iol'q ue 
·o fümenio estatue que ell:l. só term11;;1.1·á 
com a ultimoção do negceio, n. que · ell3o se 
r etere. . -

Poi: consequencia., a. limimçlio pr évia nilo 
:pa.1·t!ce, no t a.so, Jeyei· .Srr ·acceita. 

Deixam de comp:i.recer com causo partici
parfa. os Srs. J ulí o de Mello , Torres Portugal, 
l!:rmirio Coutinho, Josê t-.-Ia.riano, Hercullano 
Bandeira, Et1cli!les :Mstta, AristidGs tle Quei-
1·oz. Eugenia Tourinho. Amphi lophio, X.a
vier da Silveira, ,\gostinho Vi<lal , Monteiro 
de Ba1'®, Antonio Zacarias. Matta :Machado, · 
Oliveira Brag:i., Alfredo Zlfü, e Azevedo 
Scidre. 

E sem eau.s:i. os S1•.;i_ Serzedtl!lo Cor ren., · 
UrlJa.no Santos, Pereira êe Lyra, . João 
de Siqueil'a. Tusta. Jo:'io Dantas Filho, Leo. 
·,-egildo Filgueiras, Efoardo Ramod, Oaldino 
Loreto, Irineu Mac!Js.do, Felí_ppe Cardoso. 
A! ves do Brito. Ernesto Brazilio, Deocleéiano 
de Souz.-., Cupertioo de Si11ueira, Augusto 
Clcmenti110, Nogueira. Junior, Rodolpho Pai 
xão, L\<i:z: Flaqu er, Granadeiro Guimarã es 
Cesario de Freit...-.s, Edmundo de. · Fouseca, 
Arthur Diederichscn, Gi·bauo <!e Gouvefo, 
Alves de Castro, Leoncio Cor rGa, Rivada.via 
Corrêa e A:ppar icio Mariens<l. 

O S r. ~ilo JI->e{~an~1u. (mo1:in1eatos 
gerncs·de atte11ç1io) tliz que ê. tão dolorosa. a: 
situnção 110 feu <.>spirit.o neste momento, q110 
pensa ter, s inã.o :i. tolc1m1cia. ao me nos o res- . 
JJOi t•) dos seus a.d ve1'S:•1·ios politi..:us. nn triste 
,[epoimento q Lle c111 fa"c d ;i C:u11t\\'l.\ ti.os Di;pu 
tad•)S vell! tl'l•7.e1: i\ hislúria. lla sua pa.tria, · 
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Bem quizera, ao envez de provocar o cri
terio da federação para a olygarchia dA repu
blicanos que sulfo<Ja o espírito da democracia 
fluminense, voltar a sua intelligencia pa--a a 
partida das ultimo,s forças do exercito brazi

E nestes sete annos de Republica, qual 
f_i o partido que já· tornou a outro o Governo, 
pela expressão do sulfragio? (Apartes.) 

UMA Voz-:VIinas é uma excepção. 

leiro que vão se (Ieixe,r matar no rluelo que O SR. NILO P1tçANHA-Uma tal situação é 
mantem a restauração com o novo re..;imen, das ma:s graves; e tendo nascido no seio do 
nos sertões do norte. (Apoiad9s.) Partido Republicano Brazileiro, sabe bem 

Bem quizera, aJ envez dB uma expansão como é ;.ério o testemunho e como é amarga 
em honm e em def'esa da opposição oppri- a responsabilidarle desse triste conceito. Os 
rnida do seu Estado natal fallar dessa sptlinge governo3 francezes de 1815 em deante, vive
que devora a representação exterior elo Bra- ram apoiados na candidatura official; ella r1e
zil e que se consumma a tremenda fütali- terminou a restauração, a reincidencia dos 
d(l,de com a connivencia, talvez incon>dente mesmos crimes, a mesma reacção ao voto da 
do Governo, o paiz, que pa,ra o matadouro de opinião publica, e por signal os ardores revo
Ganudos mandou em bravma, em capacidade lucionarios de 1830; a candidaturaofficial im
e em numero, a flor do nos~o exercito, d.ei- pediu o regimen orçamentario de 1830, a 
xará de ter o direito de existir corno nação ! liberdade do commercio e determinou a revo
(Apoiados geraes.) lução du 1848 ; a candidatura official anar-

Perdoará, porém, a Gamara, que não poss8. chizou, finalmente, a França e ella forneceú 
domioar seus sentimentos, agora que lhe aos republicanos o escudo glorioso, a alma de 
chega um despacho telegrapbico annunciandu combate de agitações para matar o segunc.o 
aggravarlo o estado de seu velho pae ferido; imperio ! (Muito bem.) 
perdoará a Gamara que não esqueça a cruel- Chamo a attenc:ão de todos os intellectos 
dade do attentado de que elle foi victima, do paiz, dos que entendem que a Republica é 
para não permittir que fique nos Annaes a o governo necessario e definitivo da dr,mo
affirmati va feita na outra casa do Congresso, cracia brazileira, para essa crise, que é 0 
que a paixão que armara o braço do filho ge- cancro que vae lavranrlo o desalento, a dlsso
neroso e bravo, fosse uma covardia e fosse lução e 0 abatimento no espírito dos mais 
uma infamia. · · fortes e dos mais crentes ! . 

Cova1•de não é por certo quem deixa os Como comprehendeis a liberdade política 
bancos academicos da Escola de Medicina para sem 0 direito do voto ? 
tomar immorredoura a resistencia do forte de Como comprehendeis as garantias liberaes 
Gragoatá, . á hora da revolt;1 ela arma.da. ela Constituiçã.o. si os governos fazem 0 con-
( Apoiados·) fisco das urnas 1 

Covarde não é por c ~rto quem, a idolatria Corno comprehendeis 0 revesamento dos 
pela Republica, levou mais tarde a trocar o partidos no podee publico e a sua collabo
carinho da familia e as ambições da moei- ração e1fect1va da lei, si as autoridades dos 
dade, por um logar no combate~ navr.l contra Esta !os armam a ronda sinistra ao à irei to do 
o Aquidaban n;1S aguas do sul ! (Muito bem, povo? (JJiuito bem.) 
niiiito bem) ! Infame não é por certo o filho 
que vinga a alfronta feita em seu pai. (Apoia- Como não permittirdes que venha recla-
dos qeraes.) mar uma reforma, não occultando intimas 

Do juizo da sociedade, appella para a con- apprehensões dolorosas, si se acaba de ver o 
sciencia do proprio Scmador fluminense, 0 Governo intimar pela sua policia de clavinote 
Sr. Porciuncula; el!e certamente terá nas in· em punho, mesas eleitoraes a entregar actas, 
timidade3 do proprio coração justificado 0 rasgando-as, arrebentando urnas, espancando 
acto desse briuso otficial de marinha. Nem se cidadãos, prendendo outros e escurraçando a 
inquieta com o moscudo que ll1e zumbe, e sociedacl.e, aliás tão confiante na efficacia de 
que é o e>pectro das suppersões pessoacs, no prerogati vas conquistadas e de leis escripta8 ! 
dizer de Alphonse Karr, o que llie vem cm Tão graves foram as scenas que assi8tiU é 
ameaças, contra os apostolos e os arauto3 da tfü) fundo lhe penetraram no coração, que 
liberdade política no Rio de Janeiro. Ga- voltando-se para as clasrns armadas que 
rante á Gamara que a sua vida custará a fizeram a Republica, e para a mocidade das 
cctbeça. do illustre chef i adverso ( Sensaçao.) escubs superiores da nação, e que um dia 

O que hoje o inspira na tribuna da Camara julgará as gerações presentes,para dizer, que 
é o combate franco e energico ao regimen das esta legalidade é uma mentira ! ( Apoiados. 
candidaturas otllciaes no Brazil. O que legi- Muito bem; muito bem.) 
tinm sua conducta é a convieção a que des- P0r que não dizel-o 'I Os dous partidos que 
graçad.amente chegou já, de que a,s opposições se rle.~'ladiam hoj-) na Republica contam as 
coustitucimmes jánrnis co:iq:tistarão pu!G,S suas ariJlesões nos Estados, pelos nomes dos 
urnas o r1oder nos Estados. _seus goveenadores ! 
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Atro.vez do.s- ~onume11tós iegisbí.\ros riue' Ii~mo hypcerita·<las formula•, quanc1o_ prefe- -
t c:nm cre:ido. de~c!~ o)n ic:io •~e: ll"S'n.-civniz:;,- ri~ ! ll o im~riEic i· > e:;to!co, ti p~rtilbn. l eoa i"ua da. 
{'5/,, e _;i..p~-zo.t· do q·ue p1.Kle ex,ist~r pa !';1 ú!"g- ~J - Rus~i~ ! _ ~ _ 
L110 de _f1ü~~1 p:1tt·i:1 n~\ -3 l~tt i ~s. prilit ic:-.:.~,·-~ . · Via be~".!l se {!Screv(\1 .. q·u·c Um . Estti4.o· pôi_le 
si.tUação l~o tO('tinté U \.~ iol~!l,.:ia. do:-j ~o't.-'(·r!~q::; t i'J.l't·o :'.J. l' 0 ~eu ·pa viltd'Lti ni~S ilhas· 11ese11tu.s . 
e ~o uL: c ito 11ol\'tico, ain<h: é ;: qüe im•i" or:a- l Po1·q;.:e n:•o recoroar A!dun~C(lmJ!cJ<' ,lfoc:1as 

.fizou ::..; ob,e1y:;çii~6 ci ~ eritit~:t,. ile Ti to Lí·: co, 1 . \ 'ci•J(:~ e: tento~ ou_trc .. • •. dt»i·!e a Por<!la aic 
te1•índo a. imagi:in.çã.o do.~eu tc:Ppo e de.su:·• as ~I<~l ,'.inas no .Prati.l. !· E assim !lre:;tou um 
ra·:a. ~ · . :;erviço ú. ~mi.-p:itr!a ! . · · · . · _· 

O que se deu no Rio rle J<.ln~·lro . no di,tr-ir:to D.1!:i o s&u ,jll!ObinismJ) ! Póis é j:1cohino, 
que. i·epJ'esc,nt a na Ca.mai'.i<. foi a r!._c.>fo:-;:r. nà'J· po i« oc'!ío <' :~ hc~ti!itb.·1 c no estrangeiro, 
nrm:i:l:i, f[UC o ,::çovc:r·;w tlumiticnse i.:1poz 1:1~1s- u:i í m! ' <lll5i~cncia .cfl:n que detende u 
corno v-exame ao vob do p:rlarMntO, recon iie· l~opnl:iiclJ, e pr·k tradír:iio ()e .FJ01•iantl resis-

·. cenr\o os eleitos .. te 30 r1e r'r,:~:~rnbl'o ! L11'u10 ciwl" fan~o ú 1-.n-oltu. · como ao rmmuncio ele 
be«i.) E porque rn s.t persegniç:lo iw ~º" W).1'\~-~ i um" oc~up:i<;;io milit.o.r do t<xk riur '. Jacobin•), 
Fat;a. .a t:;.tmara uma ucraósn •!e sua ;1:,, ::.w!o:> ~im ! i;; por c; ue ,;cn•cmos nó;:, os que na hora 
ua Gamara! .. · · · tio •·c1·•p u:•cio1ial. tudo deix:~ inos p!!la. inre-

Foi -perseguido porqn ' , h·)ni-a~.lo cmliol':>. o gri,t.1c\c e p~h:I. uouru. •ltt l~cp11blica ! Scl'emo::' 
pa.tt·i0Lisn10 e~ cap1c.id.a.Ue du f!X.- !u; n í:"ii.:·: 1 1~e nú$ o::; <J UC h ;:.vc·JJll)S de p;~ : · r.ir .. c.-u~te-nos a. 
tsti·a.n!!eiro~. donun~-lou u ; .~rc!tor~~ ; ~~ Ua._l ~f!:~ ·, \ ' i =' i1. u. tl';d;:;l:l clo.IJruprio Go~"r•rno ! (ê!J-. ... . ;,;,, l 
como 11m :tr.ti:':nta.do ;.t s:·be11;1n1:l. e a ,,~g-rni:? ... (: (~ l'n.!1uo . ..; ~~d-" [ptfi:r1 ,r.·; v -:-:o .1·c-c:.nt"> ! _.l.:fH~ !u br:·"; 
elo Brazil ; f11i perseguido' l•Cll'qne nifo qu::;ri~ m1~ilo lie,,i!) 
o s~~u púi a.ba.bw do rrgimen cl;is ea.pitu:;~:;;G ·•s 
1\<1> Tu rqUiil; foi pe!'S(:guid:) p::irquo r ct.:J:i.rn;t\·a, ( ) §;~·- !I~ül!i ••:1r 2.o <?C So~lZU :-
u m lo:;-n· p ·11'"' i1 Sll'l. patrh no in1 crio ;;N>- Peço ~ p:tltwri:.. 
gr·J.[1hlco ào _Direi~o cl~ tleut.c~ . ( 3ft..dt:> b~/n .. ) 

o si •. BEL1$.\1UO DE SOUZA (1á um aparte. 
O SR . N:Lo PE·}.\N!L\- Foi p1~1·se1p.li:io F'l'· 

<]\l P. comb trm •!e:>.Je logo a po!i~i(;a · d<> Sr-. 
PrPSi (lenle c1a l\epnhlk:.; 11ão i!1e. ; , ~ons :~
lh:ml. o <::.racte~· nem o i.emprn•n.r::~e t :t.:> que 
fo;sc cumµl icH 1-l.t dest r uição e r.a in í11.:nht dit 
cib1-:i de rlol'i:\nO ! ! .l!11i10 bem.) Nr.-la 1!1e nu:o
rir~w::1 a tT"allir o ;;eu n!an ·!o.t·'· apoi.lr.do 
Ufll t\ situ<1.<,::1o riue c:w:iuh;:n::1 p:i.ra a 1nsot-.·(L· 
bi!í(l;tcle e p:i.r:-.. a an:ir·.:l1h ! 

ltepublicano, enten1fü. q1.;e o l'el\ ide:1 l 11ão 
de vi;, ser consput-."·ivJ o polu poder ! 

Foi persegu\uo p orq?;c, e J~mbr~• o pl'imefro 
attricto com o illustreS1·. Dr. Alhe1·tu T"1·re~ . 
que1•ia, ll<L '] Uestão ela Trin<'l.a de. que a. di:Jl<l· 
mada. nà.o fos.;;c uma ~flir111a('ã1·1 <l<1 po .. !r.r rn i
ttisteri:ll, ma;; valor [!<'la inter1·cnção do 1u1·· 
hlmc;lto, como vrgüo. iu :~ ior •h dcm11cr<1ria 
rop11r.5~llt14tiY:-t. . ~·;:to C.'l!·(~ci ~ ~ l'~t~í..H\.l'.Uª a i>"~z 
de Wvesto!i:i.ll:i. e a critica ci,. Lir.t1·ê. r"•·vt
ven•!o en•:)s e fütali·'ad«s q 1m as cmb:.i. ix:nlas 
crca!'a 1u, até (}ll"l o p1rl:u:1cnto aceor1l<>U :• 
Fra111,oa impondo >l \' imlicta ! · 

Si lhe dec:or ri11·doloroso o perli•r'o de intrr
vençã.•> que agita">a., 'levia Iomb~nr que dolo· 
:ros11 tin!1a sido o pcrioc!ó de int~i'V<:n·~iio "t!0 
11arlamento da Greci(1. :i. llor-il d a maiorido.de e 
do-ultimo tiro de canhão lia batalha. do :-i'o1'
vino ! Doloroso tinha. sido o per·iodo de 31 n -10 
na.s margens do Prata.. em que o p:l."lo.mento 
vencido pela dict..,,dura. e .-pela. caur!il!1agem, 
t inha sidei a t•ev Jl ta, m ·;s nüó t ioha Sido :1 
deshoTJra. ! . 

Doloroso era ~il1llo. a gingu\a.r sit1;c.c·iío 1lo~ 
libemes' do Egypfo, u. parte o· convenciona-

O t-=-.r. P.:.-~;,.~dentc - ·c-:ü.o +.endo .'.) 
$ ·-. D";,ut;ulo :\ ilr> Pe'}anha con;;:lu:'.lo o ~eu 
1!is.'.' ª '' ''· r-!l':ianrlo qualque[' pro_po;;ir:ão à 
:, 1~s:• . r·:ll'e<:e. tir.cla o. 1.ll'i:;ea<i:.1 •. 

o s:~ . REL.-;;A.JU1 !1fJ S •.1t;7.A - R~queil'ú 
e1:1ii.·.) lO mi!m~·is •.le ur~-.mda . 

o S iL PP.!,:<Wl-:::\n: - V. Ex. ;;ó pode re-' 
r11k1·(W 111·;;-·n<:i:i. r :tru. int<·r ro1uper- u or dem 
rJ l) d:a. <'.!lm rle !'(·s;iont1e1• ao noiire Deputa.!o 
que o :p;· ~c2c!eu . . 

Ve1n a :.res ~, ó. lltlo, apol:\do o s~m (!eb;it;Õ 
apJ.il"J ·:•vlo o s?;;ui n t~ 

n Pq:ic!ro ú C:i.::1::ra uma Ul'~'3ncia f.e !O · 
·!.Í:111~. !-1 , r1a1'~\ n:~11oa·;!!r n.o Sr. Deputado 
~ih) P\•,;:~11t1l\. 

::; , ta 1fas ".;:;;,;e~, 17 de jnlho ele IS97 .
!)i:!i.1rn·ío df! S·n!~H. 

Co:1., uHa1!a, igualmente. s! se deve ioter-
1·ompe1· :.>. •ml:•m do ilia, a C11.m:i.ra ded:!e 
pc~h\ c.!l.ir1 ~:.o.t l \T~i... 

(fb § r. Beli,;;::u•Eo de · §<n1.:;o;a 
aõ .. l·uz a.rgmnento~ em rerutaçii,o is ponde-
l'll\Xies feitas pelo Sr. Nilo Peça.nba . . 

-~ºSr. Ei·i ::o Coelllo <1ie/a. onkm)- · 
sr. president,-,. pe:·gnnto a V. Ex. si eu :vosso 
f:tlla:·, fom:rn(lo parte r.o d(!ba.te que se le
"' n.ntou .a r espeito da. eleição <lo Estai.o õo 
t~io . · 
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O S1t. Pm::.;rnE~T<l ....; .-\ urgenciv. vot:i.do. 
cstit esgot:i.tla, à vist:i. do di5c11~so do s~. B·1-
lis:>!'lO de Souz,i. V. l::x. t.em a p:i.la-n•o. p:mt 
uma c::.:plíca•;ilo piesso;1l. · 

O SR. EP.JC) CorcLHO - Nesta ~') fail~rêí 
no expecllcntc. · 

PRIM'.ÊrnA. PA.RTE rú ORDml DO DIA 

E' ari1imicfadn. a contim1,:ctto da 2' rH;
cussão do projecto n. 32, de 1%í, fixn.nrlD :t~ 
foró)'\S de tei-ro. para o exer•cicio de 1898. 

ta.do. teve o seu illustre concurrente uma. 
\·ot·aÇ·.ão tão brilhante. que niio si;::nifica ou
ir·a cousa sinão a possi-bilid:i.i!c pratica de se . 

.fazerem eleiç:íes livres. (A1wiaclos. r · . 
o SR. KILO PEÇA;>;H,Í.-rsto ó bonito de cii

zer. l'll:Ul denti·.o :io. fronteira do Estado nno 
ha hypotheoe de opposíções .. vencerem.· (II.a 
muitos apa 1·tes.) 

O Sa. FRA:>Cr~co l}r,1cEa10-Acabo r1e cit;i.r 
e>se gmr1de ercmplô. Demais; não ê ·sómei:te 
pE·la. léttra. 1h lei. que o.s · fostituicücs filndn-
ch\s dcscmpcnha.t·ão a suu. missli:o de gl~ranti
dor:.> ria libcr1.lade. e pelo costume, é pelo 

o§;;.•. Prosiid-ente -Tem a pal~VJ'il. seu lento e teu:i.z affei·éoamento ás condi1;ões 
o S!·. Francisco Glicerio. . geracs do P'liz, sobretudo sób & a.cçltn simul

to.nes. da. resistenci<; a todas as inva>ões arbi-
O Sr. Franci,.,co GHcerilo-Sr. trarias do poder que se desmanda e d:i. Opi

:p::-csidente, inscrevi-mo no de lia.te do prüja·~t.._. ni:\o qU:'l ji1m:'l.is 1.leixou tle iiltervil' êfficaz-
que fixa a• forças de term. para dizc!r tito ~~,~~~iJ't~~ttlí~~;~~?r~~:i~•~~l~;e~~~;~)fa3 as 
pou·~~s pahVI'\IS, que não occupo sinito por o re;;i:nen fo1ler:ttivo no Rrazil e~t{~ apeno.s 
pouc)s inst.-intes a attenção da. Cam:wii. c.>hcça1lo na constituição p0litica, dcpen-

Devo. porém. :tntecipa1111o as obscrv3çi3,,s r!endo aind:i. a $Ua adript~ção a.o nosso es
quc tenl10 e1n vi,;ta submettGr o.o criwri1) <la. lado social d:i ac('.;to do tempo. da coopc1·a~ão C:i-m:i:-a, tcva.nt1u· um protesto vh•o e con-
vencido. contra as p~!avras de desalento q ne íutollige:ite do sentimento nacional e r

1e>sa 
· :.ic:i.ba.rnos t1e ouvh' de meu illustre a.mi:!O. intervençlb do e~pil'ito publko que a.inda 
Dcput>tdo pelo Rio de Janeiro, 0 Sr. Xi lo Pc- nfio eucoiitrou resiste ceia c~paz t~e :issignalar 

a. fronteira dos seus tlominios. (A.pofatlos ; 
çanha; pa.lavrns de ~les.tlento, que imUca.m. m~iito bem). · 
menos a noção clara qu~ S. Ex. tem rla efil- · te d 
ciencia. d:t teder-açfio pa.ra que o Bra.ztl ~Llc:mce O noliirc Deputado so m ro.züo quan o 
f ' , ,,· , .. r·b .~-d 1 ·, 1 alluJ.iu á.3 scenas que en3angucutara.m 1) pro

um:nr tun 1e~ 1 mt:n ue t eic"'" e po titc.t, ~o ce··~o ele;toral de sua tena nJ.tal porque 
_que o semime1no de lto1'ror que a1nila. l:ie , "" t» ir -- - b : r 
l)ertur!Ja a calm:i. rle :<ua. l'az:lo esc!areciõ.a. i:eatmr:.n e o -~,ui;, a isep~'''tº~ 30 [e.se~ u~a. 
e decorrente dos recentes fo.clos que per- b:i.rba.ll<J. md.1~nw de no~so e. P~. l'!.'er.om1.e 
tu1•b:mtm o pro~esso cleitL>ml de sua terra. ·por complet~ o pass~do da. ctv-1lizaçuo fium1-
natal. ncnse. (.'1pott(dos.) 

Não, s. Ex:. não tem mziio. Si no r~gi- O Si<. RE:tBARI•~ DE S9uzA. - Porque é, 
men 1h fe•lel'.1Cã!). q 11al ::i. constituimo;;. o.:: q:;e o~ chcfos poltttco:l 11-Itra.C('lll:J. e Portclla. 
partidos regulares não ~e t10tlem revezar con- 11:.10 telegrapharnm? 
stimcionalmcnte no,_po1'.er, ent;i.o a Repn- O .:>R. F1u.xc1sco Gucpruo - E fize
blica est:í. clestrt1id:i. !!ela sua base. que é pre- r•tm l1em. O que póde fazer a União om 
ci~amr~nte a fed(~ro.ç-ii.o. (A.poimlvs y~mo;s. J t.'l.:es cmcrgcnci:t:> 7 :\ inten·eu<;ão 'I Não a. 

!'\em mesmo cust:uü. o recur»o do p:1rfa- queremos, nã.·J a podemos a.cceilar, de ac
menta.rismo. porquanto reputo incompati- cordo com n.s tratliçües e os compromissos do 
veis es;;..'\s duas fot'mul:i.s politi~as ; p 1rla- nosso partiU.o. (:lpoiados cm to<las as bcrn
mentarismo e {cderaç:io. (A.pofodo.<, Mtúlo cad,u.) 
bem.) Penso quo sob1•e e~tv. minha. ultima O Presidente da Republica, p~la nossa 
pr-oposi.;ii.o, não ha na Ca.mara. duas opinilics. orgll.nizacão, ci impot•mte pa1•a inteJ?vir o 
(Pau«c<.) :su~tental' candidaturas ofl!Ciacs, attenta a 

Penso que .o~ partidos ]JO(lcm arnpl;~- ~ utonomia fede1•a! r.los Estadoi. ( Aplliados.) 
mente se dis.[luhr nos Esfa.dos ~t posse ,'.o ;\":lo $e poderâ rundar um rPgimen •1e liber
p()·!sr p3los processos coustitucionaes, (~Os d<vle politica. sem o concurso do nas50 bo1n 
qua.es o·noss() pari.ido, pr'incipatmeuLe, nãv senso, da. nOSôa. coragem. dos nossos so1!'ri-
:póde sahir. (A.poia;dos.) mentos. da nos"a>tena.cida1le. 

Ba~t.'l. que eu alluda á ultima. eleição G~t,'t- Na situaGão actual ela politica. brazileira, 
dual a. que se procedeu em Minas pa.m a estamos perfeitamente equilibra.dos em forças 

, constituição d'l seu actual go;·erno, p<tra que varcidarias, si me permittem :i.lludir ao tpie 
se demonstre a ;-errlade do que avancei. Ef- esta no functo detoda8 as cogitações: a futura 
í"ectivamente, naç1uelle ·Estado, ha -rendo um elei<;ão presidenci-1. (A.püiados.) 
dos candidatos contado com as mais clnl':1s Os üous p:i.rtidos, o republic<.tno federal e 
sympatbias dos governos da União e do Es· o conserva.dor prolP'essista.. teeiµ, couside1•ad~ 
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a .sÍtuaciiõ dns govel'I!OS lOC.'lC9, elemento~' de~ ser orca.dos em menos dfl sete rui! ho· 
tão ig~nes para a ac~:iio eloitol'a.l . . que a. n in- mcns dii.s tres armas,co.lcrn de outros recur· 
guem é· lld_to ante ver a q U::\l dclles-ca.\Jera sos de guei•ro. ~ 
:i. victoria. ( . .\roiados eni todas u:s bimcccdas . ) AiLHla ru:i.i~: não pensa o illustre lead~r da. 

Que os uossôs adversados acoosclhem :pru- ·maioria., q\1e nas cic·ci.un~t~~ncias gt·av~$, gra-
uoncia. aos seus.amigos. . vis:;ima.s. em que se acha a Bahia. deve· o 

.Aos ·· ú1eu:i. a.os foderaes, eu · 1Hrei desta CongreSiO decret:.tr pa1•:i. a.Ili o estado <1e.si-
tribuna que a prudencia niio excl ue a. firme- tiú ~ · 
.za, o que o tlev.er .de toJo o republicnno não Pcrmitta a. Cn:!!.<i.1'0. que eu não commcnte 
é .clamar contr'a. o esbulhodo seu voto, mas est~ , obser\·~çõeo, e riue a.ssubmett.a. ao cri· 
1.'.efen1,el·o. a.inda. mesmo ã CllSla dos maiores terio ·da 'maioria., na.. intenção mesmo rle tor
s 1crificios. junto das úrnas, que fora m pela nar o partido:>, que act\rn.~mcnte re~ponde pelo: 
lei confia.das. não i~ for~L publ ica.. ma;; iL in- Governo du. . Republica, l'.e>pon,;;avel pdo que 
vench·el (fo1!ic;\ção dos cir.!ad5.es li.-rcs. vier a .acontecer, e que possa ser pl'evinido 
(AJl?ic:.do.~; 1>1.i<it·• bem. ) com r.s provitleaciits a. que venho de allU· 

Sr. presidente .. as p.ilavras que acabo. de dir. 
pro!'erir :servem a u111 tempo pa.ra signiacar E' excusa.tio tleclarnr que a opposiçüo \"Otará 
a. füleiidade qne mantenho à-; normas consti- totl1H os meios. totla;; :1s medidas que o Podei· 
tucionaes do Pa1·tido Repul>lieano Fe:.le1'<1l. e Executivo entender que ~:lo neces~&l'ios 1r.1ra. 
tamhcm pa.ra. expellirdo conceito C.os homens a dominação completa. da. insur!·~iç1io ela Ba-
:ie boa. ic essa po!Jre in t :·iga que se teceu, hia. (.Ui!.i!o be1>i; muito beiii) · 
a.i.tl'il:luinú!l-rne a. chelia. do jacobin ismo. 

Ha. mai:; tempo nã.o trn.tei 1!ell::i., por duas 
ra.zües: a pr imeira é porque eu não p011ia. 
a.pregoar-me cbefd tle um p.trtid.o, pnr minha 
V"ont11.de, t:i.nto mais que estou fi liado a. 
outro. com p rogramma conhecido ; cm se· 
gundo logar, porque me pa1:eceu a.cto de fra.
quezii.. temer o qualific:ttl\·o daquelles que 
nssim se denomlna.r:i.m, depois que apparcce
ra.m defendendo o G1>-vorno consti'tuido com 
as arrnns da Republica.. (.1lttilo bem .) 

Nã.o sou ,iacchiuo, sou republicano federal. 

. O Si:-. :Oeli!f>ario de Souza -
Peço a pala.vra. 

o Sn. Pn.i::smENTE - E' para. uma. expli
car;iio pessoal ? 

O SR. BELtB.>:..n.ro DE Sot;ZA - O Sr. general 
Glicedo não acaba tle falb:r sobre a. tixaçao 
ilas rorç.as c!c t crro? Pois é mste mesmo te1•
reno que des~jo respon•1er, in>"ocando, si 
preciso t'o:-, o artigo do Regimecto quo me d:i. 
a. preferencia.. ( ,Lpa,·tes •. ) 

Cb<>~o. Sr. presidente, ao que tinha em 0 Sr. :Prcsidcn~e-Tem a pa.l:i.vra 
vista dizer , quando · inscrevi-me :para. este 0 Sr. Belisa.rio de Souza. 
debate. 

Com as devid:i.s re$_ervas, dominado do sen
timento de ordem publica, p r esnminào ante
ver gra.ves acontecimentos, peço licença. â 
Cam;tra pa.1•a cham<u' su~ attenção para o 
que se est:i pass:mrlo, com a. responsabilitlade 
d::i. Republica, no interior do E~tado llti. 
Ha!Jia. Com o devido acatamento, per
g-unto :i.o pl:rtido que tem . na Camaro. 11 
responsabilidade do governo, i·cprcsentado 
pelo seu leacler, o Hlu.'ltre Depuiadv pelo Rio 
de Ja.nei ro. si o P r·es\clente da. Republica. estâ. 
convencido de que póde dominar a. insur rei
ção con5ell!eirist:i.. com os elemeuto$de guerm 
que estão eniregue;. ao b~avo e intellígente 
general Artb.ur O~ca.1·? N<io se a.:rreceia. o Pre
sidentti que ma.is um g1•0.nde desaske venha. 
cobrir de luto as armas tia Uniüo1 . . 

Nã.o lhe P•11'ece t emeridade. imprudencia., 
imp1•evitlencia, .expôr a ta.es pe1·ígo> umn. 
parte somênte do exer~lto nacional, ~ntril. 
inimi;;os.cujo numero. cujos recursos de. nin
guem sã.o conhecidos~ Não julga a. m"Uio
ria. da Camo.ra. c1ue o governo 1le\•eria. 11..ntes 
dete:·mioru.· que as forç~s expedidona.1ias 
mantenlla.m suas posic;;iie;;, e a.gna.r dem r.o
vos l'ecíirsos, que eu supponho que não po-

O Sr. li3:elisa:L·io de Souza re
sponde e comba.te as cousidera.ções feita.s pelo 
Sr:· general Glicerio. · ~ 

o Sr. E1·ieo Coelho - Peco a. pa
lavra. 

o SR. P RES(DEXIE - Est;·, inscripto D 
Sr. Bezerril Fontenelle, a quem vou conceder 
a. pa.lan-a. 

O SR. BEZER.RIL Fo:.-..--rExELr.E - Cedo o. pa
lavra ao nolire Deputado o S~. Erico Coelbc . 

O Sr. :Pr.esideute-Keste caso. tem 
a. p:i lavr:i. o nobre Deputado o Sr. El'ico 
Coelho. · 

O §r. E1.· ieo Coell10-Compareci 
ta.1•d>. á se5são, Sr. presidente, pelo que peco 
excusa. a. V. Ex. , depois do discurso do 
meu a.m.igo o Sr. Nilo Peça.nha, e j usca.meute 
quando outro nmigo, o Sr . Belis:i.rio de 
Souza. fazia. refe1·encia. à Juta eleitoral ulti
mamente travada no nosso querido ~tado 
natal, para o p reenchimento do cargo presi
dencial. · 
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·-------------------------·--·-------------
Não vou portanto contradizer o illustre 

Sr. Nilo Peçanha; nem tão p~n1co impugnar 
ao Sr. Belirnrio de Souza. 

Venho affirmar á C'amara, como represen
tante do Estado do Rio r1e Janeiro, que não 
estou nestas bancadas por acaso, qual é a 
minha opinião a re~peito íla contenda que 
vejo travrvla entre o meu nobre amigo o 
sr. Nilo Peçanha e o meu não menos nobre 
amigo o Sr. Belisario çle Souza. 

O Sr. Nilo Peçanba é o legitimo represen
tante do 2° districto do Estado do Rio de Ja
neiro. 

Não era necessa1·io que eu o dissesse, porque 
a Gamara já o sagrou como tal, bem como 
a seus companheiros de chapa eleitoral 

Entretanto, o partido no qual se ;1cha o 
Sr. Nilo Peçanha não tinh<1 e não tem, a 
meu ver, forças para vencer na eleição ao 
cargo de presidente c'o Estado que reprernn
tamos. 

O meu illustre amigo o Sr. Belirnrio do 
Souza referiu-se ao resultado da eleição pre
sidencial no municipio de que ambos somos 
:filhos, para estranhar que não tivesse vin
gado. mm discrepancia de votos, a chapa do 
Pa.rtido Republicano Fluminense. 

S. Ex. sabe que não tenho influencia elei
toral. 

O SR. BELISARIO DE SouzA-Mas V. Ex. 
tem amígos; o coronel Costa é amigo de 
V. Ex. 

O SR. Emco COELHO - Não sou politi
queiro ... 

o SR. BELISARIO DE SouzA--Nós outros 
não somos politiqueiros . 

O SR. Emco COELHO-V. Ex. não me quer 
ouvir; não ~ou politiqueiro, nem me en volvi 
na ultima campanha eleitoral no Rio de Ja
neiro. 

Entretanto, posto não esteja a p:Xr das in
trigM particlarin>i, quer me parecer que os 
votos que divergiram dn governo no muni
cípio onde naRcernos, S. Ex. o eu, representam 
um p0quono grupo de fieis ao Sr. Francisco 
Portella, que no Estado do Rio de Janeiro, 
manda a historia que eu lembre, não fez 
partido, m1s ctientella ·emquanto foi go
verno ... 

O SR. B!<:LISARIO DE SouzA-0 telf'gramma 
diz : chapa dos amigos do governo i 05 vo
to3 ; chap:1 da opposição 105. Cito o facto, 
rn::i.:o não Bei si ó verdade 'ro. 

o Srt. ERIOO COELHO-E tanto assim, que 
nem o nome estimabilis;imo do meu amigo, o 
S1°. Baptista Laper, conseguiu. vingar no 
ultimo })leito eleitoral. 

Unn vez que estou na t:'ibuna, e ad ver
tin(~') que está em discussão a lei ele fixação 
do forças, fürei algumas consicleraçõos a re-· 

spei to do Canudos, que está na ordem do 
dia. 

A minha opinião sobre Canudos é que essa 
guerra civil foi promovida pelo clero catho
lico romano. (Hilari·lade geral.) 

Creio que não armei hilaridade dizendo 
algum disparate .. 

O SR. MALAQUIAS GoNçALVEs-V. Ex. é 
incapaz de dizer disparates. 

o SR. ERICO COELHO-O mesmo digo eu de 
V. Ex. (Riso.) 

o SR. ÜLYMPIO CAMPOS-A hilaridade que 
provocou a affirmação de V. Iix. demonstra. 
a sua. injustiça. 

o SR. ER!CO COELHO-A injustiça provoca a 
indignação, mas nunca a hilaridade ; o riso 
não é significativo de desapprcivaç-ão. 

o SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS-No caso, foi de 
desapprovação. 

o Sa. ERIC'.l COELHO-V. Ex. diz que fo i de 
rf'provação, mas é a primeira vez que ouço 
dizer que o riso é um signal de desagrado a 
quem quer que seja. (Apoiados.) 

Na sessão do dia 3 do corrente mez, Sr. 
presidente, expendi, com franqueza e bem in
formado uo.s acontecimentos, a mesma opinião 
que ba pouco reproduzi, isto é, que a guerra 
civil de Canudos foi obra do ciume que oclero 
tinha do proselytismo do Conselheiro. 

o SR. ÜLYMPIO DR CAMPOS-Não ha motivo 
para este cium~ . 

o SR. ERICO COELHO-Uma vez que V. Ex. 
contesta, vou referir de novo os factos, lem
brando á Camara que foi o illustre represen
tante do Maranhão, como o Sr. Olympio de 
Campos, membro d1i lg-reJi., que rn incumbiu 
de trazer á trihuna da Camara provas <lo 
que tanto o clero do Brazil em geral não 
tem cumplicidade com o Conselheiro Antonio 
que foi a primeira ·pessoa a protestar contra 
esse evangelista dos desertos da Bahia. 

O clero do Bahia reclamava ou tr'ora o braço 
forte do poder secular, afim de destroçar o 
Conselheiro Antonio e seu rebanho de fana
ticos. (Apartes.) 

Vem do tempo do imperio a intriga que o 
clero romano move ao prégador de Cánudos. 
(Riso.) 

o SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS-Por amor da 
paz e da ordem. 

o SR. ERICO COELHO-Quanilo o Conselheiro 
Antonio, segundo informou os Sr3. Artlrnr 
Rios, Ampl1ilophio e outros illustres Depu
tados da Bahia, não era o bandido de hoje, 
mas uma bell11 pessoa, que evangelizava o 
socialismo christão, ao passo que levantai-a 
igr,jas , con:;truia cemiterios, praticava obras 
de piedade e caridé\de ; valha o testemunho 
dos illustres representantes da Nação ! 
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E' deste tempo a campanha que o clero 
catholico fazia, afim de conseguir que o go
verno da Bahia mandasse força para de>tro
çar o Conselheifü. 

Emquanto durou o imperio,e a despeito de 
todas as solicitações que os dignita1'ios da 
igreja na Bahia fizer,1m ás autoridades pro
vinciaes para que dispersasse á força o bando 
conseiheirista, D.Pedro II se oppoz a que, por 
motivo de religião, se ateasse a guerra civil 
nos Eertões do norte do imperie; pois S. Ma
gestade não dava guarida ás pretenções cleri· 
caes, pelo contrario, fazia timbre em não vi
sitar os estabelecimentos de educação dirigidos 
por padres,elle que se preoccupava tanto com 
a instrucção publica ! 

o SR ÜLYMPIO DE CAMPOS -Nem por isso o 
clero deixou de prospemr. 

O SR. E1uco COELHO - Prosperan.Jo está 
elle agora na Repn blica. 

o SR. PEDRO BORGES - E proliferando. 
(Riso.) 

o SR. ERICO COELHO-Diz bem, o meu amigo 
representante do Ceará, e não é figura de 
rethorica de S. Ex. : o clero romano no Brazil 
não só está prosperanrlo como proliferando; 
ás escancaras alguns despiram a s0taina 
para contrahir casamento civil ou legitimar 
os filhos e sem numero de outros mesmo 
de batina . tem próle e não pouca. ( Hílari· 
dade.) 

Pois, S.rs. Deputados, no tempo do impe
rio foi baldado o intento espiritual do clero 
romano de empenhar o poder temporal do 
Brazil nesta luta fratricida, a pretexto de 
que o Conselheiro Antonio evangelizava para 
os jagunços. 

Digne-se V. Ex. ajustar contas com o illus
tre representante do Maranhão; n S·.e parti
cular, clerigo com clerigo, mas não com
migo. 

Trata-se hoje, Srs. Deputados, não só de 
restabelecer a ordem nos &ertões da Bahia, 
como de dispersar os fünaticos. 

A' vista do que, por um duplo dever rle pa
triotismo e lidelid lfle da Igreja Catholica, é 
muito de encarecer que os padres, que pro
moveram essa guerra civil, alistem-se vo
luntariamente nos. batalhões que op:'r,1m 
contra o Conselheiro Antonio (hilaridade), e 
raso SS. Revms. recusem-se a combater pela 
Republica e pela sua fé, lembro ao Governo o 
expediente, inconstitucional é verdl1de, rnns 
ju,t ficav~ 1 pela falta tle homells, de rccTntar 
a padraria que n nda var1üt nesta terr.l (hila
ridade), preenchendo assim o hoorailO Sr. 
P ru lente de Moraes os claros do exerci w, 
cujas fileiras raream cada dia a mais. (Riso.) 

o SR. ILDEFON:'O LIMA - o padre Mourão 
póde prestar bons serviços. 

O SR. Eruco COELHO - Para fanatico, não 
ha como l'anatico e meio . (Hilaridade.) Pa,r<c 
oppor ás hordas cio Conselheirn Antonio, faça 
o governo uma leva r1o3 padres que vivem 
na ociosidade e da credulidade. 

o SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS - Ha fon"ticos 
de toLla a especie : h:t fanaticos contra. o 
clero. Si os pai Ires r,evem ir pari1 Cnnurlos, 
de outras classes pó le-se tirar bom contin
gente. 

o SR. ERICJ COELHO - Fanatico por fana
tico; nfío vou contra Antonio Conselheiro ; 
iria a Sergipe contra V. Ex. (Riso.) 

Nos nossos dias da Republica, separatla do o SR. ARTHUR TORRES-Neste cnso acaba-se 
Estado a Igreja pelo Governo Provisorio e a guerra em Canudcs. 
consagrado na Constituição Federal o conceito 
civilizador, de que a Nação não tem depen- O SR. ERICO COELHO - Tem razão o meu 
dencia ou alliança com igreja nenhuma, e é amigo representante de Minas Geraes, era 
indi:fferente ás confissões religiosas, rnjnm de melho1' que contra os fanaticos <

1o Conselheiro 
cidadão5,sejam de estrangeirosaquiresidentes; Antonio se armassem outt-os grupos de ser
agora, Srs. Deputados, foi que 0 clero ro- tanejos da Bahia e Estados limitrophes, pois 
maoo na Bahia conseguiu que o governo es- contra as hordas de jagunços, emboscado,; no 
tadual tomarne '1 peito di3persar 0 grupo matto e cntremostranuo-se no fundo de deslJe
dos fanatic-Js com o Conselheiro Antonio in- nhadeiros e nos pincaros dos montes, as tropas 
clusive,á força das armas e, frustradas as ten- regulares da Republica não podem rlar ba.
tativas policiaes, poz-se em campanha os nos- talha, em risco de perdurar essa guerra de 
sos bravos do exercito e da armada nacional, recursos, que es1 á consumindo som ma~ de d.i
ate debellar a insurreição dos sertanejos. nheiro, com sacrifício de vidas preciosas do 

exercito federal. 
O SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS- Devo lembrar Dê ordens 0 governo, afim de se recrutar 

a V .Ex. que, segundo documentos lidos aqui os padres, não os que são pastores de almas, 
pelo Sr. Mourão,o governo da Bahia conside- vulgo vigarios, mas sim os padres eleitorues 
rou louco o An_tonio Co~selheiro e nãó ore- (hilaridade),que infe:,tam os Estados cta J{epu
colheu ao hospital por falta de logar. b!ica, haja vistas. Paulo, onde todas e-,sas 

O SR. Emco COELHO ---Solto o louco, a au- santas creaturas estão em campo contra o 
toridade policial.a instancias da Igreja, foi-lhe 1 illustr-e chefe do Partido Republicano Federal, 
no encalço até Canutlos. pelo que estou informado. 

Gamara V, II! 
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Queira Q .. hoa1';1,ü:) St•. P!'µ.0~:üe ile ~r. ,ra·3S~ 
e J.JOd~~···, co1np . .11.· brig::.1.da~,d:.:.:3 t.r·u:; J.11 :11a .: ~f!ú:l\ 
a lJ:u.Lraria. . rttte se rnette '1 µ:·e~t-~:·,r cloh;õ~.:; 
em .vez de curar ,[:.!5 :dm;i,; c:irist~~ - · Lembl'o :i.>. E_x. os \"eJ'$OS de Bo~agG, 

«~i q ae.i·oi5. b:1m monat"~ha., tel"solh\1lo 31 

Pam cotnpJ1'_ lui.i~o3 i:cgir.acatos. 
Mandai r'.es.:!n!ul lrn.r esses con\·ent•.1s 

. Em f.lv<>r th p~~_;u: ~,a. e,iifü:ados ,,. 
. (Hilm·idad e .) 

,\gor:1. p;mi. não pa.-c;r.ei· que Yim li. tri
buna :11•ena.:; mmidu pel:l. Í l ! leuç~t(i üc uizcr 
ma! <lo d(lrO ro:m no n o Br;i.zi!. c.1 ;;:i relaç;L-:i 
i.'t. ~ue:·ra. reH:;ii...1:-·a <l~ C l~lld.O:i; dire! ~\ lgua1~ 
p:Lh n·as mab , em l'f':<posta :io Ifü; tt amig.1 e 
c.:>a1p .nliei1-u de !) ,,;(;",i:; :i. o :'r. llefüa:·:o u() 
S.:>m:a, qu•J q_~tr;11ihot1 q •1,; :> ch···fo •hl. opp11-
:Siç.1.ü ruda1nen tat':\\"~nt.:~ ss~ ;: idé.1.. de tlc•:rc
t :lri11C'.:: f• e>:-::t.;v! •) de sit:o n t H ;JJi;1 . 

0 irl'~U !l:ti;;t :·o ;un[gJ a:•;:ru1ueatOU que llilO 
competia ú CL!1na.1~0:. 5 j tti lo lr 11;1'-' só Ll\ll gr ,lYi
da:l ti (ht COlll !tlO,Jro iate~ti ll<>,COIU') t<'mb:~: 1 i d;t 
opprrr r.un'. tl:i.de 1l n. rn.e,iicla. rL ~ ~!!S !_lC'-HS~ O ~le 
g.t :-a.nt ia.~ c(1nsr.il 1 :ciúrn1e~. Eut!·otanto~ func
cíonawlc o C1H1~T~:;S1)J a nin~ueru ca.be cs.;a. 
preNgati \ ' U. ~iu<iO a Catnarii. O S~no.dv do 
accoruo. 

Ar, Poilcr L~gi,b.ti rn, :.;:~c:lusi>,1mcnt•~ ,co:n
Ilete ne:;te mo1nent0 politko t omal' a. mc.i l1l:l 
e::tt:·erna a IJem Ja p:i.ci!ica.,.ü.o d 1 p:üz . 

Ne:>ta. hora o P1·e;hlente Ja llepublic;\ Dilo 
p0dc por um 1lec:·cw !" !Spon:teL· as gilr,tn t iii~ 
con:;tituciona.es ; e a.i1111.i menos o gênerJ l 
c.immanda.nte d<ls t N p11.s n(l Hahkt. 

A tl~c;·.etaç-~1o tlo e.c; l~<tlu d e si t io pelo Coa
l?l"esso é medhh govern:i.:m::i.t ~ti e não oura 
fo'"'isla.tiva p:·opríameato; assim, ~u:i.nJo o 
Cooa1'.esso :.utoriza. o P!'esiilentc a. · ,1eclarar 
a. gue1·1•;i. ou fazer ,i p:i.z em face 1!0 estran
geii•o, :;ão e,;s>.s attribuiçõe5 soberana.s do 
Con~;·essC> (apoi'ld(J.~) que o meu amigo Sr . 
Deli:><trio de Souza põe em dw:hfa. (C.·u~""'" 
.s~ aparte~'). 

O Ciln~t·e~so pótb rlic tar :net',idas de Go· 
v ;;rno. ( .-lp 1iadas.) E ness;, p:i.!'ticular de <'.stafo 
ele si.tio, ê a Ca.mo.r.t, de accor1lo com o Se
na,:o, que ajuiza rla gra;·irl.a.de tlu. comroo
çiio in testina e cta.opport;miJa.tle tle ~USjJe 11· 
de~ as ga~<1.utias cuns~itucionaeo, sem ouvir 
outro poder da Naç.'í.o e, o que e 1113.ÍS de 
notm• confvrme a intclli.>J:cncia da Consti
tulçi:o, o Peesi<lente da R"'Publica. niio te1n 
liberd;tde de veJu.r a metlitia -ic c~to.•lo tle 
sir.io decr.:Lada. p~lo Congre:;so. 

N,J citso da. Ba.iJ.i[J., sob!'e o q11al o illustre 
chcde th opp.:i~iç.'i.o p <lrlarne!lta.t• lemlii-ou a 
suspensão de gar~n Li;~s con:;t ituci 1ma.e:;, tenha 
a ra.zel' us scguiate> reliex ões: 

Já niio são 5'J0, nem 5. 000, porém 10, 
15, 2•J.Oü0 jagunço:;. que, preva.lecendo·se das 

<t !l:rui·M dn Ca.nudcs. olferecem resisteoci:i. 
•t Ó3 no3~1~ w rajosos sold.ado:l', 11 irigidos por 
01Ilda-:s b~ifJ8••S e competeutii:$imos n~ arte 
da. guer ra., reunitlils ~s tres arma.~, ti 1nuitas 
lli•i:,rlld:i.s; ~ sobr.i- o e~ito da expetliç~o mi
lit.1r e sobw a. so~te d<ts ai·ma:s füdet•aes e 
.-solJt·e· o fLLtu~-0- da ReilUblica, cre~éem as 
,1pp:·e; ·cnsõe,;, ao p::i.~so que a~ulto.rn as des- · 
peza.s e com~ o o:o.ngu:o precioso do exel'cit':> 
!m 1.zlleiro. . 

Pct•ga r.. to nest.-i~rionjunct.ura rle males sem 
nume1\:> e· ilu vidas sem uome: não é paro. •1. 
C" mara. c0gi or; e dizei· ptlá. voi: dos amigos 
elo govtrno, si o il!n~tre chefe da oppo:>ição 
le:atirn. !Je1i1 ou ma.l a medida de sus~nsúo 
·~e ~:irantfa.s na. Bahia 1 

o meu illustr e ami!!'O. sr. Belisario de 
$ .iuza. c1!lea·!e que o ·congre:iso u :t<I deve 
pen.•ar i!Jn <le:::r et<lr e;;õa.do d e sitio. sinão 
q tmn•lo o Pre~i1.lenta da Repubtic;i. mandar 
iti1.ct· que~ e,8~• m ~ui Ia é 110· seu a.lto juízo 
nece::;a:·ia e oppo1•tun:l.. 

Pois ca pN!SO pelo coutr ;Lt•io que 11.:l C;i.
ma:.-.i oa do Sc:nado équ., t!e\'"e sortir a ini
<:! :\ti ç-::i. da. mC1Jkb ex:tre11H1. p!lra o caso ex
tr•~:no , s·:ib pcma d <> Congresso ab·licar .te sua 
p:·eN.;;tti rn por e~cellenci:1. ( Jltri10 bem; 
muito be,;i.) 

O:<>;;•, Galeão CarvnEb::t.l-Sr. 
Pr~;ídcnr.o, ~o tomar. a palavra neste de lia.te, 
q uc ;\ln·la. ê rep11t'3.do corno o <la rna.:xl1na 
i1'npoi·tancia. em uma asse1nhlêa yolitico., cão 
ven!Jo p :·opri a. mente fazer consid~rac;Ves so
bra o projecto da lei de fixllçâo das forçM 
de t ·}r::-:i., e ucrn venho apr-e~entar eme:idas 
amplia ti vns ao projecto, ~p;;rquB seria. um 
trao:i.lllo inu til. 

As emenrJn.<; seriam repuil iai'..:is pel:i. ma.iorin. 
goverilo.montaL desta Casa, que para esse fim 
hM'io. de in,.oca.!' a noss:\ cri:;c tiaa.n.::eirn. e M 
c ossas diffi~ulda.de:> economic.-i.->. e aflual as 
emen1la.s serias rejeitadas pela fil'' io.:•ia. . . 

Eu que1'J ante:; aproveitar a largu~z:i. do 
de \Ja tc, que se me oífürece, e acompa.:1hando 
de perto a pra.xe e8ta.helecida. por outrvs 
orad,)r~s. qu e tom~u·a?n pa.1·te n:\ pt•esen te 
,uscus~iio , explicai· a min1111. po~içiio, a. minha 
act:tudc na. bancada pau!ista e o voto sincet•o 
e inconrlicional de apoio qae eu preste á 
opp•)Sição pa.rl:t:ncntar, que se formou ncs ta 
G;unara, :w gJYei·no r.lo Sr. Prudonte de Mo
raes. 

Como ji · declarei anteriormente, Deputado 
a. umo. assem hléa. repu"blkana, com '1.. m i nha 
r esponsabilidade pessoal empcinhada. em suas 
deliberaçõe.;, a minha attitude nesta Ca.sa, a. 
minha uuiiio o.o parti<lo, que declarou- se 
em opp')>i(:ii.o ao Prosidente tia Republle:i. era. 
imposta pela minha. consciencia, era uma. 
coosciquencia necessaria. do meu proee<li· 
m eato :político desde a proclamação da. Re-
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publica. E neste momento, que a todos se 
afigura grave, e em que se preparam os ele
mentos, que vão decidir da sorte das forças 
democraticas, que fizeram e fundaram a Re
pll blica, não posso deixar de vir tambem 
dar o meu depoimento, que é sem autori
dade (não apoiados) mas que reveste-se da 
maior sincerid:ide, pois sou arrastado pelos 
impulsos elo meu patriotismo. Elle prova de 
um modo exlrnberante, que, dada a scisão do 
partido republicano federal, o meu logar só 
podia ser ao lado do seu illustre chefe o S,,. 
General Glicerio que sem querer offender os 
sentirnen tos politicos dos nossos adverrnrios, 
que se acham ao lado do Governo, representa 
inque;;tionavelmente o espirito republicnno 
da nossa Patria. (Apoiados, muito bem) 

Sr. Presidente, não sou um repubii
cano historico. E' verdade que a Republica 
me encontrou moço, e durante o regimen 
passado jamais occupei cargo algum de re
spt•nsabilidade politica ou melhor de repnsen
tação popular. Como liberal estive entretanto 
ao lado daquelles que aspiravam pela fede
ração, e entre elles folgo 'bastante em des
tacar o nome do Dr. Bueno de Andrada, meu 
companheiro de representação. 

o SR. BUENO DE ANDRADA - Com uma dif. 
ferença, é que eu, respeitando princípios, 
declarei-me republicano no dia em que subi
ram os liberaes, e V. Ex. foi eleito Depu
tado. 

o SR. GALEÃO ('AR V ALHAL - V. Ex. está 
eq'.li vocado ; não fui eleito, e nunca occupei 
cargo ele representação politica em meu paiz 
durante a monarchia. Estou declarando 
com -a maxima franqueza, que não sou um 
republicano dos tempos da propaganda, e 
para explicar a minha attitud.s, tenho nec.es
sidade de fazer uma rapida narrativa do m3u 
passado, que é sem valor, eu bem o sei, mas 
ao qual qllero me referir com toda ex
actidão, de modo a poder accentuar perfeita
mente as minhas convicções, e qual o modo 
de apreciar os acontecimentos politicos da 
Republica, e o modo de guiar-me na grande 
crise, que nos assoberba. 

o SR. BUENO DE ANDRADA-0 que é facto 
é que quando faziamos parte do Congresso do 
partido, eu fiquei, afinal de contas, sósinho, 

o SR. GALEÃO CARVALHAL-Tenha pacien
cia o nobre Deputado com a minha contestà
ção. A prova de que V. Ex. não ficou só, 
é que a indicação apresentada por S. Ex. 
foi assignada por mim e por muitos outros 
cidadãos, cujos nomes não me recordo. 

Proclamada '' Republica, incorporei-me aos 
chefes republicanos que tiveram a responsa
bilidade da propaganda.. Os Srs. Francisco 
Glicerio e Campos Salles, figuras salientes da 
propaganda, faziam parte do Governo Provi· 

serio e eram inquestionavelmente chefes 
prestigiosos do partido republicano d0 Estado 
de S. Paulo. O Governo Provisorio encetou 
de~assombradamente a obra difficil da organi
nização da Republica, mas algum tempo 
depois era elle profundamente modificado 
pela entrada do Sr. Barão de Lucena, que 
embora fosse um governo transitorio, foi 
comtudo um governo de franca reacção con
tra os elemmtos republicanos. Dada a eleição 
presidencial e i:laugurada a politica reac
cionaria, foi inesperadamente demittido o 
governador do Estado de S. Paulo, Sr. Jorge 
Tybi;riçá, tendo sido nomeado para aquelle 
cargQ o Sr. Americo Braziliense. 

Tw1os sabem que a mudança politica ope
rada no Estado de S. Paulo teve como causa 
o facto de ter a reputação paulista votado no 
S:;:, Dr. Prudente de Moraes para presidente 
da Republica. O governo do Sr. Ame
rico Braziliense inaugurou forte reacção 
no Estado de S. Paulo, e tão efficaz foi o seu 
effeito, que dias depois eram derrotados na 
eleição para a formação do Congresso Consti
tuinte Estadual os candirlatos da opposição, 
ctpresentados por chefes prestigiosos, como 
eram indubitavelmente os Srs. Prudente de 
Moraes, Campos Salles, Bernardino de Cam
pos, Rodrigues Alves e outros, que compu
nham naquella época a representação pau·· 
lista. 

o SR. BUENO DE ANDRADA - Peço a pa
lavra. 

0 SR. GALEÃO CARVALHAL-Creio que este 
fazendo urna narração exacto dos aconteci
mentos. Tenho a dizer que fiz parte da chapa 
em opposição franca ao Sr. Arnerico Brazili
ense, que mais tarde adheriu ao golpe ile 
Estado de 3 de novembro, e que estive ainda 
uma vez unido aos chefes republicanos, que 
se tinham declarado em opposição ao go
verno do marechal Deodoro. 

Dada acontra revolução e restabelecido o 
regimen constitucional, assumiu o governo 
no Estado de S. Paulo o illustre cidadão, o 
benemerito republicano o Dr. Cerqueira Ce
zar, que na qualidade de Vice-Presidente do 
Estado se havia pronunciado francamente 
contra o golpe de Estado. 

Nessa ernergencia, eu estive ao lado daquel
les que prestaram o mais decidido apoio ao 
governo patriotice do Dr. Cerqueira Cezar, 
que restabelecera a orliem constitucional. 

Eleito Deputado ao Congresso Estadoal, 
conservei-me fiél ao8 directores da politica 
republicana, concorrendo na medida elas mi
nhas forças para o trabalho de organização 
definitiva do Estado. 

A revolta de 6 de setembro me encontrou 
no meu posto, e todos nós, que sustentavarnos 
no Estado a situação politica, prestámos o ma.is 
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sincero apoio ao governo do Marechal Flo
riano Peixoto, que tinha em S. Paúlo o 
Dr. Bernardino c!e Campos como um ele
mente de ordem e r1e gd.rantia, suprema au· 
toridade, que fôra eleita em uma eleição 
disputada, serena e livremente. 

Sr. Presidente, foi ainda durante a re· 
volta, si bem que em dias em queellJ. estava 
agonizante, que teve logar a eleição para 
Prnsidente da Republica. 

o SR. BUENO DE ANDRADA- Agonizante 1 ! 
O SR. GALEÃO .CARVALHAL - Digo agoni

zante, porque a eleição teve lagar no dia 1 
de março, e no dia l do mesmo mez effe
ctua va·se a rendição da esquadra revolt•:da 
na bahia do Ri.o de Janeiro. 

o SR. BUENO de ANDRADA - Aqui na 
bahia. 

o SR. GAr,EÃO CARVALHAL - De aêcôrJo, 
Sr. Presidente, . nós os republicanos do Es
tado de S. Paulo pleiteamos a eleição para 
Presidente da Republica com a rnaxima leal
dade, e tivemos a ventura r~ e - vêr eleito um 
distincto republicau o, que havia sido indi
cado para aquella elevada funcção, como 
canrlidato do Partido Republicano Felleral, 
fundado pelo benemerito general Glicerio, 
principalmente para esse fim, e tambem 
para satisfazer uma necessidade capital na 
Republica, e realmente urgia a orgauização 
de um partido constitucional, que a desti
nasse a garantir a marcha lenta e segul'il 
das instituições republicanas dentro dos mol
des constitucionaes _ 

Sr. Presidente, todos nós devemos con frs
S[tr sem o menor constmngimento e com a 
maxima franqueza,que foi uma sorpreza para 
o elemento republicano a organização do Eeu 
Minísterio, quando assumiu o Governo o 
Dr_ Prudente de Moraes. · 

o SR. PLINIO CASADO - Não ha duvida. 
o SR. GALEÃO CARVALHAL - Não houve 

espirito republicano desprevenido, não houve 
patriota, não houve, em summn,, brazileiro 
sincero que tivesse acompanhar1o desapaixo
nadamente os primeiros passos da admi
nistração do Dr. Prudente de Moraes, que 
não tivesse visto na organização do seu mi
msterio em annuncio de reacção. 

o SR. BUENO DE ANDRADA. - o que é ver
dade é que no começo do governo de S. Ex. 
quanno eu aqui criticava o~ seus actos, ne· 
nlrnm de V. Exs. me acompanhava; ficava 
completamente isolado. (Apartes diversos.) 

o SR. GALEÃO CARVALHAL - Ao mesmo 
tempo, nós verificamos um verdadeiro con
traste. Ao p:isso que o Governo iniciava a 
reacção, a maioria governarnenfal, todos os 
bons elementos republicanos sustentavam 
resignados a S. Ex. (Apartes.) 

o SR. GALEÃO CARVALHAL - Sr. Presi· 
dente, como ia dizendo, era um verdadeiro 
contraste, de um lado um Governo que se 
divorciava dos seus amigos, e do outro lado 
o patriotismo rios elementos republicanos que 
acompanharam o Marechal Floriano Peixoto, 
e que se collocava resignado ao lado do Dr. 
PrU'1ente de Moraes. 

Todm uniram-se e apoiaram o Governo, 
amparando a machina governamental, que 
parl'Ocia querer desequilibrar-si", que parecia 
querer distanciar-se das aspirações de todos 
aquelles que tiuham estado ao lado do Ma
rechal Florianr> Peixoto-

Occupava então modestamente um lagar 
n:o Congresso Legislativo do Estado de·São 
Paulo, e nessa occasião, discutindo a lei 
orçamentaria, tive ensejo de abordar al
gumas questões financeiras, mostrando que o 
Governo do Sr. Prudente de Moraes era urna 
perfeita sorpreza p:1ra todos, quando é certo 
que se esperava U11Ja situação economica mais 
segura, pela resoluçãode algumas questões 
g i•aves, como foram a pacificação no Estaclo 
do Rio Grande do Sul, a amnistia dos revol
tom; e a restituiçãiJ da illia da Triníl.ade. 
Todos e;:ses factos er,.i m apontados, em geral, 
como o prenuncio do restabelecimento do cre
dito, e entretanto o c.ambio em sentido .con
trario descia, e tem continuado a c1escer cada 
vez mais, de um modo assustarlor, trazendo 
apprehensões a todos e principalmente ás 
classes conservadoras_ Si, pelo lado politko, 
S. Ex. fazia uma administração de 50rpreza 
para seus amigos republicanos , pelo lado 
economjco, deixando de seguir uma marcha 
segura no estudo rios problemas fioanceiros 
continuava no expediente do augmento dos 
impostos. 

o SR. RODOL!>HO DE ABREU-S. Ex. não 
teve nenhum plano economico e financeiro. 
Pode-se dizer que tinha por semana uma opi
nião nesse sentido. 

o SR. GALEÃO CARVALHAL-Sr. Presidente, 
aproveito a opportunicb1!e para declarar que 
não tenho relações pessoaes com o honrado 
Sr. Presi.lente da Republica, porque nunca se 
me offeréceu occasião de ser apresenta1io á 
S. Ex:. As nossas relações são portanto mera
mente olflciaes, embora eu milite da política 
r@publicana desde a proclamação das novas 
instituições . Esta circumstancia em nada di
minuía, o respsito ·que votava e voto á 
S. Ex. voltando ás minhas consider>tções, 
affirmo il Casa que profunda preocupação as
saltava o meu espirita pela direcção que dava 
s. Ex. ao seu governo, sobret,udo nos nego
cios concernentes ás classes armadas, que 
acabavam de dar a maior prova de lealdarle 
e do patl'iotismo durante todo o periodo re
volucionaria, qLle havia posto a Republica 
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em perigo. Sem a menor au toridade para 
influir no espirito de S. Ex., ousei com tudo 
dirigir ao Sr. Presidente da Republica um 
appello em carta mensagem , que quero trazer 
ao conhecimento da Gamara, atim de mostrar 
qual o meu modo de pensar nos primeiros 
mezes do governo de S. Ex. e as razões pon· 
derosas pelas quaes me afastei pela primeira 
vez de distinctos chefes republica nos, que 
são hoje o sustentaculo da situação pol itica. 

A carta prowt qual era a minha orientação, 
pois, muitos factos que eu previa, estão se 
realizan'lo . 

Este documento, que passo a Jer, e para o 
qual chnmo a attenção dos Sr s. Depu tados, 
tem a data de 4 de Março de 1895. S. Ex. 
provavelmente nenhum valor li gou ás· mi
nhas importunas palavras, que partü1m de 
um obscuro represen tante do Estado de S. 
Paulo, mas em compensação ·pos:;o garantir á 
Camara, que, embora sem au toridade para 
dirigir-me á 8. Ex . na qualidade de conse
llleiro, como declaro no alluclido documento, 
da minha parte sómente havia o desejo de 
collat.orar no trabalho da reconstituição da 
Republica com a maior pureza de intenções . 

Eu queria ver o Governo perfeitamente 
identificado com todas as forças republicanas e 
principalmente com aquelles, que haviam 
derramado o seu r,angue na defeza das insti
tuições. Vou ler a cópia na mensagem, qus 
guardei, e que insignificantes alterações sof
freu quarnlo passei a limpo : 

q:Exm. Sr. Dr. Prudente de Moraes. 
Santos, 4 de março de 1895.-Saudee Frater

nidade.~Agüra que ces&aram ou pelo menos 
diminuíram muito as congratulações dirigidas 
á V. Ex . pelo gr andioso faeto político or.cor
rido no dia 15 de novembro ultimo, e pela 
terminação pacifica do li tigio das Missões , 
venho do meu recinto obscuro tambem 
apresentar ao illus t,re Presidente da Repu
blica, embora t ardiamente, as minhas sin-· 
ceras saudações pelo inicio do novo período 
governamental, que constitue ao mesmo 
tempo o começo de um:1 novil pllarn politica 
e sorial em nosso paiz. 

Comprehendo que não tenho autoridade 
para apresentar -me á V. Ex. no caracter de 
conselheiro, e nem tive semelhante intenção, 
e>·crevendo esta modesta carta., que sómente 
póde significar o meu interesse expontaneo 
pela felicidade da minha Patr ia . Natmal
mente será desculpada a minha ousadia. que, 
ao menos para. mim, cifra-se no desejo que 
_tenho de manifestar a minha opinião perante 
os amigos leaes sobre a 11 1archa dos acon
tecimentos, que neste momenb se desen· 
rolil.m na n.rena politica. 

No meio rlos dissabores e das reminiscen
cias dolorosas da rec()nte guerra civi.I, r1ue 

ainda continua na fronteira do Estado do Rio 
Grande do Sul, penso cumprir um dever de 
republicauo e de patriota, aprPsentando ao 
illustre chefe da Nação ligeiras considerações , 
qne suppnnho verdadeiras, em vista da pro· 
paganda levantada pela opposição tanto re
voltosa, como constitucional com o intuito 
manifesto e unico de desmoronar tudo quanto 
foi feito pelo Governo do Marechal Floriano 
Peixoto. 

Tenho a sincera satisfação de depositar em 
V. Ex. a mais forte con tiança como repre
sentante supremo do poder publico e rlemais 
considero a passagem do Governo a '.:> Presi
siclente eleito como o acontecimento mai~ irn
p:irtante do Brazil republicano, e o mais fe
cundo em l'fSUltados tendentes á consolida
ção definit iva cfos novas instituições. 

Estudaudo com calma e desapaixonarla
mente· o pequeno passado da RepubI:ca Bra
zileira, dest9. instituição pulitica, que em 
hora feliz foi implantada em nossa Patria, 
vejo que o primeiro periodo presidencial foi 
levado ao seu termo, tendo funccion:irlo con
stitucionalmente todos os demais pod.er es da 
Nação, apezar das grandes difficuldades, que 
forám removidas com os maiores sacrificios, e 
apezar do esforço ingente empregado pelos 
demolidores da 11ituação republicana, que não 
trepidaram no ultimo extremo da luta em 
empenharem-se na guerra civil, desmentin 1lo 
assim os generosos sentimentos, que tanto 
ennobreciam ultimamente as nossas conquis· 
tas politicas e sociaes . 

V. Ex. assumiu o poder no dia determio 
nado pela lei fundamental e tendo recebid· 
do povo brazileiro a mais elevada investi
dura, como do Chefe dó Estado, tem o direito 
de exigir de todas as cla~ses o mais leal e o 
mais decidi<lo apoio ao seu governo. Aos re
publicanos principalmente compete a mais 
estreita união em torno do primeiro magis
trado ela Republica, que representa uma tra
dição gloriosa dos tempos da propaganda, e 
que no momenb é a autoridade lega l, que 
no regimen vigente mais do que em outro 
qualquer, não pode prescindir da adhesão 
de todas as classes sociaes e não pode dis
pensar o apoio dos seus amigos politicos . 

Sou um obscuro soldado do partido repu
blicano paulista e um humilde collaborador 
cta situação, occupando modestamente uma 
cadeira de Deputado no Congresso do Es
tado de S. Paulo. Com a minha respon
sabidnde possoal nccentuada, acompanhando 
os chefes proeminentes do partido, com
bati ao lado de amigos o golpe de estado 
de _3 de novembro, e prestei ao Governo do 
Ma1'echal Floriano Peixoto o mais franco e 
leal apoio até o seu ultimo instante, assu
mindo mesmo publicamente quatro dias 
depois dn, revolta da esquadra em l'i de se~ 
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tembro de 1893 a tremenda responsabilidade 
da.justificação de uma moção perante o povo 
de Santos, reunido em numeroso meeting con
tra o movimento revolucionario, que era 
innegavelmente ligado a um plano de confla
gração geral do paiz com o intento de des· 
truir as instituições republicanas. Devo 
assim ser considerado como um amigo insus
pei to. 

Ainda mais desejo intimamente, firmemente 
ver a Republica amada pelo pJVo e inteira· 
mente consolidada, facto que constitue a 
primeira condição para o progresso de nossa 
grande Patrin. 

Todos os republicanos, sem distinção de 
matizes estão ob!'igados á uma união deci·· 
dirla, soffrenrlo até in,justiças, e encaran'io 
desassombradamente o futuro, devem formar 
um só e grande partido, que desfre.lde como 
programma a ideia capital, que comiste em 
sustentar o governo legal, e pleitear e discu
tir todas as qmstões dentro da esphera con
stitucional. 

Depois de tantas conquistas Jibcraes, os 
bons republicanos hão de se esf0rçar pela 
conservação das ext1•aordinarias reformas, 
que foram elaboracl as pelas novas instituições. 
Hoje não ha urgencia e nem necessidades de 
discussões precipitadas de reformas políticas; 
ha simplesmen:.e necessidade de ser restabe
lecido o equilibrio constitucional, que foi 
passageiramente perturbado pela onda revo
lucionaria, que ainda não está de todo ex
tincta, e sobreturlo havia nma necessidade 
imperiosa de se ter tirado todo partido da 
victoria alcançada contra os revoltosos, para 
garantia definitiva da paz, facto que infeliz
mente nã.o se realizou. Esta at.titude é tanto 
mais necessaria, quando os revolto;os ainda 
estão no extremo sul com as armas na mã.o,e 
pretendem (facto talvez virgem na hlstoria 
das nações civilizadas)impor ao governo con
stitui•lo algumas condições para o. paz, como 
si se tratasse de poderes iguaes,que viam no 
prolongamento da luta uma victoria in
certa. Pasma, ou melhor, é digna de um exa
me sério a attitude dos revoltosos, que na 
phrase incisiva do grande Scipião de Roma, 
nã.o passam de criminosos, que eo.tão recla
mando uma punição severa e immediata. 

V. Ex. naturalmente te ,•á estudado com a 
maxima reflexão todos os acontecimentos sa
lientes occorridos desde o dia 15 de novembro 
de 1889, dia eterno na historia brasileira, e 
que é uma das mais brilhantes datas na his
tori a da humanidade, e forçosamente terá 
reconhecido que a Republica, após tan· 
tas lutas travadas em sua curta existencia 
entregou os seus destinos nas mãos de V. Ex. 
no dia l de março ele 189,1 po1· uma eleição 
notavel, pleiteada com heroismo, pelos repu
blica.nos, como o mai::; frizante pl'otes to con-

tra a revolta, que aliás naquelle dia já esta
va agonizante. 

No dia 15 de novembro, retirando-se do 
governo o Marechal Floriano Peixoto, pres
tou V. Ex. eolemnemente o compromisso fór
mal de defender a Republica em qualquer 
perigo em que ella se encontrasse; recebia 
uma herança gloriosa prepar3.da pelo traba
lho herculeo do verdadeiro partido republi· 
cano,e de alguns patriotas illustres,que adhe
riram sinceramente á nova fórma ele Go
verno. 

A Nação assistiu a toda essa evolução com 
a maxi.ma confiança no futuro e pezou madu
ramente as palavras do presidente eleito, con
signadas no seu rrot.avel manifesto, que esta· 
belecia uma completa solidariedade com o 
governo do Marechal Floriano Peixoto. 

De facto, depois de uma victoria alcançada 
contra os elementos perturbadores do paiz, 
nós, os republicanos, que acompanhamos o 
Marechal na sua elevada missão, esperava
mos unicamente assistir ao prolongamento 
da mesma situação politica, .e pretendíamos 
a continuação de um governo forte, energico 
e patriotico, que jámais pensasse em dar 
treguas a quem tinha tomado armas contra a 
sua Patria. 

Estamos, é certo, em um seculo, em que a 
reconstrucção geral se torna por toda a 
parte a principal necessidarle. Todos reco
nhecem hoje que a nossa acti vidade pratica 
deve cessar de consumir-se em hostilidades 
mutuas para fomentar na paz o aproveita
mento commum do planeta humano. Com a 
applicação destes prfocipios, que são abso
lutos. os governos podem se fortificar, nunca 
abandonando o seu ideal, sob pena de nau
fragio inevitwel. 

Como consequencia da desorientação de um 
demagogo sanguinario, Danton, o grande 
vulto da Revolução Franceza., desappareceu 
com 03 verdadeiros repulilicanos, tendo se 
operado a retrogradaç5o politica que entre
gou a França á dictadura militar de Na
poleão. Da mesma tórma cahiu depois a 
Republica pela <livergencia caprichosa dos 
elementos republicanos, que chegaram ao 
absurdo das amnistias, e que trouxe como 
consequencia a proclamação de Napoleão III 
como imperador. 

Faço estas considerações para provar qual 
é o destino elos governos que se afastam do 
seu programma., e são arrastados pela cor
rente d<i occasião, quebrando inconsciente
mente a tradição estabelecida e cu,minhando 
involuntariamente para uma inteira retro
gradação, não obstante os esforços de um 
pequ 0110 numero de soldados dedicados, que 
sã o quasi sempre vencidos pel~, maioria do
rninante. 
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No caso vertente, ao assumir V. Ex. a 
direcção do governo, os elementos perturba
dores haviam sido esmagados, e ô futuro da 
Republica afigurava.se a todos os cidad.ãos 
garantido, firme e grandioso . Realmente, 
depois ile uma tremencla guerra civil com o 
intuito restaurador, na qual foi derramado 
tanto sangue, a causa republicana sahiu 
victoriosa pela dedicação nos bons republi
canos, e sobretudo pela lealdade do exercito, 
que cóllocou-se unido · ao lado do Marechal 
Floriano Peixoto. 

Conseguida a victoria, era indispensavel 
aproveital-a, completal-a, tirat' ddla todo o 
parti<lo , reconhecendo a gravidade da situa
ção, conjurada em parte pelo Ma·rechal, que 
comprehendeu perfeitamente o seu dever, e 
conseguiu reunir todns as forças indispensa
veis para a~ alvação da causa, que esteve em 
serio perigo. 

O problema era assim encarado debai~o do 
ponto de vista político; descendo á outras 
minudencias. o Governo, pelos poderes compe
tentes trataria de iniciar a punição dos cri
minosos. que tinham praticado tamanho 
attentado contra a sua Patria. 

O dia 15 de novembro era esperado com 
uma so:ffreguir1ão justificada, e todos applau
diram o manifesto de V. Ex .. que traçava 
um programma decisivo- cumprir a lei em 
todo o ~eu rigor. 

Longe do tumulto da vida diaria do Rio de 
Janeiro, posso estudar com mais calma os 
acontecimentos, e expor as minhas impres
sões sem rancor e com a maxima imparcia
lidade, e é por isso que me atrevo a emittir 
o meu juizo sobre a admini:itração de V. Ex., 
desde o dia 15 de novembro ultimo, desejando 
entretanto do intimo d'alma, que os factos 
venham desmentir tudo quanto penso e cou
jecturo sobre a situação politica actual. 

As minhas palavras são filhas do profundo 
respeito que voto ao honrado Presidente; 
demonstram ellas o inteiro interesse que ligo 
aos altos destim s da Republica, e são a 
prova a mais cabal de que me preoccupo, 
com a felicidade, com a grandeza e o pro
gresso da minha Patria. 

Si ellas estão em desaccordo com o pensar 
de V. Ex ., em nada alterará a estima e a 
elevada consideração, que voto ao meu dis
tincto compatriota, hoje laureado em sua 
vida publica, e que possue os supremos dotes 
da honestidade e do civismo, qualidades ute1s 
nesta phase difflcil de transicr,ão, que estamos 
atravessando. 

Pois bem, com pezar, penso que a situação 
da Republica é hoje muito mais melindrosa 
do que uo dia em que o almirante Mello, a 
bordo ele Aqttidabari, intimou a retirada do 
Marechal do poder. 

Naquelles dias angustiosos havia uma li
nha divisorie, clara e nítida: ou havi<t ami
gos elo Governo, ou havia revoltc•sos. 

ii energia e o patriotismo do Marecliai Flo
riano Peixoto tudo conseguiram. 

Não quero entrar aqui em pequeno8 r1eta
lhes da administração, que nenhum valor 
tem, quando a missão principal no momeDto 
era precisamente orv o isar forças pu1TL 1..ater 
os revoltosos em todos os seus reductos. 

Sei perfeitamente que o serviço publico 
em parte. perturbou-se, e que muitos abusos 
foram praticados, mas em compensaçüo l•, Re
publica triumphou, não obstante as hostili
dades, não ~ó da força armada revoltarla, 
como tarnbem da enorme massa llypocrita 
existente no Rio de Janeiro e nos outros Es
tados da União, que forneciam seeretamente 
os recurws para a guerra, notando-se que 
são elles os que hoje pregam a pacificação. 

A organização do ministerio foi rec<'hida 
com surpreza por todos aquelles que tinham 
defendido a l~epublica, arriscando a sua pro
pria vir1a. 

Os ministros da Marinha e da Guerra, 
embora caracterei:; nobres, apresentavam-se 
no Governo de V. Ex. como o annuncio 
de uma reacção, que não tarclarb,. 

O almirante Eliziario Barbosa, que se con
sváraer afastado durante todo tempo da re
volta, guardava ainda as suas reminiscencias 
monarchicas pois até o momento presente não 
conhecemos ainda a :sua profissão de fé repu
blicana. 

Ligado pela tradição e pela disciplina a 
quasi todos os officiaes da armada revoltosos, 
o seu pr!ncipal empenho no governo tem sido 
hostilizar frnncamente todos os officiaes que 
arregimentaram-se ao lado do Marechal Flo· 
riano Peixoto, e golpearam a revolta, mos
trando aos seus compànheíros desviados, qual 
era o caminho da disciplina e da obediencia 
á autoridade constitucional. 

Para corroborar a minha asserção, bazta 
urna simples analyse das medidas posfas em 
pratica pelo honrado Ministro da Marinha, e 
que tem despertado a justa apprehensf.o de 
todos aquelles que desejavam o restabeleci· 
mento da paz na familia brazileira. E' assim 
que quasi todos os commandantes de navios 
de guerra que combateram na revolta teem 
sido desprezados, sendo uns afastados para 
Estados longínquos, e outros empregados em 
commissões diversas. 

Com o indulto concedido ás praças ele pret, 
quai;i todos marinheiros revoltosos, acham se 
novamente engajados a bordo dos na vias de 
guerra, e rnmelhaute medida é em rigor 
contra o ensinamento da historia e contra as 
leis da prudencia governamental. 

Occorre-me a proposito um exemplo que 
lembro respeitosamente a V. Ex.: ~'Quando 
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Annibal feriu a batalha de Cannes, e derro- sabilidade do granle homem, que salvou a 
tou completamente o exercito romano, 10.000 Republica de sua quéda. 
romanos, que fugiram do C<lmpo de batalha .. , O resultado fatal dos acontecimentos será 
e apresentaram-se em Roma ás autoridades inevitavelmente uma nova luta armada, 
supremas, foram immediatamente envindos porque o exercito e os bons republicanos não 
p:tra a Sicilia, srib a accusação de ternrn de- podem consentir na maior injustiça historica, 
sertado do campo de batalha, e emquanto como.seja o processo contra o notavel cida
Annibal prolongou as suas guerras na ltalia, . que foi a inr.arnaçã,) da Republica nos seus 
o governo rle- Roma dispensou systematica· dias mais perigoso3. 
mente os serviçosdaquelles infelizes soldados, V. Ex. bem deve reconhecer, como eu re
não obstante a propaganda e os pedidos que conheço, que sobretudo ao patriotismo do 
eram feitos em 1'avo1' delles.» exercito brazileiro e á sua boa orientação, é 

E note-se que Roma estava com o inimigo que a Republica deve o ter escapado da sua 
á porta, e precizava de soldados p(l ra sua destruição por varias vezes. 
defesa. Nesta. emergencia, julgo qne a reacção 

Este exemplo, entre muitos, é ca.racteris· promovida. pelo Ministro da Guerra contra 
tico, e assim mesmo entre nós, depois de tantos officiaes, que não podem to1os soffrer 
uma guerra. civil tão sanguinolenta, os ma- a suspeição de insubordinados e não cum
rinheiros revoltosos, que constituhm a massa pridore3 dos seus deveres, reveste-a de certa 
combatente, os que atiravam, os homens, em gravidade, e pó le despertar nos companhei
summa, sem os quaes era impossível a ros, e mesmo em toda a classe uma outra re
revolta, não só ficam impunes, como são per- acção, que ~erá uma nova crise para a Re
doados e finalmente voltam para bordo dos publi ~a. 
navios, nffrontamlo com a sua presença os Digo com franque.za á V. Ex., e o confirmo 
poucos, que conserva1·am-se fieis á autoridade pela lei tura que tenho da historia dos paizes 
constituída. civilizados.: é um quadro excepcional o que 

Nas mesmas condições está o acto, que contemplamos; em condições anormaes,quando 
mandou antecipadamente reverter algumas ainda os inimigos rancorosos estão com as 
ilhas fortificarlas para o Ministerio da Ma- a1'mas na mão e ameaçam a esbbilidade so · 
rinha. eia!, é doloro.'O o esp11ctacµlo que se apre-

Devo accrescentar e penso que em geral senta; tod c>s os revoltoso3 chegam tranquilla
tem sido de politica erronea o de-;ejo inop· mente ao Rio de Janeiro e passeiam nas suas 
portuno rle uma conciliação com os elementos ruas com as mesmas garantias, como qual
r evoltosos, que ainda não estão aptos para os quer cidadão, exacto cumpridor de seus de-
cargos de confiança do Governo de V. Ex. veres. . . 

O Ministro éta Guerra, que durante are· V. Ex. que tem tido até agoraoapoioin-
volta foi dispensado a pei.ido de um cargo condlcional de todos os republicanos, deve 
de confiança, em sua administração tem cte- estar vendo com pezar o afastamento rle tan
monstrado, que guarda algum re.;entimento tos companheiros, que portaram-se com honra 
pessoal contra o Marechal Floriano Peixoto, nos dias tormentosos da Republica. Amanhã 
e que se ac!Ht ti•mhem dominado pelas com quem poderá V. Ex. contar para ani
mesmas idéas (1o retrogradação, que vejo quillar os rebeldes,. que estão se preparando 
influir em derredor do Governo de V. Ex. para uma nova conflagração geral? 

Pela leitura do Diario Official vejo que sio V. Ex. em breve ha de ver o vacuo do 
muitos os officiaes de torlas as patentes do partido republicano de derredor do seu go
exer•:ito, justamente aquelles que esti ver.1m verno, a continuar com este desejo inoppor
nas linhas de comlnte, que ~ão removictos tuno ele concll ação e a consentir na plena 
para os Estados do Nol'te e do Sul, com geral liberdade em todos os actos elos ministros, 
applau~o da imprensa que esteve calada du- que, estou certo, não quererão comprometter 
rante o tempo da revolta, e são substituídos o digno chefe do E-;tado, mas que estão pelas 
sem um motivo justificado . su,1s índoles e compromissos conduzindo o 

Por ultimo, o desarmamento da Escola paiz para um futuro muito incerto.e muito 
Militar é a prova a mais exhuberante da re- duvirfoso. 
acção, que tem siúo feita em todos os ramos O plano dos que sitiam o govr,mo de V. Ex. 
ela administração. é afasta1' das posições de confiança todos 

Vê V. Ex. que esses acto3 do Governo. os homens respeitaveis e de coragem, que 
acoroçoando a impunidade dos revoltosos, são pronunciaram-se e bateram-se contra a re· 
simplesmente o preparo para a não appro- volta de 6 de setemb r·o, e estão promptos para 
vação elos actos do Ma1~echal Floriano Pei- novos sacritl.cios,desde que appareça qualquer 
x üto 1rn. proximo, reunião do Congresrn, e. tent:.tti va dR c;1uriilhagem. 
rnfo tiepido em ava uçae, (j ue s0rão tarnbem Hontem a guerra era movida cJntra o illus
um 1:,\111in lio «.G<ltto 1JM<1 exigíe-se a i-espon -1 trn tepLtblicauo, JJ1·. Ra,ngel Pest~1rm e hoje é 
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.centra o prefeito, e mais encarniçada contra de circumstancias a que deve obedecer . E no 
o Dr. Julio de Castilhos, o notavel governa- regimen republicano todos os esforços devem 
doa do Estado do Rio Grande do Sul, e um converg11· p:ira a organização de um partido 
dos mais poderosos sustentacul0s da Repu- forte e homogeneo, que possa cercar a auto
blica . ridade do maior prestigio e da mais elevada 

Hontem era guerra. movida ainda contra o conside1·a';ão. 
general Ewerton Quadros, o commanrlante Já Sis·r.Jnde de Sismondi, cm sua obra no
em chefe das forças em operações no Estado ta vel-l~studos sobre as constituições dos 
do Paraná; hoje são implacaveis os inimigos povos livres-lamentava que na America 
na campanha levantada contra o coronel Mo- fos:;em frequentes as scenas de violencias mi
reira Ct:izar e o almirante Gonçalves. E com li t.ares, de revoluções e caudilhagens, com 
habilidade vão arrastando o Governo por excepção c1a3 regiões colonizadas pelos in-
uma vereda difficil e tortuosa. 1 

V. Ex. não deve illudir-se, pois tem uma g ~e1írazil, que preciza fazer uma excepção 
tremenda respons'' bilidade perante o pa1•tido na Arnerica do Sul, tem sido ultimamente 
republicano, e não é a falsa opinião creada anastado a movimentos contínuos revolu
pela imprens:t suspeita do Rio de Janeiro, cir1narios, devido em parte ás ambições ele 
que deve influir no espírito do primeiro ma- pesw:i.s incompetentes, que não possuem 
gistrado da Republica; ha necessidade ur , uma opinião clara da resprmsabilida·le de 
gente cte cercar-se de republicanos si11ceros actos tão graves, e nem teem a virtude do 
e dedicados, para clar uma nova orientação so1frimento, quando. por acaso são victimas de 
ao Governo; é necessario que V. Ex. me- qualquer injustiça. 
dite profundamente sobre a situação que é 
difficilima, e busque ·conselhos nos compa- Neste meio e·scabroso, compete a V. Ex. 
nheiros desinteressado, e sinceros, que teem vencer todo r•s obices, remover todas as dif
sempre .posto os seus serviços á disposição da ficuldades, já para implautar a paz em toda 
Republica· va~tidão do territorio brazileiro, já para con-

0 esforço deve consistir em contemplar 0 · seguir que todos os confiictos possive•s sejam 
passado que é cheio de ensinamentos, e olhar re,olvidos sob a egide constitucional, tor
para os velhos companheiros da propaganda nando uma realidade o aphorismc creu.do por 
e para a mocidade, que está sempre di~posta José Bonifacio, o patriarclia da indeµend encia 
aosacrificio em defesa da Republica, e assim - a sãpolitica é filha da moral e da ra~ão. 
confiar nos unicos auxiliares, que não de- Nas classes armadas é mbter ri:tanter a dis
sertam na hora do perigo. E' mister que a ciplina., e V. Ex. tudo poderá conseguir com 
Nação não se abata, e que nãri pereça uma sabedoria, sem levantar odios e rivalidades, 
civilização que já é o orgulho do povo brazi- uma vez que encare o problema militar de-
leiro. baixo do ponto de vista republicano. 

Convem notar que nenhum commentario Lastarria em suas Lições de Política Po-
pretendo fazer á resolução energica tomada sitiva affirma com inteira convicção, que 
pelo Governo de moralizar a administração todos os governos bons ou máus, todas as 
e de restabelecer o credito do paiz. constituições liberaes ou não, estão a todo 

Realmente merecerão applausos unanimes tempo ·á mercê de quem tem o commando mi-
o restabelecimento de boas normas adminis- litar, nas nações onde existe um exerci to, 
trativas e o cumprimento exacto da lei. Para que intervem na potitica; accrescenta, porém, 
esse fim muito concorrerão a fiel arrecadação o illustre publicista, que quando a a1feição 
dos impostos, a boa distribuição dos serviços de uma nação é baseada no gozo da liber
publicos, e o funccionameuto regular dos tri- dade e na satisfação que as instituiçõos pros 
bunaes. duzem, póde a defeza nacional contar mai-

Depois de uma época agitada e tumul- com a dedicação dos cida<iãos mdignados 
tuosa, é imprescindível a execução de me- contra urna aggressão injusta , possuindo to
didas energicas, que estabeleçam a ordem dos o mais santo enthusiasmo, a energia dos 
nas repartições publicas, e restaurem a con- homens livres, que combatem pelos seus di
fiança dos contribuintes. o Governo deve reitos e pelos seus lares. 
mesmo resistir a certo sentimentalismo para Felizmente, durante a revolta, vimos um 
poder imprimir uma direcção forte em todos exemplo perfeito, do que vale o amor ás in
os ramos da administração, mormente no stituições, e são estas tradições gloriosas, que 
que diz respeito á applicação dos dinheiros os republicano~ querem ver re~peitadas vor 
publicos. V. Ex., que para conseguir este desiáeratiim, 

Entretanto, si esses princípios são verda-1 deve afastar-se dos revoltosos, até que elles 
deiros em referencia a ad111inistração, o possam .mais tal'l1e offerecer garantias segu
mesmo não acontecem na parte politica, na ras de obediencia á Constituição, e pos~am 
qual o Governo está sujeito a um conjuncto leal e sinceramente collaborar comnosco no 
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dfsenvolvimento e no aperfeiçoamento das grndação, que quasi sempre vae ao extremo 
instituições republicanas, que nos regem. da annullação de muitas conquistas Jiberaes , 

As classes armadas brazileiras comprehen- e muitas vezes pura a destruição das pro
dem a sua elevada miBsão, e fui int'gavel- pr"ias instituições fundadas. 
mente devido á essa boa orientação, que foi Dahi a retrogradação que a historia aponta 
po~sivel organizar-se a notavel resistencia, em muitos paizes civilizados, corno aconteceu 
qui:i destruiu ·os elementos perturbadores, na Inglaterra com a. revolução chefiada por 
que na phrase de Augusto Comte pl'ecizam Cromwell, que destruiu a realeza, sendo de
ser esmagados completamente em uma so- pois restaurada a monarchia, e na Fra11ça, 
ciedade organizada para garantia eillcaz da onde por duas vezes a republica fui destruida, 
paz, da ordem e do progref>so. apezar da resistencia de tanto<i homens nota-

São estas as ligeiras considerações que ti- veis. 
nha a fazer a V. Ex. Asoim permitta·rne, E aproposito convém salientar que os go
que ao terminar, use das mesmas palavras vernos, que se montam nesses momentos 
que .Tavares Bastos dirigiu ao conselheiro . historicos, não recuam deante de qualquer 
Saraiva: offerecendo a V. Ex. · estes esêla- reacção, e eu já tive ocrasião de assignalar, 
recimentos, ouso esperar, que na sua bene- que destruida a Republica em França, com a 
volencia releve a prolixidade f!.os commenta- queda de Danton, os governos subsequentes, 
'llios, e que estenda a sua graciosa tolerancia em franca reacção contra os elementos re
.:c opiniões, cuja franqueza é justamente um publicanos chegaram ao ponto de não per
tributo ás suas eminentes qualidades.- João mittir que fosse <1antaclo o hymno da Mar-
Galeão Carvalhal.» selhesa nas ruas de Paris. 

0 SR. CA~SIANO DO NASCIMENT0 - 0 Sr. 
Prudente de Moro.as tratou os revoltosos no 
Rio Grande de potencia a potencia. V. Ex. 
estava fallando como um propheta. 

VozEs-Perfoitamente, muito bem. 
o SR. GALEÃO CARVALHAL -·Sr. Presi

dente, depois das considerações que lancei 
nesta carta mensagem, ha dous annos, <1epois 
do desrlobramento dos acontecimentos poli ti· 
cos, que estamos presenciando, a minha col
locação nesta assembléa só podia ser ao lado 
do eminente chefe o Sr. general Glicer-io, 
que representa neste momento a tradição 
gloriosa do Partido Republicano, que poderá 
ser vencida pela colligação governamental, 
mas cujo brilho jámais se apagará da nossa 
historia. 

De facto, em todos os periodos revolucio· 
narios da hnmanidade, quando as revoluções 
não podem fundar uma situação definitiva, 
as forças democraticas compostas de elemen
tos populares vencem no momento da acção, 
dominam e dirigem. mesmo os governos du
rante algum tempo. 

Em semelhante phase os governos oriun
dos da .revolução, e que são inspirados tam
bem pelo movimento scientifiw correspon
dente parecem possuir solida maioria gover
namental. mas na realidade semelhante phe
nomeno não se realiza. 

Quando ha um passado, que representa tra
dições de idéas retrogradas que não foram 
apagadas, as primeiras divergencias, que 
surgem, provocam a attenção rlas classes 
conservadoras e dos adversarias, que ficam de 
observação, e si el!es não teem o mesmo pen
samento pulitico dominante, a posse do poder 
para elles significa o caminho para a retro-

O SR. BARBOSA LIM4-- Como hoje aqui se 
prJhibe vivas ao Marechal Floriano Peixoto. 
(Ha outros apartes.) 

o SR. GALEÃO CARVALHAL-Arrastado por 
essa corrente fatal, os governos são guia<1os 
em uma vereda difficil,da qual são a:tfastados, 
são desviados, quando por felicidade encon
tram em seu caminho um verdadeiro homem 
de Estado, um talento formado para reagir 
contra a onda, que vem afinal su:tfoca.r todas 
as conquistas liberaes . 

E parece-me que o governo do Sr. Pru
dente de Moraes está nestas conrlições e S. Ex. 
não é homem capaz de deter a retrogradação 
que está se operando. 

Recorda-me com prazer da opinião de um 
sabio escriptor o Sr. Nivicow, que em sua 
ultima obra - Consciencia e vontade sociaes, 
trabalho de alta relevancia, de immensa in
vestigação scientifica e de grande profundeza 
de vistas, tem muitas observações e reflexões, 
que podem ser applicadas a situação actual. 
Dizelle, que a arte de governar os homens 
está ainda no seu estado de infancia; que os 
governos actuaes guiam-se pelos preceitos os 
mais simples e empíricos, e assim impedem 
muitas vezes pelo seu proprio esforço a rea
lização dos seus proprios desejos e com uma 
cegueira verdadeiramente admiravel. 

Parece-me que esta reflexão adapta-se per
feitamente ao actual governn. 

Na equipagem de um navio, procura-se 
para vigia o marinheiro, o marujo, que tem 
uma vista mais penetrante, um olhar mais 
agudo, e que sabe ver ao longe; nas socie
dades organizadas da mesma tórma haverá 
homens, que saberi\o ver ao longe mais que 
outros, cujo ideal berá mais elevado, e que 
servirão ele vigias para as massas populares. 
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Pois bem, applicando este pensamento ao 
honrado Sr. Presidenfo da Repu hlica, vere
mos que el:e não t ·m esse olhar segul'O, que 
prevê 03 perigos que se apresentam. e. que 
serão a ruina ela Republica. S. Ex. apoia-rn 
em uma maioria, que não t em uma verda
deil'a significaçã.o politica, gu•irda. a oppo
sição parlamentar, composta na sua qu:1si 
totalidade de elementos republicanos genuí
nos, é a unica capaz de reivindi,·ar os prin· 
cipios . primordiaes da Republica. Tenho o 
feliz ensejo de repetir aqui a phrase memo
ravel de Danton, proferida no moment0 mais 
critico da revolução franceza: o l0 de ag. sto 
dividiu a França em íl.ous partidos, dos 
quaes um é apegado á realeza e o ou,tro quer 
a Republica. Este, cuja minoria extrema no 
Estado não podeis dissimufar, é o iinico com 
que possais contar para combater. 

Da mesma fórrna o honrado Presidente da 
Republica, embora tenha ao s~u lado, depois 
da divisão partida.ria provocado uma maioria 
governamental. só poderá contar com poucos, 
com os que estão em arraial opposto p1ra 
a defeza da Republica . (Apoiados.) 

Eis explicada a minha posição. Não posso 
ser solidaria com a fracção governamental, 
que formou-se nf'sta Gamara, depois da di
visão do partido. 

Ao retirar-se da Suprema M·•g1stratura, o 
Sr. Presidente da Republica, deve conside
rar-se feliz, si tive1· deixado como legado uma 
eleição livre e pacifica para a investidura do 
chefe da Nação, que terá logar no dia 1 de 
março vindouro. Si o contrario acontecer, 
terá S. Ex. mais esta pagina a escrever, 
alem dos lançamentos, que consagram a este
rilidade do seu governo em todos os ramos 
da administração publica. (Apoiados.) Então 
poderemos ainda applicar um pensamento de 
Nivicow no li vro citado : apparecem milha
res de volumes todos os annos nos países ci
vilisa<fos e no emtanto rnuitos duram como as 
rosas e são esquecidos em poucos dias ;. o 
tempo faz a sele.3çã.o- e muitas vezes entre 
vinte mil, fica um só volume, que tem real
mente valor para humanidade. 

. O Governo do Sr. Presidente da Republica 
está nesta contingencia : ha de ser compa· 
rado a um desses volumes, que nenhum valor 
tem ; conseguiu .a dul'ação de uma rosa, que 
entretanto não nos deixou o perfume do pro
gresso e da libardade, e do> grandes benefi· 
cios, que eram devidos ao no~so paiz. (Muito 
bem, muito bem. O orador ê cumprimentado.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

O Sr. Pres iden.te-Vae se ler o 
expediente. 

O §r . . 1 ° §ecretar!o procede á lei
tura do seguinte 

EXPEDJE:-ITE 

Requeri mento de Ce~ario José Alexandrino 
dos ::>antas, empregado da Escola Polytechnica 
desta Capital, perlindo que se lhe conte o 
tem po necessario para a aposentadoria.
A' Commissão de Fazenda. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e sem debate 
encerrado, o seguinte 

REQUERIMENTO 

Re1ueir o que a Gommissão de Justiça e 
Legislação, examinando o orçamento do Es
tado de Pernambuco, pa1•a o exercício de 
1898, interponha parecer sobre a constitucio
nalirlade do § 4° do n. !O cio art. 3°, que crea 
o imposto de 6 º/o sobre os generos impor
tados de outros Estado3 e que tenham simi
lares no Estado, tendo em vista· o art . 7° e 
outros da Constituição Federal. 

Sala das · sessões, 17 de julho de 1897 .
Coelho Cintt'.a . 

O Sr. President.e-Tem a palavra 
o Sr. Guillon. 

O §r. GuiUon - Sr. Presidente, 
não venho fazer um discurso de opposição, 
nem mesmo um discurso, apenas venho des
obrigar-me de uma commissão que me foi 
confiada e o faço, devo declarar a V. Ex. e 
á Gamara, gostosamente. 

Poderia, Se. Presidente, valendo-me da 
opportunidade, entrar no goso de um direito 
que me assiste como membro obscuro da op· 
posição parlamentar (nc"ío apoiados), mas não 
desejo no momento levar mais uma acl1a de 
lenha á fogueira que forçosamente terá de 
carbonisar um cada.ver. 
· Não, Sr. Pcesidente, sinto-me feliz e satís· 
feito por ter usaria da palavra ne:;;ta occasião 
em que vejo o · silencio restabelecido, em que 
vejo, póde-se dizer mesmo, a deserção com
pleta dos amigos do · Governo; e, portanto, 
livre dos vislumbres de qualquer pertur
bação na ordem dos trabalhos • 

o SR. MALAQUIAS GONÇALVES-Não apoiado. 
O SR. Gurr,LON-Desejo a paz, Sr. Presi· 

dente, muito embora seja um homem de 
guerra; de guerra, primeiro, por occupar 
nesta Casa um lagar ao lado da opposição e 
de guerra , por vestir a farda de soldado. 

No ent~to, Sr. Presidente, não declina.rei 
do meu direito de critica, do meu direito 
de opposição. Em occa~ião opportuna farei 
aquHlo que o meu dever de patriota e o meu 
dever de Representante da Nação me deter
minam, certo de que arguirei e não procura· 
rei buscar em argucia ou em phantazia as 
bases de minha critica. 
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Não formarei, portanto, um castello no ar; 
procurarei edificar alguma cousa sobre ba,,es 
solidas. 

Sr. Presidente, dada esta pequena expli
cação a V. Ex. e aos meus illustres collegas, 
entro no assurnpto, quo me traz á tribuna. 

Em fins do anno passado, em Porto Alegre, 
capital do Estado do Rio Grande do Sul, um 
punhado de moços esperançosos. republicanos 
sinceros e amigos da instrucção, reuniram-se 
e fundaram um instituto de instrucção su
perior e profissional naquelle Estado. Para 
isto lançaram elles mão dos recursos que jul
garam convenientes para levar a e:ffeito os 
seus intuitos. 

Adquiriram o preciso e em principio do 
corrente anno installaram este instituto que 
denominaram Escola de Engenharia. 

Pois bem, Sr. Presidente, é delle que ve
nho me occupar, mas estou certo que a Ca
mara não deixará de dotar este estabeleci
mento, que serve de garantia futura a esses 
moços, não só quanto á sua existencia, como 
quanto á sorte daquelJes que alli vão beber 
alguma instrucção util a si, á patria e á fa
milia. 

A Escola de Engenharia, Sr. Presidente, 
por certo não deveria occupar a attenção da 
Camara, nem eu pediria della qualquer au
xilio, si, porventura, a lei que regula a nossa 
instrncção superior lhe facultasse meios 
da poder desassombradamente caminhar. 
Ma,s, infelizmente, Sr. Presidente, esses mo
ços pensaram, cogitaram de instrucção de
baixo de uma outra fórma mais consentanea 
com as necessidads actuaes. 

Procuraram por todos os meios livrar este 
instituto daquillo que fosse desnecessario e 
deste modo afasta1·am-se os seus fundadores 
dos progi'ammas offi.ciaes, mas comprehende 
bem a Camara quaes os intuitos nobres desses 
moços, elles procuraram, em primeiro Jogar, 
simplificar o estudo, em seguudo, beneficiar 
os desprotegidos da fortuna, e, em terceiro, 
dar mais solide;, ao nosso ensino profissional. 

Disse, Sr. Presidente, que a escola tinha 
por fim principal beneficiar os desprotegidos 
da fortuna, porque V. Ex., e os meus col
Jegas sabem quão luxuosos são os nos,os 
estabelecimentos de ensino superior, quão 
longos annos são precisos para que .o in
dividuo faça o cul'so completo. Nestas con
dições são necessarios meios para que o in
dividuo possa se sustentar nessas localidades, 
onde se acham esses e.;tabelecimentos. A 
Escola de Engenhar·ia, que poderei mesmo 
chamar escola iwatica de engenl!aria, de8pe
se de todo esse apparato, entra immediata
mente em materia e pr0cura, com uma 
pmticib bem administracla , habilitar aquelles 
que procuram ser dentro em pouco pro
tissionaes conscientes. 

Por isso, Sr. Presidente, foi que a Escola 
de Engenharia afastou-se dos moldes das 
nossas escolas offi.cia<-s e, portanto, das ga
rantias facultadas ás mesmas escolas, de con
formidade com o nosso cudigo de ensino. 

Não quero, Sr. Presidente, por mais tempo, 
orcupar a attenção da Camara e cançar a 
V. Ex.; limito-meaenviaráMesa e~teme
morial ou petição, como melhor nome tenha, 
e delle "erá V . Ex. ,quaes os seus intuitos e 
o desprendimento que ha na sua intenção. -

Nada ha mais jnsto. nem mais rasoavel do 
que aqnillo que a escola deseja. 

Poderia, Sr. Presidente, ser o iniciador, o 
proponente de um projecto de lei, tratando 
deste ass'umpto, mas julgo conveniente, para 
dar inais torça, para evitar mesmo longa dis
cussão, que.porventura, elle possa despertar, 
que V. Ex. rem\)tta está petiç.ão á Coinmis• 
são respectiva, afim de que ella, ·por si mes
ma, conhecendo convenientemente os intuitos 
da escola e os interesses publicas e da Repu
blica, forneça á Gamara um projecto de lei 
sobre isw, ou então emitta 11eu parecer em 
contrario, e nessa occasião terei de explanar 
com mais detalbes o assumpto. · 

Assim, passo ás mãos de V. Ex. o meu 
requerimento, e, ao mesmo tempo, peço aos 
meus eollegas para que me auxiliem a mim 
e á bancada rio-grandense, no empenho de 
dotar a Rrpuhlica, já não digo o Estado do 
Rio Grande do Sul, com um estabelecimento, 
que virá prestar relevantíssimos serviços a 
seus filho3. 

Peço tambem a V. Ex., Sr. Presidente, 
que manile publicar no jornal da Casa a pe
tição que ora envio á Mesa, assim como os 
documentos que a acompanham. 

(Muito bem, muilo bem.) 

Vem á Mesa, é lida, para ser enviada á 
Commissão de Instrucção e Saude Publica,de
pois de publicada em sua integr,, opp::irtuna
mente, uma petição da Escola de Eogenharia 
de Porto Alegre, sobre reconhecimento de 
diplomas expedidos pela mesma, de accordo 
com os seus estatutos. 

Documentos a que se referiu o Sr. Deputado 
Guillon 

lllustres Srs. Membros do Congresso Na
cional.- A Escola de Engenharia de Porto 
Alegre vem pedir-vos o reconhecimento dos 
diplomas, que conferir ele conformidade com 
os seus estatutos, como attestados de capa
cidade profissional, para o fim de poderem 
os seus possuidores, segundo a especialidade 
de cada um, ser admittidos nos empregos 
publicas ou commissões creadas por lei ou 
pela administração publica. Elia não pede, 
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portanto, para si os favores a que se referem 
os arts. 420 e 421 do decreto n. 1.232 F, de 
2 de janeiro de 1891, que a equiparariam ás 
faculdades officiaes, de accôrdo com cujos 
programmas não se organizou. 

A Escola de Engenharia de Porto Alegre 
está amparada pela Constituição d3. Repu
blica Brazileira, que em seu art. 72 § 24 ga
rantiu o livre exerci cio de qualquer profissão 
moral, intellectual e industrial - e pelos 
precedentes do reconhecimento official de di
plomas ou cartas conferi•ias por escolas 
estrangeiras, que tambem não se regem pelos 
nossos programmas officiaes. 

E, como se reconhece r1os documentos re
mettidos ao illustre Sr. Dr. Amaro Caval
canti, digno Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios do Interior, jlintos por cópia, a 
Escola inaugurou.se solemnemente no dia 1 
de janeiro do anno vigente, funcciona com 
toda a regularidade em salas do A theneu Rio 
Grandense, a ella cedidas pelo governo do 
Estado e satisfez todas as exigencias legaes. 

Affastà.ndo-se dos programmas officiaes, 
esta escola teve em vistt\, modestamente, 
crear apenas engenheiros, verdadeiros pro
fissionaes, aos quaes se fornecerá o cabedal 
theorico tão sómente innispensavel á boa com
prehensão do estudo pratico correspondente, 
que será, aliás, amplamente desenvolvido. 

Ainda mais: si por um lado ella procura 
formar verdadeiros profissionaes pelo grande 
desenvolvimento do estudo pratico, constante 
de seus programmas, por outro, augmenta 
ainda a possibilidade de conseguir-se este de
sideratum, dividindo a vasta sciencia do en' 
genheiro em cursos especiaes. 

Assim conseguiremos protissionaes especia
listas, mais habilitados, portanto, em algum 
dos ramo8 da engenharia, ao passo que pro
porcionaremos maiores facilidades aos can
didatos menos favorecidos da fortuna, porque 
com dous ou tres annos apenas de sacrificios 
elles poderão conseguir um diploma, que os 
tornará independentes e uteis á patria e á fa
milia, sem prejuizo, aliás, rlaquelles que pre
tenderem mrrior somma ele conhecimentos 
e que poderão adquiril-os habilitando-se em 
mais ele um ou em todos os cursos da es
cola. 

Para maior facilidade e aproveitamento do 
estudo pra,tico, na mer1ida de suas forças, a 
escola manterá laboratorios, museus e offici
nas, pondo ao alcance dos alumnos, para s.m 
estudo quotidiano, materiaes de construcção 
e de laboratorios de todas as qualidades; mo
delos variados de obras 11e arte, machinas e 
motores de toda as especies e para todos os 
misteres, apparelhos diversos de trabalho e 
tudo o m>1is que possa interessar ao iim que 
se tem em vista. 

como se vê, esta escola se approxirna dos 
moldes elos institutos inglezes e a,meri
canos. 

Apezar de fundada pela iniciativa parti
cular, a Escola de Engenharia de Porto Ale
gre não constit ue pmpriedade privada, ou 
ele associação particular ; ella, prlos seus 
bens presentes e pelos mais que rle futuro 
venha a possuir, constitue propriedade pu
blica, pois, como se verifica elos respectivos 
estatutos, os seus iniciadores, fundadores e 
actuaes administradores, nenhum pro 'ento 
ou direito exclusivo estabeleceram para si na 
sua organização, e amanhã, quando por qual
quer motivo dPixarem-na, levarão comsigo 
apenas a :oatisfação intima de haverem dotado 
a. patria com um instituto de instrucção su
perior de tal magnitude. 

São estes os intuitos da Escola de Enge
nharia rle Porto Alegre; ella visa sómente ser 
util ao engrandecimento da patria; füz, por 
certo, juz, pelo menos, ao reconhecimento 
official de seus diplomas, 

Escola de Engenharia em Porto Alegre, 23 
de abril de 1897. - O director, Alvaro Nunes 
Pereira". 

Acta da inauguração da Esc0la de En
genharia.-No dia primeira de Janeiro <1e 
mil oitocentos e noventa e sete da éra christã 
á uma· ora da tarde, em uma das salas do 
Atheneu Rio Grandense, cedidas a Escola de 
Engenharia, pelo Governo do Estado, pre
sente grande numero de pessoas gradas, entre 
estas os Srs. General de Brigada Dr. Carlos 
Eugenio de An·lrade Guimarães, comman
dante do 6° districto militar, Dl'B.Poggi de 
Figueiredo e. Pires de Oliveira, juiz e pro
curador secmonaes, Dr. James Franco, pre 
sidente do Superior Tribunal do Estado, des
embargador Paulino Chaves, membro do 
mesmo tribunal, Dr. Manoel André rla 
Rocha, juiz da comarca, major Cherubim 
Costa, intendente do município, tenente-co
ronel João Leite Pereira da Cunha, delegado 
judiciario , sub-intendentes municipaes, co
ronel Thomaz Thompson Flores, comman
dante do 13° batalhão de infantaria do exer
cito, chefes das repartições publicas es· 
taduaes e federaes, Drs. Sebastião Leão e 
Victor de Brito representando a Sociedade de 
Medicina, commissão da Escola de Phar
macia, representante da imprens:i,, director 
do Collegio Nossa Senhora da Conceição, em 
S. Leopoldo, Padre Luiz Sarrazim, clirector 
da Escola Brazileira, Sr. Ignacio Montanha, 
commissão de estudantes de Engenharia da 
cidade de Pelotas, Srs. Emilio Nunes, José 
Maria Farinha, e Adolpho Nunes de Souza, 
cngenhe1r·os civis e mi itares, offid;i,: s p· r
tencentes a varias corporações militüres, 
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professores e alumnos da Escola Militar, act-· 
vogados, commerciantes e capitalistas e 
grande numero de Exmas. familias perten
centes á primeira sociedade da C::1. pi tal. o 
director da Escola,Dr. Al varo Nunes Pereira, 
alwiu a sessão, pronunciando um breve dis
curso justificativo dos motivos e das conve
niencias da fundação da Escola. Em seguida 
deu a palavr;i ao 01'. Juão Vespucio de 
Abreu e Silva, orador oficial, que discoweu 
longamente sobre a instrucção publica, de
terminando o papel do engenheiro na so
ciedade. 

Concluído o discurso ofilcial, o secretario 
da Escola Dr. Gregorio de Paiva Meira fez a 
leitura da carta da Sr. 01·. Presiclente rlo 
Estado, Dr. Julio Prates de Castilho~, d .~ s
culpando-se de n1io poc1.er comparecer ao acto 
e cujo teor .é o seguinte: 

então declarou encerrada a ses~ão; de qua 
p<tra constar, lavrou-i;,e a prernnte acta em 
duplic:1ta, que vai assignada por muitas das 
p~ssoas pre:;entes.-Carlos Eugenio de An
drade Guimarães.- J. Francisco Poggi de 
Pigueiredo.-James de Oliveira Franco e 
Souza.-Jusé João P.res de Oliveira.-Che
rubim F. da Costa. -Ignacio Montanha.
Manoel André da Ruclla. -Dr.Sebastião Leão. 
-Germano de Oli veim, pela redacção da 
R,'furma.-Alfredo Porto Alegre, pela · re
dacção do Jornal do Conimercio.- Povoas 
Junior, pelo lliercantil.-Caldas Junior, pelo 
Correio !lo P ovo .-João Maia, pela 'Federação 
-Luiz M. Gonzaga, pela Gazeta da Tarde.
J'. Daudt F., pela E~cola de Pharmacia.-Ar
lindo Caminha, pela E8cola de Pharmacia.
João Leite Pereira da Cunha. - Adolpho 
C. Nunes de Souza,-Manoel Pacheco Prates. 
Alvaro Nunes Pereira.-Joã.o Simplicio Al
vesde Carvalho.-Lino Carneiro da Fontoura 
-João Vespucio de Abreu e Silva.-José da 
Maia Farinl1a.-Alfrerio Leal.-Tenente Ju
veml Octaviano Miller.-Emilio Nunes de 
Souza.-Gregorio de Paiva Meira. 

Illustre amigo Sr. Dr. Alvaro Nunes Pe- · 
reira: Com a maxima contrariedade dos 
meus ardentes desejos, deixo, por motivos rle 
caracter privado, de concorrer á festa da 
inauguração ela E:;cola r1e Engenharia. A 
vós e nos vossos rlignoi companheiro;; de tra
balho cabe-me pedir desculpa dessa falta in
voluntaria. Cumpro, entretanto, o graot 
dever de affirmar-vos mais uma Yez e de 
modo solemne a minha inteil'<1. solidariedade 
com a vossa brilhante e fe :}unda iniciativa. 
emprehendendo a creação de um estabeleci
mento de alto valOl' e que se destina a ser
viços de notavel ímportanci t para o nosso 
E8tado do Rio Grande . Ficáe certo de que 
particularmente ou officialmente nat1a re
cusarei, do que estiver ao meu alcnnce em 
prol da Escola que se inh:ia sob os mais fe
lizes auspicias. Peço sejaes perante tudos os 
distinctos fundadores interprete dos senti
mentos de estima e confiança que me animam 
em face de mais este bello comettimento que 
surge para ennobrecer a nossa terra. Na 
primeira opportnnidade que se oiforecer terei 
summo prazer em visitar a E8cola e rei terar 
de viva voz as seguranças que ora vos envio 
da minha mais alta consid1.wação e elevado 
apreço.- Saude e fraterni "lade.- Julio de 
Castilhos. 

Escola de Engenharia-Porto Alegre, 26 
de março de l81l7-N. 25-Ao lllustre Sr. 
Dr. Amaro Cavalcanti, digníssimo Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do In
~erior-Tenho a honra de passu· ás vossas 
mãos a acta da i11aug11ração da Escola de 
Engenharia de P0rto Ale;i;re, bem como dous 
ex em piares de seus estatutos. Out1•osim, 
satisfazendo as exigencia'> do art.. 419 do 
decreto n. l. ·'32 F, de 2 de janoiro de 1891, 
venho informar-vos que a Escola de Enge
nuad 1 d ~ Porto Alegrn funcciona em sidas 
do A theneu Rio-Grandense, a ella cedidas 
pelo Governo do Estado ; que já está regis
trada nos ter mos c'o decreto n. 173, de 10 de 
'etembro de 1893 ; que suas aulas (do 
l" anno) foram :i bertas no dia 15 do rnez vi
gente com 41 alumnos; que só recebe alu
mnos externos ; que as condições de admissão 
ou matricula e programma con8tam dos es
tatutos juntos ; que, por deliberação do con
selho escolar de 16 r1e,janeiro deste anuo, está 
fixado em 20 o numero de professores para 
os diversos cursos ; que o conselho escolar 
presentemente é co:uposto dus seguintes pro
füssores : bachares Alvaro Nunes Pereira, 
dh•ector da Escola ; Ju venal Octa vi ano 
Miller, Lino Carneiro da Fontoura, Gregorio 
de Paiva Meira , João Ve.;pucio de Abreu e 
Silva, João Simplicio Alves de Carvalho, 
José Marques Guimarães, pbarmaceutico Al
fredo Leal e naturalista padre Arnbrosio 
Sclmpp; que destes funccionam já os Drs. Ju
venal Octaviano Miller, da aulu, de arithme· 
tica ; .João Vcspucio de Abreu e Silva, na 
a ula de desenho, e padre Schupp, na de 

O Sr. Dr. director (1a Escola convir1ou 
então ao Sr. major ClBrulJirn Costa, inten
dente do municipio, a inaugurar a Escola rle 
Engenharia de Porto Alegre. Todos ergue
gueram-se e o Sr. intendente declarou inau
gurada a Escola de Engenharia de Porto 
Aleg r·e, congratulando-se com o Rio Grande 
do Sul, de;rjando a nova Instituição toda a 
pro::;pel'idaile; e o di rector da Escola ergueu 
viv:1s ao Rio Grande do Sul e á Republica 
Brazileira, em quanto va1· ias l' '.lnclas rnarciaes 
postadas nas immediações do l'Bcinto exe· 
cutavnm o Hymno Nacional, o Sr. director, 
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estmlos dos terrenos, mineraes e vegetaes. 
Es a escola se guiará pelas 1 ;rescripções le
gaes relativas, e com o maior agrado prestará 
as informações que forem requisitadas pelas 
autoridades competentes, bem como fran
queará o estabelecimento ás visitas das 
mesmas. 

Sande e fraternidade.- O director, Al'Varo 
Nunes Pereira. 

O §r. Martins Junior-Sr. pre
sidente, do mesmo modo que o illustre Depu
tado pelo Rio Grande do Sul, que acabou de 
occupár a tribuna, eu tambem não venho 
fazer um discm•so politico. 

Aproveito a hora do expediente para refe
rir-me a duas petições, que, ha mais de mez, 
tenho em meu poder, de duas corporações rlo 
meu Estado, e que solicitam da Gamara dos 
Deputados, ou melhor do Congresso, medidas 
asseguradoras do direito, qde ellas julgam 
for e que eu reputo serem j ustificadis;limas. 

Trago, por consequencia, Sr. presidente, 
ao conhecimento r1a Gamara rlos Deputados, 
uma petição da Sociedade dos Artistas Me
chanicos e Liberaes de Pernambuco. 

Esta petição, feita pela directoria dessa 
socieílade, que é uma das mais benemeritas 
associações que o paiz póde possuir, e que 
tem prestado extraor11inarios serviços á erlu
cação industrial da mocidade artística do 
Recife.e que tem sido a introductora de todos 
os melhoramentos para a classe dos operarios 
mechanicos e librraes ; esta petição-repito 
-parece-me, deve merecer da Commissão de 
Orçamento desta Camara ser tomada na mais 
subida das considerações. 

Tenho em mão, Sr. presidente, a petição 
dessa associação, mas não lerei para não 
alongar ainda mais os trabalhos da sessão 
de hoje. 

Nesta petição, Sr. presidente, ella expóz 
longa e lucidamente a situação horrível em 
que a crise actual,em quese debate o paiz,tem 
collocado os artistas de Pernambuco, e fazem 
ver que é a primeira das que se dirigem ao 
Congresso, desde que essa crise explodiu, 
afim de pedir medidas indirectas, mesmo 
porque só medid,1s indirectas é que pódem 
ser tomadas, afim de que poss 1m diminuir o 
estado precario em que se acham as classes 
trabalhadoras em Pernambuco. 

Referem-se os signatarios da petição, que 
vou enviar a Mesa, aos artistas marcineiros, 
torneiros e empalhadores e os de industrias, 
ou artes congeneres, tod'Js filiados á marci
naria, fazendo notar á Camara dos Depu
tados a miseria que se vê diariamente em 
Pernambuco, porque <l sabida a grande pro
g1·es:;ão crBscente que v<<e tendo a importa
ção ele moveis estrangeiros para o paiz, im-

pedin1fo assim que o trabalho artístico dos 
operario3 nacionaes se manifeste, como era 
de esperar, muito principalmente em um 
paiz. como o nosso. que possue as melhores 
madeiras e cuja mão de obra já quasi que 
não póde temer a concurrencia. 

Demais, Sr. presidente, todos nós vemos o 
absurdo que se nota nisso, pois que, por 
causa d.elle os nossos artistas, que tanto pre
cizam, ficam quasi sem trabalho. 

A petição refere-se tambem á classe dos 
ferreiros e caldeireiros, que se veem na triste 
contingencia de não poderem dar expansão 
ás suas habilitações, por isso que actua.lmente 
todo o trabalho de ferro de que ha necessidade 
no paiz e que aqui é feito, por acaso, sae 
mais caro do que qualquer outro que se 
mande vir da Europa. E isto porque a ma
teria prima é extraordinariamente taxada, 
com grande prejuízo dos artistas nacionaes, 
que não podem, não só dar expansão á sua 
actividade, como mostrar suas aptidões. 

Vê V. Ex., Sr. presidente, que a Commis
E!ão de Orçamento ela Gamara deve attentar 
sobre este assumpto, mesmo porque, quem 
sabe, si dahi não resultará grande beneficio 
rara o proprio fisco, para apropria industria, 
pois a Commissão de Orçamento pór!e taxar 
os moveis estrangeiros em um sentido pro
teccionista. 

Não quero entrar na explicação dessa me
dina, mas tambem não se poderá dizer que 
ella seria odiosa, visto como é bastante lem
brar-se que os Estados Unidos devem a sua 
grandeza quasi que exclusivamente a ella. 

Como disse, não vou entrar no que seja 
proteccionismo, e, por isso, apenas fiz esta 
lembrança á Camara,afi:n de mostrar, si ella 
tomasse mediclas dessa ordem, nada haveria 
de mais. 

Portanto, pelo que expuz, vê-se que as 
classes operarias elo nosso paiz, sem pedir 
medidas proteccionistas de ordem alguma, 
pedem apenas um certo numero de condições 
geraes que lhes possam permittir mais se
guros meios de subsistencia. 

Devemos tomar medidas que ponham a 
salvo da miséria, não. só os artistas mecha
nicos e liberaes de Pernambuco, como os ar
tistas de todo o paiz. 

Devemos fazer mais pelos nossos artistas, 
do que pelos artistas e-trangeiros, me,-mo 
porque os nossos, além rle viverem no meio 
da crise que atravessamos, teem o contra
choque das nossas lutas politicas, aggravado 
ainda mais pelo choque da falta de meios de 
subsistencia. 

A outra petição que trago e que tambem 
mandarei á Mesa afim de que vá á Com
m1ssão respectiva e que me parece ser tam
bem a Commissão de Orçamento, é rlos pa
trões e remadores Lla Alfandega de Pernam-
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buco, que fazem ver, explanando a sua si- V. Ex. que sirva t!e padrinho a uma pre
tuação, que não é com 2$500 diarios que tenção dos infdriores da armada e da infan
póde hoje viver um homem com familia, 

1 

taria de marinha, que ha um anno, mais ou 
sendo obrigá.do pelos regulamentos em vigor menos, jaz no pó 1los nrchivos desta Gamara. 
a fardar-se e manter-se sempre em um es- Esses bravos defensnres ela Patria, que tão 
tado de representação decente. Eu sei, Sr. bom serviços teem prestado, s~rviço3 de que 
Presidente, que a fat<1lidarle das circums- V. Ex. póde dar t estemunho, porquanto, 
tancias e por outro lado um programma go- quando simples capitão-medico, acompa
ver:~atlvo, que vejo annunciado, em que se nhando a expedição ao Paraguay, teve occa
p1'onuncia realmente o pavor para certas sião de observar os feitos ingentes dessas 
classes e instituições. turlo isto está a mos- classes, bem merecem, ou antes, teem direito 
trar que os pobres homens a.que me refiro e a protecção do Congresso e a ser equipa
da cuja petição sou portador não serão at- ra.dns em certílS vantag-ens, não só aos infe
tendidos. Mas, si eu tivesse a autoridade riores do exerdto, como tambem ·a tantas 
moral para dizer d'aqui alg11m •i. cousa as outras classes, como a dos patrões, rema
Commissões de Orçamento e da Fazenda e dores, ·etc_., dos di !ferentes Arsenaes de 
Industrias, a quem supponho ter1'\o de ser Guerra, que esta Gamara constantemente tem 
remettidas essas petições, eu diria que não beneficiado. 
é absolutamedte com o massacre, permitta- Essa petição jaz no pó <los rrchivós, e 
se· me a expressão, com o massacre consciente eu pedir.li a V. Ex. pnra mandar des
a queridos d>ls classes trabalhadoras, 0m enterr<1l-a e interceder como seu padrinho 
uma situação como é a a,ctual do paiz, que junto á Commissão de Marinha e Guerra, 
se fazem economias, ou, a ;tes, que não é á afim de que, estudando-a, conceda aquillo 
custa absolutamente dos esforços do trabalho que for possível nas forças do orçame11to. 
o mais penoso de homens, em cuja classe 
nós outros republicanos devemos crear a base 
e apoio seguro para as instituições realmente 
democraticas. que se deve fazer economias, 
esquecendo o mal a que levamos assim a so· 
ciedad0, creando por baixo della um verda
deiro vulcão, que não sc<i si explodirá muito 
cedo, mas que virá a explodir, si por acaso 
as classes trabalhadoras, que não .teem uma 
outt'a compensa<:>ão de ordem moral e intel
lectuaI, que nós podemos achar na vida pu
blica, entenderem que so1frem e que não 
attendemos aos seus reclamos, porque a fa. 
talidade a isso nos obriga, e que o seu 
mal·estar não nos move a diminuir a sua 
affiicção. 

São estas as considerações que tinha a 
fazer, e, terminando, peço a V. Ex:. se di gne 
de mant.lar ás com missões respectivas as pe-
tições a que me refiro. · 

o SR.. PRESIDENTE-Serão enviadas á Com
missão de Orçamento. 

Veem á Mesa, são lidas e enviadas á 
Commissão de Orçamento as seguintes 

PETIÇÕES 

Dos patrões e remadores da Alfandega 
de Pernambuco, pedindo augmento de ven
cimentos. 

Da Sociedade dos Artistas Mecanicas e 
Liberaes de Pernambuco, pedindo a adopção 
de diversas me<li•las para cessação dos males 
que aflligem a classe dos artistas nacionaes. 

O §~·. Coe.Uno Ciiuta·a (pela 
ordem ) - Sr. presideute, venho pedir a 

o SR. PRESIDENTE - A petição deve estar 
sujeita ao estudo de alguma Commissão. Si 
está no archivo, é porque a Camara já deci
diu alguma cousa sobre ell1t. 

o SR. COELHO CINTRA - Com a mudança, 
perrnittn-m'l V. Ex. esia explicação, da Com
missão no termo da l 'gislatura. esses papeis 
foram recolhidos ao archi vo, e a nova Com
mbsão, natur,1lmente. não tem conhecimento 
de semelhante petição, que entrou o anno 
passado aqni, aco1npanhada de um impresso. 
Por esta inrlim\ção é facil encontral-a, e 
V. Ex. fürá o favor de a patrocinar junto á 
Commissão. 

O SR. PRESIDENTE - Vou mandará Secre-
ta.ria para informar. · 

O Sr. A..lcindo Guanabara 
diz que não é de somenos importancia o as· 
sumpto ,,ue o traz á tribuna; e só por isso 
'spera que a Gamara lhe releve a im
pertinencia de occupar-1he a attenção em tão 
adeantada hora da sessão. (Não apoiados.) 

Deu-se nas ultimas semanas um verdadeiro 
escaodalo diplomatico. O Sr. Ministro das 
Relações L xteriores e o Sr. Ministro do Bra· 
zil em Pariz travaram-se de razões pela .im
prensa, e disputaram entre si, por causa das 
responsabilidades que incumbem a um delles 
nas negociações que precederam a assigna
tura do tratado de arbitramento de 10 de 
abril deste anno. O Sr. Ministro das Relações 
Exteriores foi accusado pelo nosso represen
tante em Pariz <1e haver feito á França, 
naq uelle tratado, condições que a legação 
em Pariz, com o auxilio do Sr, barão do Rio 



SESSÃO EM 17 DE JULHO DE 1897 377 

Branco e formal annuencia do Sr. Presiclente 
da Republica, recusára subscrever. 

O Sr. Minstro do Brazil em Pariz foi ac
cusado, por sua vez, em nome do Sr. Mniis
tro das Relações Exteriores, de haver pro
posto uma «humilhação jámais infiigida ao 
Brazil», e de perturbar a nossas relações com 
a França. Ambos, porém, concordaram em 
um ponto: é que a legação de Pariz, de ac
cordo com o Sr. barão do Rio Branco, propoz 
um projecto de tratado, cujo texto se acha 
na Secretaria das Relações Exteriores. A 
Gamara tem todo o interesse em conhecer 
esse projecto e a correspondencia trocada, 
por occasião do litígio da Guyana, entre a 
Secretaria das Relações Exteriores e os Srs. 
G. de Piza e de Rio Branco. 

E' sabido, de facto, que o tratado de 10 de 
abril de 1897 submette a arbitramento terri
torios brazileiros que nunca foram seriamente 
contestados. e permitte que o arbitro examine 
as pretenções da França até o rio Branco, no 
Estado do Amazonas ! Ora, esse territorio 
nunca foi contestado ao Brazil. Em 1'884, a 
França mandou ao territorio contestado.como 
~gente seu, o Sr. Henri Coudreau, que con
tinuou a r;er o mais activo dos auxiliares das 
pretenções francezas por espaço de dez annos. 
Ao regressar da sua primeira expedição, o 
Sr. Condreau publicou umi obra em dous 
volumes - LA F'RANCE EQUINOXIALE, Eludes 
mr les Guyanes · et t'Amazonie. 

Ora, no 1° tomo dessa obra, á pag. 246, en
contra-se a opinião desse agente francaz, 
externada em uma confel'encia feita pJrante 
a Sociedade de Geographia, de Pariz, sobre a 
questão do t':lrritorio contestado. Que dizia 
o agente francez ~Depois de haver historiado 
as pretenções historicas· da França, dizia o 
seguinte: 

«Mais entre ces droits diplomatiques, qui 
representent les prntentions extrêmes de la 
France et la possibilité d'un accórd, il y a 
un abime. 

ll est bien evident que le B.itÉZIL N' ACCEPTERA 
PAS DE TABLER AVEC NOUS SUR DE TO:LLES 
PRÊTENTIONS. La seule atfirmation otficielte 
par notre gouvernement de semblables reven
dications aurait pour resultat immediat de naus 
mettre en fort mauvais termes avec l'empire. 

Un . medíocre arrangement vaut mieux 
qu'un bon procés. Et d'ailleurs, il faut bien 
tenir compte du PRINCJPE DU FAIT ACCOMPLI, 
príncipe qui, en Amérique et partout, regit 
et simplifie cette question, toujours obscure, 
des pays contestés. 

Nous NE POUVONS PLUS AUJOURD'HUI FAIRE 
VALOIR NOSPRÉTENTIONS JUSQU'AU RIO BRANCO 
LE RIO BRANCO NE SAURAIT ÉTRE CON
TESTÉ, CAR LG::S BBESILIENS L'EXPLOI
TENT ET LE PEUPLENT ,» 

O amura V. III 

VozEs~E' extraordinario ! 
o SR. ALCINDO GUANABARA - Pois o 

tratado de 10 de abril deixa pôr em liti
o-io e mancla submetter a arbitramento esse 
territorio, que o agente da França decla
rava, ha 12 arinos, não poder ser contestado 
ao Brazil ! 

Ha mais ainda: em 1894, ha tres annos, o 
Sr. Elisée Réclus poz termo á sua grande en
cyclopedia geographíca, publicando o tomo 19° 
e ultimo da Nouvelle Geographie Universelle, 
edita.da por Hachette. O illustre geogr'.1-pho 
francez consagra, nesse volume, um c_apltulo 
ao te!'ritorio contestado (pag. 85). VeJamns o 
qtie diz :-« A' l'ouest, diz elle, á l'.,uest, 
toute la vallée du rio Branco est devenue 
incontestablement brésilienne, par la langue, 
!es mceurs, · les relations politiques et com
merciales.» E accrescenta com razao (pag. 86): 
-« L'Histoire ne se décrete point; elle se fait, 
ignorant Iestrai tés et les con ven tions. » 

Agora, que um tratado tenta modificar 
esse estado de cousas, precisamos conhecer 
todas as negociações que o precederam. (llfui-
tos apoiados). _ 

O orador espera que o Governo nao se re
cuse a fornecer esses documentos, abroque
lando-se nas conveniencias diplomaticas; não 
86 porque o tratado já esta sujeito á consi
deração da C:1mara, como ainda porque, quer 
o ministro do Brazil em Pariz, quer o ML
nistro do Exterior aqui teem julgado util e 
opportúno abrirem polemica sobre o assum
pto. (Apofodos). 

Ne;tes termos, envia á Mesa o seu reque
rim mto. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto em 
discussão o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que a Mesa da Gamara solicite do 
Presidente da Republica, por mtermed10 do 
Ministerio das Relações Exteriores, cópia do 
projecto de tratado sobre limites entre a 
França e o Brazil, enviado ao Governo pela 
Leg< ção Brazileira ªII!- Pariz _; e bem assim 
copia da correspondenma r~l~tiva: a essa ne
gociação trocada entre o Mm1ster10 do Exte
rio:· e os Srs. Piza e Rio Branco. 

Sala das sessões, I 7 de j ulbo de 1897. -
Alcindo Guanabara . 

O Sr. Lauro Muller (pela ordem) 
-Sr. presidente, pedi a palavra pela ordem 
para ponderal" a V. Ex. e á Gamara que, 
sendo gravíssima~ as revelações que se nze
ram a proposito desse requerunento, eu que
ria saber do illustre leader ou de algum elos 
sr•s. Depntaclos da maioria, por S. Ex., o que 
pensam a este respeito, 

48 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 11:25 + Página 28 de 30 

378 

Em ~eguid1i .& on~e:r'l'''ªª a <liscu;sii.o e 
adü1da. .a votaç:ão (10 req uel'imento <lu s~. Al
cir'ldu Guan~bara.. 

Vão a imprimir os ~eguir.tes 

N·. 73_... isg; 

liirh-'f'crc (} rcqicer:~Hc;1to ein qui: n. Lyci Ga
detltà Jlr.1·gwJs F.:n·ci1·a. filha do J«i!ecidõ 
t1Jne~)le 1·cformado do e.>:1Ycit<l Joaquim F1·m1-
ci«co Ga,lelha, pede clecaç<io ao dG·bro do 
meio soldo, que aclirnlmtmlt~ p~rc,,be. 

No inclusorequi:rimeoto. pede D Ly~ Ga
delha ~fo.l'ques ferreit·;1. ti lha d<J tenente re
formado do exercito Jo;~quim Francisco Ga
dellrn. elefa.('ão ~tü dobl'o do meu soldo, no 
valor de 3:~$ mensaes, que etla. a.ctuulmente 
pei·c<•he. 

Convenr.íd:t. emb01•a. rla procec1encia rfas al
Ieg:;.çõe> feitas pela~ supplk:a.ncc. :«:redita, en
tretanto, a Cornnüssii.o,que na. actua.l situaçfto 
financeira (to f\~azH tle\·em sei• envitladJs 
todos o:> e~fo1•ço$ pn.ra reduzi!' os enc.-i.1·go> 
orçameotarios,e. entre· outros. cerceai· ri~o
rosamente as ve?·i;as tlestiuadas âs clas;;es 
inactivas. por mais dotoroso que seja esse 
dever em relaçã.o a callOs p:1rticu !;ires. 

Po1· esse motivo, ê de pa1:ece1· a Com missão 
que s~ja indeferida a petição •'e D. Lya Ga
delha~farques Feneii·:i.. 

Sa!:i. ilas Cominiss5.o. 13 do ,julho d~ !807. 
-Jn/io ch<'.IU•!~ ~Vcic'J., pre>i·1cute. - .Jo<''i.o 
I'aru.l~·,i C•i/nye;·ns" 1·elatur_-1\,.ar1ud;·a Ji<íiiur. 
-.R,Jdri!Ji1c.< l·!:mandes.- Pi.1!1ciro Jv.>iiot.
Tclles d1: Jlei1e=e.1·. 

:N. 74 - 1$97 

Indefere. o regv.eri111c>'tn ~>11 que CAagas. D1!

pt(1,I & <~o;J1p ... e I···,·a.r1cisc·o l?ibt:i7'o Gu~10(1-
1·lies1 per/e.rit H-1ilt'.t .'fi~&liC'nçao a1rr..Hal 1Jc 
300:000f;., dn,.ante 25 a11no.~. ein fa1:or de 
uma co,;1panhia giu~ o;-g(rní~are11~ pani a pro· 
yaganda do cafJ no esli-a1iyeíro 

A Commissão de Fazend:.1 e lndu~trh, a 
QUê?J' roí p1·e>ente tim r~quHimento (!,, Cli:t
gas, D:ipl'at & Cu111p .. e Francisco Rii1eí1•0 
Guirna1·5.es, em que solidtam do Congresso 
Nacional uma subvanção :tnnual de 300:0ü!J$, 
durante 2-5 anno~, em fo.vor de uma com
:panllia que os supplicantes se pr·opoem fun
dar c?m o fim de tazer propaganda de cafe 
em clt vci·sos pa.ize> estra.n."<'Íros ; consirie
r~rn(tO q ne uã.o ~ô. no proprio" commercio es
ta.~ (:,;rnpr·eh~nt1irlas a.s dC$pezas impreseíndi
ve!s par·a a conquisto. de u•.•\·os mcrcrt<ios, ca
bendo apenas aos Po,1eres PuhEoos indirecta.-

menté.:i.uxili:n MOS í,fütativas. como tam
be1n que'" situação 1\n;tuc~ii>a do Bt·azi.l nU.o_ 
perrmt1.c conceuer ·o.:; favores quaes os 
pretendl·los pelos _peticionarias ; ·e de pare
cer que seja ind.eterifo. o r·<!querirnento de 
Clla.gas, .Dupl'at <S: Comp. e Frandsco Ribeiro 
Guimar5.~- · 

Sala. das Cmnmi>;~iie>. li de· jullll:i do !B97. 
-Jo,10 , t1<g1<.<fo "Yeii:a, pmsidente.-.Tu<To Pwn
r.li1i Calop11m.i. 1·eb.tor·.-Tclli:s de Jfr;ic~cs.
Rodrigtk'::> "Fê1·,t~1.iirle.~4-J.'i1i.ftci3~0 Junie>r •. 

K. 75- 1897 

liirlefere o i·~qt!Cí"iJiie;i10 c1n Q!!C o e11.1;enlwi;·o 
.1(/0>1.<o de Dli~eim .Jí&v.~uei-q_tie Jf,i ,-unl1ffo 
peite Uic ~ajr;, t:ú1tli1do o teu1.po 1.la servi~o ~uc 
1e~e como atum.ao rio <.:oUevio .i.\'cirnt a da 
Escola de Jlarin!a1 

· A Commissito •lc Fazenlu e ln•lustria, a 
quem foi pre:;ente um requel'imento do en
g<>.tiheiro "t\'Íl Atronso •leüliveit"J. A!buqu~l'- · 
que J.l:~:·aHhil.o, em que :pede lhe ~ejt1 ~ontado 
o tc1npo tle serviç:o que teve como aluinuo uo 
..:ollegio lofava.l e· na Esml:L de ~fa.I·inha ; con
side!'awlo que to.! tempo Sl'• p0de ser cont~do 
pa.r;L cll'e:to,; a•lm1111~ini.ti·.-o.s quamlo conli
nu:u· na cm•reira navJ.L u.t1uelie a quem w.1~s 
serviços pO$S:tm (tproveitat· ; conshforitrn\o, 
por outro !;~do, ter o Jle&kionar10 abamlo~ 
na.elo essa cnrreit•:i. cumo i1i·ov,, o sc!l diploin:l. 
s~ientilicú ; ,-. de p;creeer• q t1e sejtt indeferido 
'' 1·.:r1ué·1·imen1,,, do engentieíro c\\-il "\1fOJJ$O 
de Oltvdm Afouquerque ~far·anll:1.o. 

Sala t.la_., Commi~si>~$. 17 do julho lle !897. 
-Jo110 ..lt~f/t(:<lo "Vâoo, presilleat~.-Ja,<o Pan
did Calo geras, l'd'1.tot .-'.l'dle.< tl.; ,;{~;ic~cs .
Rodri!)HCs F~nia11de:; .-Pi1ikeiro Jv.,iior-. 

N. 76-1397 

L1de{e1'e o ,.eqw~1·imento cm q!<C o e>'<genheiro 
"liiguet de 1'eii;~ e ,tryv!lo, dir~c/01· (la E>
:nrda de Fai·o da .';«,; V;·u.nci.~co, pede que 
~'\eja co"4tt1.do pa-;~a os e/{eU-o~~ de ~ua aposen .. 
tadol'ia iodo o te "1po ~L!e tem se;·cido na in
terior do pai.;. e•n riic~T~ns cór11rnisões do 
111in.i<ten'o da f ,ufo.<tri11, Viaçlío e Obras Ptt· 
blir:({,.~ 1 com. M111. "'')'o win. sú/iai·a.rlD dti 11r,:
nc;i·ia. da U·JntntÜsr"fu d~ J1(L:;a,"c.du e In.d~s:t4ias 

Xos doeu mentos q u~ instruem :;. :petiçii.o 
do engen:-.eiro civil Miguel de· Teive e Ar
gõ!lo, v-erifica-se que. além dos cargos adnü
n stralivos pelo supplicant.e occupados, fo1·iim 
pot elle rl.esempe1ib.a.dao com missões tt:mpo-
1•a1·ins do cr.raccer tedrnico; pecle o sup
plican.i.c que ei;r.a..~ sej:un le.vrui:Ls n1n coni-,t 
pa1•a. e e ,1n.putto úc ternpc em que lhe 11ossn. 
ser concedida aposentttdorià.. Pedem os 
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abaixo assignados licença rai•a divergí1• d1) ' priedade tt>ri-i tori a! , <la ·Sociedade CoJoníza
votoem ~ep;;m do (]o i l lu~lrado rel»to1· d:, ·! µora de 1849, de Hamburgo. commissiio essa 
questão. e. cc11n a rlevida· veni.i. passi11I) a; no àesempenJ10 da qtlúl sati>fez com-

. expor os m otivos em· que se fundMt . . pteta.meru.e as instrucçõe~ que. lhe foram da-, 
· A aposentadoria_ é ·um favor qu e é .parte das. e de tal_" fórroa, que. depois de retirar-se 
complementar das, funcções administrativas recet1eu uma carta official t.lo representante da.- . 
exercid~s por tunccionarios publicos! elh ê' quel1~1 Sociedade, a. qual está na·petição nn
o premio do~ s:<cri!lcio~ pecunia1·ios feito!! . Dexn. ; qne posteriormente foí o supplicante ·. 
pelo funccionar·io l·ela.ti>'amente a collr.c~ções enca1-re-g:ido •le dirigir -tod,15 as obrns da 
equiv•dentc:s fóra do ~crvi (:o publ ico; e esto ci'looia. de Mucnry . e depüis da em<u1cipr•ção 
ncrificio 'é reito prínr:ipairn1•nto tendo em dl!Sta, ahi pcrm;1neceu !ongo>< nnnos n o des_; 
vista o collo~ar se o !unccionur!o a.o abrigo elli i~enho do servi\'º de que fôra encarregado, 
dás d1füculdades 1fa exístencia, quanr.o. 'f\Ol' 11 qu:111do estava ess« iocalitlalle infe:;tadil. de trl
inva lidez deixar de .pr estar >erviços rorres- bns selv:1geos da maior ferocida•le;ns quaes, 
pondentcs á remu neração pe1-cebida.. Os ·ser· . por vezes, acomette1·a.m :lS fazendas Yisinbas 
vi~·os de~empcnhados pelo su1Jplic.1óte, com da aetur.l cidade de Theophilo Ottoni. 
serem de mór valia. inci<lern rio mesmo gc- Ahi"roi o suppli<"ante ai<1cado <IP, febres fie · 
nero de trabalhos constant<'mente feit os por mau e<tr:icter. adquit'idas por a ffanosos tra
profiss:onaes em !.'ervii;:o r1e c;i rnpo. ~em. <1uc L:i.Jbos. e:t:rectuados; em mattas v1r;ens e in-
11alli lhes advenh ;i. ou '.ro p~o•ento que nã o s<tlub. es. de cujo;; cll'eitos e das p rovações 
a competcnie rcm uner::("âo. por que passou se resente a sua sa.ude, 
o~ accidcntes a lle:m•los pelo su ~plicante tenr.I<• :;ido o resullaào a fraqueza nas perna! 

não justifiC:im. ta.mllem, i\ conct·ssíi.:> ·~o de que 11inda hoje soffre; que ba re(e
fa vo1• ora !'<.>querida. Kão parece á Com- rencias e h0nroS:iS nos A imcies desta Camara , 
missiio com patiYel com a actual situo~io fl- nos seus irttb<1lhos naque lla zona e aos es
nanceir:1. 110 Bra:Lil. au~men.ta1· no }leso . com tuilcs qnc rr·z p;1ra. a Vi.ação no1-te-mineira, 
que oneram o ori;amento as clnsses inactivus cC!mo ;:e pódc ver no discur.:o proferido pelo 
ou. de qu:üque1· fórrna. facilita r a entrnda illm;tre Deputado Felicio do~ Santo~, na ses
para elJ;,~ de maior :uum('1·0 (\e p esso:i.s. por ~.iio de 14 •'e a.liril de 18i9; que con:;;iderados 
rn:iis altos que 5ejam o; m03ritos de q_uem so· esses tr,,b;i,lllo~, sem du vida n.lguma. de a.lto 
licite ~c ml'lhante con<:essüo. .valor como ~imples commissões, esse tempo 

Por este,; motivos é a Coinmis~iio ne pa- de serviços pl'e$tatlos ao paiz. não poderi1 ser 
recer qne seja indc,fe1·i1!a a peticão do Sr. en· coni<1do para ~ua. :1po~entadoria., e ne~tas con
genhei ro :\Iiguelde Tei i·e <! Argollo. diç-.ões o supplic:1nw pede QU<~ ~ a exem-

Sala das Commi.>~uc·s. s il c ,julho de JS9i. plo <l~ qu_e já se h:i concedido a. outros 
- !01111 Pawliá C'aloQ•:ros.-Pinh<?iro Jtt» itw. l'unccionanos. o Congresso mande C(lntar, 
- ll·>'lrigices Fernandes.-~\"ogueii-a J'lt,,io•·. para. a sua. apOl'~ntadori:i._. todo o. tempo que 
-Tel/e$ de Jlene::e5. serviu no 1nter101· do p:uz. em d1vers&.s com-

Voto em separado 

O engenheiro civil :.'.1iguel de Teive e .Ar
go!Jo. coronel honor-ario do <'XeNito e •l i
re<:tor 11n Estrn1ia do F.;rro do S . Franci!!co, 
atlega. qu1< to1 r.ommissioaudo para fazer O!! 
primeiros 'estudos da. Estrada de Ferro •' a Vi
ctoria a. Natividade, oa então província. do 
E~p\rito Santo; que dessa r.onuni~~üo desem
p enhou-se com apprl)vação 1lo Governo. a lem 
dos incommodos i·esultantes de a ndur 1.01· Jo
gares, naquella êpoca, desertos . e infestados 
de a.nímal!.s bravio~. coi:-rendo sua >i rla 'Oe· 
rigo, por mais de uma v ez, resultou pa.râ o 
peticiona.riq, no seu r egresso para o Rio de 
Janeiro. com o naufra~io do vapor Dili11e111e. 
da Comp:inhía Espírito Santo e Cnmr .. os, em 
fevereiro de !Si5, a perda total de :ma ba
g;:itrem. instrumentos, etc., ct;m o que t~ve o 
suppli··ante ná•> pequeno prc-juizo; que em 
seguida foi o suppltcant~ nomeatlo pelo roes mo 
Governo p:ll'a org-.i.n1za.r no Estado de Sa.nra 
Catlmrina, no districto de S. Ben to, a pro-

nilsi:ões 1\0 ~lini;.terio que tem b(~e a deno- · 
m innç:lo de Industria. \'ia~,:fo e Obras Pu
blica!l. 

"\ maioria da. Commi~ã.o ha de certa.menta 
r econhe.ce1• a verdade o~\s alle:?:.u;<:ies te itas : 
e •)S preceilentes :pt'lo Congresso f.'Sta.belecidos. 
como passo :i. expor. autori1.am a. acquies
cencio. dn sua. preten ção, que julgo deve ser 
deferida. 

A Camava dos Deputados, no projecto 
n . 175, de IS91, formula do pela Com m issão 
.de Fazrnd n. e lndustria .. m :i.ndou contar pa.ra. 
a a1Josentado1fa do ex-por teiro da Escola rias 
BcHas Attes, Manoel Pe·eira._da Silveira. Ju
nior. o terupo de <>ffectívo serviçono Arsenal 
de Gu er ra desta Capital. projecto esse que foi 
approvado; a mesma Commissão. com o seu 
pr·o.jecto n. liS, do mesmo anuo, concedeu 
npo:>entadoria a Antonio Rodrigues dos San
tüs França_ Leite , sei·ventuario vitalício ào 
officio de primeiro e~crivão de orphãos da 
C;1_pital Federal; a in d:i. :i mesma Cowmis,iio, 
cc.111 o lil:lll pt•ojecio n. 153, de 1893, cons idera. 
util para a aposentadoria o tempo em que 
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serviu como carimbador de notas, o 1° es
escripturario da Caixa de Amortização, 
Lourenço Pereira . da Silva ; tambem a 
mesmn, Commissfio, com o seu prl1jectn 
n. 217, de 1893, autorizou o Poder Ex
ecutivo a aposentar o Dr. Antonio :vrartins 
Pinheiro, no cargo de ajudante ria Inspectoria 
Geral de Saude dos Portos, comquanto reco
nhecesse nero haver lei qu~ desse ao> empre
gaclos de tal repartiçlio direito â aposentacl1ria, 
opinião esia a qtl'l a Gamara acquiesceu, 
approvando o referido projecto ; pa1'a não 
citar mais factos basta recJrdar que a mesma 
Com missão, com o seu p:i.recer, adoptou o pr .1-
jecto n. 265 A, vin•io do Senado, em 1893, 
mandando incluir no calculo do temp'.l de ser
viço pa1'a a jubilação do lente da Facuid11de 
de Mecticim do Rio de Janeiro João D.tmas· 
ceno Peçanha da Silva, o em que serviu 
como alumno pensionista do Hospital Militar; 
emtlm, por estes e outros procedentes, qu?r 
no regimen passa'lo , quer no actual. e atten · 
dendo ás comlições especiaes do peticionario, 
que mereceu sempre louvores d•i Governo por 
serviços extraorllinarios re!evantes, e que se 
inhabilitou em consequencia delles. parece 
que se · 1he faz a de\·idt justiça, m<indanrlo 
cont.ar para a s ua apo;JPntadoria o tempo que 
serviu no interior do p3.iz em rH versa3 com
missões do ent.ã.o Mlni,;tArio ./a Agricultnra, 
Cornmercio e Obras Pnblicas e ne.:;rn sentido 
é offor~.cido, pal'a ser convertido em lei o .3e 
gL1inte p1·ojecto: 

O Congresso N;icion,ll r0solve 
Al'tigo unico. Pc1,ra o effaito da. apo>ent:i: 

d0ria será computado ao engenhei.ro civil 
Miguel de Teive e ArJollo t0do o tempo em 
que s:"rviu em di ver.ns com missões do antigo 
Ministerio da Agricultul'a, Commercia e Obms 
Publicas; revog>t·.las as dispos içõe:i em con
tra1'io. 

Sala das Commíssõe1, 5 de junho de 1897. 
- João Auquslo Neiva, presidente . - S. J. 
Tosta. -Herlanouc Banieira. 

Vão a imprimir o.;; segumtes 

PROJECTOS 

N. 43-1897 

A1htoriza o Governo a conceder a Candiclo 
Gudes Ch~gas, conferente da 1llfaiicleg1 da 
B ahia, prorogação da licença em cujo goso 
se tlCh'X, por um ann0 e com ordenado, afi •n 
de tratar de swi sawle onde lh1 convier. 

Chaga'l solicita um anno de licença, ern pro
rogação á que lhe foi concedida e ern cujo 
goso se acha e que deve terminar a 28 do 
c:irrente, attenden•lo a que o supplícante al· 
lega continuar enfermo e imp1ssibilitado rle 
re 1ssumir o exercicio do seu cargo, e que 
esta allegação esta plenamente justificada 
pelos attestados me lico; exh'bidos p"lo peti
cionaria, é de p 1recer que sej a adaptado o 
seguinte projecto: 

O Congres'o Nacional resolve: 

Art. 1. 0 E' o Governo autorizado a conceder 
ao cidadão Candi•Jo Guedes ChagJ.s,confa:·ente 
.ria Alfandega da Bahia, proroga.ção da li
cença: em cujo goso se acha, por um anno e 
co:n ordenado, afim de tratar de sua saude 
onde lhe convier. 

Art. 2. 0 Revogim·se as disposições em 
contrario. · 

Sala das Co :nmissõe~ , 16 tlejulho de 1897,
Paranhos klontenegro , presidente. -Adalberto 
Gu ;niarl'fr s, relator . -Heredia de Sá. 

N . 44-1897 

A.iitoriza o Governo a conceder a fase Joaquim 
rle J1firanda, conferente da .A.l(andega de 
&r.ntas, um anao de licença coni ordenado, 
para tratar de sua saucle onde lhe convier 

A Commissão de Petições e Poderes, to
mando conhecimento ela petição <1e José Joa
quim de Miranda, conferente d;t Alfandega 
rle S;i.ntos, pela qual soltcita um anuo de li
cença com vencimentos para tratar de sua 
~aude, e attendendo a que o peticionaria jus
tifica a necessidade deste favor com attesta
dos medicas, dos quaes se deprehende que elle 
soffre de enfermidade, que demanda não só· 
mente a interrupção do exercício de seu 
cargo como ainda o sacriticio de uma viagem 
a Eur.·pa, onde elle anteriormente obteve 
sensíveis melhoras , é de parecer que seja 
adaptado o seguinte projecto: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. 0 E' o Governo autorizado a conce· 
der ao cidadão José Joaquim de Miranda, con
ferente da Alfandega de santos, um anuo <1e 
licença, com ordenado, para tratar de sua 
saude onde lhe convier. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições 'em 
contrario. 

A Commissão ele Patiçifo e P ·Jdet'e.~ . a quAm Sala das Commissões, 16 de junho r1e 1897. 
foi prr1sente o req ue1'imento em que o c•rnf.,. - .P,,ranhos Jlfontenegro, presidente. - .A.clal· 
i•ente da AlC~tndegtt da, BalliJ,, Can lido Gued.es berto Guimarc7es, relator .-.Heredict de Sâ, 
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N· .• 45-" 1897 \ .51 ·' ~;l:S.ÜO E~I FJ D~ .'"CLI[.) j)ji; L~97 

- L · R 1 1. / ',·.:.<irle,1.r,ia <;,.,.; SN • . h -tha 3,i,,,, (pl<'õ;(:c;1te), 
_:1t~t_on".=a o GouC':1u.:i a r:once.deí· a ,,_,:. , \.O< _ô ·· 1 i-'a; d~ _1.letlo (ju ,)i~1~ -,ii·~~dtl::'ltt~) , Fv1!:.;cca .. 

pho l.'ava?cnnl.a d~ A //Ju'lt1i1"i"'JW:, ~irec. n.,- das . p 0 ,.ieUn. (º;?•' d~<i- ,.,.,;si1fo 11 t(j) e .lúlio de'~ :: 
Re.,das Publtcl.!s. rio l'hcsottro I·de·;·cU. um l ·· ' ·ll i "· :,,cr"a'r'o)1 -~ 
anno de iice?iça· Com. ordenodo.~ í'ª~'ª tro.taí· · ·'"'.::· ·O ,.!.. ~., e. .~ • 

de sua .sai<de onde lhe co>ioier .· . . ·. . Ao mC'i;•.cli;1 , J)i ·(l(:edr;-~~· ;l ci;n.i;i:ti:lr.. :'(ti u ,\[ 

. ' ·· . · . · 't rt•spmll;.em º" 's rs: Art!1ur t.\i,,s. Julio' de 
A C0mmi;são de P.:itl çvc:; t~ Podcrt·s. r.o- ~fo i lo. a.;olns <1«N°•wae~ . ,i.\·::: re.; Rtih!iio. S il":a. 

muntlo conh~!me?to da '{l eti~·:ío de Ln!z . ilo-1 \ ia.i"iz. At:1u q Herqtl<! St·;-~j .. :-0: ,i:·:.:1;;}<:::.-, co:
rlelpl10 Cavalc:tll tl de Al!on<J.Uerqu e. dn -ector r-c•. Lu:t. n ,,.,,ir.:,.ri;:·s. Rr•i:<;H!l'-" t·\>rna.w1es, 
das Rr•ndas P ublicas •lo The;muro Fe!l•·l ·:i.L. ua !Ylui;rdo t:e He'T(:.:o. "\;;i5i:i tie :"dm•U, Elias 
q ua.l o pe_tieion:trio. alleg:rn1lo ach~:·-~c cn· '.\i•:·ti:is. He;1r+1uc \·a: l"d;u•t;~. \-!<1.;-cu~ de 
r~1·mo r1es·;e lo~ga, data (l ·c:trel'Cl' de tl'ara:·-~e 1 :\:•c.~Jj ,-.• ThOrnil.Z ,.cciç1Ji. Bez()1:rcl Fonteneile, 
for:\ d<.i pa.1z. s.ollc11a o füvor do um :mno ~·· l ltl~ ii •n,;o Lima. r,"1·anci>ê<>. Stt, :11a.;·inlto de 
l kença, e. 3.ttendendo a í[UC ··~ta. alle~:i·,:u:i .\ O•!!'llde. Augn;;:.o s~:vm·o. Francisco t;urg ·l, 
está devidamento imwaú3. 1101• :itteSt.."\~ues .lo;(, [>;,;rt:g'l'it•"· A11'ons0 Co.o;:n.. Coelho Crntra, 
ir1w:ü,:avEiS de distinc:to~ proti~siOtHLC>' , e o!<? ~[;1l"q <:i;.~ Gon(".1!n,; , Ba.;< CS<t Urn:i.. Roc:m 
pal'ecer que seju. a•JQ};tu.uo o segurnte p1·e- C:1 ,·;t1ç::.mi_, F··füu:-!l~ F 1·cire. n._,li l·i;,:U:~~ j}1-
jecto: i•::i.. !\~:Ta.. r~raui.! ;~cv So(l!·é. ~.;,~!:O!·l C:'..ét:tnO, 

O Congl'CS30 Nc.:ional r eso!Yc: 

Art. 1.0 E' o Go\·cruo autol'i za<lo D. con
ceder ao cidadão Luiz Ro lolplio C:l\":tki.n ! i 
de Albuquerque. d ;1·ecto:· ,:,ts Remia;: Pu· 
bli~as do Th.,.souro Fode!'al. um n.nno de li
cenç.i com ordenado, par.e tI«tt:.i.r tle sua s:1uue 
onile lhe con-.,; t·1-. 

Art. :2.<> l:{e,·ogam-se :is disposiçG~-s em e:ou
t l"drio . 

Sal:.i d:>.s commissões, 16 do julho de 1897. 
Pai·arihos 1llonlenc,1ro, ptesi··'en::e. - .l.rfalb•:l°t" 
G1!ima1·i<es, relntor.-Hc:redia de Sâ. 

!-:du.:.1·dp f·:afn.:1$. Pa:·~1!f:us :\!1J!~i~?~~--;.! ":ú. ~.fai·
o· líno ~t<~ura, tJ ~.\.~ :- li i1 ... luul:•r. Hc~n.:'11! :~ tlé Sà, 
~ear Gudov. Au ~U~'!.ü de Y~LSt~t." '!ll!~Ho ::; , Fe
linoe L~rc\Ôso •. Te. 1°!r1 ~a.; 1 to~ . C~ 1ogc:ras. :\.t
mél ,_;~ Go:;1cs. ?.1eml.e~ Pirnc.ateL Cil!'VUlilo 
~!ou· ü.o. "\"a7. 1le "\fello. íi1ler.1:;,o Ai ~- :m. AivaN 
Roicllto .. Leonel Fi:Uo, .t<od~ =!?hú ..:• . ...1 1?·cu .. Tél
les "'' >r•nez(-S, Tbeotoniu Ll l' ;>, iag-:i li:iies . ~.ra.
n·.~d ru :;.c~:tC'ic 1~ L itidoiililn Cii ctu.r!o. Etl uar1!0 
p·,n~ l:U'.eL 01~~3.l"ill ).!t!ciei. G;·l io c~irV:il!1 :\.l, 
G!'i".. :1:·,i, h :o GÜin1ü1·ües. Co.:-;e!:lirv d~t H4~;lrn .... 
1Jomi:i:.iu1:s dt~ (~ ;: si::·; , . imeno de An11r;~Lla, 
Franl!?scv G1~i'r:1•í o . Hc-t· rr.en~gii11o r1 e \1ol'::-.. t:1 .. ;;.; ., 
X:< t·:.-,:· J rJ Vai!<' - • \Ji;nc;; !' G-a;rn ;u-J.!-'.:>. LC!oui:io 

. Co··1·ê!~l . L :1Ul'ú ~lÜ!lc-1·_ P:i\.1::~ H:~n'\Oi--. F!·: '.n-
() Sr. Pre>1ià~n?:e - Não haw rnlo 1 dfC' • Tt':!t>ritü1u. ?!ir:?o C:?i,1<.i!' , ;-;u: il·~11 . \ f:tr-

nada ma.is a t1·at:1.ii .. de~L~·no parn. · :-:e;.,?na~~ ~·al :.::--:;::l)h11· ~ P< ·~~ i ·; t·: :-,'. r: , f;.t Cnni1 r~ 1 F1·a.11 1~ i:;t~1• 
feira, J9 do co1·ronte. a se!iui:1te ortlem do , .-\li :! ~c.•s~1·f •• Yesp:i.~ia:J•) ii,, .·\11.·uqtic ·rqu~,. Py 
dia: ' Crcs;:o e Cas5h1l!O dv ·x1-:ei:n-: n:o . 

Continuação tla ~" discussão elo projc'cto A lirc -:;~, a. s ,8s:lo. 
n. S2. de IS9T. rix:indo ns foi-ça$ de tcrt·a E" fa!a o 1 iost~ cm ,[i;eu;>.-iio a :i.c t:i. . 
para o exercício de 1898 . . -

3·• di;ocu:;siio do p!ºt1ecto n. 11 B. "e l!'~~7 . o !!'O~·. li!d~i'~il""~ ' :;:...:~a:4 - . Pe<,-o :\ 
dispondo sobre a promoção tle <;fiiciaes do palavri . 
exercito ; . 

Discussão unica do projecto n .. 34, de o Sr. Pl·e;;.i<ie nt.0 - Tem a pab-
1897 auwrizando o Poder Executivo a cou- vru. 0 sr . lldefünso Lima . 
cede~ um a.nno de licenç:i.. coni o respectivo 
onlenado, a.o telegraphista che r~ :la ReQ:>.r-1 O s~. l..kzeí<:>n,;o Lin•a - Sr' 
tição Geral dos Telegr:i.phos.. Altrecl~ ~e Limo. Presi•1eute, 3.nte·liont<-m, e u:.mün. p~:n boccu. 
Albuquerque ~Iello, pa.r<t tratar de ~ua sa.u1te 1 do meu iUnst r«do collr•g:i, not:tv::•l 1·t·olh:sor 
oode lhe convier. 1 d;~ Faculdade tle Me•lic1n:i do Rio ue Jaud zo, 

Levanta-se a sessão às 5 horas <la tarde. o Sr. Erico Coel ho. se dc:;e:icadeav<!. ne..>a 
C..\m:•ra. temend» vendavel contr:t u clero 
l•1";1zi!ei1'0, e \l. ob.,erv:indo que ~s cc•U$:1s se 
:pa~;;;i.va.m como se C;-"T.iv~ose?lh;S em lllll:L pia· 
nwie 1":1.za. t.1.!Vt>Z µel:t ause1tcia n:i G:.11na1~i 

l 
1las rorte:i t-oln u:na::- ,::, L><:li;.:iú.o. <:vnt1•(\ o.s 
quaes o mesmo vendaval teri<L tie queb!'ar-se, 
animei-me a. U.:i.r um ~par lo . 
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fü;;e aparte. inspi6do no e">pirito rle toic
rancia e j usti ~:i~ _com q1Je costum(.J. pl·ocei.lcr. 
nilo p odia ser o!e applituso. nem de animação 
ás iron ia.s do í!lustrndo coll ~·gn. qtie occ11p:.i.va. 
a tribuna. · 

Quano'!o S.-EX:.,' r eferinào·rn à guerra civil 
de Canurlos, ·,no ponto cm riüe ls.nç;n-a ·:> 
responsa.bílidàde dessa. g11:::rra. ao clero bi'a
iileiro, e da.lü o. dever p~\r.~ .o mesmo. de a.lis
tar-~e nos 'ü?.ta.!hões co:itra Antonio Canse· 
lheiN. cleí o seguinte apnrce: «C<Hn o seu 
prestigio moral. o clero br:.i.zilciro porJeria 

. pr.•suirgmndes wrviços.» Entretanto. o que 
·se lê no .Diario elo Co1wresso ~ o seguinte : 
.:O padr-e Monr:i.o pôde pr~stat• bons ser
\'Í\'OS ! » 

Or:i.; attribuiu-se-me eito aparte, justa· 
mente quam\o o distincto IJr•dor .:;uggeri:\ ao 
GoYerno a iMa de recmtar 03 p:i.dre5 p:•ra se 
baterem contra Antonio Çomeilteil•o, ca:;o os 
mesmos uã.o se qni;;essem ali~tar Yolunta.riti.
menr.e, circumstaucia esta a.in.da. mais :i.ggl'a· 
va.nte. · 

Re3t.tbelec!da a verdade do :i.parre, f!!.Ça· 
mos agora a "\"erdade dus conceitos. 

Não podia, nem tinh:i. o direito ne attr1· 
!.uir este aparte ã. ma fé daquelle illustra·io 
collega, porque~ todos mis conhecemos a 
coragem cem que S. Ex. se bil.~c na. tribuna 
dt> Cain:ira. :1ssig11an(!o ::i.s feridas que faz. e 
dest';1rte irnitanol~ a.os T<wtn.1·0.s. que sobre as 
sua.,;fl~~hn.s collocam os seu:; nom"s para que 
se saiba a<> mão~ de que ll"ll'tir am •. 

Por outro fatl1•, mio pl)c.lia. faltar com o 
r~pelto a.o Sr. Depu t:i.·lo G!!edelha. Mour-d.o. 
:porque S. Ex:. rle,·e ;;:er respeitado. porque 
e respeih Yel, gosa11t!o, como gos:i. 1la re1m· 
tação de probida.de, rJc virtude, de talento e 
de me r i i.o~. (A poiudos. ) 
Nãos~ q ueiru port:rnw. ili2er que a corda 

Yae queb1·ar pelo lado nv1L1 f1·nco. attribninr\o 
o re!erido apane aos Srs. tachygraphos. _aos 
qu:1es, cutrutunto, não fa1;ca iuju~tii;:.a. •lecou
siderat' i11~1)a1petentes porque sou o primeiro 
a tlar te:tr.rnur.ho ue que n~o tenho cncon
tl'ado melhore:>. 

Em ~egnida é a.ppto>a.da a. o.ct.Q. da. sess;io 
:intece<lente. 

ORDE~! DO D[A 

E' annuncia.dn.a cominuaçlodt\ 2" di~cusúo 
do projecto 11. 32, de l89i, fixando as fo!'ças 
de ter~a .para. o ex~rcicio de 1893. · 

O si.. Presi<lent.e-Tcm :i. p:i.iavra 
o Sr. Bueno de Andrmla. 
Compa~cem mais os Srs. Silvm:io Nery, 

Carlos :vra.rce!liuo, Amorim Flgueil•.i.. A u
gusto Mo11te11egru, Pt:dro Cbcrmont, Thev
"tOllÍO d.e Brito,Ma.tta Ba.colli1t·. lJl·bano Santos, 

· Giwolclh:~ 1-í·!lH'iio , Pedro Bor,!!es. João Lopes, 
Frcilet•:c'> Hul';;es. Tavares de L~m. Tr-in •lade, 
Co<:lho Lishün.. ~\ f•polon io Zeua}"ltl', José Ma
r1,,1to. Te i~ei1•;; de Sá. Jüão Vieira. Pe"reil·a 
rl.e L~·ra, ]l.fartins J 1inior. Cornelio.<lu. Fonseca, 
:.foreira Alves, Miguel Pe1:nambucn; .luvencio 
de ,\~uia;o. Angelo Neto; Arthu1· Peixoto, 
Arnu,io Gües, Gemini:Lno Brazll, Olympio 
Gfl.n1prJ~, .J:~yme V.illas Boas. Seiln·a, Ca~tro 
R.ebelto:>. Milton, Paula Guimarães. Vergne <le 
Abrm1. Aru.phi loph :o, Arl:tlber·to Gu imarãe;;, 
,Ri)rlrigu rs Lima.: Tolentino dos . &lo tos, G:tl
•lin:> ú >reto. Jnronymo Montclro. Torqua.to 
Moreira . Je>~é :.1urtin!10, X<1.\"ier da Silveir •\, 
Alcinrlo ·Guan:i.b:wa., Tiinotlleo d:i. (;<)sta. Raul 
BatToso~.Belis:wio·de .Souza. fofüeca. Poi·t· lia, 
t~ric"o ·coelho, Nilo Peç;i.n ha, Leo1iel Lore ti, 
-~ilva Castro. Barros Franco Junior. Ber
nardes Dias. "U1·lxmo :\farcon•1e,;, Paulino de 
~ouz:l .funi,>r: J>once de LEr.rn, i\I:oyrin~. João 
Luíz. ~io11teiro de Bclrr,)s, Lui7. Detsi, Gon
çah·e> !:amos. Antero Botelho, F 1•a ncisco 
Veig-.i., Alfredo Pinto, Octa-viano de Brito, 
Ferre:ra. Pires. La.rnounier GOllofredo; No· 
gueir-.i. J u nior. RO'iolpll0 Paixão, Pad ua. Re
zende, Larna.rtine, Gustavo Godoy, Costa .Ju
nior, Adolpho Gordo. Feroaudo Prestes, Lucas 
de Barros, T::dm\Indo da Fonseca., Paulino 
C:wtcs, Rodolpbo :..nr:m'la . o,-[(!io Abr:i.ntes, 
Urb:u10 1fa GotLYê11.. Alves d e Cas tro. Luiz 
Ad!>lph1>, Ca.1·acciDlo. Brazilio da Luz, La.me· 
nho. L111s, Ped1•0 Ferl'eira. Martin:> Costa. 
Victori110 Monteiro, Pinto da Rocila i; Co.mpo;; 
Ca.rtier. 
~i'!Cam de compar~.:er: com cnuS:\ partici

p:\da. o;; Si•<>. Torres Portugal, E rinirlo Cou
tinllo, Herculano Bo.ndeira, Euclides .Mott:i., 
Aristides de Qucir-oz, Eu!..'en io Tou1•inbo. 
Ago:;tinllo YirJa.L Antonio Z:icba.rins , ~13.t t.a 
\lach:i.du , Oliveil'a Br:lga. All'redo Ellis, ~Iello 
Rego e AzeYcào Sollre: e sem c:iusa. os 
S1·s .. Jo[o 1lo Si~ueim. Tos c;L, João l>1mtas 
i'"itbo, Leo1·i;tiltlo Filgueiras. Id netL ~fac lia.do, 
p(,reira do~ ::>-tntoo: •• -\lv!"S de Br ito, Er-uesto 
Brazi lh1, Deoclecia.no de Souz.1., Campolina, 
Cupertino rle Siqu~ira, Aug~1sto Cle!IleUtino, 
Arthur 'rcrr~. Luiz Flu.quer, Ceso.rio de 
Freiw. _.\rthui· Diederichsen, Apparicio ::-.·ra-
riense e Rlvmla;fa Corrêa. · 

O St". au~no ele l~.nd1•ada
Com o mesmo direito com que o t eem feito os 
illustre.s Deput3.•los da inlnoria, aproveiLa.-se 
do debate d;;s forças de terra para justificar 
;~sua a•titude -republica.nissima. no momento 
:tct:ia.I, em opposiçào <i politica republica.na, 
mas que reputa. nociva.. do seu. rlistin~to col
leg:i. o Sr. Ca.rv:i.lha.I. Como S. Ex. ,rc:1z parte 
do Coogre~~o liberal e formulou o pro
grammn ledcr<J.tivo, t alvez a•lca,ntallode ma.is 
para o partido, mas de accordo com o peosn.
mento rcpu.blicario. e 
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"""Para. qüc,pois; não pareça ir.collerente, e111: Eota>a, (JOrtanto., perfeitamente col1c.:. 
face ilas aturroações .do seu illu;;tr·e collcga., rente .. 
vem e:xpilr a su:i. po~içlio e :t ~u" conduct:>- Restabelecida n legalidade pela ascenção': 

·Como federalista. extremado, recusou ne~se. do. Vice-Presidentt'i ao poder, uniram-se todos 
Coõgrcsso <k S. Paulo as· ideo.s ~cutralizu:do - os rcpu°b.licancs d~- s .. Paulo e começaram a · 
ras que. membros .·do seu partido do entilo,- apofor o .marechal Floriano P~i:i:oto, com fa~ 
pret~nderu.rn fazer. vingar em. fórm•\ . de signilicantissimó. oppo~ição; Esse apoio cresceu . 
emendas; {-.ntro a,-; quaes· i que roi ·a.presen.:. muito desde que rebentou-a, rev.olto. de 6.de · 
talta pelo Sr. Leoncio de C;i.1•Yallio, ap0\11.da ~et.eml:n·o · e o 01•ador. teve occasiii.o de ·col·. 
p (,\o Sr. Carvall1al, 'le se1·em o~ presidentes loc:i.\··se nas r1r imeiras linhas de defesa da 
e~olltid•;is por ~ua 1mi.ge-t··1.c1e ol1npcraolo1·.em legalid:tde, indo combater como ,.o lrlarJo, 
lista tripliee, qu:i.ndo o oradcr GS querla dil·c~ _d <rnolo apoio material ao marechal, que me
ctamente eleitos pelas mesas :p~o>iociaes. O r ecfü tambem o apoio das classes crinserva
r~ultado fvi que ao fim da sessã.o· do Con- dor-.is de qu;i. fazi:i: parte ·o . nobre Deputado 
frre<;so o 01·a1ior esta. va só· com as · klêas fe. Sr. Galeão Ga.rva.lhal, cujo r•poio manifestou
dei-cl.listà.s <l1• progrnmma. . se pela perma.nencia con~tante em seu escri· 

~reze,-; <lepois suhiu o pa.rti•lo l!b ~ra.l e o ptorio da cõdade de Santos. · . · 
ora.dor mani.eve suas idéas, desligando-se do Ainda desta vez o or-ador foi cohe1•eute. 
p ar tícfo, que não 11.s :tdopt:i.m.e,na. me$m:i. lo- Mais tarde, debello.da a revolta., teve a honra 
catidade onde o Sr. C<:.rva.lhal era cbere li- de occupar uma eadeira. ne;;ta Ca.mn:ra, e pro
bet"a l, era o orador um iutado1· pela Repu· curou. úe accõr.lo com a doutrin:i. republi· 
blic:i e ne$sa posição a um e outro encontrou car.:a, pautar os seus actos. Presidencialista., 
o 15 de novembt'o. nunca. fez defe.sa. systemntica nem opposição 

As.sumindo o Sr. PJ·udente 1le :'-Ioraes o systematica. a. a.ctos do executivo, contí
irovel'nO dr:: s. Paulo, o partido republicano nuando collerente com a sua doutrina. Es
de Santos declcJ.rou-;;e-lhe cm opposiçã.o, por teve muitas vezes contra o general Glicerio 
se lu:wer entr· 1.l~ ~·.~ ·)ntrario~. aos ex-mo· e Otttras >ezes contra actos do Go,erno, e 

' uarchistas. lwje, que estú com a maio1·ia, procederá com 
Outras !tr.:al. :>.. • : 1t·am·sP. liga.ndo a esse a mesma intransigencia, sempre que entender 

1pupo de :=fanto.0 • ,!"·"·'º cm 1·csu!r.<J.do a. '~i- (lUe o Governo está. Hta.rlo, porque é dos 
cto1·ia. na.s ·urn:i.5. ·1.,s,;a opposiçiio que elegeu a.ri·egirnenw.dcs ao l'edor de iJéas e não ao 
n 11 c:1pit.ul o ora1k:1 e <LC t:ir . Jlllio ele Mcs· redor de pessoas! . . . 
quita. Estit1"a o ora.d<Jr em S. Paulo quando leu 

· :\.iJJda nessa po,d~·ii.ü :·epublierum. ~e man- a noticia da apresentação da. maçã.o Seabra, 
te ve quu.mlo coll0<:ou·sc com rmt 1·0:: correli· e. ao lcl,a, teve um muvimento contrario u. 
frion:i.ric•s .:1 rreute do mov1menw d e dc•µosi- ella. po'!'quo parecia. que era. i1ispil'ad;i a.inda 
1:ão do S\', :\merico Braiilien~e. o ddc:;~~do eu1 re~-01·da.~iie:s do tempo da revolta, princi-, 
dadictauura. O oratlor não e urn rcvolu- paimente tratando-se ·de alumnos da E5cola 
cionatio. mas julga ser um dir<:ito n. rc- Militm-, que forallt do;; bat:.\lhadores os ma.is 
\'Oluçü.o corltl-:t o dt'!JXi~itario <lo J>odo1·.<}11e >e heroicos ern f:n-or da Republica . Si aqui 
colloca iüra. · clt~ lei e qun.mlo nn lei nü.o ha e,;t íves:;e. provav.•lmente votari:I. contra. a. 
meios decua~il-tl :~cumprir· os seus dl.! veres. mação, por um mo1·imcnio de antipathia :i. 

A. um :iparte do · S:·. Glicel'ío. <[UP. dii· tot· re\'Olta. Mas. fel izmente p;1ra a sua. cohe· 
sido cootr•u·io á depo::içii.o do ;'lla1•,,clca.I Oco- rencia politica, teve . tem~o ue med•tar a 
rlo1·0 e i de Ainerico Rr:.tzili,,nse, . responde resµeito e viu que a n10ç·ão podi~· >er apre-
1111e ::;emp1·e suppoz q ue wdos os que toma.- senta.d:;, dentro do regimen pr~sidenr!al. 
n.un 1-i:tt·tc nas n:uniUes cm que cs:;c a.>sum· Referiudo·se iL "a.ria. do Jon10-t rlo Com· 
ptr> se: trataro.. oncle r.arnlmm se acl.J.a,·a. o mercio. em que havia a afürmn.ção de que o . 
Sr.Glicerio,e.:;ta.va.m acc·õrdes n~a resolu<;ão. S'r. Glicerio não rep~esentnva na Ca.mara a. 

Lembra qn1:J o S1'. Jorge Tibi x·iç:~, go,·er·,, condanç:i. do Governo, o orador declarou nõ.o 
nndor nomen.do. ligara-5e ú. gmn''e oppo~i· ver cm que isto a.trectasse o regímen presi· 
~ão parlament;i.r- no ?.1a,recbal Deodoi·o e por deucial, porquanto representa. apenas a no
es~"" ra;:ão !oi dcmittidó · ticia. do rompimento entre as pessoas dos 

Dissolvido o Congresso e publicado o mani· Srs. Glicerio e Prudente de .Moraes. Resta 
festo anti-politico do Marechal Dcoioro, o n.lludir 1w pcclido de demiss:Lo do Sr. Arthur 
orJdor de;larou~se contra1·io i~ <1ictadura. e Rios, Presidente da Camara., 24 horas depois 
promptificou-sc a iniciar na r ua a 1·eac~.ão da r ejeição da moçiio - demissão que !oi 
revolu.-i .. nario., porque entfi.o a oppo~içiio acceit.'l., embora colloca.cht no terreno do. cou-
1JSta.va com a lei e com a Rcpuclica. sundo fiança gove1·u:1ment:tl. 
p>.>rn nottl.r que it frente des,e !;rupo :~chava- O orador aclla que :1. não reeleição rio Sr. 
~~o •icc-prcsir1e.utc do E:>tado Q ::i1·. Cct·- R.los ser ia u m ataque directo il a utor idade 
queira Ce>ar . constituidn., que nii.o cooperou pa.1".\ isto, por-
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que o orador, pela sua parte, pó ie affirmar' tribuna que preciso liquidar a accusação. 
que nenhum ps 0lirlo recebeu para adoptar a Não vou, de resto, examinar todos os concei
posiçiio politica que oJrmpa na Camara, ao tos emittidos e nem apreciar todos os factos 
lado da maioria govel'Uista. narra'los nessa Carta, e limitar-me -hei a 

Estende-se o orador em consi,ierações poli- fa.zer as apreciações que entender conye
ticas relativ!ts !1'.l -;eu procedimento de r.Jpu- nientes a bem da minha defesa. 
blicano l<>.a.: e convencido, prestigiando o Fui peovo ~ado a esta discussão: logo que os 
chefe 'ÍR, Nação,no seu austero governo, todo jornaes desta Capital publicaram a Carta aos 
con~füu.• tOnal, governo hour.i.do, de pJ.z e de paulis ~as, limitei-me a contestar dfsta tri
tra.oal bo. huna o fa :to que o nobre Deputado por São 

o or~dor faz tambem referencias explic'.t- Paulo me attribuia, reptando·o a proval-o ; 
tivas das suas intenções no período em que mas S. Ex. long.~ de o:tl'erecer q uaesq uer 
fez opposição a alguns actos do Gover ·10; re- provas, longe de funrlamentar a sua asse
fere-seigualmente ao3 ultimos aconte0irnentos veração, ainda ha poucos momentos, e em 
partida.rios de S. P.i.ulo. a.parte, repetiu que eu desde 1895 tenho 

O orador termina protestando contra flS conspirado p1ra depol-o da chefia da .maioria 
intenções dos que procedem e fallam agora parlamentar ! 
de maneira a querer affirm·ir que to 1o o ele
mento republicano está com a oppJsíção e 
que o Governo e seus amigos são susp9itos. 

Si, por algum acaso qualquer, vies'e a pe
rigar a Republica, o orador seria encontràdo 
na primeira fila dos que a estivessem defen
dendo, fmse qual fosse o terreno ria lnta. 
(Muito bem. Apoiados. O orador e felici
tado.) 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - V. Ex. não 
me arraste pa1'a a tribuna, porque deve 
dasgostar-se muito do que tenho a dizer. 

o SR. ADOLPHO GORDO - Na.da tenho em 
minlu. vida publica que precise occultar, e o 
meu repto feito ha dias, como a minha pre
sença agora na tribuna, tem o intuito de 
provocar S. Ex. a dizer tudo, narJ.a. absoluta .. 
mente occultando em relação a mim I 

O Sr Adolpho Gordo - sr. Enten•lo que o homem publko precisa 
Presidente, V. Ex. e os meus illustre~ col- prestar contas peran_te o paiz, de todos os 
legas são testemunhas de que bem pouca5 seus actos (apoiados) . .. 
vezes tenho subido a esta tribuna para o SR. FRANcrsco GLICERro-Não são actos 
occupar-me de questões politicas, desde que publico~. são reservados. 
o Sr. Prudente de Moraes assumiu o go· 
verno do paiz. O SR ADOLPHO GORDO- ... de todos os seus 

Os meus illustres collegas são testemunhAS actos, e já. que s. Ex. não quiz, embora pro
do meu retrahimento ·nesta sessão: ain<la não vocado, provar asseverações que fez em um 
intervim nos calor.isas e apüxonadissimos documento politico, ao qual deu a mais larga 
debates que se teem travado nesta Casa, e publicidade, tomo a mim o encargo de de
nem mesmo dei ain Ta um aparte. monstrar que essa assevt!ração não tem fun-

E, si a:ffasto-me hoje da linha que havia damento algum. 
traçado para a minha conducta -.de só ma- Devo recapitular os factos. O nobre De
nifestar-me em relação a certos assumptos pntado por S. Paulo, na Carta aos paulistas, 
por meio do meu voto- é porque me sinto depois de historiar os successos que se deram 
forçado a defender-me de uma imputação, nesta Cisa, na sessão de 18\:!5, por occasião 
que o íllustre representante do meu Esta,lo, de ser discutida e votada uma emenda do 
cujo nome peço licença para declinar, o Senado, consagrando a amnistia ampla aos 
Sr. general Francisco Glycerio.,. revolt.osos de 6 de setembro, affirmou que já 

o SR. FRANcisco GLICERIO _Na. tribuna então os reacciouarios faziam um trabalho 
não disse cousa alguma. subterraneo, acalentado pelo Sr. Presidente 

da Republica e seus íntimos, contra a integri-
0 SR. AnoLPHo GORDO - ... me fez, nesse dade do P11rtirlo Republicano Federal, e que 

documento politico que S. Ex. intitulou sob a impressão <laquelles acontecimentos, 
Carta aos pauUstas. . tentaram com a minha coparticipação depor 

O SR. FRANcrsco GLICERIO-Não me obrigará. o mesmo Deputado da chefia da maioria pare 
a.virá tribuna. Vá. para a imprensa si. quer lamentar,tentativa essa de que retrocederam, 
dtscutir a carta política. porque o Sr. Presidente não achava azado 

o momento. 
O SR. ADOLPHO GORDO - O nobre Deputado De modo que, ao mesmo tempo em que eu 

por S. Paulo deu a maior publicidi;lde a esse ostensivamente entretinha com S. Ex. as 
documento, e como ahi fez uma referencia a melhores relações, ao mesmo tempo em que 
mim, e como ahi fez uma asseveração atti- confabulava com S. Ex. sobre assumptos po
nente á. minha vida parlamentar, é desta liticos, e ao mesmo tempo em que lhe pedia 
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inspira.çõâ> para o meu procedimentQ e para. 
o meu voto, auriliava· um tra,b(l.lbo · suóleJ'-
1:anco contra a integrillaile ·do p:i.rt.ido, e con· 
sph·a vo. . llll.l'a arran~-ihe .. as . i.Ii.signi.a.s ae 
chetcll ·· · . . · ·. _ · 

E' mna accusação, sr, Presidente, quep\•e-
ci::.a ser Ii~uidada.. · - .· . . . · 
. E para.hquidal-a., bastar-me-ha. rememorar 
os mesmos acôntecimentos a. q\le _alludiu o 
nobre Depuf,'1.do por S. PaUlo. 

Sr. Presidente, durante quasi toda sessíi.o 
dl.l 1895, estive auzeute deste paiz, e só om 
meiados de setembro e que pude r eaccupar a 
Càdeim que o eleitorado de s. Pn.µlo me con~ 
fiou .nesta Ca.sa. Encon'frci aqui travada a 
luta. ouuel;}.(}ão á. :unriistia. . . . 

Na se~são de 25 de seteinbl'o. foi votada a 
emenda do Senado, consagrando a amnistia 
ampla, e a. votação !Oi nomina.t: Votei contt·.,,. 
essa. emenda, como sullsc1•evi o projecto de 
a.nmistia restricta que o· nobre Deputado por 
S. Pa.ulo, logo depClis daquella. votação. apré
~ntou à. consideração da. Camn.ra, e qne íoi 
com"et·tido em lei. 
. Ent1'etaoto, .iO. no dia. anterior, o jo1•nl.ll 
A· N<itícia publicá\•a. esse projecto, e lembro
me de·qtie os jornn.es da opposiç.ií.o at:i.care.m
me, por tel·o subscripto, dizendo, ·que à.ttentas 
âs relaç'5es que me ligav:J.m com o Sr. Pre· 
sideote da Republica., ·o meu procedi!llento 
tinha o intuito de dennncia.r . q"\le o pensa.
monto do Governo era. contrario à amnistia 
ampla.. 

o Sit. FltANClSCO GUCER10-:.Pelas tenden
cias do nobre Deputado, foi que se estranhou 
que liouYesse a ssi;;nado o meu p1·ojecto. . 

E em v&i'dndeira a ·. declara.ção que o illus· . 
tre ~residente desta Camara entendeu dever 
-fazer. 

0. S~. fi,~e.'C!SCO à LICER!O-,DepoiS que a. . 
Cama.rase declarou ·em sessão permanente. 

o sn: BF.lLI..'>t.lUO .llE SoÚÚ..-Pêrdiio: A:Ca.-,. 
·mara não ·chegou a declara.r~se ·em eessão· 
:pei·manente. Suspendeu-Sé a sE$<1o, em vir-
tude.de· um tumulto. · ·. · · · 
. Estão ah~ os Amiaes que pódem oonfirilnr. 
isto. . _ 

O Sa. LILU"R.O Mm.LER. dá. um aparte. 
o .Sn. •. FR.\:'>'Cisco GL1ceruo-E· mésrnci o 

nobre De puta.do o Sr. Belisario :tpresent.ou 
então um requerimento. ,_ 
. o Sit. BELISARIO DE Souu-E:stão :i.br os 

Annaes 

o· sn.. F~-;crsco GucER10-Jã. as vi 11a 
muito tempo_ (Ha. oulr~s apa1·tes.) 

o SR. PLINIO C ASADO - Nós sabemos 
como $e fazem ess..1.S cousas. 

O Sn. ADOLeno Gortno - Nestas condições 
me é irnpossivel füllar, e terei de deixar a 
tr:bun11. (Pausa) Mas.- cont1nu:mdo, quan
do o Sr. Rosa. e Silva, então Presidente eles:.. 
fa Ca.~u., abriu a. sessão, declarou . que jii. .se 
llavia entendido com o Governo em relação 
àquellas scenas lamentaveis. é que do Go
verno ouvira declarações. :positivas de que 

.saberia cumprir o seu dever. Isto era e):acto. 
O Sr. Prestdente da. Republica. que, J>Or ::e · 
acbar bastante enfermo, resítlin. então no, 
lco.x·aby, logo que teve conhecimento dos 
successos que ~e haviam ,dado, veiu ·pa."' 

·· O S1i. An0Lt>110 GORDO-O que é certo, :po- esta Capital, afim de determinar com o sr. 
rém, é que nessa questão fui solida.rio com a. Ministro da Justiça as medidas que o ca.so 
:l.ttitude dó nobre Depata.do; ...-otei com S. Ex. requeria. . 

· coritro a. amnistio. ampla, assim como vote\ · t · · 
com s. Ex . a. favor ao· pi'oíecto concedenrlo O.S.I\. FRAN"C1sco GLICE!Uo-V. Ex. es :t de· 

" d fendendo o Presidente da. Republica., 1:eu pa-
a. amnistia i·estricta. Tudo consta os • .imiaes. rente, mas nã.o se estú. defendenllo a. si. 

Sl'. Presidente, si. sob a impressão de taes , 
acontecimentos se tentou então clep<'.ir o O Sn.. A:ooU'no Goru>o- (com força) Sou 
illustre Deputat1o pot· s. Paulo da chefia ,um repr<iseutante aa. Na.çã.o, e nessa quali· 
d:i. maioritl. p11.1•Jamentar, é bem ma.nifüsto dade tenho o iodiscuiivel direito· de aprecia!' . 
que eu não podia a.uxiliar ta.l tentativa. os successos políticos do meu paíz; e de de--

Depois da votnç:1o ela. emend:i. do 8ellado, fender o Sr. Presidente da Republica. Estou 
d.eram-se as ;;cenas desola.dor<1s e faroenta.- n~te momento, porem, cita.ndo factos a bem 
veis referidas por S. Ex. na sua. Certa aos da miulla defesa. (Trccam·se-tioientC>S apartes> 
paulistits. . O Sr; Presidente 1la Republica, chegando a 

No di:t seguinte, a.o abJ"\r a. se3~ão, o P.re- esta Capital, di:>cla1·011 a t odos qun.ntos o pro
side:nto desta Casa., enti.io o Sr. Rma. e Silva, curaram e lhe l'eferiram nquellas >0cenns. que 
communicou·que ji ~e bavia entendido com se consiiler:i:va ident ífic:v'o com os Depufa<los 

-o Gove1·no em refação itquellas o ~cilrrencias, ·quc·h::wirim ~ido llcsacntados e que o Gover-
e qne ouvir.l dESie «Bs d<'claraçües as mais no sabe.l'fa cumprir o seu de·rnr. ·. 
J"orm~es t:o seu. desagrado, e que ck moào nl- Não o\lsfante; ]l.orêm, estas decl~roções que 
gurn consentiria. em qunlquer rnanifi.lsta.çiio er3.fil" po~itivas e tei·minantes, e rião obswn-

. de desacato aos membros tlv Poder Legisla- te a informação prEsta.lla pelo honrado Pre
tivo, e que trotaria. de reprimir· aquelles que sidente de.ata. Camam, o nobre Deputado por 

. poi·ventur-a fos.:em julgados culpados.» s. Paulo jpresentou uma. moção « partl. que 
Co.111-.r:i. V. ll C 
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a Cnmara su~pendesse a ses~ã-o. ate qua o búiçües, p:ira ga.ra.nti1· <L autonomia o .a inrle· 
Poder Executivo expeclisse os netos n•;ces5a- pcndene:a rlo.Purkr Legislativo, tanto· quanto> 
ríqs pa.1oa a repres$5~o tlos que no di~ anterior ?s·l<L n. su'tt proprí:i. . fügnidade e· autonomia .. 
desacataram ou consentil'am uei Lles;i.e<.Lto ao~ {Muito ln,n; ~"ú~:o beni .) 
membros da Camr~ra:.:9- · ·Eis o ·que jnlgo elo meu tlcver trazer a.o_ --

.Era uma.. ·moção <le. fl'a.lJC(I opposição no· conl!ecitnento clli. Cama~'a .. (í>Itiitó .bem; m i<iló 
Governo. e logo q.ue foi postti em discussão, bem.)» · 

- o ilfustre representante dO: Rio de .Janniro, Q 

o Sr. Beli~avío de Souz;i., por n.oor-e impulso Em vis.ta •less~s dedo.rações foitns pelo 
. de patriotismo, subiu ã. fa·illllna, e com P noh1·e· Pre5idente desta C<J.m[Lr,1, o Sr. Frau

bríllli1Jltisrno e eloquenciu. que· J!lc ~ü.o :pe- cisco "&Jicerio requcrou o. retirada.· tlá "s1w. 
culhres (-z11oiados),e riuc uvs hrnto rv.l11Lirarnos moção". fazernlo por.:essa. occus[ão, entr0 ou
e appla.udimoi, combateu.;i. vigor·o~::i.mente, t:ras, as segui11tes ponderaçifos: 

· dttn<to-sc cm. seguid:.\ mn tumulto que de- . _ . • 
terminou ó levan~a.mcnto da ses;ii.o. «O p:u·liJo n~.o. defende wmentc ·(l. s 11•\. 

. . . • • . . · · J U.lltonor, :ia; o seu .:leco1·0 e n. sua di!!llid:tde; 
O.SR· B_s1:is,u-;1ü :oi;: 8ouz.1-,Apo1.u.io; \.U- <l;_,fende r.:mir.:m o 1lccoro e a dign.i:i:t:1e do 

m11lw º!·1g11m1lo Je aparte~ tr·oc:td<Js eu~1·e Po1lcr Ex.:cutivo; i:eprescnta.do H•~ pllSSú<t úu 
o~ SL·~- lidu1;1rt.lo R:.1U11Js e Alen0<'.l.o1.ro .li.i-<i.ujo. 11m li.o.; sc\B ri1:l\s pr,~~li1·oô rmml;ros ••. 

O Srt. Ai.oLPIIü G1.•RO<,-DUJ·:mte a suspeu- A tl(!ini;5'1o <ie ;1utori1la!ic~ políci:1es, de· 
são da ses:;ão. o sr. Jiosa e Silva foi ao mis~ii.o que csli~ decretada, iudk.~ sufficioute 
palacio lt.-i.ma.raty, e ht crn:ont1•ot! os o far;.:amentc riuc S. E:c o Si·. Pi·e;\•lente 
S1·s . .Presírknte do. Repttblic<.1. e lllinistro d.<1 tia l~ep;11Jlica. cumpriu e:.rntta e !arg:i.mente 
Justiç:l., que immediatamente lhe communi· o seu dever. · 
canm j:1 haver -sil~o dellbe}«Ld:i. u. deu:i:>oã.v e Auturiuadcs :poi.iciaes hou>e que foram 
substit11I1;fi.o Lle :;lgumas autoridades poli- cumplices dos rles·amtos que · hontem soiire
cfoes. :· i·am o:; wpresentanfo~ cl;i. Xnçiio: O Presi-

Voltando do pala.cio e reabrind1J a sessão da. deute rla Repn\ilica rlemíttiu essa~ autorida
Cn.ma.ra, o illustre sr_ . Rosa e Silrn disse: des, dando ::.ssim a. àemonstr-ação completa, 
(Lendo) cabal e exhuliürante de que co:icorreu p:Dtt o. 

d~saggra,-o dos · i>Gpre~etitantes da Naçib. 
(~1poimlos.) ~o Sr. T'rcsirlcntc - Pl"(,Sllntiudo füter

pretar os intuitos patrioiico:;; e!:<. Camr:l.ra 
que, ao mesmo temPó r1ue sabe z~lar :•sua 
diguida1le-e autonomia, inspin->:e no senti
mento ;,uperior da ordem e da. cc.nservai,·ão 
da Republlca., que reclo.ma a ll.armonia ilos 
po1leres publicos, e certo de que es;;es mes-

N·~stas condli;õcs, .os amrg-os •la Republica 
não 1io•.lem deixar de. coufüt· pl,;ilarucute no 
s~pi1·:to <te amor its instituições, de J'ospcito 
ao~ :i;oder"s publicos, rev~hL'lo. pelo Pn~si· 
dente d•t ReputilLa. » 

mos sentimentos oie...-ado;; e patriotfoo~ aui- A Caniarn cons~ntitt na rct:rada d1t moçi'to, 
mam o Governo, ,julguei elo meu dever du- ~no uii.o fui p•!~' hso sujeit.'L :i. votação. · 
rante a suspensií.o da. sessüo,_cohe•·entemeute Eis o qtte se deu, eis o r1n·~ consl;L ão~ 
com a afllrmai;.ão <1ue ba. via ouvido e tr;i.ns- !ln'1t1C$. 

mitti á Camara, clirigir-me :to honr:1do e . E11treta11to. Sr. PJ'f'."1itJ,mte. o nolne Di'pU· 
digno Sr. Presicl~nte da RepuLl~ca p;tr:t ~<>.bet·, tado pot· s. L>o.ulo, ,,fifruiou uu. Cm-ta """ 
q uaes n s pr-ovüleucia.-s cfada.s rel~ "tÍ"\"l:t rnc,1lte âs pa11tistas: 
scena.s J;trnent;,i.veis occorrí ·la~ deT1i::is úa ses-
são de hontem. _ • 

E ouvi de s. Ex., imt.nedhi.ta1uent.e, com a 
maior franqueza e co:n td:!.~dd;itÚi quo to•'o;; 
lhe re~onhecem, q_ui:i ,iã. ti nh~ exte1·rn1do o 
seu dtisagr~<.!o. e q uc se considet•:.11·:.i. i<lenti
ficri.do com todos uquelles i·êpresent:tntes d;.i. 
Na<;>.ão que haviam sido d csa<·at:;r,l1)S (o.poiaclo"; 
rrlJ<Ílú ÚP.•"·i; que o dever. ;J. li()>;Í•;;1.<.1 •fa. :rn
toridv.ue e1'!l. cst1w "º la.Jo elo~ ·nLCf:mos Dapu
t;:ulos \ttpoiwlo~; ·,,ú,ito {1~m\ ;-l}Ue 1..amb1::rn jü. 
llavi.;. re:solvido a su!Jsti ~ul•;:1o de: algumas 
autoi·id-.de;:; susµii1,;ts de term11 concorrido 
dh:ecta. Qu imlirectnmente p11m ;is deplo;-a
veis occurrenchis de llontem (Jlt<ilo /Jem.) 

Eiu re5urno.ílechttOu S. E:x. ip.le o Go.,..crno 
sab<:i·ã. coopcrur, nn. c;;phe!"'.i. de si.\a.s attri-

· l". que o s,·. Pte:;ident~ .tl<i ltepublic~t, 
nu clia '.!6 de set~mbr", não oh~tant~ ti;1· lidu 
!1~)8 j-c-1·nai:S d;,1. 1no.n l1ã õ'L$ ~1.-eu.-:::; que ~e fii\· 
vrn111 dau1.1 n11 1·es1X>ra., r.:i. Cll.m\l.ra .• c1m~er· 
vou-:se i11di1femut~ e p1·.esiiliu i1 l.;euniiiú or·di
llaria do seu Miuistcrio, co1no si n <1do. i.ivc~S(; 
ll~;dtlO; 

211 qu~ l1:·~s.:t posiç~o · o íbl tncontra.r u 
sr~ ltosa t; Siiva,~ que p.:t.ra 4.1.ili ~e ~:h:igira. , 
lev<inu•J :.1 m01:ão •otadv. p:;lrc, Caill:n·~, ; 

3·, qnc o ::>1•. l'resi<lenlc da Re1•11b!ic:'• ~ó 
t'!_rn<m prcv-íd~ncius, cuugitlo por ''~su Dl•)· . 
ç·a.o ! ! 

Sifo,. poi~, inexnr;tas as asse~et>açÕf;s do.no-
bt·c Deput<\ífo J.lOl' S. Paulo; -.· · · · 
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Sr. Presidente, attento ·ao .1nodo por que se mas · perante os- dogmas ~ principios·do pl'o~ 
te1·minouo ineid.enfo, e nttenf.M·ás1:0auífes-· gramm:1 dn :Partid.o, e pei~1nte as c0nvenien-. 
tações.feitni1 d:drib11ua pelo nobre D"eputac1o cias do o;:dem publ ica, chi>garia .i canchisáo. 

· ,].)Qr S. :'Paulo, ao · re11uer<?r--a retirada da,' sll~ ~e que e...~ca. opposição nã.Q. el'a. justificavel. "·· 
.. . moç::t() , ~ · IJ~m . de· ve:.- q_ue sob .a impressão .(rlpoíaáos-,;ii«o "poia(loS'.) · _. · · · · 

de taes acontecimentos ningiiein _:po~erío. co·· Uál'líge~ro retrospecto tlos suce~sos politi
_gíhr du arrancai:-de S. Ex. CtS -. ms1gn\:i.s de cos êe e~ta.o~ e urnlJ~eiro .exame do libel_lo de" 
cbe.fe. . a.c~us:i.ç;w qu.e· se fo.z1a. contra o Sr . . P.residen-

E ;;1 a1guem teve .esse pe-ns·amento;.si :i:1- ·tr; · dri. rtepublir.:a. 'Y11e 1anr.-.;:u• bast.-inte l uz 
guern fer. ·mesmo p:i.ra, es;;e fini ·qua.ICJ.uc;r tra· ~obre 1:sta. q.uestã0; · · · .. 

. bulllG . . (i,cqti:rrctn~'<l. o que JJOS:>O ass-everar a Pi•eci:.o, porê1n, :\afos do Íno.ig" ;J.!)Ce11tun.r 
CO.m;:i.ta é .qfü1 nã.\, presk»i. concurso algum. bem dou~ füc~os: · · ·. 
E 11i nguem. poili!l. c:on~U'.COl!I o meu fl.UXilio e P~·eclw (1.Ctentu;J.r em jlrimeiro lc«a.1;,. que 
J!O.t· · dt!~ _1·;;zões; l•: porque. sería. núllo, o Sr- P1·u1l<;nte _de Mo1'llcs jamai.s pretendeu ., 
!lttent:.\ a Cm:!urastanc1a._ conhec1•la por. todcs o C.'l.rgo dll Prc~lrlente do. llepublic;i. . . · 
os rneu3 i lluslrt:s coll-0gas, (!o que jâ.ma.is Nem foi o. ba.ric:vla pauUsta que teve a ini
procui•ei inte1·vir dimcti;i ou intlirecl;:.icaenk ci~tíva da io<licaçilo do scu·nome~ n:i. Cmisii
q111:1· nos ·ac too ~9 Gov~1·no, r1u<:1r nos actos ~Uiütc, pm-::i; e-~so . :dtv . c:wgo, oomo 'PW.er-.i. 
r~l·,J,,ti'f~,; \i, 1~ircc(;;io t\1i par·ti!l.(); .o '2'', po1·q11e ~1,test::tl-0 o uobl'e Deputa.do por s .. Paulo. 
"1·:1 :1migC1 ~mcerc, o ilr:votado. ~c:s1le lof!gos o Sn.. li'IL.\.NCil;CO GLlCIIBIO _ Eu não.dese
ªº'!~· do 1Hus_t1·e leadir e c_hele uo pa1·tid~. Javn. f/Ue 0 nobre Deputado poi· s. Pil.tilo 

. e; ~erto, e m~~ue111 1:0,lcr<i. ccute$.t:w hn~e anudiss(; a isto. · 
quo s1 JJessa sessa o de25de sotembro de 18!:1.?, , 
n Ul.oç.ii.o do nobre Oe11ut..•do -por S. Paulo O Sn.. Ronot.pno Mm.ANDA.- D:i.hi d:ltam. 
tiv0$~e sido sujeita. l!Q •oto rle. ca.mal'êl., nesse ~s d~gracas da. l~ep11bnca, dessa carididatu.ra . 
e.lia ise t eria scindido o Pm•tído Republicano· un.prudE_mte . .. 
Feder-Jl. o. ~1t. ADOL'PitO GORDO - Dua.S vezils . se 

O SR. , .Bl!:usARlo nfl $o1;zA - Apoie.do; um reui;il:':).m. entao ·os Deputo.dos pa.ulist"'s para 
voto . dariuelles seria urna ctmmrn ao Go· trntarem do ~sumpto: .n~ prime!ra vez deli
•;erno,se1•iaqu:1si um•1destiLuiçliodo Governo. oor-a.ram voto.1· no generalissimo Deodoro d;i. 
( Ela outl"O:i-apai·tcs,e os,.. P i·csidence 1·cc.lamt:1 Fonsecu. ,'. · · . 
a1eettç<<<!.) ·· O SR . FRAZ\cxsco Gucen.ro - Peço a iia.-

0 $11.. Aooc.ruo Gon.oo-Deante dessa'. mo- fa'--1'3. para uma. e::tplicaçãopeizsoal. 
Çii.o 11x-. fr anca. opposiçiio n.o Gon1•uo, :•ered.ito · ci Srt~ AÓCt..Prm·Goruio - ••• e na s<'g1incla 
ciue o 1)3.rtido se scinlliria. porque quem vez, renniã.o e•ta que teve logar nas vt.>.sperns 
<ib~crvasõe O'i factos que se cavam então_no do . plaito~ a.comp;rnhando a. iodicaçfü! de 
seio desta Garoara.. Ycl'ificnrin. que .ser ias di- outr~s bancadas_, e creio que por p1·opo.s!<t rio 
ve i•genci~s jó. ~xi,.riain e11t1·e os illnsttes illustre Sr. Campos Sanes, tlelibenl..:1.m . sul'
t'Clll"esécttau tcs i l tr. N.i<.füi: uns oiJc<lcconuo :<OS fragar o nome do Sr. Prudente de AlOrJe::. 
int.u 1 tos <.-on:;er'fa,dot·Cl\ do Pari.ido Repu bl ÍC:\· que se 3.l\h~ndo .Presente a r euniito, drci~reiu 
nu l"cder:i.I. applaudiu1lo ·:i. -ori\iut.i<;5.o polírJcu uno lhe p;;.r~cer acerta.tlo. a. dellboi·<.1<,:ao, e 
dl) Sr. Pc(?sidentr. ~i:~ Rc;•ublic:i, {! ~ dire<x;:êo que, u:i. sua opiniiío os !)epuwdos pautlstas 
qne s. Ex. iroprimin. :~os nC'goc'.os 11ul>licos, deviam vot:u· em bro.nco. . 
pre~tav:~m-lhe ír:inco e le::l :q1oio;~nH1u,1nto Mais br1le. em IS':t3; IJ.Uarnlo o illu~tl'e 
,1u.c outro~ jii. ost;u.v,,111 cin or•Jl9Siç:l<i ;~ s Ex. Sr_ F1·a.uci~co Clice1·io trà.ta.v;i ue org-~.'uizur 

Qu;t(I:; tls CUUs:.1.5 <h quella8 uive.r:rencia~ o Parti•10 Rcpulilicano .PcJeral, J>rocu1·ou o 
qnucs os motivos da. o\>posic;.1o '! .A opposí~o Sr .. Prud1:ut<~ de 'M<Jra.c.~ e 11cdiu·lhe c1ue 
tinha riu11J,1mci>)os · lc:;itimos ~ gr;i. 1leterini- coUabora~so ne;;."ll. •Wg:mi\f.a,ção, ~o que.rc. 
l l tldr• ~101' uma t1ucs~1r1 de '(>l'illcipic s ·~. Por· spondeu e~te que .:01t1 o m:iiw· prazet· '))1'e
ve11tura. o Sr. l!!"Cl;1den10 ua Repulillca se sta riu. o ~eu concur;;o, ~sta!Jelecendo, po1i m, 
desvíãra do p1·qgr;l1nmn. pc·füico do S?U pal'- uma condii;:iío. 
til\(), -pi-og1·aa11n;a. que s. E:t. trau:;c~·evera nó Como ,ji\ se n1llara e1Jtào em su~. cri.o. 
01a1J i reslo poli tico q uc diri;;í u 1i N':i.ç.ã<>, a. i:5 1li1!atur:i •i. pr~ iile11cia d:\ Repu'bUca. a con
de novembro ui.! l~M< '! . 1U~üt> que :; . Es . c>it:•l,.~k(,'<:!U i::i:a que 

Q1iem· estudos:::e. !':;1". Pl'e~idettle, com tttlll!u, \o>::sc tlco>Yiil.J<'· o.~~<1 <:an<Hdatum, e pediu aQ 
com i111jHl·t'5!ialidade e co_m ver:d;.1.deft'(~ ll~Pirl- nobi·e Uepu(,adú p.:•r S. P«lllo que assümissE: 
to <le justiça os ~ntecunentos 1>0ht1cos que o t'Ompromiss') de i.!csvial-;.i.. · " . · . 
se <lavam no paiz, quam estudasse os aér.os O oohl·e Depu.to.cJo IJOr S. P<rnlo dis~e-lh1i 
do Gove»no, a · histori11 du ;;-ua · ~1dministr;tçào, ([tie .si s. Ex. pei·oi:iti$se ilessa · d~1ibera~ii:o; 
niio ii. luz (!e uru _ crii.er io formado ·po1'. lima não tr.o:i:a.rla.mais da: or~anizaç"".m d.o par.tid.o, 
ll\3'lcornprel1endi.Ja inLra11s igencia partidar\a, p()rque para o - es!abelecimento do i·egimea 
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. . civil êra a canclidntU:ra de S. E::c._ ·a' i.JUi<Xl 
·viavel. · · 
. Conseguintemente.· o Sr. P1·uàente cie 
Momes jáma.fa _pretendeu o ea1•go ,ru Pre·· 
sidente fa-Repui:ilic~. e r1 ·sw1._e<>,n.{úi~tu!'rt 
·1iliou~se_a -uma correm~ qlie jâ Yiuha- u~ 
Constituím:e. . · . 

Em s~gundo logar, St'. Presidente, prec:so 
·. accentuar que nito é ex;;.cr,o _qu:e S>. E~;. no 

manifüsto que di-,.igiu ã Naçãq. a 15 de_ no · 
vembro d0 1S94, tivesse tomado o c~1ffi}1!0 
misso solemne ·,!()· ter como p11ogmmma rio 
seu governo o -p;-ogra.mma politico <lo ?.fa
rechal Flol'iano Peixoto. 

o S:a. TIMOTJJEO DA. CoSTA.-Então parn. que 
o di5$e? · ·· 

O Sn.. ADoLPilo ·Go:aoo - Nio o disse, n:io 
. podia dizei-o. nfl.o podia tom_ar esse compro
misso, po1·que o Partido Republic,1no F.:deml 
tinha o seu progi•amma, e o p1•ogmmrrrn. ao 
Presidente \la. Re:publica devia sel' o dests 
parUdo. 

O S1{ ~. BAP=:·\;:\ L:·:~;-~_--!i.'.?- u rn .. tl..'t•:-hS-rC.:~.F! .. 
;~el1~e- ~ j-.::-... t.,.b.J~ e vni.l~-+c S~·· < ~· -c:.>J'::n ~t:: ..;_~,_, 
frct·~b1:ea d~z-qu'! ~a; _. ·~~,\;;:.a.t+.~.:.t~ ~ :.t_lJv lJ'J:,:., 3. 
i·es~urr!ç;lc.. .. I,i. c~H~ tr6r"!:•i"J. 

. ····.o .. Sli..~~A1J ~•·í.~·ú0 _- G·~-~~no~:lT-0.a .. t~1· 1,61iai :i..p~:ie 
do ~an;.-~é~1.~ i·el'br~.w.te a~· 1·r~1~!.\i..inrn:~~ · 

. ·<,~essa s1tu~1~Tt.ó, ~x..igê .o.·p~.t-· ·"i:-1t~~n~~o qtle 
todos 9s brJ.zii~i:c'i:;s; e"pe,,:a:mrnte o~ '.il<i~JC'~i~ · 
tar·ios do po·le1· :p;:;.IJLicc. Cvll.H";_~ul\m c·~m ~~,,-; 
esfo;·ço~ dt:?ttic~.do,,; e ~rse-.-.:,·a.ut.-s p~,~·"' co!1-
se;;ui::'em que a. RepuiJi'.tJ. i;e~:i. o qt!e d~ve 
se~·-mn 1•cgimen de p.~z e iie or•1~m - <l~ li
lJ~l·Lladc e tl_é p;:ogi'esso. ;,ob_o i;JlJ>e1·;0 -tl.J.ju:;-. 
;;;~'ªe.da lei. _ · 

E~sit é a <H'dcnte :i.spil'.'V;iio nacion:i.!. m!l.:li
!estJ.Ja no t;;crutinio de l tle m::i.r·ço, pCl'.'oue · 
sü assim se!~j. !JO~s.~.veL a repa1·a.:.~ãt). ~J.h1<1rtrI~1.o 
len.t:J., dvs dimaoa soiT1 .. ::l,~s Jielo p::.\·1.. 

Nc1. cspuera. da.:s mi'lhas a.ttribui<;éies, (;o· 
fo-rça•·-rne-hei reh realização üei:~e d;sid<· 
,·at1im, ob~m··.-:i.ndo es~:i.<> normas e prin· 
cipios: Não ha no manifesto uma unica pahi.>'J'a 

que 3.utorize a a.illrmaçii.o de· que S. E:c E.:ecu~üo tiel do regi1n~u liv1•e o demo. 
tivesse il.Ssumitlo esse compromissa; ue.sse cratico, o.dc11tado peb. ConsLituição de ~4 de 
docume:nto politico além d:ls apreciacues. fevereiro, Jim1ando e ma.mendo c::crupulosa-
sobre a natureza. e sobre o~ intuitos da. re- mc:nte :i. a:itonomfo. dos Estados, ha1·monic:i. 
Yolta inicia.da a G de setembro e das palavras com a sobeTiu1fa. d:i. União, e a. indep;mdencia. 
de- a.pplauso~ á.attitude patriotica e energica. e o muttiq n:speito dos r:ode1·e~ instituídos 
que o benemérito Marec!Ja! ·Floriano Peixoto como orgã.os d.e~s::i. sobGra,ni:i.; -
manteve em face uessa i:cvolt:i., ha a. oxposli;;lio Respc:i to. a..> exerc:cio de todas :i.s l i!J.;r-

• do progra.mma politic'J "do Partido Repli· da.eles e g;1·1·antia~ con-;L;tucionil.es, m:rntendo 
. blicano Federal. . concm•r<-nte e energica10.eute a obcthencia 

As unic:.\s Tel~n·on~.ias an Marechal Flor:auo :i. l.ei a o rn·ri>tiglo cb a..11tor·idc1de, con(Ur;0es 
Peixoto constmn dos topicos seõli.intes.= · indi8pcu;;aveis pam a.i;~·~gura.r n. ordem e o 

progre;fo; 
«)ias, por isso rnosmo que ess.'l. .lut.a tr~- AdministJ':t(;ão ~i:i. F'«ze1:lla. Publk:i. mm 

menda· foi travada lJf!l:i. cullig-:i.r;ão 1le todQSOS ~ m:.i.xím:i. JisC<l-Uzv;iio u:i. ;i.r·t•cc:..-:.·h~ão e no 
inimigos, a. victoioia d;i Repul:Jlicn. foi ileci~íYn (oinprego. tla . .r-('~11.:i., e co;t1 a mais s~·w1•a 
p:i.1·a provn-l· a estaliilidnde ·1:1s nova~ insti- cc••no:ni;t, rf'l.l 11zi ndo 11 1for;pc.-za; 11e modo 3. 
tulções. que th·cr1t11t ptiJ·a. 1lcfonrlel-a.s a co- cquilih1·;1.l-<1 ,.,_.ma rcccib,. ex1i11:;uin1lo ~1s;im 
ragem, v. penimtcia o a 1ledicaçií.o do uene- o d1~fic~' do 1>rr;~unent.o, convertido e.stn cm 
merito ChelC cio Estado, auxilfado efücaz- :·e;tl1dndu; 
mento peln.s for..-as militares r1e terri~ e mar, Po11tuuliurnh,; n;i. :m.1.-l•faç;i.o U'.JS compro
-fieis á Constitt1i.;.Uo a a r

1
-.J set ~ 1)1'0 de J1ll$SL1:> ~ucces.!'ivns que tle~de pass:ldo rcruot.o 

.1893, como a 23 ue novembro :1e . ,-pelo tem :i,-cumula~lo ~m- on11s pesadis;;imo~ a 
concurso ent!J.usiastlco da mocidad~ elas esco- tran~mittircm-~e do gerao;!o a g.ira.ção;. e 
las, da guo.i·do. na.Qional, dos kta!·hões :pa- resgate gmüuaL da moeua fiducial'ia :para 
trioticos o da policia. e peta solidariedade ele11ar o sem valor dep;'~~ia:b; 
unan1me dQ;' Es~ados da União, cujo apoio foi Auim?,;uo ó. inici:1ti ,.,1 p~t:ticul::i.r para a 
de exu-aordmar1a vuJor .» explot·a~ào e dcc.;on vol \·imento d;J. a:.;ricultura 
.. __ .... :. _. __ ... _. _ .... __ ................ 

1 

e das indus~rias, e introdncçii.o rle immigi·an-
• _ . _. . · - tes que, pov~ando o nosso vasto te1-ritot•io, 

«Felir-rnente, graça.s á att\tude po.Í1'iotien. fecund<'!m com ,; ~en tra.l>alho as suas ri- -
pertinaz e energica. cfo Mar~chal Flori:i.no Pei- i quezas inexgota•·ei~ ; 
xoto, secunda.do pel:i. grande maioria. da Na· I Gai·anti:t c•flk~z ;\._ plena. liberdn.lle- do 
~ã.o.-parece e~t:"1r ence1T:ulo em nossa pa.t.ria s:.lffr:igit) h,1se iu11;Ju.menta1 da. de111octnci:L 
o periodo das agitações. dos :pronuucia.mentoo rep1·.,sent.-i.tiva:; · . 
e da.s revoltas, que lhe causaram damnos · .Manuten~~'io 11,;. ordem e d:i. .. tm1iqumi
iu~sUmaveis, sendo mtiitos delles frrepa.ra- da·le no iJJ.t~rioi•; G. _c!ü. p:i.z com as na-;ões es
veis.» ti·apg~ira\S, sem sacri/icio Je nossa dlg-utuo.de 
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e-di:(llOS$0~ dtreitos. cu~tivan1lo e _cle~en-;ol~r co11t<:i. -s. Ex., dizentl<;-se que s. Ex; era.·· -
venO.o as. l't!af'[-{:S com.ac naçiJ;;lS arnig~s. - - i!'.!imfgo do __ :Ma;rechal F~orianc;i Peixoto_ e das 
_ OiJetlecenC:o a ei;te p~ograrr.m:i., e~pr=ro cla:Jses patrrotícas do ps.1::. -e Ja se procurava 
por1.,,· co:>t6buh· pitra. o. bem :est:tr e-pará :i .. rJsi.'.1.belecor_ uma incompa~ibiliàad~.· ~tre 
felic\,faJe ·ce-n03!a. ?a::ri:i.. -·---'·· : - . s. Ex. ·e lzlrl.o~ aquelles que nesse~sombrio 

Conheço e a'v~.lio 1;ie-m o.-; g1'~.n1ies embar>a.~ _perlc\io da. ,nossa. historia colloC3.ram-se a·(} 
ços e ili.flicuMades lle to1ia n. 0'\lém com que l:i.1lo dn. autoridade e.da.-Jei. (Apartes cii.loi·asôs 
1.c:'~ldalutaJ:noíles~m.?e;:1\01Jeminhaarilua <JJlrotcstas;) _· -. --:. __ . _ _· __ 
mis'r'o ; ,,..... cles;:1~im;:i1_'fa,_ slnfio me fontissa Lemln·o-m°" rie que o chefe de .p9licia. do 
a])oiado 1Jel~ Nacão e si não conto;,~e. com a M:i.recl1at Floria.no Peixoto, . insurgiiido-se 
CílOflC!"<i~E.o p:i.t.rioticti. r1e cid3/_1iio~ dos mas contn1. a indic!\ÇÜO da Convenção Nacioaal do 
illusto>ados e com,oetente8. p:n·tido, apresentou um outrn - candidato {I. 

Como em fücil prever, as· tristes aconted'"- presiderrcia e.a Repul.llica. cm ;iame dos cama~ 
mentn~· -:i. fjue al11t1Ji, ten~lú aba.ln.1!0 ~ pertur- ~·c_dns 1pu haviam. defcrulido a Republica com 

-b;:idopl'OtJnrl(!.m~nt~ :i. vi..r1a nacion:il,duranta <>,s arm(',s na >l1iio. 
· lllUltos me:r.· s, a_;!g1·a:vor.;_fu bastante u. no~s:i..- -0 Stt. EE::'RIQuE VALLADARES - Eu el'a. 

m:i. situac·ão no!itic:~ e tinanceira. r d' 
Os ge:-mens d o. hi~uõordin!lçii.o edn:lnarcitfa. -;>,•efeito i!a C.i.pital e nilo ive a. menor in i· 

exp:iiir1h'nm·se. e os compromfasos do The- CP..ção ª w.! respeito. · 
sôuro foram graudemente augmentad-os com O SR. Cos:r.<1. JuNroe-Posso · affirma.r e. 
as c1esn 1~ za..o e"trao~Jina1·bs oue se tornrm1 m V - Ex., de coahecimen:o -proprio. o que ouvi. 
indispêcsavei'ii: · • ,l? M;tr-ach:i.l Florir-mo. Este não tomou parte 

i\fas. re;,;tace!r·ciJa ,;<l,;pn-t>m-~oniliçõe:;"de o.~gumn. em semel!l:i.nieíndica.~-ão. O Marechal 
est::ll.iilída<Ie. mavfüla. a o:-àem no ;:aiz. pelo Ftori:rno nunca ~e oppnz ií. candidatura. d(} 
res1ieíto :i. lei e :pe1o pt>estigi') d:>. a.utorifüi.àe, Sr·. P~'uc.ente de Moraes. (_;1pciados_) 
resto.uraua a. c~nfi.:m~a oo ~niw.Pr;{do trn- o SR. AnoL?l-lO G,m.Do-0 !!obre Depütado 
'in!~10 {la:l'1 proir.overem a c:iqian<ão da agr;- nã'.l p·,·e5:ou a precisa. a.ttenç:io. ás rninhas 
'cultma, d~ i!:lclustrias e do comme1'c:o. tls- p?.l'l-vn1.s; 0 que eu disse é-que o chefe de 
ca.füat1u. e ~ernr:i.mente :econom:z:·(!a. a fa- policia do Ma:1'ecb:tl Floriano Peixoto não ac~ 
z~1~11.a publica, os inexl!s.u1·ívei~ re.~ursos do ceõtou a _ca.ndidaturA do Sr. Prudente de 
nosso ú1uissimo so!o a 1li-viarão prm.ri;essivn.- Mo•·::.~s :). presideúcia da. Republica e indico a. 
me·~te o Tilesouro da oppces~ão dos encargos outro ca.ndidato. 
actu~.es, valodzanuo con·e~l)ondonfemente o 
nosso meio<:ircU1(1.nte e erl':ueudo no jnterioi' 
e no exte:.·ior o nosso creõ.\ to. 

-ff esse o camir.hoque nos levari~ com se
!-!'lll'a.nça ú. situa~ilo de pro~perill~cle e :!Ta.12-
der.n.. a que está destinada a nossa. Patria. 

O Governo, que oro; inicia :i. piinm;a jm:nada 
POI' em'.l caminho, fot·ta.lecido nelo apoio 11:1.

ciona.I, não se clcs\"iari dcllc. tcJJ(lo por seus 
1rn !co5 ~ seguros roteiros-:i. Jnstiç,t e a le!
l' por i>crt rrnico a!vo-:t folici<lado cl.:i. Patrin..:i. 

Sr. Prcsid'1nte. 1~fLok1. pois. Olll todo o mac 
n'"e:,to urna unic:l p.-l11vr;1 que autorize a 
alli1·m:ic;ão cl'" qnc o Sr. Pre8ic.lcnte.d:i. R()'!'tt
hlic:a ~5J ~omp~·ometten ti seguir a politwa do
Murech::i.l Flonano Peixoto : S. Ex:. se com
:p:.-o~etteu a culnpri:::· o iwogr~rnm:i. cfo seu 
:pàrt1do. -

Qual e entrct:l.nto a. accusaçt;o cue se füz a 
S. Ex •. ? . -

A de .. ter trahido o progr:i.mrn:i. politico do 
Marechal Floriano Peixoto. -razemlo uma pc~ 
litic:t de rm:i.cção e bostitiútndo os mollwres 
amigos daquelle go\rerno, ·os ho:•oiccos dcfen
S•)res da legalilhúe i 

M~8; Sr; Presh!ente, antes mesmo fie o sr. 
Prudente de. Mora.as ter assumido -o Governo 
do paiz, .e antes mesmo de l>()l' publicar.o o 
sou manifesto, . j:'1 se· movia mm campan11a 

o SR. COSTA JUNIOR-Bem, mas· a verdade 
é·a que acato d:t expor e que S; Ex •. me in· 
cumbiu <le levar ao c;inhecimento dos meus 
amigoo em S. 1-\iulo. 
O~- ADOLPHO GoRno-V. Ex., Sr. Pre

sidente, e os meus-.illustres collegas lembram
se da. ca.mpanh<t que se moveu contra. o Sr. 
Presidente. da Republica, antes de S .. EJ;:_ 
tomar posse do seu ca.rgo, ·por meio de arti
gos insm•to:;; na secção p:i.rticufar de um 
orgii.o (le publicidade d0sta Capital. Refiro
me a esses artiµ;os, porque dizia'.se que os 
principaes, assignetlos poI'- Sargento, eram 
csci:iptos por dous Deputados federil.es. 

o $1~. Al-Cll>iDO GT.JAN'.A.BAIU.-Tomo a. mim 
a inteira l'esponsabilida.de desses ar~igos, sem 
a cuniplicidaàe de ninguem, nem desta Casa., 
nem de fora d~lla, · 

o Sn. NlLO PEÇ.ANIIA-E eu igua.lmente. 
O Sn. ADoLPIIO Gon.no-Estou simplesmente 

con~tatando um facto, não o estou apreciando. 
Dizia-se então q_ue o Sr. Prudente de M:oraes 
iria hoavernar· só ... 

O Sa. LAURO MuÍ.Lsa.-0 partido -não 
dizia. _ · · - · ,, • · 

O Sll.- .ADOLI'Ho GoRllo-•.• sem 6 .auxilio 
elo M(lrecbal, sem 6 au:s:ilio do exercito e da.$ 
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·· ·c.iilsses. po.tl-iCiti~~s do :P:'-iz,- pot:que_ uem ·ºj' no.ln ra , Mas. , l'Cpito_. cs~ou n.1ic·nn~ co. n:i..~ 
M11.r1~ba.l, nem o eJ'erc1to e nem M classes tando mn fücto,. $Cm . fazer quacs11uer· .c1nn-

.. :Pa.trioticas poiliam ·ser solidi:.rios com. um m.i>nt~l'iós~ .· · _ _ 
' Go-çerno eleito durante o estado de sitio, no ·• O (hcto ·qu.c cotis!:lto é cslc: t\.n tcs de o 51' . 
·regimen do. terror, ·sob . :i. acção da. _.met1>alha .Pr urló,utc•de :M:or.1es ns:;umir --0 ·g1,werll0. an-

• e ~.co1ri a circuinstanci~ de :que trcs ·Est.adcs· tes de. pu!Jlicar·oseu ·uin.nifüsto, 0:1~ tes de Jli':i.: 
· .. tla..1Jniãb nã9.•ba:viam concorrido à_eleiç:ão. , tíc..1.1~; porúi.nio •. qualq11el' ;i.cto,- jU. se :pri.1- . 

o SR. L.l..URO i.ru1.LE~ . .:..... Quem clizia. ist,O ! cura.va. ·. csta.bele.ce't' uma 'inco1p.ptttibi!i' l:ltle 
· er:tm .-_os ··r.e.voltosos. os :i.ct uaes ,:uni!!os .do , e~ltre elle e o Sr. Marechal Flor•.ano Peixoto. 
Governo. · · ~ . · · 

1 

.. HJ. :;e tl~u.~a~1 S. Ex. de ser n.m1go tl1.ls l'Cl'úl - . 
. . · · · ~ · · , . . , .. , . · . · t?oos e 1ntm1go dos que ~e bat.r,ca,n1 pcl;: !e;.(n.-
. ~. ~R. N~r.o Pi;:~.AJ\:llA - E~crevemos ._o lid:;.do e oollocar~m·se no lado d:i. nu t1md~1le. 
primeiro. artigo .qua111!0 appar,:ceu o"pr1-1 , · . " . 
meirocoo~ta de que o Sr. Prudeate de Mo· ,, O. Sa. Tmor~ci;;o n~ Cosn;- lsto fez. cslu. . 

. raes ia col!ocar no Go,·erno homen; . q11e. ,;J.zanJ;;.e t.'llvez coutrnU;) a lli.1.er. 
nesta Ca.rna1'a t inham denuncia.do o· Marechal: 
Fl.oríano. · · 

O Sn..· Tn10TnE·~ DA .Cosn - E o almirnnl;e 
Elizía.rio Barboz..i.. Nunc.1. ·vo tei na.<J.n para a 
. rno.rin1l<1., por c:i.usa de~tc almira.nte. 

O SR: B1~usAr~10. DE" SouzA - O Sr. Au~ 
gusto Severo que responda a. V. Ex. 

O SR; Aoo1,pno GoRDO - Peço ::ios nobres 
Deputados licença para. continua.r. No dia 30 
de outubro. um artigo assignado nor S tw· 
gettto, e inserto no P ai:;, dizia que. ã. eleiçã:o 
do Sr. Prudente de Moraes era o I"esultaC.o 

· de· uma. escamoleaçüo, 01ierafa pelo illústre 
representante de S. · P(l.ulo, o Sr. General 
Fra.ncisco GUceri<J. . -
. . o sn:. ./;LC!NDO Gu1~N~DARA - E é ver
dade; é uma. ~C..1.mote;i,çiio. 

O Sa. Aoor.i>1io Oor..oo -E conclui;i. assim o 
artigo; 

« E o Sr. Gllcerio silel).closo como o ~mt1lo 
em IJW! p 1'ete,ulc encer1·ar o~ desp~jo.< do ;1{1we
clw.l Florio.1w, esír~ga tis ~1.l•\5 mã.oi:. risonho 
e bonn.ncl1ão, pen~~ndo mi VC>rr1:v1.c !lesta 
.])hra.s:e: 

JTa escamotefülo1·c.< de vicioi·fo.< como âc car
teú·as ! 

O SR. Anor,ruo Ooitoo- E.->.•a t:itn11t\.1thii. el'a. 
o pr el tHlir. 'd:i. Op[l(.)oiçiío q11c i;1 $(.>!:' lcvantl\.1la.. 
nmi~ tu.rele contr"' S. ·Ex. 

Lamento est'in· can{'.ando a. nitonç:i1) <l:i f.':1- . 
mara (a r7c apoi1,tl11s ), mas n~,.c~,-:i to :i;.:om 
apreciar. emb01·.i. muito m ;•i•lamenle, os 
actr•s pr;;.ticadO!:' pelo Sr. Pre~ídente d11. Rep\I· 
blica, considera1tos cc.,mo proituclo~ 1lo unia. 
politica. reactor.i. e riUC se acho.m :uticnl:i.tlos 
no li i::ello de accl!saç~o que contt•:L S . Eit. 
fo rroulo.m: Refirir·rnc-hei ;J;O$ pl'incipaes, pra-
ti~dos :i.te :fins de !SS5. · 

0 SR. HENRIQÓ!l .VALL\.DAR.t:s...:...J:'• ·~<l tinha 
dado :i C'~srnl1,1ção d::t Bco!a Militar_ .. 

. o Srt~' ADOL!'HO GORD~i-Aprovcito-m<i' <1.o . 
.apr.rtc do ncbl'O Deputado 11ar n._refirir-me cm 
primeiro logar &O caso da EoioolG. i\lilita.r. 

Em fins de janeiro rle 1~05. alguns .a.lum
no. da. E~cola. Milit:i.r tomo.ru.m pai-to em a.r
runças em um dos lagares 1nnis rroquent.'1. -
dos dest..-i. C;tpital . · .' .. 

Em fevereiro. po1· occ:isiii.o •1o C11rnn.val, 
pro,.oc:i.ram disturbios cm •!ou.s theatrm. não 
obst;\nte achar-se prcsc.:nte o comm:Ln11:intc1 •lo 
respecth·o co1'po. 

· O S!t. H~~mTQ'IJl!, \'ALT,At>,\Tt~:.~ - Niio hn. 
prova uisso. 

O S1~. F nM>c1sco Guc1ml•l-Este artigo não 
é do.sr. Alcimlo Gnau:l.'b:tra. V. Ex. sabe de o Sn. TB!OTllEO DA COSTA-El':l. (\ llOliCi:\ 
quem é. . quem provocava. os distur'bios. 
·º Slt. .ALCI.'\()Q GUANABAR,\-Nesta. série o Srt. AnOLPl!O GoRnO-... P. publiC.'ll~Ltn 

" àc artigos apparecera.m algu ns que não silo um ·-mnnifesto collectivo, em que se consti-
nossos. tuiram ceu~ores 1Jcis a.cúJs do Governo. _ 

OSR. P!!ANcrsco GLJCERro-Os Srs Prudente Em. n:ar('o, tendo os alumnos tla Escola. 
de Moraes e Cnmpos $rilles iahem ele quein é pedhlo e obtido autorizar;;ü.o pa.ra commemo-

rt. i·arem no dia 1:3 a rendi\"M da. esquadra. re· 0 ª igo. · volt:ul.1 .• durante a solemo idade :fi?.era.m mn-
0 Sr.. NILO PEÇANllA.-Os n.l"tigo:; nssigna· nifesfa.ç1jes de 1\e.sagrado. quer ao chefo 1l11 

dos .':ítt•.l/C~Ho niio eram :ri"ossos. " · · Est."\do; que1• ;io command.ante •la. mesm:i Es-
0 Sr.. 1~1uKC1Eco GJ.Jc&r..ro-0 Si·'. Adolpho cola. . E lia tarde de$se cJi:i t.acs · cxcesS03 

Goruo ~(t.be. - . · ·pr<>.ticorll.m que Tor:i.m tlesl}:,rados (\O .• , 

o Sn.~ ADOLPilO Goano_:,Ouvi attril1uir-s~ a o . Si:. Hr-:NRiQUE VALLADAlt ES- Sem in.· 
a:ut?ria desses 'artigos no illu5trc represen-. <lagar quaC!s oi culpados. A b;i.ixa foi ii1con-
t~ntl! d:~ Caplt:ll Federal, ·o Sr. Alcindo Gua- : } tituciomi.l. (A11oíctdo$,.) _, 
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O SR. F'RA.NOisco· ALE~Cb.m'RO- Violenta; · .Cousa curiOS<'\ 'O que · ,fütinguiu; ·o ··. que· 

quando· fadulta aquclles que estiveram aa. tornou . nrrtav~l o Govorno· ·do Mare!lha.l Fio-
.. rero!ta. · riano Pê:xoto. foi a. lut.a· que· sustentou em 

·o SP •. ADOLPIIO Gon.no-... :pêni e;sa. ineffi·. tú•las a~ ph;i.ses <less~ Go,•orno para manter 
.~-üze " contru.])t'Qflitcente, porq;1e. ao sii,lli~d:i. o pr~.~w;1od:i.autor1rla~~.e ,entre~a.nto o.sr. 
~~cola o co m mau fa.nte .fQi vfotima. . de uma. . i:.-~s1de~te ~·:>: . ReJ)ubitc(l. e . a:tac3.d,o . co010.· 
vi~ia insult.1w;;:i. No d ia se;.uinte~ ·quando 0 t~:i.idol' :L.pol.it:ca do.~n.!'echalJusti:mente p9r 
commn.n rl<ln~e YoltCJú paràa }']scola.. ~ncorit.rou t~.1· !11ª_11trtfo .º .. prest1gto .da autori~a.üe e· a. 
os ·ulumnos~1n estar10 ,t.le complet:i. insnliordi- rh~c1pl.ma · m1llta.r r . . . . • · . .. 

:n:i.ç;1o. 1'e:11iz1rndo uti1 pll\rcô Cl' mbi nndo. -é . ·O p10gr:i.mma (IC .S .· E~ . . o 1mpedm.· :po~ 
.. clan•lo i;i·i t~s o1r<!n>ivos.quer a P.llC coinra:i.n- v.~m.~ur.i i!e .t~r ~se pro~1ment<:·~ ~a.s . e~ 
· <la.ritc. quer ao e Itere do Governo. · · ~cripto º"·1>!0gramma. .r.o p3.rt1.Jo .repubh-
. 1<:,;se~ fh.ct,0 $ 1lete!·mina1>aru a:;·medi:las qne c;<no. ft:dera t-. em ter.mos. ~m. cla.r<r-i e .~e~ 
a Camarn. 1:onhcce. · . . · . p:·ec1sos. Qlic:> R. oberl1enc1a. a lei e o prestigio . 
·o c::.n ·H·EXRJ"UE V\I L\D\RÊs-I ".,.; ~ · ~ :ctaau tü1'.idade s5.li contliç:Oeil · in•lispcn~aveis· · 

. - • · ·-<. • • • • : . • .-.'1"s · <i•t orrlem (! do progre.;so. · · 
O S1t. :\nnLr·uo GORDo- Vou 11preci:.1l-M. . o Stt. L,\JJR•J 1.lt;LL1m-A sit.uaçno se ca

. O SR: Hr::-;1nQum VAT.T .. \nA•:F.s - Pruc~1fou I'at:tcrisa exclus\ vtimente pelll. espior.a.gem do 
1t1<;ou~t11,nc1011:i.lment{', •:ornmc~tlc:ll um ,•1·1me. ~r:trcch:i.l .Fl1lrianG. · 

O S1t. AllOT.l'Jro Oorwo-0 Governo inamluu o ~1;. 1\nnr.rlio. Gf)ll.DO-Ondu a pro.va. 1 
1la1• baixa :i.o.> :i l umnos-111':>.r:n~. :is.•!:n como 
cl~lig-a.1• os oillciaes. distribuini!o-os 1'<•1' ili llo· O S1:. L.wRo ~ruc.1.ER-No testemunho <le 
rente;, Cf\l'pos do exercito. t-Orbs ns pcs.~oàS t1ue conhecem. ó facto, e m'o 

:l.tú DllS tli$SC1'a9uas. • ·· 
o SR. F1~A?-:c1sco AGr.=-c.1 .. sTno...,.. ~rostrou 

rG.!lcor. ouio, contro todos · aqu··lle' que O SR. Aooc.i>uo Gonoo- Pois et1tã.Ô faz pa.rle 
· apoia.rnm o Sr. '.\larecha.l Flol'fano Peixoto. <lo progt'<Lmma ela 01;pr>siçiío cons1i1ucior1al dos 

n•)bres DPput:1cJos o trazer para a. Cama.ra. 
O ·SR. :\ i)Qr.rno GORDO - E' exu.ct:~mPntc mer~.s bisbilhotices t Qll ! . 

isso o que dizem os ;1dver·sarios óo GovernrJ: 
q1B :J.quellr1s medidas foram rl~terminados O SR.~ · FRANCISCO GucERio-,\. mi.m decla
pelo· ra:ncor e 01.lio gue vot;i.v:\ .'o . Governo rou o Sr. Deputllrlo gene1·a.l V;llle que ·Viu.e 

·contra ·todos aqucllé..; que apoiaram 0 Ma- r:;clam_ou. Eu-mesmo fui ao chefe de polici:i. 
rechal Fl· •l'ia110 Peixott1.' f! ,,5 coil;;itlet·ai·a:n e S. ·EX. me .. disse: N1í.o. 11ão :;ii.o dous, e um 
ent:'lo como a manifestação a mais f 1·an<:a e · secreta a.penas qu e . lá anda:· para evitar . -
decisi~a. úa guerra. qlle ·0 .s1•• Pl'C$illerité da. ·1uaiores disturbios. 
Republie't ia. iniciar contra os melboresami:!OS (Ha outros apal·tes.) 
da; legalidade, cont r:i. :iquclles que def'cm-
<lcr-"'::n ·"' Re r1ublica com a.s armas na mão. O SR. . . ADOLPHO GORDO-Não me compete 
Ma.s quem nii.o recoo hece, Sr. Presidente, liquidar isto. e rlevo continuo r no exame das 
t']tle cssns mcdi da.s forn.m toma.das ~. bem da accusaçõe:s que se fazia. em 1895 contra o Go-
ordem publi,;a.. . . vcrno. Os actos que m::i.iores e Jn(l.iS vehe-

0 
· .. mente~ ::i.ccusaç.õe~ provoc;;m11n l•ira.m os · que 

Sr.. Jh::-;twrnr-:· VALI.ADAl~Es-Em vil'tnde torn~wam sem effeito a relorma 1lcs gene-
de que lei 1 . . raes e :t aposentadori:i. de lentes e funcciona-

0 sr,. Tl~!ô1'11EO DA. COSTA- Ernmos provo- rias :publico;; vitalicios. 
cados pela po!i<:hi •. como tive occasião d.e de- O .Sr. Marechal Floriano Peixoto,. domi
cla.mr ao cidadão Pre~iden~e tla Hepu!:Jl ic..1. . nodo por circumstancias muito serias, em 
• O Sn.. Anoi,Puo Goano - Devo declarar a um momento, em uma. hora. que pareceu a. 
V .. Ex. que não sou surdo;, V. E)ê. falia tão S. Ex. muito grave, e com o intuito de sal· 
:i.lto t var a ordem publica., fez a reforma dos ge-

O sn.. PR.ESmE:\TE _ Attenção. peço ao neraes e aposentou forçadamente lentes e 
0 D t:: u - · t d funcciona.rios publicos vitalícios, convenci<lo 

no _re. Gpu ª 0 que n:<o in errompa 0 ora 0~. entretanto de que esses actos eram inconsti-
0 S1i . Al>OLP!ro Gmino - Quem não reco- tucion:i.es : e illegaes, como o declarou àesta 

nhece que ~queU:i.s medidas foram toma.das a ·tribuno.. o illustre representante do Po.rã o 
be~~ da. .. or<lem pu~l~ca~ a beu;i da. disciplina Sr. Ser~dello Corrêa, que !azia parte llo 
m1lltnr e do prest1gw ua autornladc ~! {AJl<?ia· minister10, quando os mEsmos :i.ctos foram 
rlos e -.1,ro lt)Jo~ados . ) . . praticados. . · 

Em que pa1z do munrlo o. Go'l"erno não· l"e-1 . Sendo esses actos inconstitucionaes e ille
p!:irniria. uma. insulX>rdina.ção como a.quellii; gaes, · cumpri:i. ·ao Governo. no exarcicio .de· · 
falt:i.s tã~ graves ã. 1lisciplina e a.o. prest igio· ·uma. :i.ttribniç:io que lhe compete. to:tna.l-os · 
d:i. autoridade ~ . . · · : . , sem e:Jreif.o •· . · . ... . . _ . · · 
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o · iú.itlfal GÔverno àesfel.os. St'~ Presidente, deram-se nif anno de 1895 
-e O Sr. Marecl1aLFloriano Peixoto, pouc·o °'·s succcssos 1l;o.pacifiéação •. Sabe_ V. g:i,;:,, Sr. 

tampo óu poucos- diãs antes de deixar o Go-: Presidente.que esse acontecirnen1o !Oi applau
-verno, Cez nomeaçõ_es para o co_rp,) consula~,_ dido pelo Congresso:· a Gama;rn e o Senado-_. 
sem que os: nomeiidos fize"~em_ ·concurso, maqd,u-am éomnrissões f'eiicitar o. Sr .• Presi~ 

.!>endo-.assim"-preterida :uma di_sposíção da.l'a., tlente .da Republica; Mas· nem todos os ap:. 
· positiva e termi'(lS,nte da. lei.. - - p!ausos.12odia.m _ser sinceros. -

Tambem, colll preterição de uino. disposi- · 1fa. mensagem: r1ue o SI'. }'residente da.: 
Ção legal, ·nomeou empregados para o ·cor- Republica dii-igiu aó C:ongresso·,no· inicio. da. 
reio, sem iL form<i.lída.de previa- do concurso.- se:ssão llaquelle ariIJO, assegurou.que <t par.· sô -

-~ , . O actual "Go1eri).o ~desfez · _todo3 esses actos, pó<ler'in. ser feita. com os revõltvsos, si ·estes 
e.pai:a o pr€enchimento dos lagares ;'agos, se subm~ttesscm ás-i:Jstituições e 'aos pode
quer -no. corpo consular, quer. no correio, 1•es constituido~. e cntrantlo s. Ex: em nego

-- ma.ndou atl'l~ concurso, ·e determi!l.01l que cia.ções entendeu tlcvcr ouvir a; opinião de 
seriam -preferidos _pitra. :ts nomeações- .os que :ilguns illustres _ chefes politicos, sobre os 
já.ant.es ba.v-iam sido nomeado-s. - meios-praticos de realiza.r aquelle acont~ci-

Todos estes actos, porém, provocaram ve- mento. Ora, d~sses illustres cbefe.~ políticos. 
h~mentes a.taques contra o Go'l"erno, dizen- dous houve. segundo e$tou infbrma<lo, que 
do-seque-o Sr. Prudente de Moraes anotava dedararam em cartas que dirigir.u:n ao Sr. 
os venci.dos da. te-volto. de G de setembro em Presidente da Repllblica. que não cor.coida
vencedores, e em beneficio e Jl:L!<l. vingat~~"1 ;a.m com a. _pacificaçã.o, 
destes perseguia os defensores dn.. lega!idade. Não :podiam, pois. ser sinceros todos os 

O Governo restaurava entretanto, o imp~rio &.lJplau,,os. Entretanto, o congrllçe.mrn.to üa 
tla Constituiçiío e da lei, si.tlsfü.zendo as~im o farniti::l.,brazileira era. a. grande as1iiração de 
compromisso que contrahira no manifo.;;to todos os patriotas e a. Jlaz era. nece>'saria, jã 
que dirigira á. Nação a 15 rle novembro de Jm-:!':l. t'ãrem tlm o~ dc.mnos e ma.les proveni-
1894, e cumprindo o prog1•amma do seu par- entl:s de umi.I. guerra crvil, e já pGl'que essa. 

·tido, que em termos bem eloquentes estabe- luta tinha etreitos desastr<Jsos em nossa.vida 
lece que o nooso regimen é o da justiça e da financeira! (Aparte~). 

· iei. - ·· E o Governo fez a paz, sujeitando-se os 
Si os referidos actos eram uullos, por otren- rernttosos âs instituições e a.os poderes cou

si-vos -á Coustituic,ão e i lei, como poderia o stituidos. 
:: .&ovel'nO rnantel-os ~ . Eis os factos p1'incip11es capitulados no 

' O go-ç-erno de um Estado não e sómente libello de accusação contra o Presidente d'a 
urna institui<;·ão :política, é tambem uma ili- Republica. · -

_ stitui~ão juridica, porque tem por fim.a appli- Pet"g-unto a.gora : tinha fundmnentos le-
ceção d~ direito. gítimos a opposiçüo que se fazia o. s. Ex.~ 

Ra, diz .Miceli, duas grandes categorias de Pois não e ma.nitesto que em todos esses 
ractos : uma abraça os phenomenos que teem acontecimentos S. Ex. se limitou a cumprir·· 
um caracter politico <: como taes sã.o do do- o seu deve!' ?l Pois não ê eYiclente que, man

, m!nio elos pa1•tídos, e a. outra abraça os factos tenrlo o lll'estígio da a.utoridade, restao-railúe 
~ue teem um caracter juridico e quo não a constituiçã.o, dando fox·ç-a. G vida ó. lei, o 
11odem coustitnir questões ele parthlos. promovendo o congra.;:a.rnento dll fa.m1lía 

Em tudo quanto diz resveito ao cump1•i- b1'.1zHeira., o Chefe do Estado cumpriu reli
niento fül. lei; ao àireito e ~justiça, o go· giosamonte o programma que tr·açou em seu 
•Crno, quer seja o de uma monnrclti<J., quer m:milesto e obedeceu a eleva.das considera
.o_de \lroa republica, qncr seja. o de um re- Çf>es ele ordem public..i ?! 
gnnen pur-la.mentar. qu{>r o rle um I·egimen 
presidencial, tem um caminllo cerlo e deter
minado a seguir, tem scmp1•e as mesmas 
nDrroas ·ti. ·observar, sem se sujeitar :í. acção 
clos -p:i.1'ti<1os, porque o espírito de partido 
oJfusca. a idea 011 justiça. e torn•L difücil e 
meSino algumas '>ezes impossivcl a indagação 

. serena e a applicaciio imparcial do direito! 

O S:a. SER7.EDELLO CoRRÉA-V. Ex. não 
~st~t com ·os ccn~ervailores ; o 1nanifosto diz 
n ~onti-ario. 

O S11. ~noL:eao GonDo-:.0 Govemo jamais 
deve deixar llc cumprir a lei , e por seu 
proprio decóro j:.\m;iís deve deuegar ,iustiS-::-

o Sit' -FRAT\'ClSCÓ M;RNCASTRO dii um longo 
a11:~rte. 

(Soam os tympanos_ O :S1·. Pi·c.<iileri-te re
cl mn(, a itcnçao.) 

O S1~. Fit,\;\'Crsco At.ENCASTRo-I!!.to é uma. 
explicação pessoal. 

O Stl. AnoLPIIO Gonno - Quii.l o acto :prati
cailo pelo Sr. Prudente de il1oraes, em seu 
governo, contraI'io iis promessas desse ma
nifesto, <:ontrurio ;i.s nomias e principies do 
pw•gramrna üo I'artí<l.o Re~ublicano Feàe-ral ~, 
De que se acc11~a va S. Ex. : De ter rest.-iur<l:do 
o i.111pe1•io. dn Constitniçii.r.i po!Jtica e das leis! 
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....:. ... - . :·. ~ ... : ·.-·. ·.. . . ... - . . :• . ..,: 
. . . o. sa. T1M0Taeo DA. CooT,\..:..... Jinpario 1 E' o SR. TnroTnEo DA CoSTA E . ourP.Os · dilo 
·· muito mon?-rchico. (Hc• ·ouo·os«p"~te~.) :. o.partes. -

O SR. AnO'LT'lIO Gormo-Si o.PresidentG da. . .-o-sa. ÂnoLPHO GORDO~ Goveroa.l' coin ·o · 
Republica em logaz· de ter sutrocaào·a. insur- pâ.1·ticlo nilo e ser govet'nado pelo !Jil.rtiilo. 
· reiCiio j:la . Escola Mili tal'. - . . , · ·. · · · . · · O ·sn.. T.OwrUEo DA. CosTA...,..: Mo.s · ·são ' .Q.s .· · 

b. SR . SERz~riELL'> Co:r.r:.ÊA. ~ Insurreição, pa!.'tidat'ios ·ql!e viLo ainda com a medalha ele 
não_. " . · . . .· . . - . . . . .f.'loriano ~peito batei:-se e_m Canudos. 

o sR.. Aiiim'"ªº Go=o~·Pol'dão, insilbordi-· .. ô· s1~·" ADoLPIIO GoRno~Não me "parece, • 
.... nação. Mas si .s; E::c., em l og:i.r de ter repri- Sr • . P~esidente, que :i. 01·ieutacão politica. dos 
· -· · d 1 iiobi'és adve1sarios do Governo encontre jus- . 

ruido a ínsubordina.ção dos :ttilrnnqs a. Esco n. tificaÇão, quer ·em fiLCe dos priocipios,· quer 
i\lili far, tivesse ido 6. es~o. escola.; cujo editicio 1 i'-~ r>.n.do.s do mar·beijam com amo», ·na. ·ptirase \;\fci!''.ce e as convoniencías de o_rdem .. pú-

' do i Ilustre .Dapuj:.nllo por ~- Paulu, decfai'a.r-
se solidario com os a.Iumnos contrc. o com-_ O SR~ F.LUNcrsco DE ALE!\"CAsmo df.1. um 
mm:idaute ; s·i-s. Ex., em <1iseu:r:sos na. praça aparte .. · 
publica., em mef!l.ings, p!'otestasse ~ a . sun. o Sit- . AnoLPE!O GORDO - SeM. istO uma 
lidelidade é política do M..1.r ccha.I Floria.no nova. e:.::plicação pesson.l de v. Ex.~ · · 
Peixoto; si S. E:x. mantins .. -<e todos os :ic~os 
e .n omeações fei ta.s pelo .. governo pa:isado, O SR. FR.A,'\CISCO A~cASTRo-E' que eUea 
com v ioiação da lü; si s. Ex. não fizesse ,-ão ·dclendei· :i.s instímiçôes, vã:o e::tpôr-se â 
_jus&iça aos seus advers1rios, s i ma.ntiv~sse a morte, _e os falsos defensores ficam a.traz. 
guerra no su l, si fossa pedir a esse .grupo O SP .. ADOLPE!o Go1mo--E V. Ex., que é 
que fazia monopolio da politica. .floria.uis\a, e offic:ial do exerdto, não ftcou aqui • .• 
que hoje ate faz da politica republicana, in- o Sr:. . FRA:>CISCO ALEXCAS'ffiO E OUl'ROS 
spirações pa1•a. o seu governo; si S: Ex. não Sn.s. DBPUTAnos dão vel:lementes apartes . . 
tivel5Se iniciativa. alguma. em seu governo, e (Soam os tynipano.~, o Sr. P•·esiclente reclaina 
fosse em tu_do governado, oh! eatão S. Ex. attcnçiio, continuam os. apartes e o .orndo;· 
esui.1•ia no cnminho jla. gloria. e 'não seria um · se.rita-w. O Sr. Pi·esidente s!Aspende 1.1 sess(to.) 
traidor· !! 

Tra. tdor t. F~llri.-se em trald.or, sem se sa.ber- Su~pende-~e a sessão ás 3 horas e 25 mintl· 
o que e traidor! . . . . tos . 'l(eabre"se ás 3 horas e 35 minutos. 

Tra.he aquelle que rene.,"1l. as suas crenças. O SR.. Pi:iE51DEXTE-Peço :i.os nobres Depu . 
e o seu passado ; trahe o. chefe de · Estado · lados que se .conservem ~m suas bancadas 
que enrola a bandeira. a cuja. sombra. o seu pa.ra qu e a Mesa poss.'l. nLíilia.da. ·po1' todos 
partido bateu-se nos comícios eleitora.es ; os Depuiados, m !l.nter a . ordem no recinto. · · · 
tr·a.be o chefo de Estado que 5uff0Cll. as· as_pi- Conti.Dú a com·· a palavra· ·o Sr. Adol_pho 
rnções do partido ri ue o elegeu ! .~. Gordo. 

Mas n<iiii"isto é :i.b~oluto. O Go,rcrno vt:· as 
questões · cl'.e· ma.is alto, S-Ob aspectos que 
muit.a.s vezes · esca.pam aos seus o.migos: 
mui.t•ts vezes -vê-se em race de necessidades. 

o Sr-. Ádolpho Gordo - Sr. 
Presidente. Iameil.bmlo muito • . . · 

1k interesses, que antes não· suspeitav::i. e O Srt. 'BAÍt:eos,.._ LmA- Sr . . Presidente, é. 
qtÍe ~t intransigencia. yia.rtidark. dos seus neces~rio que V. Ei.:. cumpi•a o Regimento, 
;unigos. iinpedc.que seja.tu .bem ·compreben- cha.mando à or dem o orador tod"' a vez que 
di1ios. . pr oferir p1·oposiç~es otrens ivas a seus r.ol-
Qu~nto.s vezes, •1iz um distiocto publicista., legas. 

o chi:t'e 4c Est..'\rlo é obrigado a. mvder<~r e O SR.. AooLPUo GoRDo - ... lamentaoriQ · 
mo 'i l1car os seus sentimcn~os, o rnosmo n. muito o incirlente que se deu, devo declarar 
a.clo;itar opiniões oppost:l.s {L~ que :i.ntes px·o- que não me referi a. todos -os milita.res qu~ 
fcssava. · · teem a.ssento. mas unicamente ao illustro 

Du\ü o proverbio florentino: a!t,·o e in represelltante dó Rio G-nn.de do Sul. 
pfrt:::a , altro ín pata::::::o. · . ' Oi.zio.-eu, Sl'. Presideme, que estuda.udo-se 

.Si o chefe do . governo, em um . fo!!im~n com cal ma.. com imp-~rcia.Jic\a.de e yerda.deira -
pr~sltlencial precisa de um pa1•tido, :pai:O. com espírito <le.j ustiça. todos os actós praticados 
elle gove!'nar, para :.i.ux1lia!,o na cxecuçüo - pelo Governo, chéga.-re á. conclusão de que a. 
elo seu. r•rogrammo., e na. direcção e resolução 9pposi~üo 9.lle lb.e é fel tr1, Cc1.rece de funda.- . 

. d e todns <l.S qi;estfies e px·oblemas que surj:\m~ meutv legitimo. . . . . · 
si prec!sa emfim de um part ido 11a.ra· nelle . .-\.ccusa.-se o Sr. Presidente da Republica. · 
~Poi:Lr-se. é bem ma.ni fe;;to q_uc uã.!) pórJe ser de não ouvh· pl'eviame11te os seus a.migo~ 
f>OV<!rna.do pelo partido .. · sobre t.odos os :\Ct<is .. Q\le pratica, e o nobr e · 

·cama""· v , III · ~o 
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Depu tado P<>r s. Pàulu ... ti:i. cd1-1c ans Pau· E..\'.. verific.'l.ssc que ~"'<\ systernatici. a. oppo .. 
· ii~tas, imputa..lhe_eoi110 fa-oto gravíssimo-o siCiíO.petli-lhe,invocarn.loo seu .passti.uo, e in· 
· de re~··.foi'ma<io . r~scri.:atla,;ici!lc a· sua ca.~.U: vcc:i.ndo os in1 .. u.itôs e ils t ta<lic('Oe.> 11\> velho 

militar ! M~s que o!·icnhção ifoiitic:i... é pa1·ti•!o r;!pu !JlicHncr •~e S. Fau10:_ que ~e col_. 
esh. 1 ! · Jo~.u~r:-frauca e rP.soln t.a1ne:::iw. :~ .rrerite do> 

Depois q1ic o Ma!'ech:i.l F'Ioriano Peix..-ito anlig .. s c'•O G9ver!i•) q-i:le -r~pr;,scntava .1 o 
dfo:ou o poder, opero,1-se na. <:>ri~ntaçiio ·rio· ·! elem~nto ctin~ervae.or. . · . 
litiea do nobre Deputado por s.· p,,lliC u11ia Ainh no :lElll) p~ss:t1l o i•romov:i ·uma 
i:nu~oça. nota.vel ·: . S. · E!I'._.. rlec!~ra;se l ig::.th 1 ro110 tfo .te meu.; i.En~t1·í'-<i .o•>m p;mheii.-()s de 
md•.«olit-oelmc,1t'c: · :L pol1t1c.-. co .>brecha!. b:i.nc.Jda e p.i.ra ·o 1:ic,mo fim. 
da qu11.l. espero. que nem 1.11es;no ~. rn?rte ~ , 0 sa. Gu~i'AYv GODtn--E· veruai!c. 
sepan~ra.. e, entretanto, ;amais S. Ex. foi · · . . i · , 
.onviào no,; neto.~ ma.is i mport.'ln·tf-s· 1la!lur•tlc O,SR •• 'l.1>0T-J'IP Gon.oo~o .n·>..:!'c De1mt<l:•O 
Governo! S. Ex .. não .fvi º'1\ido qu<lntlo 0 [>Ot' S. 1:.:1.uLo o S:'. . gctll•l'a.l Glicerlo '' todlls 
chefe de policia. de ;\fat'ec!ml, · Jnsm•giGdü-S<: :1s . . minl~o.s _pouü~ra.'.;i)b; ~C!::l [ ·r~ tiuh:i.. u •na 
contr;i. n. imlica•;iio. da Coav~ne;iío ~acional. r.?sp• •s!...1.: nao p~os,o ::i.b1·1r no~tl!11lailes c;mt.ra . 
ap1>e50otou um outro canJ11i:tto .~ pt•cs<c1cncia. u:n gn~po que o :i. vangllll«.h~ t!o p:irtido ~ 1.ki . 
1l:i Republica-cm nome· .rJ,;s crmv1r,;rlrrs 9uc ll•)~ubl1ca. . . .. . . _ 
ht;~·t\ia.111 .. de{e-tir.lido a I\~pv)1/iot qtnn a.o: r1;·n1as Singuh~r e ~ur~~~l ~'S itn :t ô~1~:: ! 1s:1~~~0; l~m 
na ,n ,10; S. Ex. nrío foi ou\·i1!0 em to:lo <'.S~e que a vangu:tl'<lll. ,1 1!h:J. co1no un1~0 innn!~o
pcrlo<lo ·que <lecorrnu d:i índieac;i.o :i. cld- a<1ue!le 11:e~mo q:ie o gi'OSS'> da~ hn·ç;>.s 
.i:ão, t:i.nto. qúe coufes~u. te1· so1Irido rlis,•á.- \ler~m~iu. ! _ . 
bares qae niío potlc. ~rnrrm·; S. Ex. não foi/ O.> meu8 esfor~,1s. nan t1,:C''r:i.m. r~~ulfa.'.1o 

,ouvido quando foi lançarl:i. 110 Con:rresso a I a.lgum, o ~cha.-F.e hOJG o ~rv1rlo.scmd1(lO e ,1s 
celebre quest5.o úo :i.diaml:!nto, tilo ple:te:iaa po;i<:ões bem dar~is ·e bem defü1 ... la~.. . 
pelo 1na.recbal, e o nobre Deou!:ado nnr • Ei~. SL'. Pr.:i;;f.~nte. Ctt1 c1ue oons1stm :\ m1· 
~. Pu.ulo não faz 1nenco myscerio de quf' l uha con.<p~>·w:<To l_ . · . . 
mdQ uma. vez procurar ·o· Marechal, a. pro-1 Como püne, pois,. S . E:<:. affirms.r que eu 
posito dessa. ctuestiio, não füi por·S. Ex. rcce- auxiliei um traba.lllo suboorl':lnco pa.ra. arra.n· 
bMo: s. Ex. 05.0 foi oa1ti•!o sobre certas no- ca.1·-lhe :~s insigni::i.s tie chefa'?! · 
m~ações para. a gu;n•dtt 11:>.ó;na.l, .(jne fomm . D:t~s cst~ exp lic~,·:~') e ao oo:~~~uir, ~ejn.~mo 
fe itas para. alguns Es(.a. ;.:·s; e em relação a licito a.mrmc.r com Jt!Hc> e lcg1 t11no orgu,110. 
cei'las nomeações para v S:1premo Trilmnal que, _1;a. attitude quo. f:enbo a,su·~ni•lu r.est:i 

... Federal, S. Ex.· nã.o fui 1.u..-itlo e não ].)Odi::i. 1 questao, sou um leg1t1<no rol)re.;;ent:rnt<J do 
ter sido ouvido, qua111lo .. ·Governo do ~fa-1 partido republico.n1) r!e S. Pa.11l•i. 

· recllaJinterveio na pol.t1ca. de aJn-uns .E,-l Esse partido, que tem t!'l:.<!i<,:õ .•s .t itQ glorio
ta.dos. nepondo os ·respectivo; Gov:i·nadoréS' s:i.s, já proferiu fi ;:.nc. ultim~ pdc.,1r:i. : profe· 

·e S. Ê:(. não !oi ouvitlo, . e u~o podia. · te; riu.-1t nas urn;,s h:~ ll?U<'''s d ;ru; e p1•ofrtiu-.i. 
sido ouvido, quandotoi t,•111.ad:i. :;. deposiç:í.o nesse noto.vel do~ument1)· político c1uo ac:~bu. 
do S!'. Bernardino de L'{l.mpos. li~nemcrito <le -puhEca.r :\ su;i. commiss(l.ti ~~ntl·,,.L. . 
Presidente de S. Paulo. quo t ii:o nota.vei:>. J;~ fal!ou. p:·;;·tany •. o pa.:·t 1do que · mais 
tão o.sslgnalados sm•vi\'O~ · !ia.vi:1. presta.do :i concorren p:>.: 11 o e,; t,,.lJ~ lcci:rwnto do :tcl,11:1 l 
causa da lega.lida.do!! }<; 1.mtreta.nto S. Ex. <'eç:im~n. N;i<'.a. me •.:umpre ac,~1.·ese<.mto.i-. 
se ligou i<?(lissoiu~abit :•.!': .:i pol!tica. do ~·Ia- (Jfoilo l11:iii, ·.;1t< i to l•cm.) 
rech;i.l flori:i.no, o aretL":l. o Sr . Prndcnte 1e 
:Moraes....,-até de .:cr form:1Llo re.serv::tllamente 

. a. su~ casa militai'! 
· Sr. Presidente. esta e!'il :i. situação política 
·em . fins de 1895. qu.audo. dP.poi3 de alguns 
mezes de a.uzencia., vim <.·cc:upar a. minha ca.
<laira nesta Cama.r:1. E1~r.endi que cumpria. 
um derer intervinilo, mi.;; iatervim pe1'a.nte 
o proprio chefe do :p:n•tid.o, o Sr_ general 
Glyc~rio. que ·nao poJ, rô. contestar. -( A$.~e;i-
tim cnto elo Sr , Gticerio.) ... 

.tqipello.ndo paro.\• ~u pa.triotismo, · ~tli
lhe <1ue·enyi11asse iodos: os · seu·s esforços, e 
usas~e de séu legitimo p:-eõtigio par-.1 faz;;r 
~es~:i.r ;J. OJ:>posiçii o l c>a.n t;teJa contra. o Go
veruo, . pelo facto uuh:o d 13 o Governo ter 

.cumprido l'igorosament~ o seu dever ; e 
quo.ud.nS. Ex. não o conseguisse, e q~:i.ndo s. 

O §!íl.·· 'i.~odolp\ho ~Urn:uda 
(,"cu'a uma a:i:pticaçau 11.:s~ó(lt-s1-. Prr.sidçnte, 
\'OU ser o mais rapido pos;in·I, não só po1· 
que o a.ssumpto é e1K-:1.broso. como tambem 
para. dar Jogar a. ou...-irmo;: a pal;J.vi•a do nosso 
illu~tre cllefü, o Si·. gen1m1l Glicerio. 

Co rno V. E:r.:. teiu ,·isto. tC!uho sillo cha· 
m:i.do nom.ioa.lmentc p.i.:-:1 e;;t.i. que;tii.o. chi 
r1ov0Juç;1o <!e ti de se1eml.iro, por mais 1le 
um" V(,z, propo$lt:l.lmcnto tenho-me u'qut· 
1·a.clo de c;oirar neste assurnpto, nfw si> 
ilOl' que e c;;ca.l,ro:so, 'como t;tffib(:U) por que 
não · ctes~jo aviYM' reseuiimeutos antigos, 
ltojo, i1orém, rui nominalmente chamado por 
v~t:ias vezes pelo meu illostrc amigo e com· 
pa.uheiro de banca.da: .o Sr. Bueno d.e An· 
1ll':J d;i, de mo1 lo que ·não posso <1eixar de 
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t 1•a.fal' _deste assutnpto, o que .fa.t•ei o ma.is siilcntP. da Republica. Bem -- fonge estava eÚ: 
__ _ra,pi11a.mente :possivel. . ·tle suppor que .tii.o breve1nente a mio:1a a.s-_ 

Tomoi a!guma.s not_:1s do discurso fle s. Ex. sor(:ã.o te1·h\ o. rn::1.is complet.\ con llrmaç:ão, _. 
e. peço licença. para responder-lhe,;. . qmü :L que' teve hoje . Pureee qtle o: illuscr e 
. Antes de · tra.to.r. propriame11te do movi- tca1/e1· da. m:1io1'ia. ji sente o r•eso des$e · 
·mento reYolucional'iO. de 5 . de ·-~m.renibro. fünlo.. . · · · · ·. 
tenho nc_ce<:slda.rle; Sr. Presidente; M resta.- 'o SE.. BEL!SARIO D-.i: Souv..-Wiio; se11lio_ r. 

: belà •era verdade sobre um fueto em .rilla,ç:i.o. 
r.o Dr . Americo J,Jraziliense.,- a quem p rtstei . O SR- . FRANCI>CO Gi.icEmo - - • - porque a.• 

· tO!~O o :i.poio ·e to ~a a lledica.çii.o par'ticl.3.l'.in:. ·1efos:• 1Jo í'.'-i.'.e,:id~nt.e da Ri.publi<:a foi dei-.-
0 illustre governador tlo Ellfa•lo t!o s. Pauln, :xn1l<\. á. po~iç:ilo con~tr.'.l'ngld:t do me;i . il
cm rela.ção o.o golpe <le E~tado.· pi:ocurott por lustre conter·raneo o ~~- A•lo.lpho. GQrdo\ 

·-todos.os meios consc.,uir urna snluçii? que q~1e venc~u n?-turalme!1La o ma:o1· consti~- . 
não fosce a de· abrir luta com 0 . M ~ reehal 1 g:1mcnto pelo facto lle s·"r seu p:tronte. . 
Doodoro. · Disso dou test-Omuullo,. por que O SR. BEu~Amo ··m;: Soi:;r.A-!Siloapoiado. · 
S. E"- muif:as_vezes me di~~e, porque fui O sx: . .Adolpho GorJ.o.veiu :'t tribnmi p_51rr1ue 
um ilos seus rnt1mos amigos, qaando s. E:\. • !ULT~a provocai· -V. Ex. solirc a:;~erçoe.; cfo. 
gQv.<n·nu.v!l. · Otrln .. aos pt1.uli;(!n'i . 

Quanclo . S: Ex. respondeu ''º Prcsitlcnte. o Sr. . Nu.o f't:('ANIL\ - E-· :1lê - :t;:;om n:í.o . 
cl:tllepubltca,a.pp1'0vando o gnlpe tle E~tn.rlo, dcfenrl eu o Governo. 
c1 uerh\ evit.1.r que se a.bri~so luta. com o . 0 Si~- fü:r,rsARio nE Souz,\-Como, si não 
Ma1•cchat -Deodoro, p:ira que , tlizi:~, n:io foi a.tacado 'I v. E:c. a taé::ou 0 sr. Mamicio 
:1.eontec~sse _o mesmo que se <Leu no Congre:;so -
por occnsiãrJ ela eleição pres;dencial. dJ Abreu . · 

Sobre a revolução da 8 de setembro preeizo O S1t. FKA:'\c1sco Gr..ri::Ertlo- Nã.o estranhei 
ser m·nito rti.pido, porque o a.ssumpto é es- iss~. cm p1·imei:•o loga.r, p0t·r1ue uiio penso 
cabroso e não quero p1•oeura.r attrictos. Não que o SJ·. Adolpho Gol'do esteja i mpedillo, na. 
ha. du-vida que prestei todo o meu concurso qu;i.Iiuade de repre~cntan te do Est:i.do de 
no mo-vimento contra. o Mar.ech:~l l?loriano; S. Pa.ulo, de defender o Preddent e tla Re
mas, desde que se publicou o manifesto do pl1blica.. Ern se:;-tmr.í.i;: log;i.1>,- porque· o Sr. 
Sr. Saldanha da Gama, manifesto ]lUrO.mentf: A•loiplio:<Jnrdo nõ.o ficâra sa.: isl'elto co1n a de
monarclt\sta, __ e _eu que .era. s:1hedor rlo que Tcs:i. :i.atcriormcnte produzida .do P1·esidente 
S. Ex. . pretendia. porque S. Ex. tinh:i.-me da ·nepublicii, por um dos caMl.ctere's mais . 
tlirigirlo :uma ca.1·ta :pe•liridQ o mea ap()io, nob1·es do meu Estad·o, por um. .dos rcpttbli
a:ba.adl)neL a rcvoluçao de 6 de setembro e c:tnos mais di~tinctos, de t odQ o paiz, mas 
tmtei de me homí~ial', <abinrlo, 110 campo clu. famlJem um tios espíritos mai;; rebeltl~s :io. 
luta, retirando-me do Estado ue S. Paülo. prso da dírecç:ão politica., o meu :i.mi;;o, o 

Dir igi ent<"í.o um manifesto á. ~facão, em ·(!uc Sr . Bueno êe Alld!'âda. 
esclal'ecia e definia:>. min'h(l. attitude: Esse O 11ob1·e Deput:idt• n iio me forçará a :i.ccei
mani lesto esteve .em po:ler do rneu illu,:tI-c tar di:>eu ssão iilg1rn1a i1cerc:L da cartti inti mil. 
ch_cre general Glicerio, e deixou •lo ser pu- e r.o ntidencial , qµc me p ·r-mitti diri:..oir itos 
hl 1e>t1lo poi'que nesse momento _se :i.cl1;.w :1. pau listas . Não foi um 1110.nif~to :;ongr>rk-o. 
1•1v."O, muito injusta.mente, lllH irmã.o ·meu. clc1·aôo. nfLQ, foi uma ca 1·t.u. intima , simples. 
q iro veiu a füllcce!' cm consequencia cless·L n:i qual eu -v;1r.ei, pero.nt: cs meus conter
pi'isúo. . raueos, os .meus mi•ís int.irnos :L!Tcctos o scn-

_Retirci-m~ com plefamente tl;; luta, }im•que tfm,~n tos. Ei ir1ucr i:1, es"r evcur.lo aquclla. cm·ta· 
v ta r1ue o tr1umpho lla revolu("10.sob a chefia aos v:i.u list •i.s. niio estabelecer po!emíca, mas 
do illustre almil•J.ute Saldanh:i d:1 · G:i.ma.- instruir mcdost:imento a historia eons titu· 
rJaria. em resull.ado ·ver e:;bnroar-se a. Repu· i:ional da. Repul,lica com os meus e os actos 
blic:a. pela qu:i.l, por tanto tempo e com t.;l.nto daquelles que commigo t C>mnr Dm as mais 
a.rdor , trabalhei. Nada- m:i,is liz que recolhei•- trcmend:is l'O$po11.mbilidadcs pol ítica~. Per-
1ne ú. __ v ido. pL·ivadn e desejar. 'pol' todos os ante a postcrid:i.do e que os n osso:> tle.cen-
11H:io;;, que ;L revoluçito fosse su1foc:11la. · dCíltCS ter:io de liquidm· cs>e ilspecto d•L lc:tl· 

Foí este o po,pel que t'epresentci na revolta datte ao!'; com promi~sos coni.rJ.!lic1c1s ant es e 
de 6 de ser.emi.ro . 1lui::ü1te a Repulclica. _ 

Tenho dito . (M'trilo liem; rrwi!o úmu.·) . AfDrmeí o aflirmo q ue o Sr. Aclnl_pho 
Go11do . desde IS9ii, conspirava. coritra a chefin. 

O Sr. Fa·ainci!!ileo GHcerio (l;arn politica, . que não havia sido tom:l.<l :i. po1· 
,u-,;ia c.;x:plicaç<ío pcs.,·oai)- S1• . P1•e;iidente, bem mitn nu- tul'bifhii.<J nem nas sedio;:ües ou eX"" 
razilo tinha. eu; quan·do. em uma das sessões oossos partidarioi, t inha sido ulna.de!egação · 
passadas, declarei que ~ra. muito difficil o en- t..'\cit:i.. é ce1·to;· mas_ínuumeras vezes homo
cargo de _ tOma.r J1est:i._ c.1.S:l. a_ defe5à elo Prc: tog:Wa pel;\S .constantes ex::pre~ões ·dos roeus 
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' ' :::. ~ . 
. à.mige>s políticos. Praticava um crime o Si.-. ! ten\.o\t depor-me da. CMfil1. do partido.>.' m..., 
· A.µo~plloGordo em tissimse_de;;ligar da. minha.1 rigi um~ ôimples. brin~arl~ira. _ no terreno 
-chefi:i_ ~. ·Ahsolut.am~nte nao. O meu nobre pttl'ament.epesso;i.I. · . ' .. 
amii;-o o Sr. B~~1Sil;r19. ele Sou~:i. te11r/.:r d1::st.t o Sit. ·A,DoLPliCI GORDO füi. uni aparte·. _ 

. Casa.. t1csde ·189;:i, 1guacs sentuneuoos mani- 0 S F ·e . · G ·CE >rn · Mas · n~o · 
fest.'1.rD.. . " ' - ~· . ·R:\N ISCO . u. ! •.. - 1. - • ' 
· · . ·. · · . q_ue1•0 discutir flestn. trJbuna. aquelle do-

_O Sa. B~LISAP..10: D!!: S~lUZ.\.-:-i;iesde . 1 S~5.. cumento pol it.ico, que eu ilãQ fücufoei . 
· nu.O;· ·a du.ta e a.nter101·. 'D1sco1•('.e1. · rlP-.V. Ex. nunc'\ .·• · _ . 

·n~. ac\ià.mel)to, em l~L · S1·.' l; resicien"te. o nobre Deplltado poi· São 
' . o sa:. FRA.XCI5COGLtCeRro-Do·Sr. Beli- Paulo re!C'riu-se tambeili itcasa .milita i· _![•.) 
s.'l.rio, V. Ei. · Y:Ú om·ir-me, · ctl ·senti há Prefrc1ente d:i..Republrca.. \ou attender a e~se · 

" mui to teiilpo u m:üs cc>mp!et~1 rlissantimcnto fact.i . porque_elle t(n'e ol'tgem. tan~bem ho;~. 
nos procr,sso.~ po titicos. Entretant o. t i\•e ~m- Re;1lmcntE:, .na.o era. da compctcr.(;r:i. do_ Par-

. · imi pelo s:~u talento ver1.htleir:~ :i.o:il)l':~(•'lo . 
1 
ti~o ~public~n5l, e menos do _seu chefe_, l!l~er· . 

· o s H. · · ~ - • . 1 .. 11·1rmt como·J"H:ao(b. c:.isamllna.r do Prcsmen· 
; : R • ll.L!-':~~-º 1>~ .:-;ouz ,\-~··t~r 0, ?bri- to da. ltepublíca., apenas qu;i._n·~o eu soub~ ~ue· 
0rn.~o,_ e -Ou p:~ .. '·":·Ihe "ºma ma.,•r est1mn,, :i.qu~ll~ parente de s. Ex. e 11lcstre . m1h:ar 
t'eSp;jrto e a •lrn1ra.<,-ao. · tu~Yiasi •!o nomeado chefa 1le sua casa. milit:.i.r, 

O SR.. Fr:A.--crsco GucF:RIO-~ttnc-.i ent~e ! rlL;•e ao ouvi•io de <).ne·m tinha o de•E:r de ~ 
nüs se inter1·omp'"u n. amenid:Ulc do trato. cnc0mmolla.1· profuntla1nen te, e e'>Sf' fücto ;e 
Esses dissentimc:Hos f(lr;im manl!e;tacõcs de deu no instante em iJUe :igun.rda.va. a des
sentiment .1s politicos. cí.-h• d a.s escndas c!o Hotel dos Estrangeiros 110 

O oobr.:1 Deput:ido o Sr. A:lolpho Gordo, . Pt'e>ideut e •hi Republica, que ia. em ne:;sa. 
como o Sr. Campo;; SaUes. como o SI'. Pru corop:lnllia. tomar posse do seu elevado cargo 
dente de i\Jol'aes. como os m~us nobres e no Senado d:i. Republica, um di~tincto officinl, 
:i:ntigos .:::?mpanheiros O.e r~present:i<;iio pirn- que a. est.i. hora se b:Lte crn Canudos, me ·dea 
lista esta.o no seu m~,is pi~no direito de se uotlcias d.e !i:1ver si 'o nomeado cbeíc da. cas<L 
org11niz::i.r0rn em partidt) 11ifi'.;rentc <! • n.it:t. mi!ittJ.1• o Sr. 1'Icndes de ~loraes. umo. 1)l!rase 

,. ri_:\ a 1.lm. devai• cl~menüu· si nfi•) ser- c:hei11 de ama.rgur;1;; e do de,,gosto . (.'111ti?'Jes. ) 
vissem it causa puLlica, orgauizàncl.o um ls::;o, porém, ·aio me detcYe uo m1·u cn
partido de accorc:!o com os seus s.cntiinentos minho de :aconipan!l'J.r o Presid~nte da Re· 
e com as suas iM:is. publicn n.té a sua. pos50 e dc:;sa data at~ 

O que houve foi urna desioco.~ão de fOL'Ça.s. hontem. 
Kós JJcamos, me permiltam?.. pi·etenç;1o, com Que o cl!cfe d:>. ca.sa. militar do PresiLlentc 

. ª .. t!'adjção <1o p::.1·tid.o re.publicano Ciz:~10itldos) . rio. l~epublic:i. tem Pl'.~ur.ido gro.nde m~l no 
l:>SO nao quer dtzer que aq uelles. polrnco~con- credice de homem polltico de S. Ex. rhi tes
~erv;uloJ'.eS prO<,'J'essist.as falte a' aut.oricbde tllrn1m\10 a l1;1.uca.da u.e s. Paulo. Nü.o e l11.'C· 
moral e ]lOlitica para governar dignamentR. cizo referir füc:os da intimid:ll'lo cl.~ noss.i 
ª. Repuhlic(l.. Si me desv:i.ncço de pcder vid:1 :politic:i. ; mas, a. lll'illWi:i. bancada tl~ 
:u.nda pC"est..1.1• algum so>l'vi<:o â. Repu J1lic:i, S. P:iulo púrle :i.t.tL1st.;~1· si (lS ncs.;~ senti· 
c.1:e scr vi,;Q e.;t:on prest.'lndo. to:n;1n1lo :i. montos do soliLl:i.\•ieéa.1lP. com o Presidcmt~ 1\:\ 
respüns:1bifü1a1lc d11. direcç.;"io de u m p:i1titlo Re(!Ublic.'1. não fo!'am o.t t ingi•ios por a.lgnns 
ti<! ('ppo:;lçii.ü e de oppt'oSi.;ii o til.O r cpubl it'a.n:i c.~c1arrcimP. 11tC'.!l 1p1c no~ trou x."l~tm dntoroi;as 
qun.n ~o C(IJ1Stilucion:1.l. preocc 11pnç,j1•• no momento. (l'mt .'lt.) 

O 11úl•1·c [J!?puh.-lo por S . P:iu lo reforí u-l'C 
t:imlt<'m à cil.wl id:i.t11r:1 do SI' . Prutlentc de 
:\Ior11cs, que ,-c!o a.presen !,:ido pek1 eleicão · 
fü lh:i ela. Constituinte, e · o rncu 110!.rc 
;1.mign o Sr. Rodolpho Mil•n.nda. cfüsc em 
:>.p:u·te - <.l':i.hi d:l.l:l.m a.s d~sg~aças da. Rc· 
p11blic:i.. 

O S1:. JlEr.JS,\ l:IO nr, SmizA-Eº um g 1'(J.n•lo 
se: viço que '!. Ex. c~t;·,, pre.lt,,1.11do il, R.<!pU
bltca e a.e p::i.1z. 

o $n. FRA:\CViCO, GL1CJ~ 1uo-Sr. Ptesiclontc, 
o nobre Deputado p:ir S. Pa.ulo e:c;tal'.J. •lll· 
cioso por que eu viesse á. tribuc:i. clismtir a 
Ca1·1a ~qs I>av.li$l_ct.•, tau to que, pela segunda 
•.·ez, neste sentido o~cupo11 a tril.Jnn:i., p11.re~ 
t-endo qu.;, eu llle dera. um aparte relativo ao 
mesmo a.s>umpto, · 

o SCl.. ADGLr'H() GORllG- EU ouvi o apai·te. 
o St~. :F1~A .. , C1i;co GLICEltl0-01·:i.va o lilfl U 

·nobre nrnig1J o Sr. Bueno de An:lr:id:1., quando 
voltl>.ntlo-me ps.ra o nol>re Deput:tdo, o 
Sr •. \àolpllo Gordo: 1l ii:sc·lhe. em tom ele brin
c:i.de!ra: « O nobi:_e .Deputa1lo- o Sr. Gordo 

O Sl!. RoooLPHo Mrr~,\NDA - Apoiauo. 
O Sn. Fi~.\Ncrsco Gr.rcsruo - Realmente, 

S1•. P ;;csill.cnte, ó.'a.\ü datar<l.m as noss<1.s i O· 
fcl ici:Ja,1es polit:cas. si sií.o verdadeiro.s as 
milll:as impressões . 

O Sr. Campo> Sall.e-s só te\"e n rospousa· 
bil i1l1t1le ela cantlid<1.tura. d,) sr. Dcotloro d;i 
Fon>·"ca. (Ap oiados. j . 

·Co•1i.bi n::.mos, nós os membro.:: elo Governo 
P rovisor ío,nn.sStissõcs noct ur oas,que dava.mos 
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ás. qu'M·tas-feiras no Minis tei•io rfas. Relaçõ.~s sou, não. serei candidato; nfto füço · de.cla.
·Ext.eriore.~; que seriam :a.pi·e;;eutadas ~os .ração algu1u(l..» E os paulistas 1'1.mlm qua'i:.;l 
uossos amigos da Conscituinte ca.n<lidatos: unã:nime$ p:1.ra o t~rreno do sacrificio, vofar · . 
. p tll' propusta do Sr. Quin.tino Bocayuva, o noSr . .Prudcnte·ue Mo~:,;,es. · . 
Sr .. D~ocj,oro dél. Fonseca à Presidencia; ; · e .: _Si ha. a:lguem · que possa dizer ·ciue eu nilo 
·po1· 1Jropost..-i. do orador a. da. v ico-presidencia pleiten.sso l e:i.l mente .. ·esoa. candidatura, 
ao Sl'. i\'frt.rechal Ffo riali.o Peixoto. . · <loú-:_lhe ~ mais cõmp!cta · Ucon~a P•U'a ~ue 
. O·Sr. Campos $alies não .. fez. mo.is dó que me aesmint:1.. (Pa,isa .) · ... 

segundm· os meus esforços, porque fo_i sempr0 · Pleiteei éOm ardoress;i. eleição; e a. reunião 
o seu mo(to de· pens.·i.i-, que devia. ser pre.>t- dos pa.ulista.s. que decidiu ilefinit i•>imente . 
dente da Reiiubliro o Sr·- i\farechal Deodoro. dessa. -eandi<lo.tnr:.i, teve Jogar na c:u;a da . 

Óbcdccen<lo n. e~"ª iridicaç:ãoc compromisso, minha. residcncia. - • -
n ossos amlgos do R!o Gm1ide llo Sul lev:m- 0 s l' .,_,_ • d 
•-ram li a ca.n.didntura ·do Sr . . iwfarecluil n.. ' ODOLPno !Ull<A.NDA.~E ver ade; lá 
'""' t!Stl\'"C. . 

. Dcf>!loro ria Fon,;eca ; 1lc -:iccot>do corn esse 
· compromisso, íui. tllil.lllla.tlo ...a s. Paulo, afü)\ O $1~. FR.'\:>c1:;;co GLICERio- • • . t: . qu:ol nã.o 

de !evanta.r a.Ui a. candi1la.tura. do Sr. m:i.· foi o nosso desa.grado, quando a cs;a reunião 
l'eclta.l Deodoro d:i. Fonseca, e o meu nobre to.mbem con:pa.receu o Sr. Dr-. Pl'udente •to 
.nmigo o Sr. coronel Ptiulino e .ir los de . A1·- l\foraes! 
ru,la Botelho ·proporcionou-me esse ensejo, 
oft'erecemto-mc um· bauq ucte ele ca.ractcr po· 
litico ua <listinctaloc:i.litla•le daquelle Estado, 
do qua.l S. Ex. é merecitlameute chcre po
litico. 

Nesse banquete e no outr-o que, om se
; uida., me foi oíferecitlo. na cidade do São 
Paulo, rep~ti a apresentação da. camfü\atul'a. 
do Sr. Marech:il Deodoro d:i. Fonseca.. 

O compromisso ,1(1 rep1·eseritaçifo de São 
Paulo não podiii. ser 1ua.is ex presso e n~m 
mo.í-s solemne ; porém, uma frac<;:ão da Con
sti tu íutc começou o. ltlv.:i.uta.r a. candirlo.tu'ro. 
•lo Sr. Prudente <Je Moraes, · antes .à v íce
presideneia e em segui.da :i presidencia. da. 
Republica.. · 

Sr. Presidente. o Sr. Campos Sa.lles já
m:iis ocx:ttl tou as suas angustias ;mr esse 
!:teto e 1'tevo dizer- correctarneate S. Ex. sa 
desempeuhou do seu arduo dever de •·e 
pni>lic:rno, nes.•a. emergen'cfo.. oppondo-se 
q un.uLo possivel ..-i. essa candidntu r-.i.. Poi· u l· 
t imo, S. Ex., acom1xmhado do Sr. Berna\'· 
dino •la Campos, foi: a minha. casa. co11vidar-
1ne pa.r:J. juotos irmos ob ter do S1· . Dt. 
P1·utlente de Mo1-aes ;1 i•enuncia. tle sua 
candi<latul':i., taes e.-am o.s factOl! e appre
heusões, que nos ccl'Caram, que nos a.ssa.l
t:i.ru.ni no momento. 

Respondi aos meus amigos que. não fa.. 
f)Orque nii.o :i.credittw~ que o Sr.Di•.Ptudento 
de Moraes renunci:i.sse a sua ca.ndidaium. 

O SR •• .\..nor,pno Gorrno d:~ llln apa.rt(l. 

O Stt. F ttA:-;cr;:co Gr.r·~F.RIO-Os St·s ~ Camnos 
St\l les e Bemr~1·d ino do ca:nnos fora.m elieÚti 
vameitte ú. residencin do Sr: Dr . Prn•\entc de 
Mora.e~. e:qrnzer:>.m 0$ motives e ~olicir.ara.m, 
pedi\'a.m. í nst:ir~m :pefos m:ds ali.os e ~los 
ma.is graves intere~ dâ R~pu!Jlic:i. . que 
S. Ex. rennncin.sse publicamente a sui ·c:i.n
dida.tura. , · e ·O Sr. Dr . Prudente de ~fomes 
!rio e implaca.vel, respondia: «Nã.q fü. i, nã.o 

ú Sn.. fü::zt:itmL Fo.-;TE"-"ELLE - Que uii.o 
quiz cornp:i.i:ecer depois na casa do Sr. ge
neral Sim~iio, nas vesperas d::l. dissolu~o tlo 
Coogr'eoso. 

O Sii . F1tA.1>crsco Gr,rcE1uo- E utr-etanto. os 
r apublic..'1.11os que votara.ui no Sr. Dr. Pru
denr.o llc 11orn.cs: mtquella emergencia., sup
punhain :ervir a. ca.us<l. tia Republica.. 

Por mi11br. pa.i-te fiz t udo quuato estava 
em mim ·1~mi. que o Sr. Pl'udente de Moraes 
não fossJ o canrlidato á presidencia, mas sim 
io vice-pr€si<1erw:• da. Republic~• . · 

Tendo sido solicitado pelos homens. que 
sustentavom· :\. candid:itura do Sr. \Vantlen· 
kolk. a. ,·ice-p:·esidencia d<l. Republica., J~ll.~~ 
u rmi t ranoacção, n o. Qlml entrava. a e lek:"lo 
do Sr. Pmdente de !'lfo1·.i.es par3 vice-p1•e
si.Jeote, :uumi a. e3SA. p roposta.,. depois rtue 
out.ive Iice11ç:t do Sr. Maroohal l~loriaoo 
Peb.:oto, pois ··que eu lia via s illo ap1·esen-
tante de sua cantlidatura. . 

Dirig i-nie ao Sr. Prudente de i\Ioracs o -
lhe 1lisse: os amigQs do f.laroclrnl Deod(.)111 ll:i. 
Fousec.'1. accita1n :i. vossa canilid;:i.tui•.i. ;í, vke
preshlencia da Repubiica. e lle cstã. 1foeut.e e 
brevemente paS$8.l':Í o Gov~ruo e se 1.lírigir·,j. 
a Europa, rio intuito de desca.ni;-...-i.r '-' trat:il'·se, 
nat Ul'<l.linentc, •os será. entregue a tlire~ão 
da Rcpulolicn. O Sr. Prudente ·de MoraGS 
f1·z-mo consideracõcs no sentiilo de aclrnr-se 
impedido de acceitar essa ca!ldidatum. 

Devo declai-a.1· que, no momento; entendi 
que S. Ex. realmente tinln r;izão no impe
di meu to mural, queexistm.p:i.ra e!le acceitar 
a cnndld~tom, e creio noder amrmar á ca
m:t•·:i. qu.eeffec1 h·arneiifo torfos os·tra.nstoi·llos 
qne teern ~tormo.ntat!o o. Republ\c...,, veem desse 
per:odo. . ,. . 

Sr. P 1•esidentc, reaimente, por muit3~ 
·vezes n ão. tui ouvido pelo Maracllal Floi'i.m o 
Peixoto, ti v-e de S. Ex. • . muitas pl'Ova.s de 
confia.uça, mas, em ma.is de . .uma. occasião, 
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discordei do glor ioso_Vice·Presiden le dn RepU· jticia mes~o de qu~ s~ tra.ta ..rle um homem de 
blic:,'l.. · . - b~m; :porem, dcsop;va comvosco recompor o. 
· Qu:mdo se tra tou do a~llamento do Con- lista.. . -
g:'es;;o .Fet!e-;-af, _votei contra css.~ medi•la. Disse eu : M:i.s a q:uest ii.o é de confia.nca. si 
}iOl' mio·ter tido occasíü.o de me ·ea.::ontrar, tenho de responder :pe!os successos da deo uo
pel:i. segunda-Y<>:r., como ficou· c~nibitiado .• ~om eia. presidencial, V. Ex; d eve contia.r em mim 
S. Ex. Mas. ê· c~rto. que elle se.. eutenaeu que vou dirigir a questã:o .desde a. comp:isiÇ<i.o 
commi~o .o é certo tam!.lam · que, não lendo da Commi~são. Sei~em que não se t rata de nm · 
sido o Sr . M:irechal Floriano · Peb:oto eleito prooo!SSO conira ::i. pessoa 'de V. Ex ..• mas ~iga 
·pelo Partido l~epubHC:1n() Fodera.l, .iâ.1llcois se coufin.d:tmente a mãQque o conduz pelo CS" 
pa.sso11 aqui ucto <le irnp<J!'tancia, em que não cut·a~ posso ;;em duvi1la l'er11el·o; sinã.ç>:confia 
fosse · ouvido o l<:arlá tla·maior ia. em mim l:i.nre miio de o utros à.migos JX\l'a :i 

Podein uuI: · testemu nho <listo eo~ meus sua. ·defo;::;~ . · 
amigos, que serviram coinwigv uos ;urno~ r.le o SR. Bi::r,1s.\Tuo 1,i,; SouzA- Nem podia ser 
1892, 1893 e 1894 . . ue outro modo. V. Ex. cb.v:J. uma. l?l'OVa. ilo 

O S1:. SERZEr>BLL<'.l Co.RRi;:i1.-E oc; secrot::i.- confütnça, su.ieita.utlo-o it Commis~ão que ia 
d os do Gov~1·;w ,Je lltl tão. ju lgar a •1enu?-cia. 

o l:'r: •.. Fr~.\NCI;.(;O 01.lClfü.10 - f';u·u uar o· sr~. 1~1-~ .\;<;CJSCO G J, 1(;1'1'10 - Compuz a 
um;L pro,·:t !la. canfianc;a, que om m im 1!epo- Commiss:1o, e o resto a cama.1"1l St\ix:. · 

· ~ itou o Sr. Marei:hu l J.' fori:mo Peixoto, b:i.sta 1-.eatmente,po1· m::i.kde uma vez t ivedis.scn-
a.lludi r IL composi<;ãv da Commi~'Sfi:o que ueu timento~ co1n .os processos i;overaamentacs <lo 
parecei' sobre a. <lenuncia. cont1·:i. S.Ex., apre· ~farecl1al Floriano Peixoto ; mn.s já.mais me 
sent:)}la. peli.I Sr. Seabru. e outros. >eparei de S. Ex . no que lla de mais gt'll.lt· . 

Tomei a iisla dcs membl·os que a dcvin.m ó.i<:lsoe fecundo na saa administração, que foi 
compor - lJCla maioria- essa. Commissâo ; C1 seu espirito de res~steocia a torlos os pro. 
mandei a.presenta i-a a s. Ex . • IJOis que se nunciamentos (a.poiadvs) , e sobretu do a ·rMis
tratava. alem de ·u1n interesse publico, de ~ua tencia á-1-e>olu~:ão de 6 de.setembro (apoiado:;}, 
responsii.bilida~le pessoal: vi.:;t o como S. Ex.. o seu íntemerato amo1' á. Republica, e por 
poli.ia. ser riassivel de uma. pena; tr-.J.t ou-se fim a circumsta.ncia<le haver leva ntado o e~· 
de um '[lrocesso. que lli.ldéria inhabilita.l-o pírito na.oiona.l brazileíro. (Muito l>em.} 
par•\ toda. e q ualqu e1• funcçã'.l publica.n:i. Re - E· mister que eu in_voque um facto pam 
publica. ue1no[lst1•c1.r a. miuh:i. solidariedade coin o Ma-

s. Ex., 01wid,1s a lgumas informaçue$, se. 1'ecil::i.l e com a. sua política; basta. lembrar 
1les~gra1lou do modo p-:ir que esfa.vacompo3ta que nestil. Ca.m;i.r;), qun.ndo propuz á ma\or ia. 
a Comrni;;~iio ,_ .Est<i. •' e:1.nte de mim o repre~ de então a. n.pprovaçã.o dos actos do llfarecha.l , 
sernunte, cu.í{'I riome S. Ex. primeiro iru· ·1isse-dese;jo que os a ct os.do Ma.recltat sejam 
pug(lou. Refiro-me ao meu di5tincto :i.migo :i.pp1·ov:tdos, par a est:ibelccer um traço d~ 
o Sr. Francl$CO Veiga. · uniii:o entre o Vicc-!'1·csidcnto elo. Repuhlic:\ 

o Sr. Mareclln.! nii.o o conhecia bem eon t:"io ~ue so reLirae o Presiüente 1la RepuLJica qu e 
pe1'g u11 tou-mc: «E;;ce illust1·0 Depma.do ?Ili· o vem sub~tit.ttil'. ( Apoirulos.) Ovot•) úapprO· 
nciro t·si.â •Lt·ri!gimeut:~lo Has l\>rças repu- v.-ç,;io •1os acto> do Marech3.l foi lltufo sob e:;t..1. 
b!íc;.\113.~ soh o vo-:so comm:mtlo ~» Re~P•'nd i : i u~pi:ro.çfw e ncstr.s condiçVe.'l. 
«() Sr. Fmudsc.1 Vi.i~:i não est:'~ p artiduria- O St~. fü;LrS,\itlO Ili': Sout.A - Ti vc a. ho11ra 
rnt:nte ;Lt'l'C~ imeato..Jo sob o meu ccrnmantlo; de sei• o J.lr imeiro :i. l\tllar, .::01nln.Lo11 lo :L rc- . 
mns ú prcci:r.amentc porque, tLi cm de ;;uu stt·ici;iio. 
capacidn•le ilttollectual , alc111 de seu sa)Jet', 
i·cunc c<:l'tos t.raç"~ •lc p i· ttdimoia, (le iiupat·· O ~1~ · I11tANCtsco OL1cr;;1:.w- l\'fcsmo ern re · 
chili•.la.\le • .• 'I> la.r.•ão :Lo :u.liamunto. nunc;~ ení(ludi que- :i. ne-

gativa. delle 111·oouzísse o Lle.spl'e$Ligio thL :i.u
(1 Sr<. i~RA.:-;c1sc.; Vi;a(: .\-~lui lo o l>1·ig-a<lo- ~i·iil ade. 

O Si.:. 1~1 : ,, NCI:>CO Guci,:ruo-... (l\te doõ()jo E' vertl:ul.o 11ue o .M;i.r.:cbal invocou l!Cl· 
q tt9 elle l\1t;'o. _pr,rte rla Co111missão ; ·p1·utlcnte mn l.C mi 11i o adinm·~nto, dcoeja.uuo fo1·W.lece1· 
e dist.:rcw;c.'Orno elle e. coin cerl;{:z;.t, nii.1J vi ril\ n.Íl1tlo.1. rnai:; a ~utori 1la0e da ltcpublica. 
r.GT1c1.1t·1·t:t· p;n;L •le<oioó1-:il.i.zn.1· o re.::urso <lo o s1, . Bi·:r,i.;At{ro m; ~ouz,\ _ g 1":" di!.olo em 
ei"i•·:·":kme"t couslituc\v iu~l , t:.\ llt u111. proc\\>lSIJ plt,na. cont!an1;:1, e <t C<i1m1.n i. dctt. 
Ql H:. nu::icia, "'l•>go -.. ;.\O i rticin.r-sc o· cnsak.~ dâ 
CoTJ~~i tulí;ão da Republ ic;~. o Si~ - F t:A.NCloCO Gr.1ci:: 1 ~ 10-Alli o Sr. P1·n· 

t.leu te 1lc ~Iol'<tes nflu se recordou tio priucipio 
O SH- F 1:A:-;c1rov \·E1G.~ - Cor rcs1:1<.>nlli ô. tl:i antoridaJe, pa.ra. ser o p t·imeiro ::1. escre-

coufütns.;i. t\e V· Ex. ve1· ulI!a cart:i, a.conrelllaado :i. seu$ :i.1n ig(1S 
O Sa. F1t.\1'\C1sc" Gr.1cF:1uo- E s. E:-.: . dfase· do Con:,rresso qu e neg:i.sseiu a. med.lda ó·> 

me: l:lem, accelto a eicplk::tçil.o, e tenho no- adia1nento ! (Sti~si.c ri·o . ) 
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. O Sa. Al>OLPDO Gom:io-Qunrn W.vB a. itléâ' Eu sa.bfo: ·que o nobre Deputado e1>:1. versado 

primitivr, elo adiamento foi Y. Ex.; V. E~. na litter;i.t w-a. p:i.rlamenta.r; e· suppuz que os·-_ 
pl'Ocurou o Sr. Prudente do :\I1m1es, tlizen;fo seus ouvidos 11ão .. f1c.'LS>em susc1:>ptibilizad.os 
que conv_in!Ja..a.<liar o Co;igfüsso, por(1ue si llOl' essa. Ph.rase t:sada. r.nti•e e~va.lheit•os .. A 
não :illiasse. · pão h:tve1•ia qi;ie1n. füe désse >ua.. iitter·a.&ura, porém, pai:-ou·. ,i.utes de 
lJOder. · ..,-]~to que O Çongre:;5o niJ,o estp.v:c chegar ~1. palavra.-intrig3i. 
constituido i·egu!arm~nte. Ei,t§o o Sr. Pi·e.tj.- O Sn.-. BELisAiuo DE So"C"zA dá.. um ª"'arte. -

_dente da. ·Republ1ca disse que na.o_fien.\':i. bam. · "' 
Esta;~ a :ve1•da.de. b SR. FltANCISCo oi.1cF.:RicJ-Ma.s· (te"V"o dizer 
. O Sa. F1ÚN.~1s:o Gr,rCERHÍ- A informação- que nenhum::. i!lli·iga se1·ia. capaz d°e fü.zer 

"UO o nc.hrn Dermt.:iJ(J ost:~ fo.1do pií'clé ser- suppot' a u ingQeni . que i ria <lict.ar leis . no ,, .M::neclrnL · 
venladeim ou não; io;>o me rnconlo b:.:m. S!!i, :N"o ! cu. nifo ia. 1Hcta.r1ois ao p·re.~ideute da 

.. e:ttrotanco. que no p11ncipio dn QUe:>tão do b 
::,iünrn<:atu eu rui faveor,i.vel a eíl:< .. ; Repu lica, ºCtUe nl{: chamava ·pa.r;i. U!U as-

~lliO [ltO lXtrlamcmtn.i·. ·Eu ia. expor a opinião 
O~;: , BEr.1S.\R!'.> 1>!:: SouzA__:E" r eal. do,; muus .:irnigcs politico~ e 1hzer cp.te'es;Q 
o $1-:. FºKA1\ :i,co G1.1cc:;ac-... con vc1·~eí fü;t •; ri~.damenT<Lr !1evi<L i·epoUSlw cm conc1i

cu111 <:;; 11:t.:us :•wi:ru" 11:1 C:L:11:im. e fui ao .\fa- çiies. Nffo efü t~wfo.- d;t vontade-de ningw~m; 
rt•1:h:1 ! Fll11·i:ui<> l'ei x<Jto i.rat.u· com c::llo ~oln·e tira. en tão ehcfo Li\> :p:u·~i·lo 1J<Jr :::Ul:l. olelc·•açüo, 
us cu11o.li..;ves uo adiuiacnto. e creio que nrto h:i.vi;L ::i.ilrout:~ údignid~de lltl 

0 SR.. l3Er.iSAt~io 1,1;: Svur..\.-:\fas 0 }.fa- !'i·csident;i, ~llU!J.!.lo pera.nie elle ~ouipa.1:e~ia, 
~leval.ldo a. chgmd:.i.de de uin part1do pollt100. rcdial pOl.~i;i. iet· visto q•tu uào podia a.cceit:.i.r (.1-I uitO' lNmi.) 

o adfamcuto sob con,ii~:.i~s . 13asi;;tva conhecer 
o ;;eu ~rncte1• ele estauista o ue S'Jl .. lado pa.r-.i. o SR. XAVIER DA S!LVEl lL\.-V . Ex. fal-
o convencer (11tc delJ.•ixo de condiç-Jes elle fav:i. em- no:1~e de Ut!l poder publ ico. 
não acceiõ<irh~ u adiamento. O _Si:. l'L1:-:10 CAs_\.oo-Dc potencia. a. po-

0 Si\. F1~A:\'Cl:iC•l Gr.1c:;1~[0-X;1o coihc o a.;·. tencia. · 
gumcoto í1o r.olirc IJeput•ulo. Sli.o i:itrigas de O SR. F'1-;A.r-;01sco Gwce;r:ro-Mas Sr. P1•e. 
uaile. .~iü3me, nrio •)u11e cuegn.r a. :i.ccordo, nii.o 

O::SR. Bt.:t.l~AR.10 01; SL•t:ZA-Niío l1tl intri- porque lh conr~re:\i:i:t primeira que tive com 
ga;;; sot\3.Vo;s,;o :i. isto. Erti ttm pouco de vai- u :V!circchal niio !i<:<tssem M coudic;ões mais 
dadede V. Ex. querct• cfütu.r ccind ir;õcs •W ciu menos explu.n:t .. ht.~; nãll Pllde chegara. 
Marechal l~Jodano, maximé, d~pois de ter· 'icc;rdo porque .[a.c'.os subsequcnte3 impe~ 
vcincido a. l'C\'u l t~,- diatn, como p.iJe diz~r o meu nobre a.migo o 

o Si-. F~:A:'\CISCO GLICEltlO- Per.ião; o Sr. geucral Valle . 
:i.putctlo nolm: lJcpnbdo que ett qu~\lifiquci O Si-:. °XA.VIEt: DO V,\LLE-Pois não. 
dn intri;::1 •.• 

O Sti. H1':t.1sA1:1" 111': Souz.\.-GOmpl'clwntlo 
fJU<: a t1!tra;;e n:i.•.r ti g"dtf.il nelll p:wl:i.meot:n·. 
~,i p~I' ll:fl tlü'l"Í') h11wHi.a1·el e •1tte V. Ex. 
p\1i1L' ·di:w1· •1ue um 1Jc1111ta\lu é i n~1·ig:mte . 
l•ºn i pc;1· i:>t.1.1 q11u díss" •[l!ll etll. vaitl:di! t}tl!ffer 
dio:wr lei>< ;L fluriauu. 

O S1t. Ft:.\XCt~c;., G1.1c1'!1t1u-V . Ex. e~tá 
um lc1.1<lÚ lllUÍ•ó aJX•ixoaado. (Ui,w.~ .) 

o S;:. H !!:LlSAltlO Jib! ~t)liZA-1: COitl J~iZ5.1h 
tic•t'.lll"• •ou <,du i:~~tlo .::01uo .., • • E.'~ . i:. n u uo:& 
usei da l'ª lavc<t-i nt1·iga.. Aclto·tL indi!rn:t de 
um homem pi.tlolico. · 

O Si:. FR.\.NCISCc> GL1c~1no-P<:nlã•1; eu 
•Ji~se que :L p:i.lav1·:1.-in;,l'i;;a-uqui, e1:a o 
1mismu ciue inLl'Íi;:l. Llu liaHcs. V;j V. Ex: . .. 

O S1:_ l3Er.1<;,\IUO Dlê S<)t:n- E' i·~h:iixar :i. 
pciliticu., C<)lllpa1•;\lldo ·o. a i11kig"•LS LlC lo;i.iles 
ou tt Otltrt~ qm>Jquor. 

O Sn. F1:Axc1sco vLICERI0-0 nobre Depu
_t:ulo n i1.t1 ;l ccei ta. o. mi11!1:i. explicn.<;ii.o ; por
tanto, ha. tle me pe1·miLtil' quo pa-s:>e t\denntc. 

O . SR. ~r::u;cisco G L1CERlO - Oppoi-tnn~- -
t11e::te, a. lustona. g-er:ll da Repuhlica htt de 
registr;.1· oste fi1cto. · • 

l\I;Ls pus~u . dizer q u~ jú.mais me separei e 
mt~ :>opar:i.1·e1 d1t poli r.tc:t tio Marechul 11a1l:L 
1n·~ für~~ sop:ir:LI' •l"s•a política. qu.e se i].,ou a 
rni:n pelos l;i.c,:os 111 ~.is sen~ivcis a UJlt h~mem 
que wm ,, seu eo:-:i-::-l•J interessado, •tnt<!s tlt: 
tu<lo, U;t 1lefe5:l <.b. !{<.•publica. 

lte.Stil-111c ;i.~ol"a all11di1· à p~.i.citieação lio 
Ri0Gnt11cl~ 1\0 ::i ul. 

o SR.. PL!NlO C.UiA'.•)-A' mysti fica~:Uo. 

ú StL 1 ~ 1t,\Nt.1::;cv GL1ct::R10-0 S1·. Presi~ 
d1mt~ 1.l;L t"~epul1lkrt cOllimHou Yíl.l'ios ltoinen~· 
[IOl il.icü$ ::;0bro ~~ l•Uc!ric:!<;f.:n, e entre elles, :~ 
ruioi1. -.:n:io qu,i ú 11•:rbrc D•c:pubdv cli:ivc sa.lier 
·H~.so . 

Disse: ii miuli:t 01,iuião com toch o. fran, 
<;•l<:;m. A 111ioloa. t•pioião uão foi contra.ria á. 
p;~cific<.~çilo; foi contr•WllL ao w odo por que a 
querl:~m _ cs~ilJeh'cer .. Leillbro,me bem que 
em re1:,i.ç:i.o :~ ·:munst1a. eu disse etn cart...,, no -
Sr. P.resldento 1la. Hepublica. que eUa. não' 
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pooia.-sor -IDa.i,; traí~i.d:i. no Co11g-1•cs>o, })():•que q;rn àepais se de~<:nvo!YerJ, quanrJo sà tra.tou 
o projecto tle amnist.ia h«via <>bol'~a<lo no Se-. Ja. p:1c ifica\:ii.o t: !iobre~mlo como eu fiz sentil• 
nado e ua fQ.l'ma. do :i.rt. 40 d;t Constitnic:ão. ne~ta Ca.ma.l'a , sob a. cornlíção ·deprimente de 
um pro.icdo uma vez i·ejeit:vlo, só na sess.'to- se "-!"Sentar como base dclla a.· reorgani1..a.r)io 
~egoin te pó~le ser niwameute tr:i.tado. comtitucion!ll do Estado do Rio Gran<lc . do 

Em'relaçãô ás ;:,'a1'antias do vida e · de pro·. Sul. A base do nosso accordo era. e3te facto- a. 
priedade, di,ssc eu ao Sr •. Presir!enie: c<,ino i1ivolucão estava acal.m.dn.. · 
podtH'êiS gal':1nth• a vi<la e a proprieda.de do~ Não tenho m:i.is na.rla a. <lizer em relação 

·indivíduos ímvlica.tlos na revoluçii:o, sí a jus- aos factos trazldos ú. triliuoa pelo men p~rti
·tiç;i. pei:te_nce ao Estado do Río Gr:tn•lc, si os cul;tr· amigo o . Sr. áclolpl10 Go1'<lo. · E !ligo 
: tMbunaes são do Rio G!'l'l.lHle . do Sul. si as pa;rticula.r amigo, parque a separação. politíca 
quéi;tões que :dfcctam a vida e pl'op1• icdatl~ ent re miro e S. Ex. não deterrnint,rá ru
sfi:o t ratadas pera.nte estes tríbunaes 1 Tereis ptura de l'•~laçúes pessoocs, tanto mais que, 
·um Sl)ldnllo federal ·para pôr ao 1:11~0 de eada como acabo de explicar. a ('ODspíml,'ão elo nó· 
urn destes cidadãos par:i. lhes l!amntir a vi.la bre Deputado cvntr;i a rninh<t cliefi~ uiio pro
c a liberdade í.nd i virlual ? N;io· é pratica. '~ vinha. de nenhuma desconsidfl':i.<,:fLO pc&'ouJ ao 
coudiQâo estabelecida pi:lt>s homens do r:.10 seu a.migo;· ma~ . de d.issentimento dos pro
Gr-.mde. cessos que eu seguia e que S. Ex. entendia 
. Niio me r ecordo ~i dei outras 1·nões; o ni'i.o dever se;uir. 

que posso garantir á Camal'n é qlle muito Quanto à Curk ao:s l '1mli:sta.<, documento 
ante~ do Sr. Pre~idente da Rtrpublirn, eu in- confidenci:ll ainda qne publico, dirigid:t aos 
tli vidualmcnte tratei do. pacificaçüo elo Rio ineu;; <'onterr:meos, fastimo qu!) a cleput•wuo 
Grande. Estio me ouvindo pessoas do lt\o de S. Pa.ulo esteja assim sciudiua., mas niio r. 
G1•an1l.e. homens do govP.rno, que pódem di1.er disctltlrei. 
si é isto vertlade ou não. 

Rr.cebi ~ um intermediaria que commi:;o 
se entendeu d:i. p.1rtc t'o i!lfütre rio-amn
dense o·Sr . . general T:i.va.res, unico chefe ·d:i. 
revoluçi\o riue et\ conhecia. Tra.tei com e~sa 
]lessoa. o mo•lo de se e>W.lJclecer a pa~HlcaÇ:Lo 
ern connições mui tod i lferen te:s. Não possoagorn 
expôr este;; factos: primeiro. porque são rc· 
serv;1dos; segundo. po1'rp1p, não e>tiío muito 
presc;ute.~ ua. minl1n mf,moria. Está cla.ro (Jlll! 
não po<ihl inlctvir n isso Stim :mtoL•ida.de tio 
Govei-no da RcpulJlictl. Procurei o meu il· 
1ustõ-t1 amigo o Si·. :\Ilnistro do Intei·ior. e. 
peço Licc:n~·i p:i.r;i. dizer, como protesto a umn 
phrr.sc riuc om·l quo.ndo or:•n1. o SI'. Bueno 
d~ Anur~vl:•, que, comquauto tive>se Yotado 
ix•Ia <leu uncin. contra. o lllarcchn.I Floriano, 
f(li to.ln via 11m míni~Lro correc:ti~simo. Nunca. 
encoo i.rei em S. Ex. ~i 11rLO as m:ü;; iguaes e 
completas manifcstnçl"ies do r.spirito repu
blic:mo: reliro-me ao Sr. Gonçalv~s Ferrei ra. 
~. Ex. julgou necc~sm·io que L'ossemos 

:i.1nlxls ii 1•esideocia. Jo Sr. Ministro da Fa· 
1.and;i, meu illusti·e .:ontem:.neo, o Sl'. ·Dr. 
Rodri:?ues Alves. Alli, com s. Ex .. conver-
s.1mos.sobrc a pa.cific:>.ção. · 

Posso ga1'3.ntir quE: no nosso plano nii.o en
trav~. nad;\ que se refe1·isse o.o ~overna.doi· \lo 
E8tar)o do Rio Grnnde, â Constitui(,1io d'lsk 
Esta~o. a in,lemnitaçiJe~. a condi<.•~O :i.lgnmn 
que reconhecessi'I, que tolci-as~c de leve $i 
quor, o principio da. revC'luç;lo eo;:: 1actos '{UC: 
oll:i. i?erou. 

O general T:l.v:ir<IS. devo àizel-o t~mo um 
testemunho da lealda.de deste homem poli
t ico, a. quem llã.o conheto pessoalmente, ~e 
dispunha. de um mo<.lo cor1•ectissimo a entrai· 
neste ac:corJo sem necessidade. do a ppara to 

O St!- BELJ:';,uuo ni:: Souz.•. dá. um n.part;e. 
O Sn. . FtU:'\cuco GL1C~ttO - Não qucz:o 

tlisctttir. Estamos p:·ocedentlo a uma reorg:t· 
niz:;1;iio d•) aosso p.:..rtido 110 Estado de Siio 
Paulo. .. 

Indo desta Cnpit-1.l para o nosso Estado, re
:i.s.umi a prcsidencia do centro do nosso p:i.r
•ido, o isto mesmo foi p resencia.do e assis tido 
p~lo pl'e:-;i1~e11tc interino<lo Centro, o Sr. Ru
L1i:lo .T tm Ífll'. 

Convoquei os meu::: :i.rnigos para uma r ct1-
niiio dou:; di;~s d:>p:Jis. Tive c-om estes a.m t
gos a mais larga conrei·encl-a. que tlurou tre$ 
horas, e c•mciuí dizendo - consideremos OX· 
tincto o D<'SSO mar:dato e :ip pcllcmos pnrn os 
IG3 rl irectot·io;; loca.es que · nos ele~eram. 

Elle<; tlcsapprovarão c111 approva1·ão nossa 
conduct:~ ; ti!nllo <>st;ido :iusente até cst<: 
111omcnto, a ningu.em uil· i ~i uma carta si
quer. 

Y<ls tendca est:J.1lo :r:n·m:ntes, dirigindo o 
pr..i•ticlo ; cst..-ies sob a uc<:ão protector::i. do 
nosso illustrc amigo o Sr. Campos S>Llles, 
pl'esírlcnt~) do Estado. 

Si é p0ssivel :~prcciar a existencia. de va11-
l.agons e d~sv:111t:1;.'t'nli', eu só tenl10 a m&u 
la.do a.s m:i.is claras dEsv:ln tage11s: consul
t~ r; 1 (\~ os dirt;c;orios . 

O;- 01,Ueg:is <ln. rti1'<'CC:ã<) cwtr:d. nor nrnti
'h'' qn~ ;i.)•rc<cu!:n·:tl\\. niio r111izr:r~m f:i.1 ..... r 
n. con~nlr. r! no.s. dir·~;tori.o;:: I rH:: 1.c~ . 

Vi·mr._ p:;1•t.antn, {i)1•ç111k i ~ di2·ig'ir uma 
'" '.l'i.a i 11t: rn:i. ~q11el11~;; cn111 M r111:ies. h:\ cc1·e;\ 
tlc :~o ;muos, !<:11110 f•:ito v irfa pfJ!i tica, com 
o~ riuaes· fu1:uei o Pa.rtitlo Hepublicano 1le 
s. P•mlo, S('Ul esquecei• de Jlenl1um modo o 
a;ndlio pode1·vso e c!licnz dos illustrcs n.llii-
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ilO$ ·.que estão distantes de ~uim 1rnje. soln:e· a p1·oposito ric uma que..--tão pessoal. r.ão fez 
tudo, do meu illnstre a.migo o Sr. Adolpho mais do que_ tlefender o Sr. Presidente da. 
GOl'dO. Republica. 
· M~$, nenllum receio tenh.v do :i.ppnllo que Nada _ma.is tenho que dizer. (Muito bém.} 
fiz ~os republicanos paulistas, e por isso jul- . . _ . 
gue1 que> os rpembros do centro do pa.1•tido Fica. a. dtscussao achada pelu. hora, ·do JJrO- -
não_}lrocediam bem recust.ndo o a.ppello,tanto jecto. n, 32, de 1897, .fixando as .Corça~ de 

·mais que, quando se deu o rompimento nesta· terra. :para o ex:ercicio ue iS9S (:?.• discussão.) 
Gamara, julguei do meu •levcr não levar a · · · · · .· · 
pertur~1ção polit ic:i. ao DO"-"'>D Estado. \ O Sr-. 1° Secx-etario procede á lei-- · 

. Dirigi a um ·amigo co111mum uma. cart a. türa. do seguinte . · -
dando a minha demis~ão de membro do Gen· 
tro C10 Purti<lo , para que o eleitorad~• oppor
tuna.mcnte se pronunciasse desassombrada-

. mente. 
os a.mi~os enfomter:i.m ~ue era preci]'lita.do 

o 111eu :icto. · podíra.m que cu o reconsil)e. 
rasse e expe-.liw m uma C\t'cular, que foi 
approva·1n por mini po3teriormente, pedin1!0 
aos rlireetorios que não praticassem a.do al
gum Mé q_ue os acontecimentos se 1lescnvol· 
vessein. 

l\fantive meu riome como pre~idente r1o 
centro, 1•ecommenrla.n,lo as c.'\ndicl.aturas fe
l\eraes. Niio dit•igi a.o illustre Sr. Rodrigue~ 
Alves, a.os candicln.tos à <leputa<âo. uma. só 
interpell:1~.ão sobre a. sua conducta. rutura. 

Recebi de t odo o Estaolo representações 
so 1.Jre este là.cto, si esses cida.uãos est<t vam ou 
não de nr.cordo com a minha. conducta. - JJOli
tíc;t. 

Re;;pondi: temos um compromisso com 
a.migo; na. (",;J.pitaI. p.>ro. manter o meu nome 
nos boletíns do centro; peço aos que me es
cutam que ma.ntenham a mesma. correcç;:io 

EXPEDIENTE 

Ollicio do :VIinisterio da. Indusll'ia, Via~ão e 
Obr:LS Publicas, de 17 do corrente, satisfa." 
ze11i'lo a i·equlsiÇiio desta. Gamara no otJicio 
n. 02, deste anno.-A quem fez a requisição. 
(O St·. Deputado Paula Ramos.) · 

Requerimento do. Companhia The Cearei 
JTm·bow· Corpo,.ation, limitcd, concessionaria. 
da~ obras do porto lla Fortaleza, no Estado 
do C",ea.rã, pedindo q11e seja habilitado o Go· 
vcrno a. :i.doptar as medidas que poubam fim 
as que..«tües do porto do Ceara, sem prejuízo 
das cbras que devem ser levadas a e1feito.-
A' Coro missão de Orc.1mento. . 

Representaç-ão da. directoria. da .Assocta('ão 
Commercial do Rio de Janeiro, contra os 
~raves abusos dos ·congressos estaduaes na 
decreta.\.âo de ~mpostos inconstitucionaes.
A.'s Corumis:;r:íes 1lc Constituiç[o, Legislação e 
J ustiç:i. e de Orç.a.meo.to . . 

que tenho m;.i,utido. A' vista disso, tendo O Sr. Prei;;ideni.e -Tem a pala· 
:proee•H•IC> com essa. col'dura, pedi aos meu:; vro. o Sr. Rodolpho Abreu. 
companheiros que houvessGm por beC). con
Dulta.r commigo os directorios l ocaes. · :Ma$, 
eUes fugiram a e.s~ consulta. 

.-1te hoje, o Sr. Rodrigues 11.lve.;;, o Sr. Cin
cinato Bra.ga. ou o Sr. Moreil-a da Silva. não 
receberam de mim a menor interpellacii:o .. 
Estão eleitos peltJ Pa.1•tido Jtcpublicn.no Fedcra.l 
de S. PtLIJlo. ria sua ant~rior integridade. 
Ji:sr,ão ~l!,íto$ com a. r·espoasabilidade do 
chete do pa.rtido, enlão, que era o ltumilue 
orador. 

Dadas estas explica.ções, vou . sentar-me. 
pedindo :i. Camara que me desculpo haver 
toma.do o seu precioso tempo, porqua.ut9 nãó 
desejo ser cum:plice da. maioria. IJlt'i"lam<•ntaJ:'. 
no despei•tlicio do tempo, 'Pois que ella p:!.rece 
completamente indif!'erente a o tempo. 'JUO se 
vae passan1lo, e nenhum assumpto de impor
ta.ncia se encerra no interesse das leis annuas. 

O Srt. BEC.LSAiuo D!C Socz.\-\'. li!x. 1ln. 
opp1r.içii.o tem fallado duas e mai..s horas 
sob:·e a act;,. 

o SR. F~:.u'iCISCO GUOER10-F:.t.llei !J.oje e!Q 
resposta ao nobre Deputado por S. Paulo, qtle, 

Catll>r:>. V• l!I 

. O .!Sr. l.~odol1>ho Abl.·eu - Per
mittiri~ a Cam:ira que volte, emlxlra em 
aueant:i<la hora. <la se&iio, a tratai· de as
sumptos ')Ue dizem re::;peito, uii.ô :i. <fü
cu~ües propri:unente politicas, que não são 
nrinelhts pc;Ia.; qua,~s sen te prcllileC\'i'lo uest;l 
C:1sa, m"s a r111eslõe,; dti iufa1·~sse i111flle}[!i;.lto 
;~ legiti1110 e.lo stu l~~tn.10, 1·ep1·csentacbs no~ 
~11s welltorameuto:; m:iteriae~, 0;1s poucas 
oti1·.t~ publíctLS q11e o Govel'!lO <la F..ider,\çiio 
h\. mantêm. _ . 

Antes, porêm, de eau·1u· propriamento na 
matcrh~ do requerimento que ·rn.e te1· a. 
ltonr·:i de offerece1· â conshlemção rla Ca.-· 
mani. dirigido <\O !!lustre :Millistro dn. Viação, 
o oi-ador ve1n. thl MiJuna, levuntar mais um . · 
11rob~to contr.-:c a~ pmxe~ que ~e vão iutl'o-·. 
olnzindu na aumin ish·llç:lo 11ulisic:,, em rela· 
•)ii.o ;, harmoni;~· que o Porlet· Executivo deve 
manter com o P01lcr l~~gi;;hti''º , no tocante 
'\º r c::spdlo e ü pvnuer:J.ção que e;;sa mesmo 
l'ode1· gxeo:;utivo, 1101· :;eus <ig~ole:> , Secrc
l'io:; de E~tat!o precisa ter pal'<t ~om as Com
mi ssões de:; ta Casa. 

õi 
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Lendo o Jornal do Commercio de hoje, fi
cou sorprehendido com a primeirn « Vc1ria » 
dessa folha, em que o illustl'e Sr. Ministro 
da Viação insinua o seu modo de pensar em 
relaçd,o ao projecto apresentado pela bancac.la 
mineira sobre as obras do prolongamento da 
Central. 

Precisa dizer á C;1mara e ao seu Estado 
que se este projecto até então merecia o apoio 
de S. Ex. ; tinha a sua opinião fa vora vel ; 
mas o nobre Ministro não contento de vêr, no 
seio da prr1prüt Commissão, oppôr-se tenaz
mente a elle, não em nome p1•opriamente dos 
interesses te('hnicos de sua pasta, mas em 
nome da impossibilidade material de cum
prir-se a lei, veiu agora inaugurar o systema 
de publicar no orgão official ou semi-olficial 
a sua opinião sobre o assumpto, insinuando 
o que e que deseja. 

0 SR. MALAQUIAS GONÇALVES - Não é or
gão oftlcial . 

o SR. RODOLPHO ABREU -A posição do 
Jornal do Commercio sobre questões g·eraes, 
autoriza a considerar as suas« Varias» como 
semi-officiaes, como succedeu com o ·decreto 
que alli se publicou, da destituição do illustre 
chefe o Sr. general Glycerio. S. Ex., convi
dado pela Commissão de Obras Publicas, que 
juntamente com a Commissão de Orçamento 
devia fallar sobre o assumpto, limitou-se a 
impugnar o projecto, não pela sua inconve
niencia technica, mas pela sua inconveniencia 
financeira. 

Estava presenteá sessão da Cornmissão e 
precisa repetir a Camara que ·a opinião de 
S. Ex. era favoravel ao pro,iecto, o que foi 
terminantemente dito a um illustre deputado 
mineiro, justam11nte na manhã em que o 
orador teve de fundamental-o. 

Quando S. Ex. chegou acbave-se prompto 
para assignar o projecto; mue, não sendo, 
como, sabe a Gamara, de hoje que se bate por 
estas questões de eetradas de ferro, tendo 
obtido de todos os seus companheiros de 
bancada, sem excepçITo, as suas assignaturas, 
e tendo apenas cleixado o terceiro logar para 
o seu companheiro de districto, o orador pediu 
que lhe cede~se a palavra na inscrip\ão. para 
apresental·o. Talvez esteja ni;;to 11. mudança 
de opinião do illustre Ministro da Viação; 
talvez S. Ex. não visse com bons olhos que 
o org-ão d:t bancada nes te assumpto fosse o 
humilde orador que tem votado contra o Go
verno e que manterá esta posição em bem 
dos interesses do seu Estado e da Republica. 
E' assim que S. Ex., nfí o contente de impugnar 
no seio da Gommissão o prnj ecto que antes 
acceit ava, vem ainda Inaugural' o systema de 
pu l• licaçito de sua,; opiniões, insinuar os seus 
desejos, da fórma por que acabou ele mostrar· 

Lavrado este protesto, voltará ao assumpto 
que proprhtrnente o traz á tribuna. 

Hct seguramente mais de um mez, na sessão 
de 8 de junho, que apresentou a Camara um 
requerimento pedindo aa illustre Ministro da 
Viação um~t sêrie de informações e cópias de 
contractos que julgou indispensaveis, não 
corno meio de fazer opposição á desastrada 
administração de S. Ex., mas unicamente 
exercendo o direito que neste regímen, mais 
do que no parlamentar, tem o Deputado de 
usar em beneficio do estudo de questões su
jeHas á sua apreciação. Esses documentos 
dizem respeito a grandes indemnizações feitas 
pelo Thesouro, aliás tão exhau:,to,como S.Ex. 
apontou, mas até hoje infelizmente S. Ex. 
não se dignou de envial-os, não obstante 
serem documentos essenciaes á discussão e ao 
conhedmento por parte do Congresso do modo 
por que S. Ex. lançou mã.o dos dinheiros 
publicas para indemnização de contractos im
portantes. Alli pede-se tambem informações 
sobre actos de antecessores seus, actos que 
S. Ex. não teve absolutamente o menor · em
baraço de qualificar de-attentados·commet
tidos. São, portanto,documentos que entendem 
não ·só com a administração do illustre Minis
tro, quedeve desejai-a clara, parao exame do 
Congresso, como tambem com a administração 
de amigos do orador, antecessores de S. Ex. 

Por isso precisa saber até que ponto são 
justas as accusações feitas pelo Governo. 

Não vê interesse em que se negue á Camara 
a vinda dtstes documentos. No regimen pre

. sidencial, mais do que em nenhum outro, os 
requerimentos de informações constituem uma 
faculdade que não póde ser levada áconta de 
opposição, porque é o unico recurso que a 
Gamara tem de instruir-,e sobre muitos pon· 
tos que não veem claros nos relatorios dos 
Srs. Ministros. 

o SR. THEOTONIO D'fl: MAGALHÃES - E' uma 
fonte constitucional de informações. 

o SR. RonOLPHO ABREU-Como está certo 
de que, á vista dos contractos e documentos 
a que se refere, se verificara que graves faltas 
se commetteram em relação á rescisão de 
contractos, na pretendida economia que se 
buscou realizar com · esta medida, e, como 
reputa de todo o interesse para a adminis
tração publica o conhecimento desses factos 
por parte da. Camara, o ora.dor vem insistir 
perant\l o Sr. Presidente para que reclame 
do illustre Ministro a prompta remessa de 
taes documentos, que, de certo, não farão 
parte do relatorio de S. Ex. 

Em seguida, deve addicionar um pedido ao 
que lia dias foz com relação ao assumpto da 
dcmiPsão de rmpregados f'ederaes, com mais 
tle 10 an nos de serviço, sujeitos á aposenta· 
doria, e que pela lei de orçamento deviam 
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tec~fitado addicloS á repurtíçtio llO Mini~terio ! 0 Sa. LEONEL Fn.uo - "Nesse caso,.e agra· 
da. Viaç;'."i.o. Como deixou de pedir intõrmações deceado p <:nhoradis>ir:to :t in l01•mação proro
que ieputa._important es, vem fazt\r nm ruldi- ptn. que o Sr. Pl«~Si•le11tn lhe •.leu, pede >eni\\ 
t ivo :io pedido úe enfai.o; é que S. Ex. rcmctto. pa.ra insistir no seu req ueriruento, ~ cujo 
ta1ohe01 o parecer a asirifO!'lllllções das cliver· MSumpio liga. maximo interesse, não podendo 
sas repar.tiçües i.lQ seu i\Iini5tel'io . e111 re!n.ç5:0 de modo a l;!um· ficn.- de b1':l.ços cruza.dos 
n. este n.:::suin pto, porque, segtiodo lhe consta, 1leantc da. indífferenr.<'1. do Governo, que :pa· · 
tod(l.:; ellas são coutra.ria.s o.o acto de S. Ex. r ece propositalmente ter o:;. ouvi<los cerrados 

~·:Ias. S . Eic: e:~·catlwd;·ci. fei-.hou os olhos à. aos clamores . do j)O\'C> da 20na. sul-mineira, 
lei ·e demittiu · empi·egados que não pod.::i. ·que fambern tem o direito de ser bem go-ver
demittir. · · na<lo e. p or tanto, o de exigir que os sem 

&í.o estas as con::ideraçôes que tinha a. fazer inte1·esi:es ~eja.m bem admin istr ados IJelo Go-
e -pas~ a ler o requerimento que ora. a.pre- >ot'no da. Uní5.o. . 

· senta. (Lê.} . · · · E': sem duvida. estl'anbavel e mesmo sin· 
'' · .· Me · • lid . d c1 b gul:ir ;l, 1·eserva que· sobre o a.:;sumi>to t em 
• e?1 .t '- lX!.. e. o. apoui o e sem e '1.te gu;1rda11o o Sr. :\1inistr o da Viação, qua.ndo é 

eneca•.i.do 0 seguinte C<lJ' t.t) qu"' ;i..5 infvrmDçVes peditlas pelo ora.dor 
Cot'llm dc:terr.iiui;1las por motivo de alta. pon· 
<le1•ação. p<)is da. tritiuna denunciou o pouco 
escrupulo ile uma comp:i.nhfo., que recebe fa· 
,-ores dv Go•·erno ua. Uniã.o, mas que em 
tt•QC3. cur•~ ele modo reprehensivel dos in tel'· 
esses do povo.ao qual ó ob1•igado a bem ser vir. 

Requeü•o que, iior intermedio d:i. Me~'' · se 
sol icito do Sr. ;">.Iiaistro d~ Incl-ostd11 e Viaç-i:io 
a. remEssa. n1i.o sô das inl'orm:1~•1*s const:ult<!s 
do reque1·imento o.pproYatlo em sessão .te 8 de 
jun!to <le 1897. co1no aind~' <JS p;i.~·ecerc~ rela
tivos as con::-ulta.s leita:::- ;!srespectiv4i:; scc~G~ 
de3sc M'.iníst erio, por occasfüo de ~erem tl i~
pensados os empregados publicos com mais 
U.e 10 n.nnos, de que k:ttei 110 requerim1'nto 
apresentado e apoiado .em. a se:E[O ele 1:3 df\ 
jull10 de !S97. 

S;iln das Sess<ies, 19 de julho de l8'J7.
Rodof.11.1í~ .Abreu. 

O tsr. Leonel F&lbo C(•meca 1ii
zendo que, ha roais de um mez. c:ou lie-lhe a. 
t.arefü. de pedi r da tlibuno. c!:i. Gamara lvfl>r
maç~s ao Go\·erno.rcier-entes à,: contl içi3es n~ 
con~ervação em que esta n. !inh:i. rerrea neno
m inadn. ~1nza.mbinno. r a.1nal da C;unpan!Ja ; 
perguut:mdo, vutrosim. si :~ companuia. ql1e 
obtC\'C \ll'iVileg-iO p:i1:.r. · <:onst1·ucr;~.O, USO (: 
gozo dil. rele1·ido... linba fenea t em. J):n•a re
cebe1· os ,juros ga1~m , ídos pelo Govc1'nO, Que 
a.nnu:-.hnente Stthe1n integr:l.lmeu te do 1'll<!
i:iOu ro Federal, cu111prido as claus•Jl:JS do ~eu 
cnntrac;to. 

O seu requcrimmto foi appro~ado pela 
c .. mar:i.. IDõl.I> ate o !)n~:;eute n•i.o S'l.be quer es 
posta. se dignou de lbe mandn.i• o Sr. ?-íini.>tro 
lla Viar;:io; por isso, ;:mtcs do proseguir . nas 
~uas o b>erv<.!ç..Je;:, seria o si·. Presidente da 
Ca.mara. m uito ~gr.i.clavel ao orador si qui
ze>se ter a. gentileza ~le lhe dizel' si o requer\
me1üo a.pprova1to foi ~nc;.~minllado <\ seu 1!.0 1-
ti110 e si o Go,·,.rno a re~peit1> rlr:llc tlet1 
q m.Iquet• l'l,~post.n.. 

O ::.n. 1~1·~1·:s11.11(:"n-1111·vr111u nu 110!1r.: n«IHl· 
l;ulo que 11:1 S"cre~iri:, 11•111 <•x.is1c l'< 'Sflll:> ~ • 
al;;um:~ 1!0 ~r. ~ti11üs1ro •! •~ \'ia1;fto, re1i:t'011 tc: 
ao assurnpto de •1uo V. Ex. t!'ar.a. 

An·e<lifa que o SL Ministro du. Viação, 
cuja .::o:n petencia. nílo ê licito ao orador pôr 
em lltl'VÍl1a, CUjO ta~ento e apr egoado por 
to·ios os que coa11cccm os bons servido
:-cs do pa ii . u:ío se ~oriserv:t no alto posto 
que lh~ foi :~ssi;;nalado pelo benemerito Sr. 
Vice- PrL•sidente d~ ltc publíca., por amor :i.o 
cargo, mas pelo dcst::jo de prestar serviços :i. 
s aa patr ia. e por isso nã.o póde e não deve 
ser indiiI'erente a sorte do~ que sofrrcm a roi 
s.•Jminstra~-iio do .vma estradi~ <le fecro, su
jeita õ.. fu;ca tização do Go\·erno Fed~1-a.l. 
( . .\JHJiado.~ flo Si-. F',-ancisco S ti .) 

O sil~ncic1 P'W parte do Sr. l\1ioistro ~e ail· 
::::ura. ao 01•;1tlor m<tis como o re~ultatlo do 
ino:!o pol·que se dí~no11 de encarar o seu l"e
que1·ime1Ho; talveJ. s. Ex. . suppuzesse ~uc n 
llc;ejo <lo Ol~\dor _ su hin<lo ã. trihum\ e pedind•l· 
lhe int'urm:i..,.ies. loose :Lnfos o 1le fa7.,,r um 
uis<.:urso. aprnveí1.amlO•SC p;i.l;i lSSll do la• 
ment3scl rlo:;;astrc oc~orr·itlo em urn:i <la~ e>· 
t:l"..L•fa.~ de ferro de ;\i in•~- subor1lina.da. ú. tli:;ca. 
lizaç.ão do Governo, para vir :tpt-es;;t<.lu. e 
es~cta.cu los:;.men te trpi·eseu t•\r um req uerl
mento inutíl de oppos1çii.o. 

DeclaJ>a que tem wnor á. t ribu oa parla· 
meu tar e -poi· isso nella ra.1'as vezes curnpa· 
rece; e o.:.-simmesmo conk ariado. Vm lllotivo 
qua.lquet-. uma. ro.zii.o de pouca lJOfüleraç5.o, o 
pl'urido principalmente de fazer um discursn, 
não serfa.lll. nunca capazes de t. razel-o á tri
huna.. it qu:tl sómente sobe levado por ex
trema 11eL"e~i!i<l:L•l 1::. vo ii. a lém de tucl<). ~-~e 
11er1eitnmeufo que não<! 01·;).c!or . (N«o a.poice-
1/,0.<.) 

Ta!ve?; u r i<lu t::uic!:t do Sr . lllinistl'o· cnt 
acu1!i:· ''º appdlo do oradOt-, dei::rnndo de 
la•IO o elementar déW•t· de :Litende1· a. um r e· 
CJU<!t'i1ucntu que lhe Li.ti •.mvio.tl.o pekt. Carno.ra 
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U o_ ;:eguiute p:u•ecer : 

f"1a:rcc1.n• sol; ;·t~ - f.i es11u}~ .~7(t li11ha fe~"iºC<l .J.~Íu 
.:;ci-111bi;1ho, rn-mv.t da Ce1m1;anl;(, 

dos Deputados, fo~ motivada.· pela re
puguancia que s. Eli:. manifesta co1lt!';1 os 
recfueriment.os ela opposi~:ão .O raqnerimento, 
poré m, do omdor n:i:o p~>t!e ser consiàer~1 -lo 
como :wma tio guerra da · oppo~i~'iio e. p;\l'tt 

· dern.oostra1• ess:\ verdatle, lxist:t .diznr q1ie nc \''.:>sse do oiTtcío subscr ipto por 11íst:ucto~ 
foi elle ass1gna1lo peht qunsi unanirni1la.Je conci<la(ht\1;: qne. cm. c:•nsc::ueaci:i. ôos tlolcr 
c:los Deputados de Mina..-;, entt·e o;; qua.t:s es- ro:'Q~ a<·o:Jtt-cimcnr.os resulünres do desa~tre 
tão os que votam com verdudelro ciu me na occorridQ na 8iltra<la d(' r'orro 1!e ::\Iuzam- . 
gua1~la do prei'tigio d:t autoridade do Go- hii1ho. ramal •k~ Ca1np:tn!rn., soliciL'lÍ~im qne 
verno Jo Si·. Pr udente de 2'101" es; enk.:i· º' eu rlósse minh:i. opini;:ío :'iccrca do hoin ou 
quaes se ach;un até os p;nfarueutarist.as. que, mào ~t:?.<lo ua d.i1,'l. l in11a, cm solução oiie· 
sem duvida, por .-erem com ~ecr et<· •1mtc!l- ;-e'° o presente parecer. comcçar.•lo po1· notar 
ta.mento a. Inversão. ]l~la.~ ai1.:1.~ :·~ :.!.•-'<'> d o •Jt!e no dia 12 ,:" co1·1·1·nte. a t'ú11 >"ite e :\t.:Uill· 
poder, d•t~ nornia.~ cons1;i,ucionuc•~ - ;1poiam o i1;u1ha•lo 1.!e muitl'S •los m•'~mos cidadãos, pl'O· 
govtirno actual, como nmigo>, ;i vr('s ; enl.t'e 1 cc•.li ao ex;nno r.la tstm.da :·1c feno na exreasão 
os quaes !ina!mente est,ão fo·.10~ os r••IJt'ê,<':l- / cfo cerc;1 1le 1 l/~ kilcmctNs, a partir da eE-
fantes do lil1errimo &taLl:; ,!., Min:ts. lirnt<!~ l ê;1ç;io ücst:• citl;tile. . 
no seu post.o de ll1;,:; :1, .1v 1 t.ií 11v~ com nlme- i\p.;:te pc1·,·ul'>0 :• v;:i, p;,rm~.11e 11te ,kmot:wn. 
gaç:Lo de cr<inte:;. ;;;.:•n ~t·eoccupa~~-w qua1H01 tc1· siilo rcccntem:,nte l'dPC:iela.. cles:tppiu·c
a perda. de pres~igio pcmute o Con;:-re~:;o <~os ccn<lo ns mt\lt;1;; :_Je,;i,zua i1l.'\t1._,s que dizia,-se 
deuses 1lo Olym:po gove:·ua1::ieut.aL a man· 'terem subsistido pvr mnitn tempo e ficam.lo 
ter pura , tal qua.I foi l."Oll:>igmvla UA c.ncobert.os tlormentcs poilrcs, que ante3 
Constituição de 24 •ie Jevereirll_. o. l{epuul ica. eram vistos. 
presiden~ialista.. (Mt!ito be1n.) Fi7.eram-mc ver em alguns log:i.rcs, pr?go:; 

O seu .rim principal, apresentando n requc- que se ;wr:mc:n·a.m com o simpies C'S lO!'~O <la 
rimento, foi cham:J.r a attençiío do Gover:io milo ou 1~eili:~ntc ·uequen;1 11crcursãp lateral 
para o estado em que est.ú. a linha ferrea <le com instrumento -leYe. devido isso ao estado 
que tra.ta, atim do que o mesmo g .. J"l"c1·no or- ruino;o •los ú(it·mentes sobra que e~t3.v::i.m 
dena.sse, corno lhe cumpria., it comptrnl1ia a.! elle;: applic:vlos .r;ar:t in·isrto do,; trill1os . 
obser\-anch rigorosa de seu contracto. O 1 Mo~t1·;u·:-.m-mc <lonncn ic.>. que nã1·, pas5a
Sr . Mini~tro d:t V iac,:ão, r~cebendo o requer·i- va.m olc pô.os 1·ol}~;, tor;,o,: m:vieirn br:i.::ca. 
mento do or-.i.dor~ nem s:que:·, lllc pn·~~~. e .podres; aos kL·:os :i.!;;;un~ lr':t;!tnentos ou. re
ordenou ao engenheiro l!scal. que tcn1 juntv 1siduos110 riormcutc;: re1:cntt>m~nte J'etirados 
âquella estrada, l he fornc.:es.<:c as inro:·ma- do servi<;.o a m:sL;1va.1i1 que foi preciso teri)m 
mações pedidas , :pr.is t!omtr, no om.llor cbegaofo ao mais miser<J.vel e:>t:ulo de ruiaa, 
que, depois •.lo lamentavel ~inistro, oceor- teudo peru ido tou:t :i. conslstancia, para IJUe 
rido naquella estrada, que roubou ::. vid:1 fossem substituidos. 
a um distintíssimo mineiro, que m(l.torr a Apczm· .,le acharc•111- se os .lormentes enco
duas pobres mulheres, que fertu a. muito~ bertos, cm :.!·era[, comi;u<lo <li vi>.'l.v;i-s" uma 
passa.geiros, nenhuma inspecçil.o fora !eito. n& ou outra cabeç:i. e mesmo algum:\ p;trte me· 
linha. pelo respectivo engcnhei1·0 fiscal. dinn;i. (po1· fazer boça em conseqllencia d:t 

Pois bem ; para mostrar que \Í ele al.J5olu~ tortur;t ua ma•leír:>) e entre e58CS q•.1c se tlci
necessidnde que .:i Governo pl'(>.Stcl alguma xa,·am Ye1· reconheceram-se alguns pú.us ro
attenç.ão áqnella estrada, oJierece :i. consi- liç:os. madeira branca. com casca, cJrtado,; de 
deração tla c~mal'a e ;i, do Sr. Ministro <la f1·e,:co ecollocm!us cm su!J;.tituic;-ít.0 aquellcs 
Viação o parecer que sobre o estado da i:.llu- <iue, c."01J10 :~dma dis~e, foram r c:i,i.rat.los do 
dida. estrada deu um nos en~enlteirIB rnai.> ~.e1·v iqu. 
nota veis rleste paiz, cuj:i. compt1tencia não ê Um de~ses p1'<os no....-os mostrava ter dia.
apregoada. sómente pelos entendidos na ma- metro de t:·erc<i de l l centimetros . Aos lados 
teria, mas está con:firmarla nas ma.is impor- ! Yiam->e al;mfü cavc.cos frescos, dos mesmos 
tantes obras das ma.is irnportantes ;·ias fer- r p:l.v;. Tambem rtJconheceu-se o rasto d.ess~ 
reas <lo Brazil. nota.tiamente no ramal de 1 piios roliços, tirado:; das tc;nas atl.i•tcent;is. 
Ouro-Preto, <1ue póde ~ec- no mundo consi1le· O pruprieta1•io, est;i.ndo presente, niío decla
rado como 111!1 dos mais arrojadus triumpho" i·ou que l1ou1·e~::.c lh<lo pe:·missii.(1 pitr:\ i,~o. 
õn. engenhai·ia.moderna.. 1 F.m m·:is ,lc um lo;.mr· t•n<.lc flS ,f,wmcnles 
. O parecer P. elo Si·. Dr. T-'ra.nc:sco lJ•é.O :! il1•k :Jã n c- t~n-:nn c 0l11•-·r .. .,:. ob~" ''\':t V;\_m-~c 
l..~ite Pereira. glcJtiia. da t't1genbal'ia b::..":i.zi- ; :\ ~r;;.-1 : 11 - ._ ;i.o_.s l•U i nt.:~· '-· .- .u .. ~ i !\·1·1·:: , J~ ~Cl'·.:a 
leu~. 1 ·!c t ~ ,111'..'" .Je u 111 : .. .,u i.t"ü J,J1·n1cn1e . 

Tem o oral\or :t:>sim 1:umpri1lo o seu •l\l\'e;•; 1 . .\ linil:c · ·~t:.v:L :lloen<i. isl.•) •!. ~~m fe<"l:os 
espera que.º Sr. Mini~t!o da Viação cumpr:i l;1.t1:1-.te.~ . n:io o~sta:ir:e 1! ~7.er-se <pie olllc[al-
o seu. (.:liv.110 bem; mwtto w;;i.) llléute con~t;wa o conti·;11·10 . 
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O mais i mpo1·tn.ntc córte desse pequeno !como a!iãs ,;er-me-hia agrada.ver fazer si os 
per curso •• e que, segun•1o disseram-me. e um factos o permittissem. -
d\IS m:i. !s impc1·tantcs d0 ramal, po.rcccndo. Accresce considerar q11<; a. propria Com
ter Clito a clcz met:·os ele ;1ltura, re.sente-se ípunhi:1 tnl a primeira. a proch\mar o mão 
rle muit:> humidade, que reduz o· leito a Ia- ' estado de sua linh:. quando se servia disso 
maça!. . como fun•J:.imento p~i'a estabelecer na secção 

O remedi.o ·1ue esta appt;cii.do consiste em rle Agu:i.s · Virr.uo;;as a esta cidade um ho
um colph ii:o r1e terra de clifrerento. especic, r ,1r io · desconro1·me :\o interesse do publico, 
para nssento dos dormentes. o que 11arece ter nt1s cousentaneo .com o mào estado da linha . 
p:·o1luzido exeessivo lev:i.niamcnto dn. via Ent1·cta.nto. com um :só ti·ern que va.e e que 
pr.r?:iane1iw :.Ili e , 110;• con,;eguintc. nlter.ii:iio volta. com horarill mais seguro, volocid:ide 
cio perfil lon~i;;nd in~l cem <ig-;,;1a\·u.<,~ío dn mo:ie1w1a.. estai:ão s.ecca.· dia claro, os ·acci
ta:rn 1le 1!eclividade. den tes •le 't'in~·em niio eram raros e por ul-

i\nnci'I ,·i, porem, cmprcgar·se om t:i.l caso t imo succeden o sinistro que cobriu de luto 
setnel!lo.nte procc~s;;o de consolir.i.nG:i.o, nem llrn:i respeitasel fami!ía.. a o mesmo tempo 
e-.~e affg-u~L·Sc-m.~ olforcc<:1· g-ut'<l nti:i. de so· qu,~ encl1eu d(l consterr1aç;1o tod.i a. 11opu.!a
Hdez. ;;endo ct:e !'eccl~tr q1ic; riel:i est:t~ffo 1las çiiu àestu ci,hlc. sendo que as circumsta.n
ag ttn$ plnvines. vindo o colcbiio de t·~rr~'· a eia:> de) ·a.cci rlente c~u~a.dor de des;ra.r;ns +,or· 
a.mol leceL' ou ~imp!esment1i a pc!'riei• ums nar-am-sc por isso . mesmo mnis conhecidas~ 
:parte de snn. cohe,;i o. e tam!.Jem o fu:ido cl•i Cor:du~ã.o : o est:1do d:i. linha. em vez de 
cór;e tica.ndo mais oo:it:i.miri:i.olo de lrnmi· melhot·a.r. peiot'ou ; e. si antes jó. era. má.o, 
d:!.<le, t 11do isso clG em resultado u m &:1 qual outro qualificat ivo poderá. ter agora~ 
lama.~.al em que a v ia perm:.nente potlera .O :1:úo esta.no da Iinh:\ faz-se conhecer por 
:i.fundnr. sob o peso tia. loco;~ioti va.. d iITerentes motl.os. 

Notei que a linha e muito e;;ca;osa. f!m meios E' i:o:r, rJ()p1•li que os accidentes se hão pro-
1]0 dG.r expedição â.s :iguas pLU\·l:1es. Um <lur.ido as mais das vezes da seguinte ma
aterro que parece te1· cerr::i de oito metros de neira ' pa.ss:m io ca.'.!a vez por (l.lg-um logar o 
altum atra.ves~a d~ e3pig-iio <l. espigão sem oa(ie o accidente se te1n. da.do, a. locomotiva. 
offerecer escoad.ouro a ~s,;:is nguas, resul· vae deix:i.ndo a via e$tl•.1.g:i.da pa.1·a. os carros 
t::ndo ficar para. a pci.rte superior um grande que elia. reboca, 1lahi o acciJente que sobre
c~:foefriio, que il forçoso rccepta.culo de totlns vem aos C.'.trros . 
o.':! \·ertente$ comprel!c;,rlidas em l ltn:i. área Tambem fü llou·se clowagou tubularque,por 
r.iio pequena; o que por cer to cons;:itue caso Yirtude de seu comprimento, t em causado 
mui curioso para ser mencionado. ·accidr.ntes aos carros q ue se lhe seguem 
~•l mesmo t t'<:cho percorricl•) vi r1ou;; boei· no trem em se11 movimento. de sorte que 

ro~ a.b11rtos, para sei-vi:ntla 1!e :igua-cor- 11c;:soal do mo,·imento. v indo a conbecer ex 
rcnw. <'-'Ula um dos qua E>s con::;ta de simples perimeotalmenle as eonrl iç<:íes desse achaque 
valia. aber· t<i no chão e cuja:> b:1t·ra.ncos sup· adopton como regra. a colloca.ção do referido 
portam os 1lormentes da v- i:i. permanente. wag:on no corr.ir do trem , para evita.1• acci· 
o~ ilormentes. assim assentados ii beira 1le de 1Jte . 
bnrr;incos de t er ra, mostravam est~r :i.1- E.~ta cir.'UJnstancin faz suppor que 
luidos . . qnando colloca.tlo adea.nte de outros 

Não sei em que escola se en$illa a. anpli- carros, só por um accrescimo. tle empuxo 
mç;i.0 de semelhante typo el e ob:'a :·, ' con- late i-al, dflvido â. t l':1nsmissão do esforco 
~trnc~;:io dP. estr:i.Jl:is de ferro de;;tinadn s :t de t racção aos mesmo~ C:tl'ros (muito pou
m:o publico, nem i;ci como p1.1s:rn. tel' .<;iuo i.-so Í oos. Yislo que o tr~m em , su:i. totali
:t1lr11it t ido lJOl' quom tem '·' tle,•e1• dt~ :>.eh\r 1 <làde c<:>mpt>e·l;e rlc mu i limita.do numero 
~h segumnça pnhlica nc• wa!'cgo desta. ue vehicu:o~) . só por es>e :i.ccrescimo de em· 

Tendo em con;;id·mi..;-,-t<J a 1lirn.inut.• despe~.a puxo 'J\.lC exerce sobre os trilhos em curvo. o 
de qne <lepenrle o eslabe!eciinon to ele obra rc· wagon t~bular estraga. a via permanente 
g u iar nesses boie.i::os aberto:;, ~ fi)rco::o re- 1leixando-n. inc:ip!tz •1e dar passagem aos car
couhoccl' que o typo de ob1·:i. · exi~tcnte d~. t•os o:~e se lhe seguem, donde resulta o ncci
por si só, a. triste idQa 'le utrn\ economi a. le· clcl"• 1 C< n. estes. 
va1h :Lo ultimo extremo e, o que mais im- P 0r um ou po1· outro modo, esses acciden
po!'l.:.t consirlel':'lr. ú nm :i.tt~~t.:i.dn i'a~ vistas tes teem posto eru proYa. o estado da. via per 
cu1·h\s ,,u lll<.''<Juinlms ct1 llll i~:i3es 'ºh que se rn:ir.cn te. a.ttcsto.ndo i.nfe !izment e sua falta de 
:il'\1:im con lcmpla•lo~ o~ p:i~, :1:.:1!iros quanto: •. <olider.. pois m nstra.m qu!\ ella. a[o resiste ao 
s1:;!111a n <_>n. •I· ~ seu tr:1:is1M·t" p 111· e;;t.:L Yii\ scn·i<;o-:\ n,ne ó destinada .. 
1~'1· 11.<:L . t". <'r·mC'. niio ~ .. 1.· :!.Ssim ? Obtenüo :i. Compa-

J•:m ,·l~t.:L 1l n c•xr .. ~1.,). !• Jl(':H ,1,. \ '1'1·-sn q1J•' nh i:i. \lnr.amhiuho :ipproni.ç:í.o cio actu;;I h o-
11:10 1111~!<,1 ai.1 l·~r~1e o 1•)1:1 N1.'1.1if> 1l;t ~-.11,tth i~cr ; , ,, :t i.it.11 lll provisorio. neco~sariameute 
tle !~rro Muzambinllo, l':Lm:tl d<J. C:i.mpanlm. te\·e i1ra:z.o <le tom1w t.ix:ado p:i.r:i. execut3.r as 
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ohras e ser,·iços de q ne d!\pecdia :i. segurança a consolída~1ã.o ;;:ys~ema tica. das leis · feder~es, 
11:1. linh:\. mas css{\ pl'azo .-leve ~m.1· inuito ~ 'fX'b. 11mnti:i. de 1 ~:000$. pnga'\'el em cmco 
muito e:tccdirto sem oae elki tenh:1 fei:n t= 1)'1'<'!:-!a.i;õc;; t\11 3:000$ mc:~'l.es . 
tm.balho>. ·ou mesmó ;i.lr:1tm:i. ixu•ü1 rlelles. · O ot·;1c!nr niio preciz:1 fa?.Cr l:trgas c~nsi~c'.'" 
segundo se 1li7.; ao.cnv~z 1\is:so. tem descut':t· r11.çiies p.wn. rlcrnomtrar o acto nhus1vo. m. 
do da p"t'onrin.con~ervai;-:ío<lr.vio. p?t·rnane.ntc. !jnstiiica•·el e illeg!ll. t.lo GO\"€l'no ~ed~1·iil. 
cujo esr~ido já e~ mal reput<tlio e que .. ~m actC'I f'iUC fere f.~ frente, não eó a Oonst1tu1::Jio, 
,-e--. de· ser- mclhorauo. cerno cu111p1·i3.. 1Wió·::\ C(1l\H) ao ine.~m1) tempo vem tr~z~1· liund:~s 
continoam~nte com o desprezn :i.os c>tl'IÍ!,,.úS sol,i:e :i. · scrieda·lc com qne o GoYerno. 11:1. 
do tempo e .d .; ser~iço. e~lrago~ fant•) m:i.is muito ponco t ('mp.). ~p~entoü por iy..i:n.li<lc: 
rapid"s qua:o.\o os ,\ormeDl('S cr:i.m •!e i;eí<n: c•ssu rnncciouario p11hhco. 
qualidade .. l~ei;ntU\do:· µ;w:i. rnel\\01· deSJll'~7.nr O orl!ãü rla i1riprc11saa. que lia po~co : a.J lU· 

,a in rlispens:t1:BI con:::er.-açilo 1ia. linha. e nada ,Jh •• i.:1n<lo :L1~1·ma SQbr·e esse f:icto. ~"o J1lmal 
fazei' a. be!n ôn. seg-u1•:i.m:~ cfa mesi:w.. t;;[ <?o ''" Brnoil, que bl'ilha.ntement.e occupou-sc do 
unko fim pa1·a q11e o ac1;110.I hn;-:u·io t"m ~er- íl$Stl 111pto rnn dous ;wtí:.rn~ suc1'e:;>i vo::;. 11a 
vi•lo á Companhia, muitn ~mbom corr:trn no ()t!i<;:io de houtem e de hoj(I. 
jogo ao az~w d~ sorte :• scr:1u·:mi:a o Yi1:a ilo;: . 1 '•i.t·:;, 'ln<~ o. c·muo.rn melhor '(lOSS.1. conhe
passngeiros. . 1 ccl-o:>. pede 1ic1?ne,':\ :io honr:i.do S1·. Presi-

Só ultim:i.mcn.tc_ e. ao qne pa1•ece. dcitoi;; 1 dente pa.r:i 'flr .:>cedel' ii ll'it nra. desse.~ nrtigos. 
ile Jamenta.vcl sm1stro. quo causou -11. mewt.e Diz 0 pi·imeirri · 
(\e dous -pa::.sageir os e ferimento:;: de muitos · • · · 
outros, alguns gr;ivemeni.e, é que::. Cvlllpa-. ~Qmuh!O o $1·. 01· . .José Hrnino nu:.uto Pe-
nhi~ man•la .retocar a Yia permadl'nt~. mru reira foi npr;;ent.arlo no ca.r·go de mhli~tr.• do 
pelo mOllO que fica dPs~ripto... .. '.';upremo Tribllnal F'ede1·al, secunda ndo us 

Por t:\Ste p1·ocesw ou argnmeata.n1lo com <l pl\?Hlerac:íiC1s feit~1s no Scnn<lo pelo Sr . Vi
inóole que se rcv('Ja dos faero:<, a companhi :i C.<nrn 1\fachndo a proposito d1$Sa aposent.a.
Jeveria. obte1• novo horario Provisol'io cm uoria. eu wxei-a. de incousti~ucional. po-r 
qne se ~tabelece,;se mo>ime1ito mai;; lento h :i.ver sitio conce1lida. com Oagrante trans· 
para poder el!a ainda. m:lis a·•r:mturo.r 11') gre,:;~ão rlo a!-t. i5 da. Con:;tituiçüo r'er1eral. 
iiescura.mento d;i cOt!~er~-n~ã.o da linha :1te E!Tectivn.mente. est~ preceito est.itue que 
que novos Mci~An!es OH .Jcsgr:tÇ•ns scrviso~m a apos~ntMloriii ~ú pótle '!er dadn. W::i func· 
de fünd;rn1ento ·,·t maior l~ntid11:•J elo mol"i- cionario;. publicos em caso <le invaliüez no 
mento dos ti·eus. As.~i1n clieg-ariamos logica-

1 

:;er•1iç .. o da. N11ção. e não constava :ieha.r-se 
roente a -çer o estabelecimento elo ser;-iço ele invali<lo o illustre :1posentado. 
transportes com a. marcha da carr:J~<J. 11,;: Po1wo <lepoi:;. vi r.ontil·mada semelhante 
bun:')s ou do carra il.e bois, ultima perfeição asser<;f\.(1 pe!a. noticia d.e que o DI'. .loS'ê Hy
e ex.mio progresso que teriamo~ de :i;.çr·ade- g-ino ficava á test:i. do oscriptorío de ad•oca
cer a estmd;\ ile ferro. cu,io fim. mu:to a.o Ci:i. elo conselheiro Thooe1or·o !lfac11:vlo, durante 
contmrio, é 11. i·:.i.pidez com se~uran,:a nos a :iusencw. ileste na Europa. 
tra.nspcrtes, cump1ü1do :i.s respei·tiva.;; a.drni· E 111rora af:abo de s~bcr por·urnl\. «vnri:•.,, do 
nisti:-açõe>: e::meral'·se em licu! serYir ao JlU· Jr,;·;iitl rfo Coinme»cío 1le hontom. qttc com ell() 
blíco, nito esquecend . .1 os de\'eres dit:i•los lvi cclebraclo contracto p:~ra :\ cl:i.bol'a.~:°1.0 da. 
-pela pTohid:ult! e l>V:i. fi, em. sua.$ 3·e:açõ.."S. conso!idaçii.o sysr.em:i.tie:l de toda>< :i..-; d isposi · 
nem aquolles que se i nspi1·am pelos pr·eceite>s ct'.ícs Yigentes sobrC? justiça 11 prr;e1:~.;;o redet'<tl. 
de !1umauidade, ou que se im'Pt•~m pela re- lst.o queI· di%cr que o proprio Gove1·no re· 
~pnnsn.b1l idade do eocai•go altecto ás mesmas conheco valielei: e ido11ddadt: 110 fonccio:1a.rio 
:t1lministr(l.ç-Ües. que aposentou e; i'Ott;'l11to, confes:>a )>UIJlica· 

Cn.ror>:i.nha. 2(l do Junho fo lSOi .-F>"ai•- .mente que. fazcn<1.o-o, tl':J.nsqrndiu a Cnn;;ti-
r.>sco Lobo ]..cite Pereira.» tuiçiio Feder:i.l. 

O Sr. Frederico Ror~~!!<--Vcm, 
da tribuna. tormr-.•e eco de um;i recl;i.ma-
1.::Íll j nstis::ima .. q'ic p:u•ti11 d<\ ill1prcn~:i. 
Q11:i.n•lo ;\ s '.tttn<;<i.11 ú, como ~11 <liz. ele YClt'tl:l
tlcir:i. e prornn1l:L econn111i:1. j •m ·rp1anto ap
?1•oxirna.-so. 1>ot• a~sim dizGr. a ba.n.,:i.rrot~, é 
tri~te r1ue t1 (ju'VCJ·no i llUCC !ílÜ.11 1los Üin\\ci)•,,;; 
puhlicos para a.qninho;ir seu~ :i mi~os . l'u
hl\~a ·urn •lo.s OI"6<los 1fa impren,;:L .!esr.:i c:'.l.pi· 
fu.1 <iue o Gov1.1rn" a-::Lb:i. .te ~ntracmr com !' 
Sr. fJr . .To~e Hygino Dnarte Pereira. minis
ko aposentado do Supre!llO Ti'lbl!r.a.l Federal, 

Si o Sr. Dr •• Tose Hygino acha.vn.-,;P. ímpo;:
;;·1bilir.:u1o de runcci.(!mir no Supremo Trihuna! 
Ftdor:tl. mnito men•'Sp•'ule. nop1·:1w (1e cinr;o 
mez<:~. q n" ú o 1!0 nforitlo cont.rncto. cles~m
pen!tar o !;ncn.1·;::0 que lhe foi commet.tidv. 

Uma consc>litia<fio 11(! leis tlom:i.nda a.ctivi.
rhule; nãn e trnb:tlhn Lle pon<..'1. lllOJlilt e CX· 
'treme ôc difficuldade.;. 

E si o Gov()rno não tr:1.nsgrcd i11 a Co11sti
t 11içiio. po1·qu<l n:i. 1·cillitladl\ n.po;er1tou um 
funcei•)ll<l.rio invali(lo, incorre, ent•1o. em 
cen~ura por te~!' enca.1•rcgado de um serviço 
quem carece de ldoneidn.de e va!idcz. 
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O que importa, porém, ago1'a que os dous 1 penhar a commissão para a qual fora no
actos estão consumados, é saber si, durante meado. 
o prazo do contracto, o Sr. Dr. José Hygino No primeiro caso agiu de má fé para com o 
vae perceber, nlém da gratificação men:;al de Governo, contractando, mediante remunera-
3:000$ nelle . estipulada, os seus honorarios ção, trabalho já prompto e qne se obrigara a 
de ministro aposentado. entregar sem paga; e para com os seus com-

Será um presente sobre outro e a melhor panbeiros de commis;;ão, tirando agora van
prova de que as taes conferencias ministe. tagens pecuniarias da collaboração que gra
riaes pari. tratar de córtes nas despezas são ciosamente e!les lhe prestaram. 
para inglez ver. No segundo caso foi desid1oso e á S. Ex. 

Já o contracto em si mesmo não se compa- não devia o Governo commetter o trabalho 
dece com o espírito e o programma de eco- contractado. 
nomias que alardea o Governo. Si com o concurso de outrem não pôde le-

A consolidação das leis da justiça e pro- vai-o a eifeito em dous annos e meio, não é 
cesso federal é trabalho cuja confecção não de presumir que o faça sósinho erri menos da 
se impunha, e bem podiam ser economizados terça parte desse tempo, conforme estipula o 
os 15:000$ que com ella vão se clispend.er, contracto. 
mórmente quando se teem adiado e cogita-se Como quer que seja, o certo é que o Go
ele adiar serviços mais urgentes, por falta de verno contractou porl5:000$ um trabalho que 
recursos. o proprio contractante se obrigara a confec

Este é o primeiro artigo em que se torna 
patente a infracção clamo.rosa d~ Constituição 
e opresente que o Governo Federal houve 
por bem fazer a um empregado aposentado 
por invalidez. 

Além disso, na edição de hoje, voltando ao 
assumpto,o mesmo jornal, judiciosamente, faz 
as seguintes considerações: 

«Vólto a tratar do mesmo nssumpto que 
fez objecto das minhas notas de hontem, isto 
é, do contracto celebrado pelo Governo com o 
Sr. Dr. José Hygino, para a elaboração da con
solidação das disposições vigentes sobre a 
justiça e processo federal. 

A respeito impõem-se ainda outras ponde
rações. 

No relatorio do Ministerio da Justiça de 
1895, lê se á pagina 27 o seguinte: 

«Usanclo da autorização conferida ao Poder 
Executivo no art. 87 desta lei (n. 221, de 20 
de novembro de 1894) nomeei por aviso de 5 
de janeiro deste anno (1895), para procederá 
con~olidação systematica de todas as disposi
ções vigentes sobre organização da justiça e 
processo federal, uma commissão composta 
dos Srs. Dr. José Hygino Duarte Pereira, 
ministro do Supremo Tribunal Foderal, ba
charel Joaquim da Costà Barradas, ministro 
aposentado do Supremo Tribunal Federal e 
Dr. Manoel do Nascimento Machado Portella, 
presidente do Instituto da Ordem dos Advo
gados.» 

Daqui deduz-se que ha dous annos e meio o 
Sr. Dr. José Hygino _recebeu o encargo de 
organizar gratuitamente o trabalho qüe ora 
contractou mediante 3:000$_ mensaes. 

Ora, de duas uma: 
Ou S. Ex. ne~se prazo fez o trabalho e 

guardou-o, ou não se preoccupou de desem-

cionar gratuitamente. 
Excellente economia !» 

Eis aqui uma noticia importante dada pela 
imprensa desta Capital sobre um acto menos 
regular do Governo Federal em uma situação 
financeira angustiosa, em que -o Governo 
devia proceder de modo mais cauteloso para 
com os interesses nacionaes. O orador acre
dita que si se tratasse de outro qualriuer ci
dadão, o Governo não fosse tão facil em fazer 
o que fez. 

Fel-o em relação a esse magistrado aposen
tado, cujo talento não contesta, natural
mente porque S. Ex. no Supremo Tri
bunal Federal fez opposicão systematica 
insurgindo-se sempre contra os actos do 
Marechal Floriano. Nesta situação, accen
tua-se o galardão aos inimigos do Governo 
passado e atira-se á suspeição, á condemna
ção, todos aquelles que guardam as suas tra
dições gloriosas. Porque não fez o Governo 
a escolha entre outros funccionarios igual
mente -habilitados, distinctos, com a capaci
dade necessaria ~ Parece que o motivo pes
soal é palpitante. 

O orador aguarda-se para depois de envia
das as informações que pede ao Governo Fe
epral, por intermedio da Mesa rla Camara, 
apresentar outras considerações em relação 
a esse abuso na applicação dos dinheiros pu-
blicos. _ 

Por ora, limita-se aos ligeiros conceitos que 
vem de expender e á leitura dos artigos pu
blicados pelo Jornal do Brazil. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e sem debate 
approvado, o seguinte 

REQUERI111ENTO 

Requeiro que o Governo, por intermedio 
do Sr. Ministro e Secretario dos Negocios da 
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Justica., informe_ á Ca1nara dos Deputa.[lo;; 1 Acciolr~ l3ez:erril Fonte~elle. Jldefo1iw Lima ' 
em que lel se fltndou pa1'tl. ccmtrnct::tr com o Francisco Sá. ~Iarinho de Andrade. x •.1g-usto 
Sr. Dr . .Jo~é Hy~ino Duarte Pere ir:i. miní;;tro- Sei•er.:i, Tav;?.1·e~ de Lyra . Franci>CO G11rgel . 
apo~an!.út!o uo Supr emo Tribunal· Federal, a Jo><e Peregrino, T~·inrlade, .-\;:ipoloni" Zenay
eünsolidação systematica das leis fodera.es. des, ,\fi'onw Costa, C11rnelio da. Fonseca. Ro
e que en\·ie à Camar:i. cópia do cout1'acto ce- chn. C:wnlca:l~i. Rn•li·igues .Do1•fa, .1i1yme 
lebrada cc1m o mesmo funccionat·i o :i.posen-_ Vi!las-Boas, Seabra, ~mtori. Fr'1.ncisC!o Sodré, 
ta.de..· ?>fanoel Caetano~ Tolent!oo· do:; Santos. Para.- . 

Sa:Ia dn.s Se$SÜes, 19 do j ulho de 1$97.- nh"s ) looteaegro, Augnsto 1le Va...'Cüncellos. 
Fn:tJ.<.-rico Borges. R:ú1l R~r: ·oso. Felippe Cardoso. J;.eonel .Lo)·et i, 

O Sr. P.resi.-I-0nte-Estando adea.n
tada. a Jlora. de:;ig:r:c para a rna.nha :i. ~eguinte 
t>rdem d<) dia. : · 

Deoclecia.no de Sou:r.a. l\Ien·1es Pimentel. .Toiio 
Lui?. . C:irv:tlho !l-Íour:1o. :O.lonteiro de 13:wros. 
!l•:eronso A lvi:n. c\t~'aro Botelho. LeC\11el 
Filho, Rcdolpll-0 .Ahreu. T heotvn!o1\e :'II:ti>D-
ll!;!e;, N°Q~udr:i. .f•Jniw. :'>f;\noe[ f:lu l~encio,. 

Continuação da 2" discussão do ;m\jecto Lindo!pt;o C;1et1.nC1. Olegal';o !lfacicl. Roclol-
n. 32, de 189i. fixnndv as força;;· de tet·ra Jl&l'il. pho l'nixü.o. Galeii.(• Car1-:·11hal. Gra na1leiro 
o exercício de 1sgs. r;~;im~ri'ie~. ()u;;~,-o (;otloy. Costa .Junior, 

3" discussão do projecfo n. 11 B. de !807. !{ueno l\e Antl1'll.cln. Ado!pho Gordo, Paulino 
r1lspondo sobre a promo:;ão 1!e offid:\e~ do Cn.l'!os. O\·[djo Ab1•,,ntes, Luiz .\dolplll•. Alen
exercito; 1 ca1· Guilll::i.:·ães. Bmzillo da Luz. P:ru l::i. Ra.-

Discus~ii.o unica do pr(ljecto n. 45, de 1897. mo$. Francisco Tole11ti11t1, Pedro ·Ferreir3., 
autoriza.não e; Governa n. concc:ler :i. Lniz Pllnitl Casndo, GuíUon . )!a.rç:tl E:>eobar . 
Rodolpbo ea,·:i.lc:a.nti de Allm')uerqne. ili- Francisco Alenc:i~tro. Pinto •1:>. Rochn. Ves
recto?· das Renda;:; P~bliells do Thesouro Fe- pasia110 r!e Albuquerque e Py Cres po. 
dera.L um anno de hcmça. co;n orde:iado, Abl'e-se a se<siio. 
i)C.1'a tratar àe sua snude onde llle con•1er: • 

Discussão unica do p~jecto n . 34. de IS!lí. E ' lida e post:\ em discussão a. acta. 
autvrizando o Poder Executivo a concede:· 
um auno de licenca. com o respecth·o orde- O S 1·. Paula R:unos-Peço a pa-
nado ao telegra.phista. chMe da Repartição l;ina. 
Ge1'3ol dos Telei;rnphos Alfred o de Lirria ,\ l-
btiquerque )ln!lo, para tratar de su:i. Eaudc <> Sr'. Pre,,_;idcnte-Tem a p:ilavi>a 
onae lhe convier. o Sr. Pau!a Ramos. 

Discus,-iio .uniro, do pr~jecto n . 39, de IS9i, 
autori zando o Governo ::i. conceder ao Dr. C:m
dido Ba.::-roso do Ama.r a.l. medico íl.llXiliar rht 
Directoria Gera.! de Sa.ude Publica. um a.uno 
de Jicen~.a. com 01·denado. p;tra trll.t:ir de su:i. 
sa.ude onde lhe convitn·. 

Le'l"anfa-:;c a. sessii.o ús 5 hor::i.,:; e 15 mi-
nuw~. 

5:!.' SE~R:\o lm ~~o · f)Jl .HJUIO nr:: 1897 

J>residencia. do.• Srs. A;•/l1u1· Rio< (li rc.•identc). 
Va: ds M.?llo (f• uice-p~erirlcntc). Fo11seca 
Portelkr. (2• uicc-presi!/cnte) e Carla.> d1: 
Noçaes (2• secretm·io) 

Ao meio-dia procede-se li. ellamndn.. :í. qu al 
rt>.spond<:m os Srs. Arthm· Rio$, .lulil• dr. 
?.!.dlo. C>Wl/•S '''" Nov:les. Alvar~s lt.nhi~o . 
SilvaM:u·iz, Tl1P.ot.011iode llt'i t i.o, J,11i:1. nomin~ 
gucs. Guedelh~ Mom·rt.o • .E1!u;i.rdo <1e Be,.rml•), 
Hem·ique Yo.ll;v.la.l'es, Pec\ro Borge~, Thom:iz 

o S r . P~ula R:n~ªº"" observa 
não constar d;J. :i.cfa que lhe r01>am remetti
rlas as in íor"ma.o;-.õe;:.. que ieve cccasião de pe
dir .1.0 G-overno ::i. !'espe\to de b~to. que co1·
ria.,ila. ~cciuis~iio da. E$tmda de F~rro ~lelhor:i.
mento~1lo Rra7.il.c :!.-') honra.do Sr. Prcsi1lente 
vem pc!l ir que ~e <ligne rou.nd:ir publica.1-as 
no Dittrio do Collffl"t:.<so. 

Limiia·se nl?$te momento n salienfar o f."l.
cto de. nessas i nf<wm~.r;ões: . co 1 1~tar que <1 Go
verno ni'ié• pretende a.lJsolu tamente fo.1.er ac
qu isição lla. Es~.t':l.<la de Fel'~·o MelhoriuM11tos 
rlu Brozi l ,uma vez que o Congre!'..<:O (> nntol'i
zou :i arren<hr aqucll:i.s <[Ue a. Uni:Lo pos~ue. 

Em seguirla , poi·<,m. o S1·. Ministro ,1,. Vi:i.
ç•ão flecl;i.1~ q11e. ~o se 1aç·a o ar ron<lnmento 
da. Estrn.da de Fe1·ro Centro!. elle reserva 
p:i.r;i. si o direito de realíz<<r riualquer ope1-a
,·ão. 11ue lhe pareça convir ao Tllesouro .afün 
de a.d QUÜ'i r a F;~tr:u-h de Ferro }felbora
menios do B1•azil . e, nindíl. mais, ca.so nli.o se 
f:t(,.-:t o n.r rendamento da Estrarfa ele P'e1•ro 
Cfont.ra 1. :1in<la o J!nve1·110 r.og-i ta.r:i. 1fo í:1zer 
a1·qui>ir:5.u rl:t E~t.rad;i. de f'<: rr1.1 ~!e.ib'lr:.men
V)g •IP Jl:·~r. i l. i!i entr.wle!· quo el!;~ tl111·e sP.1' 
<ixplor;vla. conjunct.tmeute com :i 'E::.tr:llla de 
Ferro Ccn tral tlo Bra.zil. 
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o orador reserva-se lJll.l"<\, em . occasrno oi.,. O SR. PRESlDR~-n:- O -pedi11o do uobre 
.. portrn.a. ad1lm:ir algumas considem.<;íies ;t Dcpufado rerá tittenàido. 
rcsp<'ito do ª'm1mpt.o. · 

o S1~. PRESIDE:'\TE-0 nobre Dcplttndo será :;EC1'!FIC.\ ÇÃ.O A ~UE 5E REFERE o SR. DEPtT-. 
atten•\ido. . - TAOO .~DOLPHO GOf\DO 

DOCU)[E!\'N .A QUE SE REFERE O SR. l'Au"LA Dcclo.ro ciuc o ap:i.Tte que dei a.o !Ilustre 
re1wesent1lnte de S. Paulo. o Sr . general Gli
cerio. qua1Hlo orava· na. sessão ue hontem. 

1 ;iblic_as.-G :i.l>ine~-N. l-Rio uc J:l.neiro, «Quem teve 111·imiti\":l?'Jente a. irló:i. elo 
-).1ínisterio da Indush•i:l. e Vi:i.~.<i'! <~ Obra;; 1 fo i o seguinte: · . 

I 1 de JUiho du 18G1.- adiamento dr> Congr~so fo1 V. Ex. 
Sr. 1° secrct..wio ela camara rlos Deputados. N<•s primüiros dias da. sessiio 11ll 1894. 

_ • ; r:-> V. Ex:. procurou o Sr. Pl'udente ll~ Uoraes. 
Respondendo vos~o o t!ic:o .~1. ,,_,e~n que ~e n m~nif~st:•nJ.,,.{he 0 receio •te nao lhe ser 

;.1·:m.sm1tt1 :< ll:'Tl yeu1•!0 1lc m:Ol'fn'~?.'to •ln.. L,~- ti·;uisrnittido 0 poder a 15 ·~e no~·embi·o. e de 
-~>\~a dos i:eputH.!o_:. tenho.~ ;!0111,L de_ dccla- nem mesmo poder assum1r o Governo, ~e-
111.r v~~ qu~,.? ~º'~.no. cumpu:;u~? ,' º,~º <l". rante o Supre.mo Tribunal Ferleral, pw nu.o 
Cong:ze:.so . .. c.ona,, que o n.ut,~:_lzou w 01 . rcn ~e <ic!ia.t• re"'Uh\.i·mcnr,c constttiu•lo, lembrou 
d~t· as_ est1:::~\!I~ •lei f~_:'l''; <la Ü~.i<LO -~ ~'~!J\~~n- a, CORYCll!eJÍCi\\ •10 arl~:J.IIIE:nto do . C<J~greSSO 
c1.lo rla ut~~1 . :i.~e d~,.t mcd 1~1.t. JU. _ 1 •• 1c1 . ~a. de mor.o a poder funccIOnar- no rlia lo:> rle no 
com. a _pubtr~'aç<~o. uo respect1 vo etl1t;i.l, uao ;-embro. 
trata do a11q11 11·1r p1·c.;entementc nenhu:i:a 0 $r . pi•udente de Morae.s respondeu que 
empr•eza ilc55a espeCJ~. 

1 
. • em sua o:iinião não fic..wa bem a.o Congresso 

Como. porem, lhe l~n.ia sido offe1·ec1da_ a. es:;e :uliamento.» 
Estrada d~ Fe1•ro }Ielhoramentos do Bl~1z11. 
emencontro de contas com o Banco às. Re- S:i.la. tbs sessões, 20 de julho de lS9i --
publica.. ·e v~wias a.ntoridade~ tenham indi- .4.rlolpho 01mlo. 
cado essa. vi3. ferrea como Hnhn a.uxilfar 
d1t Fstracln. <le Ferro Central <lo B1"aZil, 
o Govcrn<> julgüu C()ll yenionte Jl i·oce<le:· a 
P.~tudos de ordem teclmica. e tinnnceira. de 
:wrte a e.'tar preparado para r•ealiui:r aiguma. 
operação que poES<i. conl"ir a.o Th~uro, c:i.so, 
effectuamlo-~e o a.rreada.memo. os a.rr~nda.ta.
rios ent.encfa.m quP, lhes convem a•lqu irir o 
referido pi-opr io. 

Só n~ hypothese tlc não realiza1··5() o :.?.r-
1-enõarnentr> das estrnd,1s do -forro, convi?'à. ;tO 
Governo estudar a questií.o ~ob o ponto de 
''ista aas V;\nt:l.)!ens.tle 0..'1quirir a Est,rada de 
F~r·ro Melhor:imentos t1o Brazil p:i.m ser ex
:::ilora.dn pelo E$fado. Mnjunctn.mcnte com as 
out r as estru.<J:is t!a. lini:1o. 

Tem-w limi~ulo no cxposti> a :i.cçiio cfo Go
vet'!lO riesse negocio sub:·~ que :i Cam::.ro. pro-
1,;ur:i. i:1formar-~e. 

Sâude n fr-.i.ternitl:µle,-J0<•9ui,,l Jl11{•tinho. 

(.}Sr .• ~<,Oi'>lho Gordo llÍ1.que 
110 rl iscurso pllblic:i.do 11:1 Dim·io <ln Çon9>·tJ.<.<o 
de hoje e profe.l'idv 11" ses~ã,,_1 do honiem pelo 
l!fu:>r.re representant~ de s. P:i.ulo. o Sr. ge
ne1al Giicc1·io. •·e•n um aparte dniln pelo or:i.
.Jor. que n5.· • JOi llelmC'nt~ r.o;n:\dO. 

Esse :q~'l.rte nã" revela 1) sen pen~:i.men to e 
><f.é !111~ l\ Jl\Pt'l'~t:.L um:• pht· •~';! q1m nã.o p1·11-
i(n•1u. 

~-!nntla. nP~ T~ ~ent.Mo a,· nP.<~CS":'ari:\. 1~cti!ic:t
<:.ão PN' cscr ip:o e .P':cle ;1.0 iJl;?stre ~r. Pre
siclente qne se rl igne !Il:.md:i.r publicai-a. . 

Camnra V. lll 

O !!'ir. F 1.•nn.cisco A.lon~a~tro 
-Lendo o re.~umo do discurso do uobrc Depu
tado por s. P;;ulo. o Sr. Ado!pho Gordo. no~ 
touque houve um et]Ui,·oco em i·eltv::i.o ao 
n.pnrte, que occasionou a. su;,pensãr> da sessão. 

O D i1H"io elo Con!fnmo publica o segu in te: 

«0 Sr .. 4dolpli.o Go,·tlo - E V. Ex., que ê 
01Ticial do exercito, não ficou aqui . . . » 

O ap:l.rte quo então o orador deu n. S. Ex. 
oi o ~eguintc: «O que a.d miro ê que o illustre 
Presh!ente, tern.lo este odio. este t(l.ncor con· 
tm to•las o.s for.µ~ a.rni3.da.s do paiz. que não 
se envolveram na revolta. assim como contra 
todos os republic.i.nos CJ.,Ue t h·eram cora.J"em 
b,'1.S: ante para nrnnifest.w as suas idéas, em 
prol do principio d:t a.utori1htle. escolhesse 
es..~ jnsiimente par:i. irem para Can111los .» 

~nterrompeu o uol.ire Deputado com este 
ap:1rte. 'iuando S . Ex. se i·eterh ao ex:ercito 
e d<wa. a eo:tetJucr que o illustre Presi•lente 
rfa Republica antes uo assumir o cargo jil 
tinha pr·cvencõe~ ~a.ntm elle. ! e ::illuclfa aos 
'.Jo:üos qun naquella occasi:1o so espalhavam, 
de que o ~xercito não acceitava a sm presi
dcncia. 

0 OJ'lldOI' r!CVA •lecfarn.1• <JUC, ll...C:S ÍJn ma.n i
lr-st.111,~o-~e, n5.o teve em v is ta nem 01Ten11et• o 
1101.i~··· f1P.1m t.vlc'•. n" tn t;;:o pouco:\ illnst;ra.de. 
b:tn~a1i.a ila. B:iliia. E\ menos censural' o Go
\erito pelú !hcto de ma.nda.:r forças u. Cl\ni1•los, 
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pois acha que elle está procedendo bem neste 
particular. 

O que· apenas notou era que s. Ex., que 
ainda ha poucos dias trazia esta cidade alar
mada, por meio de ostentação de forças, o 
que todo o mundo sabia ser por motivo da 
desconfiança que recahia sobre certos e de
terminados corpos, não se tivesse lembrado 
do elemento do exercito tão acariciado por 
S. Ex., e do elemento neutro (é preciso que a 
Camara saiba que o orador é inimigo dos 
neutros e gosta muito dos revoltosos con
fessos), para envial·os ao campo da guera. 

Entende que S. Ex. devia escolher tam
bem aquelles de sua inteira confiança, afim 
de presfarem os seus serviços na consolidação 
da Republica. 
. Disse o illustre Deputado: . «V. Ex., que é 

official superior do exercito, está aqui.» 
Ora; não havia nada de offensivo para elle, 

no que disse o orador, nem para si, no que 
S. Ex. disse. 

Mas, logo após, alguns collegas levantaram 
protestos, sem mesmo terem ouvido o que 
S. Ex. disse, suppondo esses collegas que o 
illustre Deputado o havia offendido. Os apar
tes foram violentos, mas o facto passou-se 
como o expõe o orador. 

Mas, quem ler. o que . se passou na sessão 
de hontem, conforme consta do Diario do Con· 
gresso, póde suppor que do tumulto foram 
provoca.dores, ou pelo menos o orador, quan
do, entretanto, não concorreu para elle. 

Desejava, pois, rectifica.r este ponto, e, ao 
mesmo tempo, Bervindo-se dos precedentes das 
explicações pessoaes durante duas horas, 
deve dizer ainda meia duzia de palavras que, 
de modo nenhum, importarão em infracção do · 
Regimento. 

Repete: o nobre Deputado não podia ter 
intenção de offenderao orador, porque S. Ex. 
sabe <1ue já em 1895 declarou nesta Cama.ra., 
que, emquanto o Sr. Prudente de 'Moraes for 
Presidente da Republica, não empunharia 
armas para defender o principio da autori
dade. E não ba ninguem que consiga afastar o 
orador desse proposito. 

Os neutros, durante a revolta, ficaram em 
casa; cabe-lhe a vez agora de tambem ficar 
em casa, e por uma simples razão-por espí
rito de conservação. 

Sabe a Camara que nunca pretendeu vol
tar novamente para o seu seio. 

Assim como o illustre Presidente da Repu
blica colloca-se em promptidão, quando a 
seus ouvidos chegam os boatos rla rua, assim 
tambem fica o ora'.i.or em promptidão, para 
salvaguardar as suas prerogativas. 

Accresce que era absolutamente impossível 
que o orador fosse para Canudos, porque é 
commanc1ante rle um regimento de artilharia, 

que não tem armas, não tem cavallos, não 
podendo portanto prestar serviços. (Riso.) 

Vem, portanto, fazer part o; da Camara para 
se ver livre do Sr. Prudente de Moraes e de 
Canudos, declarando, entretanto, que si. S. Ex. 
não estivesse á testa do Governo seguiria para 
Canudos com a maior satisfação, porque em 
todas as lutas gloriosas deste paiz, quer na.'! 
campinas do Sul, quer nos sertões da Bahia, 
não se distinguem bahiano8 de rio-granden
·ses, porque quer uns, quer outros, são sol
dados e defensores da Patria. (Apoiados.) 

O orador pede ao Sr. Presidente que de
clare si, em sua opinião, essa posição, como 
acaba de expor, não é' cautelosa e acceitavel. 

Estivera ao lado do Marechal Floriano Pei
xoto, porque encarava nelle o principio da 
autoridade . 

Depois.veio outro Pl'esidente da Republica, 
o Sr. Prudente de Moraes, que entendeu qu()_ 
aqueUes que se collocD.ram ao lado daquella 
autoridade eram contra.rios ao principio da 
auto1•idade, e perseguiu-os. 

Si o Sr. Campos Salles for o substituto do 
Sr. Prudente de Moraes, ao assumir o Gover
no, declara: não ha mais Prudente ele Mo
raes, o governo sou eu, e novas pers.eguições 
surgem contra aquelles que apoiavam o Sr. 
Prudente de .Moraes ... 

E' ou não justificada a posição do orador, 
pergnnta? · 

Vae terminar, repetindo que o illustre 
Deputano nenhum fundamento tinha para 
perguntar porque não se achava o orador 
em Canudos. 

S. Ex. sabe que as forças que para alli 
ma,rcham são des ignadas pelo illustre Sr. 
Ministro da Guerra. Por ora nenhuma ordem 
recebeu, e quer crer que o illustre collega o 
está intrigando com o Sr. Presidente da. Re
publica, no proposito talvez de conseguir que 
S. Ex. o envie para lá. . 

Mas a difftcüldade é que as suas preroga
tivas aca,bam depois das de S. Ex. Quando o 
orador não t iver immunidades parlamenta
res. S. Ex. nada mais é (riso) e o orador 
ainda permanece na Camara, esperanclo o 
Sr. Campos Salles, si S. Ex. vier de esp.ada 
em r iste contra os defensores da Repubbca. 

E, si assim for, Congresso com elle. (Riso, 
apoiados.) 

Em seguida é apprc',vada a acta da sessão 
antecedente. · 

Comparacem maiS'OS Srs. Silverio Nery, 
Carlos Marcellir10. Albuquerque Serejo, 
Amorim Figueira, Pedro Chermont, Augusto 
Montenegro, Serze.dello Corrêa, Matta Ba· 
cellar Urbano Sant-os, Rodrigues Fernandes, 
Anisi~ de Abreu, Marcos de Araujo, João Lo
pes, Frederico Borges, Coelho Lisboa, Tei
xeira de Sá, Coelho Cintra, João Vieira., Pe-
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reira (1e Ly1•a. >'lo.la.quins Gonçalvl?s. B:n·hosa. p:i.ra 11:i1• 1nna l ;geil~a resposlt ao_ illustre 
Lima, Mar-tio;; Juni•r, -Mor·eira Alves. >figu<'l leadcr (]a ma ior in de-s1r. Cu.<;a, e a re~po6fa 
P e1·oambuco, Juvencio r1e .\gui:l.::, .Jor.o (ie que •leve ao ill u~r.1·e 1·epre>sent:°•l1tO da Bahia, 
Siqueira .. \ngelo Neto, Art.lmr PPixot.o. cu,io nome pede Licença para. 1\f!clinar , o Sr. 
Araujo Góes. Gemini1~no Bra~il. Olympio Seab1·a . . . 
C:llllJ.lOS , NP.ÍV'1. c .. ~tro Rebe!lo. P.inh Gui-1 . N::io Cl'ft. s~u ínl,uito' rliscu t.ir pr trpt":a m ente 
rnarães. Vergoe de Ahreu. :\inpliilophio. a l•• i ck força ~ rle terra. porque, pensa; que 
Adalherto Guimal'l1es. R~c;ri:.fue ,; Lima. Edu- depoi~ <I~ ,.,:pl:tnado o n.::sump~·O pelos 1;rofis 
nrdo Ra.mas .. Marcolino Mum·a, Gul iliHO Lo- :;ionar·~ . ~ i ti.ss iw se p•"de r.xpriini l". os Srs . 
rew; P inheiro .JuniOl', .Jpronymo ::\Io!lt,dl'd, OvirliCJ Aot"Ont es. \';;llaüares. B:u·lm~~. Lirno. e 
TMquato !'.'foreira; .l\•sé. ~Iur·hnhro, ·fiei;e~ i n. <1 1 1tro~, ciu i. !'eu:1!:m a ;;u;\ r;u:. liâ:1.<le d e Depu· 
1le Só.. X:•vi1·r t'a Silveira. Osc·rir Godoy . Ti- t:vlo i~ •lc 1 "C p1·,,~ent:inros muito dignos elo ex
'rr10Lllt:"O 1!a 0 1sta. Belisario de Svuza. l''o11:;1?ca crcito na ci"ll'l l. c;t ro<:i;i. o or:ic101·, l1omem 
Pol'tcl :n.. Erico Coell10. Nilo Peç-.arlw .. Silva c ivil. s<:111 eunh(;ciim•nto d::s (i:>U,..asdQ M'.!!l'
Cnsr.1'0. Ba~ros Fr;1 nc1) .J un iQr·. Hcrn:•rde~ ci to, de c!Jm j1P-lc11c i:1 i'ª:':t n ;-pf)l' ~- pal:wr:L 
ni~. Crbano ) lnrcond<'s .. lulio So.:i t.vi', \':Lu- ú:; 1:0nsi1le1-:i.çij,•;; <p1~ SS EEx. \w; i1Lrn feito 
lino 1ie Souza Jun iol", l'once de Leou. C:tm- 1l1:S!:l. tribn; i;L :\ rc~peito do p t·oj<,,::to qtte fix:i 
polin:L. M>oyr ink, C:tlogora.<>. A l m~i ,l a. !'ornes. :is lor<-:ts ele b:·r:t , 
Var. ele ::\lello. Ln iz Detsi . GOL!(-ah·e.s fü.tmco;;, A i·eRneito da m:i.teria. do p roject o. sô p o
Antero Rotolhu, Fr;.tncisco V;,ig.1. Alr1·cdo cfo1·;'1 diÚ\r riuc vê o exercito Nacioná l dewr· 
Pin to, Ferreira. Pire.~. L'Lmouniel' r.oilnfre•l<\ g:i.ni1.a.cio por cornplct(•, o.;; corpos. t:i.uto 
Telles de 'Menezes, Ma tw. )·fachado, Arthur qu:c nrn .o:i.l:e , incompleto$. no,; corpo:;. g r:in•le 
Torres, Ec!uarúo Pimentel. Padu::. R<')';~ndc. numero 11c pra Ç<tS q ue j it preencheram o sou 
Lnmartioe. Ca~cmiro tia Rocha. Domi ngues tempo. 
de Cn.'ltro.Ferna.ndo Pi·c~r.e~. Lucas (1c li:tr~·ns . Sttbe que o Governo da. Republic:i. não tem 
Edmunrlo d.i. Fonseca. F\'anci,co G!ici·rio . me itJs •b p 1·('encl1el-os ~ inão pelo recruto.
Rodolplh• :VIiranda. Urbano de Gouvê:1. Hel'· menta <;ue iiJi aholit.lo pela Comtituiç5o. Ar
mene;rildo c!e ~1omes . .-\lve~ ,;e Ctl$ll'll, Ca- reJ?en•1c.H• 1le. como rcpt·ese1it:rn te d:i. ~façito 
racciolo.1follo Re::o. Xavier do Yalle . Lo.- na Mse11~b11:.·1t Constiwinte <ht Republ ica, ter 
meull:i Lins. Lauú) Mllll<'r. Mnri;ins Costa, ''Ot:1d•• o urt i;.:u <'u Cm:~•ít11içiio que a boliu o 
Po$sirlonio da Cunha. Yietorino Monr.d:·o, vo lu rrtm'ia•fo com -premio. porc1uc, sem pr c
Riva.•l:wia. Cone:i., Campos c:~rt i c1· e Co.ssia110 mio (J'il!leilmonto os vol:rntai'ios preenche1·V:o 
t.lo Nascimento: e~ d :1:·os <lc1 e xerci to 

Dcixa111 1\c comp:•i·~ccr. com ca us:> pa tid- E' i~to o •;uc :t pr:teica c; t.á p rova ndo . O 
p,'lda., os :-;rs. Tones Por1 ug:il. Er·mh·io Cou- Go,·cr110 rlo ili 11s tre M.'l.rechal Flot· ian o Pc i
~iuho. Jos~ '.\lat•iano. H~rculano B:rn<!eit•n.. xoto J't<z csf•·I'<'OS enormes, teve o conc· urso 

l ele lo<lo> o ixüt•.à;.ismo naciona.l, 11:i ra elevar .Et1c J~P.s 2.1:?.lta., Aristidfs (t.; Queir oz, Eu;::e- J 1 · t 
nio Tourhibo. Alcinrlo Gu:inab;H·a, Agm:ti nho 1;111 pouct1 o q u a ro t.o exer-c1 o, e mesmo ~eu 
Vitlal. Aut.onio Zacn.1-ias. Olh·c ira. Bmga.. A.l- i)ivcl ruw nl • 
fl'Cclo Ell i:s, J.eoncio Cortê.1. e A;r.eve lo Sotlrê . Succede111lt1-!he porém. no go.:cmo, o Sr. 

Pr uoli"n<e de Morae~ . parece q ue nl'l'e fcccu o 
E sem ~us:i. os S1·s. Elias Martin~ . Fclis- scut imcm.o pa triot. ico que aquelle primeiro 

hcllo Fr••i1 e. Tos1.a., Joã.o D 1nt:1s Filho. Lco- g(•vc,r1111 :, ;1vi;~ i n~pir:Hl o . 1· agor:i. tm·na.m-se 
v ig ildo F ilgueil'<.1$. Ir ineu Macha.elo. Pet·eira. c:ui<1. vez mni<.•rcs a~ dí!llcu lt\.'\dei;. e n :io vê o 
1los San to:;, A l \"C'.S de Brito. Emesto Brazilio, orac.101• 1111.io de pr;~encher. a. não :>er que o 
Octavia 110 ue Bri to, Cupe rti:10 de S iqueit'lJ., Sr . Presii!ente 11" Republica J':u;·•I exe cu tar , 
Augusto Clement ioo. Luiz. Fl:i.quet-, Ces:1rio como ,) de seu dever, a lei J.a eonscripçã.o . ... 
1le Freitas , ,\ethur Díe·lel'icbsen e App•wic io 
i\far ien se. 1 U~t Sn. DEPUTAr>O-~·las ellee.;tá mapda.ndo 

1 
1·ec1·uta1-. · 

ORDEM DO DIA . , O S1~. CJ1.SSJANO no KAsc1MEl\Trl - Longe, 
! porem. (\• ~ !an1,,ar 1115.1.l c.Je~k !'C~UN;O. lJ:ll'l:!Ce 

E" u.nn.unci:icl:~ acont inu:t(':ÍJ11fa ~ · <li :;cus~ii.i• 1 rp1e l;tn1,a m;i.o 1lo l' f~cur>o cundemn:.do. e 
t1o pl'ojccL~) n. 3:?-, ele l Sfi7, fixa.mlo as íor<;•t~ i t:i.n tas \º(•ze8 b:~tido pela. i mpl'(mm .. O.o recurso 
<le terra pe1r1t o cxercicio de 1898. 1 r.ln recrutaJDento. que a.inda lia pouco l'Ca.li-

1 

zou- se nest:~ Ü\[iital. Fac.tu clc::.ta. natureza. 
O Sr. Pa•esidenlc-Tem a pal:tvr:i fo i lms tante par:• que e1ri 1~13 o illustr e 

o Sl'. Cassiano rlo ~ascimento. 1 Deputado p<'h Ba hia. o Sr. Se;1b1~1 trouxesse 
· :\•)selo liesta Ca.mar;i. um" denuncia cour.ra o 

O S1·. Ca,,.siano do ~nl!lci- J i\h.1.rechal Flor i:mo Peixoto. Refere-se a.o fücoo 
mento - Quando, Jui. tres ses.sões a esCá 1 sómente p;~ra chamar a. :i.t tonçiio do Sr. P r e
parte, pedira a palo.vr<l., fel·o unicamcmte sldente d<i. Republica a re:;peito, pa.ra tlizer · 
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lhe <JUCI e~_te meio p:u·:i. pr~ncltimcnio 1!~ ro;_•çi'io ~e desv1ln~u s~mpre. queira fazer 
claros. pelo r eerm.•111ento. e i ucon~t iruc !onal; curo 70m o ~llust!'e. repre:..-ent..•nre 1lo ~stado 
e que do me$tUO modo q :ie. 1·m i8fl3, l1oun; do R!o. 
um_1·ep1·e~ntante_ da !"ação rt:ie d<rntt!1cio u a .. . . .-
entao Prc51Mntc <ln lkpulJl'i::n uor ' i· nra" O Si!. ~.f\ !'\t1Er. 1·VLGE:"\c;10 - Nao; faco a 
mffo de me1lidr. t:io YiO ie;! w. e' il)l':l. ·da C~nstC. <lef~9. de u Ili Deputado que, se acho. (l, uscnte. 
tuiçüo,, S.· Ex. cleYe ser·•·ii·->e do f:lct1) C<1.!ll'' o Sr~. CAs:~r .\:\O DO XASCIMEXTO oãG o 
um :•.'-"tso; T•o~·\juo nilo ~e:•i.a de ( stranh:ii• r: nc, 1 acc~1sa ; _e :;pena .. ~ ·~ccl:~r:i. q~e mó.o grado a 
dan<lo·,~:o .recnitamen.to. um outr<.• l'ept·escn-1 rnsiriuaç:io f" :t.o. JlOr 8. E~ .. o JUir. dn oppor
tame. b~.i c~ vies:;e, c~r.ri\mclo 1io ;rntereden~ e: t•H1íf: :1•fo de ,tr:iz(;l" ce~:; '-' a~rnmpto a<.• co111le-
na lei nol:i.cfa. denunc;al-o. . . cuncnto eh Lt~rn:ira, 11 o í>r:11lor . 

O Sr.. SE.>..mu. dá um aparte. · l.Jec:l.\ ua. po:·ta.nt<), ,ia <'üillpetencia 1le S.Ex. 
0 <::P. C \.~SIA''O .,_, . l p:>.:~1 l!!C! i !~l1,'.:•I' (11: ~ 1a tlC <~ 1mluctu.. 

. ·· ·•• · , ·' no '" ·\~C!;1mxro-.\ ( n:~un- , · 
c;a tlo ~li:•bre Depntad.1. a !·ticulax:t !"Cb 1)11 . O:-:-:: . )L\ ;'OEL Fur.oExcw-E!le niL.1 tr;l.ÇOU; 
ulto ('a.p1 tulos ü:t Cca:;tituk:i.o e ent"rl e>:'' e~ disse qua \· . E:.:. aa:1ut!ciou o facto e niio 
es:à art~culado o ~<:l\l 1!e lu ;,., :'..l>;·iL q uc· ,;1t troa::·:! ao oon !1ecimentu 1Lt Gamara .. 
fo~ ~\lns1deratlo fora da ('$['hem •la Con;,H- O Si~. C,\~l'I.1.l'o no ~fa;;cm~'\To-Porque não 
tUl\ªº.· . _ _ ju L.:11u o ppm·tuno . 

• ](1 teve occasiao dci t1iz.:>1· quanuü, :'• !:;.lia 
de l.10.mens compet~utes. foi clJs.:rnt•!u .... 1Ja!'<t O Sr:. M.'.NoEr, FL'LGENCIO-J.o:;ro. não Jw. 

l motivo àe otreosa. 
aux1 mr o :'.l~arcd!al (•;«o flJlO!(u/,Js) . que esu~. 
:J."?t e os mo~·ime1.1t"s. a:·n1ados 1la :\'tt•;:io. rle•- O ~:r.. CASSIANO no l\.ASCilIEXTO-~i:i..s n ã o 
v!.an<lo-sH da primemi. face de s·m gow·~·no, bm <i noeito o íilust!·c DC!JUt:i.do pelo Estado 
na.o refor mara ncnlm:::i mWi:!.r en>oh·ido JtiiJ •lo Janeiro de est;-anhar que ni1o o ti·aga. 
nos movimento.> post<Jriorc-'< ao de 10 1~e a t.>riL logo. 
!\Ia:< e:st;\S e.o• isirlcraç:~s s:"i.o apcn·~s mn como O sr •. PLr:-.10 CASAllo- Dissc ma.is, disse que 
(füc cxor·dto. como vul)!'armence ec di;1, ás V. E:t. n\i,•) podia ter a.iMmat\o o cs}lititO da. 
sua.~ p:>.l:i."'.ras, porqtw, C••mo :trflrmar:t. n:"i•J caml t'a, sew expor o fücr,ü. '( .4.pai·te>.) 
tem em _n~t:i. t.:izer unt discur.11 $Obre a. lei 
de tlxaçao t1e forç·a~ . o $R. c ,1SSIAXO DO NASGD!&'\"TO-Fez s. Ex. 

Pe1.li~ a pn.~a1-r:i.. p1·im~íro : p:'l.r:t clcchL- urn:t i:enw1·a. :;;u.be que o ~eu modo de pen:>ar 
r;'l_:1' uo. : ! ~ ustr:11to r••pn•se!J r :in te Jo Esia,Jn do e e~te e po:· isso reti,,:·e-s1: à ci·i ticu. que 1ez. 
h.10. d1stmcto ;..,.,, . .,. d:1. ni;~ioi•i; ~ 1Jn. C;ui::~r:i.. Fic:i. pois. <'D~Si!.!mtdo que tleclioa o oro.dor 
que o }uiz 111, :co .~a opp.:,~: uui .:a•lc ilo a:.;,rim- <lll- <:•)t r. peten"i<l dl' s . Ex .• qualquer que seja. 
p~ :;i·:w~ .• :.:r~':i~_sirn~> 1!1e~m,._. de 'l.uci tefl". de a su;, co1upetenci:L intellectua l, para ti.-;i.ç.ar
occ1~par .. !'e. 1i . ~~t<L~l ~üO •eg1.~t :lt1 \·s , e om·an ~_• r; iHO a iiuhn. ria comluct'~ t1ue ll~\·e ~aguir. 
e ll<J.O mlm1t~e que_:> . E:x •. c1uulítU"f' que ;:eja Agwa ':i.e r espontlt:r :w illustre reprCS('Il
n. sua. ''l.llll\ict,.11•:1a. 1 ~!\isii·itçii :, e lll(~!·cici· to.ntc lia Bàhin., o ~r. Di:. ~e..-i.bra,11ue bíl. dias. 
mcnt.o. venha rr:tçal' a s i. h" mem p!!briciJ 'lua11t111. tt-:tl;tv:4 de 1:ef.:fr.ier. nesta casa. o 
quu pt"e1;~ " 1·i,,:1,.:.1i:;;1\.ili id;111" <l•J m:wd:<to u. si•. ('()l)$el\i~Íl'v Lui~ V1;mua dos ut<1q11cs qce 
respon ;:ali~ li_tiade j)11lit"'à qw• t.iJrn, sin:fo pn- lhe il:: \'i:un i'ido di1•1:;ido,. corno menos 11re•·i
rõ\ntc 11 p1~1z. 111. rncnn~ pcr:rn te 0 ociu E$· dente e cui•ladorn uns qae5t1:1cs que so refe
~;ulo 1mrn.t . a Nbpi>n<;abi!id:t:ir~ inue i·e nt.e , 10~ r.:m ~. l'nnud ·. ,~. alludil1do u um tOpico do 
r:winlirM do pa.~t.i.lo r~~iiblie:l!lo ti•) J:.io <l if'curao llo i llus1.m1l o representante de Per
vr·.l.nlle, llll!'ll1<1S de t!i>Jlíluct(L e:11 ~lJa n<·" •lo 11:1.ml.mc .. , o :.;1•. R:u·li rJ.-:a Lima, que pel't(Un· 
pol itica. ' t:t·~a li C:irn:i.ra si não ~eri;i con ~·enion [.() :i. 

!nt ima :t S . Ex. r;uc C(•!ltinne :i. esperai-, üecr.;~l.,:;'•o Uh e,;i.aüo rle si r.io para o Estado 
:ü e q ue o or:vlor julgue opportunc> tmzcr ~o Úl\. B:ihi:i.. f! lll vist1~ da eonfl;ii:ração quo alli se 
c0nliec1mento da C:i.mó!~";?. e rlo po,iz 0 fo.cto d;w;i., pre.•sur.o:amcnt!l s ubiu it t r ibuna, :i.l· 
gr.i:ve a que tem :i.Hudido. lmliu ;10 fac to da confla;;-r;.u;ã.o do Rio tir;l.nde, 

F i'lllC de uma ·rnz )lOl' to,\a.i; s:ibenrlo 0 il- e a!fü·mou que ;llli se tiuha ulsoensa.do o t:s
!~;tre .le11de1: d:i. 1na.iotia que 0 facto li:; •le t;1.d.o :.le s1ti.o.;por algum tempo.· 
vn· a d;scus.;mo e conl1ecimento da c~mara. . ~ . Ex. e1h1W perguntoLL duas ou tres vezes 
<tuam1o as~im enten•ler c1 01·;;.do1·. 

1 

~i .º '.'1?{º era v~1·dadei1:0; Pr~~netteu o ~L·;i.<1 or 
O Sr .. !11M •OEL Fm.m;:-rcw _ Elle nlJu;iiu ~. 'xpl•cu._-1\ e de,t.e eom,n omi~so de~olmg~.-se 

est.~ fiw.t.o, po:·quo V. Ex . o nnnu nciou. 1 agor:i.. . 
0_ ~r: .... ~·':~8L1X•1. ,,0 . N'.l~CDH::'\TO jlll~n.:~e \ O :1 ~. SE.1P.1: .\ •l;i. nm :pa~te. 

no "~.1 rrnc1r.c: :i.:in .rnc:1an;lo e c~·,X•ll:enrl~ nm : G :,,P .. C"~S?AX" no :NASCDJ ~;xTO-E' certo 
opP:"lt·rur~o i1:u·;t :t11t·; -.;;rm1.: .. t-o . (.c\ 1Hn·t,,;.:.) i riue hou ... ·c-. n .: Rio Gr;1udo •l,_, ~u' ''mn. Cl)l tlla-

. L:,1w~11t.'1. <111c ' ' noh1·c .::•npu Laüo pc!'l altivo ! gr a ç;iti. Os ri1J·~rantle11ses snstent;l.t·;LnHlesde 
Estallo du i\lmas, rlc UJ~. :i.m i7~1de e conside· 1 os primeiro~ d ias que o mov imon1.o :wma.do 
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alli c1'Q. um movimento do ca.1·;1.cter nacional . O 01·a•.lol' L<J.mbein fo.z excnvnções. (Riso.) 
que a re,•oluç.ão ou inv:tsüu f<>tlerafü;r.:: .. ou Aniiae,-, s11.~,:,~o-~111. :t!J de "'"io 1.fo 189.'J. 
qnc meliio1• nome tenli<J., viz;w :.1. em. primeir o O proje.:to e lon::;1°, e o ora.dor se ·àispC\ns:i. 
lo;;ar, u ~rruir ,~ orue1n c"nstitucion:}l no Rio de lel-o l1<'"ra. nà.o ean~ar a Gamara. dos 

. Grándo do Sul e ('-S''U sust.en i.:~· ior na pessoa. Dcpata.rlos, p~d:ndo nor isso licença paJ'tt 
do Pt•cslilente do En<1do; $1.·gtrndu. atacar o tran:;cl'e•·er tklle n.s p:L'.:te,; que j u lg.ar nec~s
Govemo pel:1s in,tituiçi:íes. SiLo factos <.fo . sa.r t•t~ iau•a. a d u c111ô.ÇtLO da;; .:on~1demçocs 
hontem. que tocbs c:jnheccm. . · _ j que ~c<i. í~:.z•J~:lo. ~Ias ne~sc pl\iJecto tle le~ , 

· · · . · · • em p"1me1ro 1oi:::i.r se det~l:lr:i o est:::.do ele si- -
A imprensa ma.is o u tn~nos ;n:un.g;tk, rn:u" •. : . 0 l"o ,11 .. , tide u' o Sul. em se·•undo 

ou meno·· Cl'U7. vcrmç,lJ 'L . t.:•JU'lr\·:,i·lo .. c .. "10 para ~1 V ' , e 

O. 11~-· ~ ·'oº 1·1., ·rs. ou .. t;n·r.'r;~o. s ·. r'0:.,.~,;.:.~.i~ · log:i.r se uomcia u:n in ttJrve11wr rnilitar, 
s 1 

.,u.er.tu" r.. · · J • ·' ,, - ~·"' · ~. cou..;· l"'q"·· ·• •'on"• it11· i"'io n~c co"i tou · em +~Jo0 e-· Clcme f.o·· q U "' co1· 1 f "í L "'U '°' .,.. .a< " u" u " ··' ·' v '' , "' • ~ ~ ~·e~. · .n. ::. "' . 1 
• 1' .l t.., · "' u.•· terc(!iro lo.cr.:.!' lics~itue-o;;c o Governo 1.las f~ne-

cep.,:oe, ce. cam hoje o J>Or.le1 p:.1Jhco . · • .:fi1,;; ile que <:8t;i.v;L inv-esti<I•) ,, <iPsorganrzn.-
0 S•~- F1~ .\XC1ôco GJ.lCt:: 1~ 1•.>-0scorcund.is. soo P"det· municipal do mo (iran<le, e u ma 

se1·ie rle di>.po.,i•,>:í.;s, muita> deli;;.s ca.!'uis-
0 ~ 1" , C\~.>11:-. 11 

' " ' N.\~Cm1·;.vru-: . ·• LO:los t ic:is 00.rn ,, objccti vo q ue sti üuii<i. em Yista. 
~lle~ :. ::;~e \·erava111 qr:c a. la w. cfo R !o C«'• 'ri:lc,- .ie· afü,-t;;.t· em pri meiro· log;;.1· aquillo . 
ctu ~ lil ei-J. umu. COll~:J. •le ca.ra.cte1· pur.l..lilCnte que :;e :onsiúe~:~v;t n!a.ior 1lillicn1cl::i.d0 Jltl!'a o 
local. _ . . triuri;puo e.la. i-e1·oiUÇ<tO fücfornlrsta e !JOStC· 

O or:i1lor mi.o <1uc1· fa%cr :• ltt~tnt·1a Jc como ri~··nier.te ,j:;_ t'e\·or h <.le u de SEt•:mbru. 
se !"1Ssaram O!I ac.intGcimen tos; scrh~ to:·nu.r · Fin:tl!Ilet1te, r:on.si·lcr-,n·a. o ma ior ob~taculo 

. . se fü:;t idiuso à. Cam;u-J. dos üepUt<t•IDs . :1.qu~lie que n :i go'"crno do Rio Grande ê o 
1Ias us O.Cl•Ulec11rre11tos ~e fOt';i.ffi •1e:;do· e~t•·io e su~tentaculo dn. t:.L·public;\- o Sr. 
bran•!o e ;>ois mczes ~1·,~ois explodiu :.i. ~·81·01t: ~ J ulio ue ca~tmios. 
que lic:lu •lcnomi11;1, lo. e pass . .11: :i H l;tori:J. Esse pr(>,b,:to. qu1.1 me1·cccu os appl:iu,;os do · 
cv1no rc"·olta tle 1 ~ do sctcmlJ.ro~ revo!t•~ .~quo, n-)i_1!"~ l)c~ j • •t ! :ido ~~ta. Ball ;:-i .. , 1ner~ccu a. im
cin suas 1lccl:w;;.ç~-< p:Jr mc:o de m:mHt:.sto. Pll1''1:tç:to 1!0 •Jr:ttlor. lmpugnou. !'ste 11ro
asseverava ao fl.l!Z que cmpun!mr..t a-; urinas '"~t;:. r>or t0<~as cs~:is co11,i1Jc1·;tr,:iies ; pel::i. nc
cout.rn. o govet·no e11i:,:o conHituidu pflt~• pre · ·;w,:i.·ii .. .i d.i iÚtci·vc11L"r· milit~ l' . pela .1estitui
SU!l!Jl,<;:~o 1

1
Ct 9ue O ~r. Vicc·?1'e.;itie11tl1_11:t l <;iiv 1\o ~:<11·enw c·tt: :sti t ui•l.o, pOl'qUO ~l!e ia 

Repu~lic:t qur zesc ::<e iiorpt.'l.u;tl' n°• . P·)li~:·. a.-.1 : •i lllL" ' '" <lesor~:l!líz:t1' o llll•.lcr 1utm1c1p:i.l 
yisc•,co111_0 l~ lll d ia nn t~s v~t;'._-: ~~:L i.~1 'J l.le ." e . th:tl :::··nt<.:. p· i ~·•rue cr:i u:n di, r~1·:l~~-higis
lllO'Jr11 tiat1l.Jlllsara tmr;~ :t clt•!\"" 1lt: . t·r·.,:,1· lati ·:o r\ ~:,.: :~;. :c ut.<"lo ú C\•11~t1tu1ç;1.0 da 
dente da. l~~publlc.a. : 1CJ ~e::µ,·~ ~ihl~ 4 ;u~~tt · ~~ -1·i . 1 _1• . 1 • t\cp~ ilJ!;:~· l . 
lionicus pHblicos b..ouv(: . l_1u :1il~ 1 1:; }.ll •liLh.:· .t~ . Co u C:c a·.1 0~,~~· l 1 1~ a hlJnra~ Sl·. P residente .. 
cllci'c::; e11~in1;1~uis q ~ ;e act'c •) t t:l\":~m ' !uc rJ: ... 10 <.le :-.>inµ·:i· v .i.,i.,iw <:outra C3t.e projecto e do 
11;~ 1n;111h:~ '.1c õ>, o ~·: i.1 Jir.is11fon,:1:1!: 1sr-? t.1~'·" vl•l-o c.ihit'. mi1t• g1·n.do o voto U() nubrc Depu-
1.~l !Jl'e$tl;,l'l" e tal 1·a lüL' CJ.llc rw tt1.:_1. l> pu.ft: t:~•kl . 
por 11:1 ruu. um:t l'C\"i•l uç:tO corUu JtL:nats :'iC\ 
v iu nc:sw p:iií\! .\ cc1•11, Ú;L cst:•s et1n;;idcr:i.1;\>e~ 11 ;,> 1~. $ ?::.\lll•.\ - :\ào cens urei Y · Ex. por 
p;u·a inoH1';lr .~ Cam,:1·a ,, :t na..,io flLtc ,, rc isto: a.u C»llt?-ario, c:;. tava no ~eu. <.l lreito de 
YOILa n:"tO tiabtL o in.:ui t:•J 11ue '': ilt!! :tti.:·:lmiu, _coa1!;:t r.c :· o ;':·njecr.o . 
qua111,o O. :ülmfüh ;rre::.'! ffip\'~•u . p01·quc nin· o :-; 1~. G.\>SlA:'>O OiJ N.\;cr~tEXTO- Como 
g uern ~erevulta. c:.intt'il. "- lll'~ilu.:np,::i.o-d.:que () llO li t·~ l>et) t:tailo 011\ applu.wlil'. Mas o qu~ e 
o P1-.:~i· : c.>11te 1!:1 Rc; ;:uq lica, <.lt: e11tii.o "'' •Jll i- l:i.t:w ~que c:tl!i u · e:;.c.e_ projeccu de lei.e as 
ze:<se m:un e1· 110 pod~r a l<'.·m .lo p:fri •,.'o e.:in- coLt;;:J.S coui.i nu:ii·am t!.te G de setE!mbro. epoca. 
stituciotml . E!ta C:>tan~ prepii.raLl:.t. e <tIJ\>LLl'e· em auo a re ·1olta da ;i.rm:Mla >oiu tornar a~s 
li1at!<1 p:ir<1 cnt1·a.r e:;n nc~::'lo e e:m•uu ~m:cti- def.,1isures Ja.~ ln stimiçües ma is cl:.t.1·0 e mais 
va.!nente,uo dia li. s<.:m q ue con.:!Ol·resse pa~·a uitiüo 0 pen ,amento _daquelles. qu e se. diziaf!l 
el1'1. o l:e to do diil. 5 • federalistas, mar-.i.g:1tos e <J.UeJandas uenomi-

;vfus explodiu a. J'evol t.1.; <'.!. Camiir a. funccic.i- nC<~·õt!S. 
11ou alguns düs, cor.io . todo,; 6~bem. . Encer· , S d: ·t 
r:i<lo o Congrb~o. fai d ecret:i.do o csr.:i.do de O Sn . · EAllRA ~ um apll.1 e . 
s!r,io pelo Poder Exacut i vo,na. fôr·ma d;L Const!· o sn. CA:is11..:-;1\ DO NA;>Cli\!E:\To- Portanto 
titu i\~~-o.par':L il 1 fü.~·e1'.1.es _!·:,;ta~os u:: :_:.c:pu- \ nãe ha.vfa :~tl).G Jc> :>et,_·01b1"1 !•5 ~''·•10 •le s_itip 
b l1c:1· 1nclus1:c li U.•) :t:o G t'n!1•i'; 1.10 ~Lll. . l llil''"l.0 r.:; ·-~ . . "r~ nc,!e •. <\ :nya.~•· O...r?..~er:.\li~~ 
N ~~:-1.~t. ::-;~s.s:·H) lP-~ps.1::.. uY:t n. qt 11.~ .,_.~1iH i tc dcu-~e de., ~? l. .... 10. •) l ~'i· e1C'hrO~,lJ(. L. q .. ,c a .1n 

allutli1·. em 111:•ío •te lJ3, lili Jll'esente pdo 1 v :i...,~v ii11o >e ~·~n tui:a.lmentc, 1.10u·:>e p1trc1al
L><•j)UtaLio p ... 1· s:· :>:mio. que :!c:1.u:i de set' 1 mente pc_ln fl'Ontc•ra 1\0 Aceg:ia e pouços 
y-ce l<tlt,:1, o :-:ir . Mo1-.!ir:t d :t su.-a, um proj~do J r:Ls.1lcpo1sem o grosso do cxcec1to que in-
de esta.do de si t io. . v11dm . • 
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O Sr~- SEArn:A-Scl que o Est:l.do est11v•tl 11.:mentál si o l•overno quer on não decretar' 
confL1grudo.:i.ssii:1 como ~.- i que v :;o·:l;\ruauo1'i u e~tad-:• ú.e sitio pa.m süffoca1· n.quelle ruovi 
dis::cr•• 11uc cm. um pur:'.1a1!0 de homens i nieilr.o d~. íns11nec1;5.o eont:·n. <t Republica, con-
a.perras. tra ;i. ordem c:onsnt(ti<1a.. 

o si,. C.\~SL\'.'>O JJO ~\',\SCD!S:\To-0 1fobre Port::llltO. O. argumento. de qw~ ·º J.lObre 
J!Gptii:ac;o oav:u dolle csw. dnchrar:[io 'I D~'fl' tt:tdo se JJ!'Ocu;rou servir p!l.1·a r~,1~t1·ar 'Jlll' 

, .:, . . · ·· nao ,;:e deve tiecr·e<-a.r o estado de s1t10 p:i.r<\ il. 
O .~rt. ::;!:.\.i'll:.\-D1zw.-se que era u:u pu- Bahi:t, não collie. porque sei~ rnezes depois füt 

n.llu.do d~. homens. ·1 ren>lu~:ií.o .ícr cxplodtdu no Rio Gra.nde do Sul, 
O SR. C,\SSHX·_i oo N,\$CDÍE:'iTo-Quer ri.1·· i foi •.!ec.reta.do o _esta·lo do .s itio par·a o Rio 

gumeat:!r 1le boa fü. Gt<inde do Sul. 
: O n obre· iJepato.do disse : . o gcYern:i.rlot' .o · s~: .• Ar,A J.llF.I•TO Gt'DL\BÃE3 - A Bahia 

dr:;>e que er:1 um pnnh~tdo •le homens. O 1 não est;i, confhl;;1.,da. 
01·~ ·lor i1:<j1li r i n e s. 'C:x . re.~pornlcu : dizia~ 1 • · · 
se que e1~a. llill .pu nhado \lo homen,;. Logo. \) 1 o ::;rt. C.\SS~.\Xv nn K\5CDll>:'i1U - .No mo 
o g0·,cm:t1t;;1· ou dizia-se . J G1oa.1H~e do ::;ui tam~m lioun: mmto Jogar 

, • _ •. <1 ue csc;1pou :i. re-vvlU\«J.C. o ~l~ •. \ · lG"rOl~lXO :i.1 .. :-;Ti;:mo-:\ ;~Q po1J1a 
dizai· ~emelhautil :th.sur1!r1, qulliulo ú .:l!rt(i O St:. ,\o.u.llE1.uo Gum.\1tÃE> - F•>ram :üe 
que pelHu a :1:tc1·vc:1.;:lo t.!o \.ir.)VCl'LlO FaC.el'al. v i•ai·nná. 

o ~r.:. SEAIGA dn nm ;:parte.. _r; ~It . Tc.1r0Tnf;o D.\ CosTA - C•.1nl!a.itr<1<•io 

OS .. e _ , . . "' , ,. . . 0 , .; ,. Uaé• e ist.oque o illusn·e co!leg:~ estã dizen1lo. ... .\S~f,.:'.'i o ihl ~'A~CD! .. :\ 14)- 01a .. o. 
115.0 >;t: :i.i.t;oS<.OLL até :;g-o t·:~; _,os ap:wte:i .~o 11<J· O :3:>: CASSi.\::->O lJO X.\;;C1M~::»TO. diz <JUC 
Lre Deputado muito u lronn1m. 1á,1;; ncst~ i:a.so lª s;1a. _ie:·l·::i. n:ttal,_ o seu rnun1c1p10. n1111C<.L 
de gw~1·1·a. civil J.o lUo Ur.u1ü 3 J.v S::·l, o •J!':J.· co;1:;~ut 1u_~1ue t~nl p:; (~e '.na.1·:~a~<• em :irin~~ 
du1· ~nte·SI.\ :t ca•;iHeiro... º· •l)-::sUlt."l.S•<;, e com" e.-te:s inu1tos th1;; 1111ru1-

,., . .,. . , , , , .. . . . . . c1p10~ d ·. lt111 Gr:tmlc. 
O:;;•·-- ~ .. Am._,-0 _r,u;. a .1 .. mei 101 • Clt1!· .. n1.1 ~(tLS, conlhg1;11h c~tav:i. inn;i paPlc 1.10 mo 

R~o l.11·,u1• .c üo :::;ul n:co .wa i·e e8t:1 . .Jo oc sitw. Grande do Sul. t•o:ilh:;r·a1!:t est.lt un10. pa.rü: 
o S!~. CASSIA:':O "'-' XASCDIEXN - E" J:1cto do ,; crt:TO (ÜL B:.i.l!ia.. o~ comhu.tt1S l)Uú se 

que no Rio 1 ~mtiile L1o Sul :1iio il•1n1·c '~~t:.1~ !0 1le1«1m Jlü Ri1i Gn1.11de do Sul liJl'atn menu~ 
de sir.ítJ. de fo,·crciro [l.. Sl·tt:111l.l=u, cúm<> é cc1·:0 Jl r"~judida.es ás •ii-m"s d<1 Repu h!ka rio qnc 
m1nbero rp1e, 1.li:s1le o pri111~i1·. ) rn11rn,,nw . .:ou· <:st1~,; que se :1c:ilrJ.m 1!e rhLr na 1l:Lhi1~. Uas 
sit);.•:'CIU· ~!'. O i-;i.~<l 1.l :t rfo'\"C>IL11."í •• fc:l1·:-alic.,i,:1 .. j f,,r·ç:t~ f1 •.- l.eraes. ue •·irico mil itom!'O~. Jn:Lis OU 
co1r:io. um c:t:;11 n;v:!on:d_. " 11·~!.re lki •H!...1lv l 1 ~1P11< :"~ ~" mo:·rl!mm e1n luta o lir;1\·o c~1ro1 lul 
d1zra 1~v·,~ sc.br~o 1_t lh-!~:.J :; 1~~ es•_ao ite :"i.:c\ ,t~!·\. ~a.h~· t ,~ h). f1 U ~ ' c!)1nma.nda\·n,, alm~. uru 2·e~1-
p;u·a concluir 1p11:; ~cl::n·a. extca: p<n·;uw·:. a. mc.~u~.o ela. i'~nr\·1~ ttt bri:.:~ullL dl, Esta1\ú. i\a. 
idén. 1!;3 r.:ccrC~<Ll' 0 (:.-<ó<l1fo ~<;) >ÍÚO p;im n ~'O llfl;Jg l'l.lç:"i.u de C: ·1111•.ilH. ~10 (jllf~ !lll .c;:tloe, j ;'t 

Ballh. des:q 1 1xircc~:1un qu:l ll'I) c111'1l11eis uo l•x1:1·d1o 
:\~··:·:1 p r:·;:rrn>:L: c;u.1fl(]O c:o:1:· :1;1111 1-sr.e 11:tci,,n:il. e;u!a 11mL1111:Lis 1•a!Orl1:'0 +i 111;1i::; de 

mo,,·i1nento ,J c; r~b»l 1li ;~ ,·, u ,; ., fü:!:L'i:.<mu d<: 1 d:ca1h"l .-~ R .. p•1il1íc 1. jit 11iio ~e, rl'li!l'i111lo :tns 
Cau:.r•lo>'. C1•1nn 111dhür 1101111• l <!'."1h:o "!, orlicin.l!.c; inh!c-iur·os. Tudo,, mu ndu~al>?. <J ofc!:<-

A 1l.-;- <;redi lo" tudo •pmnw h ;i 11.! 1k1 : '.:•~·:t- tiuo quo t;:1·e a e:.: petf ir.-:;io ol;J coro11d :l!urcir1• 
Qücs v1n - ~ i:11 :s ""IJ!'{' o <•:>,u1 11 pto. o '!:L>"O •!e\°:\· t:c:;.1!•; e um faet.o iioloro~o <: cr 1w cus1.u. m ui to 
11 ut!o,; 1.•x:i~te ,!e,;.'~ nu,·c111b1-i) .1,) a 11110 p:•s- a repeti1·. 
;:;:vlo. i .~ r,(\ é. :"•sete meze•. S·d~ 11wr.1is v i•f-u Sti~ mezc.~ dévois d •i <:onlla:ir~do o Es
o E.5ta•!v rlo Riu 01·:u1tl ~ •lo Sul ,.,;u o >r:u.!o do I i:vfo d o 1.:.io Grti.n·le do Sul, foi oJecretüdo 
sítio. 115.0 o::;:r.ante 1er :•:•;;;t1·eci1fo, Íl)~O !llJ par:1 liL u esb<lo de >itio; nfü1 ~:tbe o orador, 
te:·u::r-n :nez t!a r<.;•o!u(·âo, um ;1r:;._ic:cw em p(1is, porque estt'anlit1. o nolmJ Deputado 
que i;e pe<li apu.r:::i. l;i. o esta•lo de ~:ti •.1 . 1n·o.jecto <lU'il sa f.d!c e;n estudo tle ~it!o p;i.ra. tL Bahia, 
tel'e o :tpo:o e o voto do nobre Depu1a110. conr1agrn.Ja l1;t >ele mezes. 

Setll mez.,i; ~ii.o 11a.ssa.di;S •fa conttu::;rn.çü.o no ~i'tlJ h;~ na.d;i. cmno um di;i depois do outro. 
simão do Estado d~ Bahh ; já cm~~ rerir<J.m :\ sentímemalida<le <lesta população, que ot·
comliutes 1~mito mab sau~ 1linolcnt(Js <lo ([Ue 1.tj•111 i1,;~va. as cn'º"~ vennellta$ e · punha as 
aque!lt:s que oc prutl uzü-:;111 no Rio r.1·a nde do lll:lo; n:i. cabeç"1. quando cinco mil homens 
St1l. {), p01·ra1:tn, <1 mw1 nr· uflo vu onde o nti- [d" ~x<::rdto n:i.cion:tl lur,av:i111 i~o l>ldo de 
ln·e L:epnw.d11 pela B:~hi:~ po~~:>. r!óf.1 ·11;1]1ar ;\ 1 ri 11 i r1w mil rn!JuiJlicanos do Rio G 1;i.:i1lo do 
km1'1'<HJ<;:i. tin 1·ep1·P..~~11tanw de i 'cn1u11.1lou<;o . / Sul, 11iio ~e L'<)in111u\·e ag-r.ea quuwfo niarcliam 
~fü.~ • . h "'m~\:'e1~1 •. b re;,, P-mine:nn <·h~J<J. _" 

1 

l:·iiit.e:s ,, h:~it>(·~ pa:•:i. o mat&J•rnro •lc C;1-
:.Sl'. <.~ <:ne1·a.I i ilh:e:·\n..,. le.ut l;r:tudo ;!.1l~<~r· !l-'U,::tn 111111(,S . ()l/"::o b,;nt _) 
1l e i: ~ i:L"lo de sitio l"·''~• :~ B:dúa .• <>U, pelo Ili\'- ltmnpen1l•J o deboitt~ con t1~ i o proje.:to de 
u•:is, verguu iaud•J ª" /er<t/c:r Ja. !ll\l lo1·iil. ;,'.'!YC!'· ~~t;1t!o 1lc s! tio nu l~io Gra.ncli.? do Sul, dissi:, 
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referindo-se a esta instituição da Cruz _Yer-1 da Republica; e, apezar de tud~ isso, lagares 
rnelha, que não comprehenrlia que c'.Lr1dade ficaram completamen!e desprovidos de forças 
era esta que ia ver na face dos que cabiam em estadual e federal, nao foram atacac~os pela 
combate qual era a côr poli.tica da bandeira invasã~ maraga_tica, que não ~onsegmu ~as
que representava.para acudir ou não ; agora sar o solo do R10 Grande, po~s que sabiam 
pergunta áquelles que se tornavam d~ senti- que,_ naque_lles poucos republlcanos, e!-lcon
mentos pela morte dos h·mãos federalistas do trariam peitos basta_ntes fortes para defender 
Rio Grande do Sul: onde estão os seus senti- a honra da Republlca e a honra do Governo 
mentas de amor e fraternidade para com esse do Rio Grande do Sul. (Apoiados.) 
exercito glorioso da Republica que marcha O governador da Bahia não queria inter
diariamente para o matadouro de Canudos 'I venção, pois que dizia que era um pequeno 

o orador não quer entrar na analyse do bando. 
procedimento do Sr. 17ove:rnador dB: Bahia, 
procedimento este que e hoJe de domrn1:0 pu- O SR. VERGNE DE ABREU-O Estado inteiro 
blico, em vista da publicaçao do relator io do repelle esse movimento. 
Sr. general Solon, publicação feita em um 
dos orgãos de maior circulação desta Ca.pital, 
O Paiz. 

Deixa a apreciação dv Governo e o julga
mento do governador da Bahia á opinião es
clarecida do paiz. S. Ex. e seus amigos que 
expliquem como 500 ou 600 homens mal ar
mados se conYertem em legiões de 6.000 
homens, legiões capazes de abafar q uasi por 
completo a expedição Moreira Ces8.r e capa
zes, como se viu ainda ha dias, de envolver 
a columna do generaL Arthur Oscar, si não 
fosse o soccorro prestado pela columna do ge
neral Savaget. (Apoiados.) 

Não quer entrar na apreciação dos tele
gra.mmas do governador da Bahia, que, por 
um efl'eito miraculoso, para explicar o retar
damento das operações de guerra, enche e 
vasa o Vasa Barris á sua vontade. Outros 
que se incumbam desta tarefa. 

O governador da Bahia que leia o libello 
accusatorio contra elle publicado pelos seus 
proprios amigos da Bahia e que sáia delle 
como melhor puder. 

Não deixara passar sem reparo, e este é o 
ponto a que queria chegar, que não existe a 
menor paridade entre o governador da Bahia 
e o governador do Rio Grande do Sul, como 
se tem querido propalar. 

Não ha paridade entre o partido republi
cano da Bahia e o partido republicano do 
Rio Grande do Sul. Não ha paridade, porque 
a insurrecção de Canudos começou em no
vembro, e do exercito federal, ao que consta 
por dados officíaes, teem seguido mais de 
8. 000 homens, afim de defender a honra na-
cional, alli ultrajada. . 

O partido republicano da Bahia, que tem 
92.000 votos a dar, ainda não teve 5.000 
homens para mandar em auxilio do Governo 
e para desafi'ronta da Republica. 

Não ha paridade, porque, quando o exer
cito Nacional se batia nas campinas do Rio 
Grande do Sul, em numero de 5.000 homens, 
irnmelliatamente, ao aceno do chefe do par
tido, o actual governador, surgiu uma legião 
de 15.000 homens, que correu em desafl'ronta 

O SR. T!l\10THEO DA CosTA-Repellem em 
palavras e não em actos. (T-rocam-se apartes 
e o Sr. Presidente reclama attenção.) 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO pede 
que se lhe mantenha a palavra. 

De duas uma: ou o caso de Canudos é um 
caso nacional, tão nacional como o · do Rio 
Grande do Sul-e nesta hypothese não se 
comprehende como o Estado do nobre Depu
tado cruza os braços e não auxilia sufficien
temente a força federal; ou o caso de Canu
dos é inteiramente local-e nesta hypothese, 
a União não deveria tei• mandado um soldado 
só do exercito. 

Si elle é local, a · União não deveria ter 
mandado para mais de 8.000 homens, muitos 
dos quaes não se sabe si voltarão aos cari
nhos da familia e aos a:ffectos da Republica. 

Si o caso de Canudos é nacional, como é 
que o governador da Bahia e os nobres Depu· 
ta1os cruzam os braços deante delle; não cor
rem em auxilio da força federal, SS. EEx. 
que dispõem de 92.000 votos~ · · 

Não sabe porque milagre estes 500 homens 
se transformam em legiões sufficientes para 
fazer destacar os bravos generaes Arthur Os
car e Savaget, á frente de 6.000 homens bem 
aguerridos, 

E, no emtanto, diz-se que esses fanaticos 
compõem-se de 500 homens, inclusive mulhe
res e creanças mal armados ! Não ha, nem 
póde haver parallelo entre o Governo da 
Bahia e o do Rio Grande do Sul; não ha, 
nem pôde haver parallelo entre o partido 
republicano da Bahia e o do Rio Grande do 
Sul. 

Lá, os civis corriam logo ao primeiro aceno 
do chefe; na Bahia, elles ficam em suas casas, 
esperando que o exercito nacional desaf
tronte a honra da Republica, ou então que 
Antonio Conselheiro siga para deante com a 
sua propaganda fanatica e restauradora. 

Nó Rio Grande, ao primeiro movimento, 
correram legiões de seus filhos, ao primeiro 
aceno dos procerts do partido republicano 
rio-grandense. 
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- O SR. B.\n.OOSA Lnu-E a. i~so respon•1e-se f _O ulti mo moti\·~ que o _trouxe:~ ~ribn:a.a 
co1u silencio. (Troe. áni-,.-e c.11ar1es.) foi o contra boletim omcml da mss1dencm, _ 

. · - _ . go-.rernis1uo ou que melhor nome tenha de 
O S1~. CASSJ,~NO 1,0 :S M CI>ll"iTO- )la Hnhm., s. P:mlo. _ 

1Jmle ha um_ p~trt.iÇo ~u~ lli~pve _de . g~ _ r)Oo 1 Nessa respos\:I, que se proeurou d.<\r a. 
''oios parr• d;i.r" um Senado1·, nao h_a. ;-i.OOo Cru·t"' aos P,mli.,tas do seu emiaente ;i,migo o 
homçl'l:s c:i paz~s de .§.efc~der :J- Repu b!rna: . . Sr. Genera.l Glicerio, encontrou tim periotio 

o a.o G.i·ande nao ·;>óde drsr~r do ma1» .ªe qno niio pode dei::rn.r pas;.i,r mais días sem 
80.(lQO votos; .mas . o orador t;ara.nte . que~ u 1u proteste.. · 
<l não ser os mval1dus e o~ -velllos, r.o<lo::. E' o pe:•iodo ulterior i remes:;n. de auxilies 
s::i.\Jerito cumprir o seu.cfo\."er em defe;;::. da. pecuni:i!'ios l'oi· pane de.S. Paulo p<lra. o Rio 
Republica. . . . Grande C:o Sul. 

Nilo ha. portanto. pa.1•i1l:i.de entre o G:)\·e:-. Decf:n:i, de>:1.fia.n<lo conte$tação, que o The· 
no da Bahia e o do Rio llr<mde diJ Sul. souro r1e s_ P•mlo não t:nvio!1 ao Thc:souro 

Mas l'e!e1·iu-se, ha. ·pouco, v nob1·~ Depu- ''l' Riu Gmncfo do Sul 11m ,,·, ~·inte1 n. 
Lado, ;i. uma phra5e taHi:ts VC7.es c'xpwr:t•la, ;\ ver\\"'"º 0 e~ta ·: cxp!o:l i:1uo a r<:voluçilo 
r.le a.clta.r-se a revoluç;'i.:J estt·au;,:nlacb · fí.::1\er:~listn, ::.pós:~ tumada d,;, D. Pcd1·ito , o 

;,1arcll~samas forç:ts: uma. "ºl~mna leg~•l c:;pirito r epublíc;m0 dl' :S. P;uilo· ;t;.!it11t:- se. 
· e oittra de l'ebeltles. _A ~·~~(·•hlcfU;!l<1. Cvm••Lie houn~ dilforenr.es •,11c,:ti11gs e o bern?mei· ito 

co>tume. rl:t le.!!<ll. E1$ >1nao qun.ni!o ll0$
1
car.f· i:o1·ern;idor tlaquell:t t .. ,rr•a, ent:lo o h1.1nr·:vl1J 

pos \li! Ina.1:1 lm\J.y -. ot~tl'3._ colu mna. re.)el•:•e Sr. Her110.rdí no de Ca.inpos, poz ó. disposiç;'io 
consegue umr-;>e a p1·:1i:e~ru.. AJ;le7-:'Ll' da tl~r- do Tileso:ir·o Fe!ei.~ü dous ::nil coatos do 
fereoça. nume!'lca,_ ~ d•v1s;Lo rer.ubb<:'.2-_m,_n<v) IEsl:tclo ele S. Pa-:.tlo. 
deixou <le per:>egu1l-a., nem pCJr lSi\O Jo1 d1m :- Jfa umli lei úo c.,ngresso f1'1ra :i.uxilitir a 
nuiuJo o ardor àa.quelles Ol'a\"O;. ll a.pezar de União a. sttstent:.1.1" ;1. "uert~~ ci,·il no Rib 
twlo isso. os rcvoli.o.;;os nii:? cun~e':,'Uir"m ficar Gmntle elo sul , q1rn étltão era. consiuc1·a.da 
se.nhore;; do ct\mpode a.c<;tto.. . . em::>. Paulo. comu em t<Xla. parte pel(! espi-

D;i.hi a revolui;ão vern, como se diz _la, <•P3.· rito I'e[11tblícano, como um cl:;O nac!onn.L 
nh:tu•lo 8ompre, nun:::a m:i.~ tomuu pe . 

Quando elhi. conseguiu reunir to·~os os seus O St;. Riv.,n.wn Cnm•ih ,\i um a.parte. 
elc:mentos am face de 11ma sü das no,sa.s co- o S1;..C.\.SS1,\>;0 J}O N.\.SC1~1t:xr<)-Nii.o seu\lor, 
lumnns. e ~ta mesmo os ,·enceu '~ à.er!·otou, a. foi dinheiro vindo para os ~ .. Ct-cs da [ niiio, 
1·ev()i11çã.a e%a~·~l i )•So f o:io estrangul:lii2.. ~en"ro~amente otre.reci· I·) pelo Con!fr·~~s0 de 

E:-Ses elementos rev(1iucion;:.rios fcr-am de $. Paulv e pc1o seu g;,vernadot· par<~ su.,:tcn
veuc:ida <1.tê a fomteb-a tio Esta.do, t1~1.nspoz a ta.r a. ;..:uena ci\·U. 
E:ih:i. para. o E~tado Oricn<.:il e si uão_fôr;t "in- O oro.dor ai11da f?.z!a parte elo gon,1·no do 
forrençât; iudi::bita que essa RcpulJltca ma.1J7 M<trecba! Floi·hmo. <tu:indo, cxtincta a. 1·evo
teve para com ao rorç~s IDL\l'11g:i.t:1~: como e lu\,fio 110 setembro. 11.omin:tdo aqtH~lle rno •·í· 
sabido do mundo inteu·u. ell!l.5 nu.o wrmm meu to tnsurreeci-01lal , o E:.:ta1lo de s. p,wto 
pei·t~1rba<lo o soecgo da. tel'l'a gaúcha. reclarnav;i do GOYGrno 1\:i. União. ji ent<\o 

Fica assim respo11dido o aparte do nobre mais dcsoppi·csso n re>titni~ilo do:> :2. OOO :l.!00$ 
Deriut.ldo. emp1·esta<.los éonio a11xiho po.ro. manter a 

o Si:. Pi:->To º·'- Rocn.\.-Julg:u•:tm ta.refa ~uer•ra ch•il no l'-ío Gt~J.nde. ~ i e Go,'et·no (l:i 
m;\is facil ati-avessn.i· algun~ Estados Uahio re~tituíu ou não ess1l qtt:~ntia e1npre;;-
pa.m Yireru depm· 0 ::;,., Flor·iaoo Peixoto, do titdn.. tligu-se il...""irn, pct11 Eshr\,, ,1.e S. Paulo 

rl P , pam 111a:ir.er- a :;11err-a civil, u."i.11 púde :i.lfü.·que •~pproxímãrem-sr . e orto A1ogrc para 
d S C.tst"ll o· mal'· eporeu1 o i.·. "

1 1 ~. ..\ssegm·.i que ê uma. d idda ua União pm·a 
O Si::. CAss1.u10 oo N.\SCDIEl'iro- Provado, 

1 

coin o Thesouro lle S. Paulo, di_yi<la tat:vez 
por~nto que nada ba que estranhar em que reconhecida pelo Congresso . Desana, porem. 
se pens~ decreta.r o estado de sitio p.1.rao contestaçiio ~- ~mpraza os au to;res claque~le 
Estado ela Ballia conflagrado; que o argu- documento pou,1co, p::ra virem dizer :10 po.1~, 
meato produzido pelo Sr. Seabra proiluz <'~m- (JU:•ndo, em que epoca. , em que logar 
tra s. 1-::x:., mesmo porque é sal.1ido qtie »·is ::;. Paulo entre:;uu 2. 000:000$ co:nu presente 
ou sete mezr~s depois de c:omeçar a. campanha ao Hio GL"Lnde. 
nu Rio 1Jr;1.11:1~ 1lo .;;u1, ,·iv_eu o Hio 0:-<.n.ue I .lú domim.rlt• ;i. r evo!t.a, _ó c;l'to qnf o h_~n~
s .. mpre em !!1t:0 ate :l. ut~1m;\ 11h:1.,e ~lo .1..0- I tn~l'ltcJ r1res1d"m.e <lo E::~~~uo, ·I~: s. l '.,~lu 
ver110 do 'l:i.l'ech:i I F lor1;;.n11 ; •1::F 1v10 e de- 011.,~-ecP.11 :i.(l Es!:i.clo do 1~io G;·anr:9 ·'n ~ui 
a.J.mi l~•r 011e p:;..~s:itlvs ian;l;(:m _iá:::ds •'U ~em ; 111i! c;orahiua.o: ÃfauSé:r e fo;·a111· e;;''" C:ll"a
rneze.• •IP. ·1u1 :~s IHJ Esr•••''' ·l:t H1\l1i;t, :1.[~m .. ni ! l .i11:1;. '111<1 cust:q·.i.m o t!inhc,iro · i~ S . P:•n lo. 
_{leça o sitio µat'<l esi;e 'Estatlo-rcstu liquiilar 1= om~1:e<:idas ao Governo ?o Wn Gr::111Jc que 
um ultimo ponto. s~l'v1ram no glor1uso d1<1. do cou:.il.ia tcj c.le 
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Cai·ovy. em que cabiu o mais andaz dqs 1- ma1•cba.ram para as cc.mpinasdo Para.gua.y 
i:::uerrilheii·os, qu~ por parte dos federa.listas a defender e <lesa1Irontar a honra do então 
se a.presentaram na liça. a disputar o g-o- imperio. nuDca perguntou o Rio Grande do 
,-cruo. Refere-se a Gumercindo Sar:ii va . Sul, pequeno :cessa época,_ nunca pe1•guntou 

Fica, portanto, consignado a,ue do Thesouro dos milhões de paUlistas, que então ma.r· 
de s. Paulo ·não sahiu vintem algum para . ·chara.m. . . · 
o Thesouro do Rio_Grande do Sul; que.º emi- O SR. BEL1s.uuo DE Sot;z.~ - Marcharam 
n~nte e ho~rado ~r. Dr. Bernardmo de muitos ; e depois, naquelle tempo, não lu1. via 
Campos, entao pt'es1dent~ de S. Paulo, 1n·~ um milhão de paulistas. O nobre Deputado 
sent eou o governo do Ri? Gro.nde com.m1l deve saber ·que s. Paulo é um Estado 
cara.binns Mauser, por 1sEo que, tendo-as ·novo. 
atlquirido e c,s~1.rido findo o perigo que cor- 0 ·s p . • ~ : , 
l'er-.i. o seu govemo e as instituições repu- R. LINro vA::;ADO d,\ um <i.patte. 
blicanas, que elle com t.'io ac1•ysola.do amot· . O. Sa . BEr.JSAll!O DE SouzA ( com f orça )-
defendia e suster. ta va. elle as podia dispensar .Rid1culo porque~ . . . 
a out ros correligiona.rios e amigos, que Ma.~·cbava_m mu1tcl$ e com muito valai'. 
ainda tinham a.dver;;a rioi! das instituições Esta e que u a verdade. 
Jlela. frente_ e que aincla se batiam nas cam- . O SR. Pux:ro CASADO . .:..... N;'io estou coutes-
pinas do R.10 Gmode. tando. 

o Ot~!>r não sa.be que noções de fidalgo o SR. CASSIANO DO NASCIME.NTO-ÜS nobres 
cava~heirismo teem os representantes do r:o- i•io-grandenses do sul, cumpriram 0 seu de
vermsm<? de ~ .. P~ulo, q_ua~do_ se ~ue- ·ver. defendendo a R.epublic:i. eas instituições 
cendo a.te ~lo~ nM1s co.1:1mun, prcce1~ns. lazem procla.madas a 15 de novembro, como a.ntiga.
um f;tvor- noJe para. a.tirai-o amanha 8:º rosto mente cumpi·iram o devei· de desa.front&r a 
<laquelles q_ue receberam o b~nefic10. Es- hoara da. Patria, sem indagar onde fica.ni as 
tranha. entiio a f(<"?te do ma.mfe,to que os fronteiras do Rio Granàe do Sul e onde ·co
representa.ntes _tl<;i Rio Gran":e Eº Sul este.la:r:n meç:~m as de S:i.nta Catharina. (A.poiarlos ; 
Jl9.,!la.Ddo esta 1hv:1d_a. de gr-at1dn.o com a mais muito bem . ) 
d_~clara.da. oppos1ç:co ao governo de um JlB.U· Para elle•, a Patria e uma e unica (apoia-
ltsta. . dos) ; onde quo1· que efü. softi'a um a.gg:ra.vo. 
lgnc~am ~s. ,E~x.,.. que. no ~10 ~rande do ond~ quer que as instituições corram perigo, 

Sul as .onsc1enc1a~ nao se mer.,adeJarn. o llio Grande do Sul, como um sõ homem não 
O Src P.l\.ULtl'\o CA!{LOS - Nem em São indaga. quem vem a.traz de si, cumpre o' seu 

Paulo. dever . (.illuito úe;n.) 
O si~ . G.-1.ssrA!'iO w NAscIME:'\TO - Não se Não vê, portanto, o conclue em que no-

relere a S. Paulo; falia do Rio Grande c;;õ«s <le cavalheirismo ou de fidalguia se es
do Sul. tri'.;ara.m os signat arios da.quelle (locumento 

Não hn., po1·tanto. que es t ranhar que, político para v ir lançar em rosto a olrei·enda. 
tendo recabido :11íás mua gentileza., um 'favor que fizeram O.e mil ca.rabinas, porque nada. 
de um g-overno ainigo, se poss:i. no di:t se- mais 0Jfe1·eceram com que desa.trronta.r di
guinte censurar ou d issentir do Ulil governo goa.meute a Republica. 
úe um llllio daqnell:• ie1·1~l. que aliá:s, como O que püde :1sseverar nos governistas de 
já. tem dito. ua tr ibuna, ainda nã.o edificou S . P..i.ulv c; .quc os rio-gra.nrlenses souberam 
cvus;~ algum;~- 1le real e •1e pr0tluctivo nest.e honrar as armas. que elles l hes deram (apoici
paiz. ( .-tpoiados e t1<70 t1.poiwios. ) elos), que com ellas bateram-~e nas ultimas 

Nilo sabe que noçVes de fidalguia e de pb~ses da revolução do Rio Grande e que com 
cavalheirismo lia em lancar em rosto 3.0 uma dessas armas sepultaram o ma.is audaz 
Rio Grande do Sul mil armas, para sustentar guerrilheit'o, que incommor.lava as iastitui
uma. luta., gue nã.o era do Rio Grande do Sul, 9ões republicanas, naquella.s pa.ragens-Gu-
que era ullla lula nacional. (.Apoiados.-;) mercindo Saraiva.. 

O Sn.._ 'N'rLo PEÇA""rL\ - Apoia.do; e de U)1 SR. DEPUTADO -E Saldanha daGa.ma.. 
s. Paulo t.a.mbem, porque batida a revolução o Sr:. CASSIANO DO NASCIMENTO - Feito 

· no Rio Grande, estava b"tirla a de São este protesto, esta declaração. 11ara que não 
P[lulo. corra mundo, sem contradict:i., a historia. ou 

O Sr.. CAssr.~:-;o no NAscrnmx1·0 - O ballella •lo n;uxilio pecuniario prest.'Ulo po1• 
Sr . Presidente representa um Esta.do, r1ue S. Pn.ulo o.o Rio Grande do Sul, julga-se de;;
contribuiu poclero8am~nte, n~s lut:i.s -tlo Pa- obr igado de um compNmisso, de um dever 
i-.i.guay. com seu sangue. e s:'be 11uc,, IJUan.10 de honl'a e sent.1.-se. certo do que o cumpriu 
os b1-nzileiros rlc todos oo; T~;;tado~. ~ntiio pl"o- C<)m fLltive;r, e t1ignid:tde propr·ias Ja SU3 ter-ra.. 
v incias do 8!':1zil - os l i:thianos em gran<le (.Jlfuito bem ; 1mtito lie»i. O orado,. e com
parte e principalmente o Rio Grande do Slll p1·ime1itado.) 

C:1.tn:u:\ V. 1 H 
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O ~r. Presidt.~nie-:cTe1n iJ, p1tlt1\"l'::. 
para. um<t explicação pesso:tl o S1·. Victo1·í1w 
Monteirn. 

b:rnca<la, qmllque!' insinuaçã°•) que porren
tur''· pude,se fo;•ir o,; brio' de S. l·'a.uJo. 

O ~eu nolJre <Ulligo ~- cornpauhei:·o úe b, ,n
cada J izl;t que o Riu Grande {~o Sul. em toclas 

o §r. '\rictorã no l\:1oi;tteh·o a~ epocas. em qu~ JiWig:tWI. a Rep1iblica ou a 
{para· "uma 1::::pli.-nçiJo 11es.<o•tl) - 1\<°lu v~m hom·a 1!a 1nt1·i3., sc11tpre co;-rh presuro;;o, 
fa::.er urn diocur>o. _velll ~implc~rne;1Cc 1iar '"" ~U<t dt•fesa., o com isto não q_uel·ia. dizer 
umc: explicaç-.ão ti C;i.mara t!os t;rs. Depntad···~ qur, :<iio eli,~$ os Ull iéos · patr•iotas. 
e o ru.z: i1ru1•ocado pelD inc'i.dértte. qu~ ;1.c:i.!,,~. ::-:c~te ya.rt\ct1\a.~, a.te não pü·,\e de manui.l'll. 
de da1•-se. aJgu1:1:; se:~· esquecido o Est,.·lo ae s·_ Paulo. 

E' •er<lade que o E;t::id.o de s _ l-'aul•) não 1 AJ,O<W•ú·'- ! 
remetteu parn.· o. Gorm·no do Riu Gr~1üde 1t,1 íxt1:la. ~Sta explica~ii.o. quero que fique con
Sul im-pQrt<LOcia ue urtle1n al~urn<i. <1- nfi::i ,-er si,,,·nado nos .-lmwe~ o uc C' l~io GrRnt.le do Sul 
uq_uella !WS conóliç(ie~•~ qtH: a·:;,b<i. rfo se l'•~- nii.o r·tcelJt:U. conlornic explicou o seu col!cg;1, 
ferir o seu illustre evmp~~nht:il·o .~e baucaJtt. · n-:n unico ceiül de s. Paul1.1 ou 1le 1;ualqu~t· 

O que ú füçto, o deve rl'f~l'il-o ;i, C<;.-- our.ro E~tado •1irectainei:rn; apena.~ mil _.rmas 
mara, ê mn actn Je b{'U('rne:'0ricia do íllu~- de 5.0tlO tiros ~r·uciusamcuto ceditias 11elo 
tre actu".).l M\n1,;.tyo d:\ Faz.::ith, qu:mtl<> "itlu~tro Mini;.1·<• àa ll:~zer1da.que então exe1·ài 
presidente 1lo Esta.do 11e S. P~ub. <t·.:to de 1 o <::::rg:L' de !'resillcnto 1le S. Pa.ulo. ( N11il1> 
Lenemereucia que j:'unais o Ri1> Grande 111.> b~,11. ) . 
Sul e,;cureceu e o seu u~b;:e c'-'lleg~~ nilo cO!!
testa._ 

O orador exercia. nessa ênoca, u l•.1!:ar d" 
:Ministro Plenip1Hencia.r!o Da.· Rcpu~•:ié<t Ot·l
enml ; e. depoi5 d:t entm.1la eh é.,r1 na,!ra le
gal na nossa bahia, dhigiu um ;i.ppel!o ao 
iUustre Pre~idente de S. Paulo, do enti!o, 
sen dístíncto amigo Dr•.BernardinG rle Campos, 
soliciumdo de s. Ex. q ne cede.m3 ao Rio 
Grande do Sul I.OOU armas de 5.000 tir1•s. 

O~ ... _ i~~-(!s\d<:!nt.~ - ll:weudo nu
mer·o. vuu inte1•romper a discussão iío pro-
jecto 11. :)2, d.i J U95, :Lflrn do proceder <i. rn
t~t· . <1o de divet·:;os requor-imentos. 

S:i.o s uccessi vamoulf! postos ;i. votos e a.iipi:o· 
vados o;; seguintes 

REQUllRI)!EXTOS 

q_ue ex1sti:i.m em.ão em ~lom.eviúl."O i~ •1ispo~ Requeiro que esta Cn.m~•rc. com·idc o Se
s~ç·iio de S.Ex., afim de que c:_,n~inua::sem os m<do a i:ornec:_t· imm Corrnnis~iLo )!ixta que 
rit•qi-andenses. a b:tte!'-se em, delesa da. Re- pt·<>:Ymli1l as mc:.!iJa; Jepcndent~s do C1Jn· 
public~ no Rio. Gra.!lde do ::inl. _A este av- g!·~sso F'c.lCl':tL pn1·a q llü po~~a o GO\'él'!lO 
peUo S. Ex. 1·espon<leu da. ru;i,ue1l'a. a. m;~1" üUX\\in.1· <t lavom·a J1, t~lfe. 
cabal e que mereceu 11'; to<l.os so ma101•f!s ap-1 , . · ~ · · -
plausos e ma.ior gr·atiri[o. {Apoiados.) . . .,:sa~<l /la~ :;:=sut~s, lo <l!! JU!!Jo de 1891.-

Pode proclamar •~ Carnarit dos Deputa- ir le/or.. 0 .lt~.,.i .• 
das e ªl' paiz que <::sse olicretil!~ento <1e eutão 
foi um dos se1Ti1:os talvez rn(lj~ i1J1porLante:,. 
que S.E:c. poc!ia te1· p1·esladu ao Rio Gr-;incle 
do Sul cor1ti•a a reYOlução. r1ue S. Ex. Lam
bem coml-atia, co!ll tauta dedicação, {:OJ11 
q_u.:mt:.i. li o faziam. 

Dada, J:lOl't!.lnto. úSfa ex11liC'.lr;;ln 1l~S(~ 
facto. pelo qual tudo:;os r-epi~esemante:; 1.lo 
Rio Grantle do Sul e todo o Est;;·Jo Ju Rio 
Gl'ande do Suls ão gratos a S.Ex. (.4.1;ofr:.dos) .. 
cu,ja benernerencia e cuja dedicuc;ão à Rerm
blica ~ão os primeiros a reconli~cer e a pi·o
cla.mar bem alto, niio entra1·a nos s.emi
mentos, na pouca generosidade dos senti· 
mentos, que cl.ictararn aos subserlpt •res <la
quelle m:u1íf&sto, <JUeren<lo alal'dea.l· um ser
viço pi-estado ao 1'io Gi·ande do Sul,- em 
é poc" nera.sr.a. para toilos. ( .1púiadfü.) 

Nio pó•le deixar Üe ~centnar, w~,;tlt ml)
mento, o incidente que u.ca.i.><• de se ,·crifica1· 
nesra Casa e que l0vanwu protestos da parte 
do nobre lowkr <l'1 maioria, 

S. Ex. procur-ou enxergar talvez n;is p:da
-vra.s do seu illuswc amigo e companheiro de 

RQqU,-,tro qu<.: "' Co\n1n1ssr,u ue Justi~« e 
L1-'g-is!aç·ão, examí•1arK\o 1J 01·ç;1mento iJo Es
ta1lo de Per11aml:tuc.i, p:n·a o exercício •h: 
lS!l8. int.er)J<.lnlw. na.1'e<.:(,r sobre a e 1nstitucio
r;ali<latl•: Jo § 4·~ 110 a. 10 1lo ;i;1·t. :;0

, qllc 
c1·eo. o i111postv de G "/ .. sol.!1·,; os generos im
pol't:\dos tle outros E,tade;s e <Jlle tealmrn 
~irníhre~ no .E~ta:lo, teudo em vistl!. o are. 7" 
e outi·os Ja Con~tituição Federni. · 

Sal(!, d<Js s':s5ües, li clu julho · de 1S97. -
Cvelh1.1 Clri{i·a. 

H.eq ueiro que :i. Mein. da Co.mal'a solicite do 
Prc5i1fohtc da ltepublicit, por inte1•medio 1lo 
Mini~tet·io das lkh<,.iies Exteriores, cópi<t do 
JH'ojectc do t J'i1.w.do sol1re limites entre a. 
Frauça. e o Bi·azil, env Í;•do ª'' Governo pda 
Lcg:a.Q,iü Bra.t.ildrn. e\U Pa.ri'l.-, e bem 1~ssi1u 
,-ôµia J;.L CUI'l"t'S]J011de11CÍi\ 1·ela.tiV<L •t cssu. ue
g'OCl<•t;flO tl'~ca.rla en trc o 1Iinbterio Jo Exte
rior e os Sr."- Piia t• Rio Brnnco. 

Sa!a das sessões, li 1lc julho de 1897. -
Afoindo Gw,.1,-.af,a1·n. 
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Requeiro que. ]lor intêrme<lio d:1 Mesa., se 
solicite üo ·sl'. !\Iini~tl'O da llldustria e Viação 
a. rerness:~ niio ~ó das infúrrna~ões constantes 
do re~ ucri::nento approvado em sessão rle 8 
de .i unlto de 18~)7, como ainda. os pa.re·cercs 
rehttircs ás consultas feitas :is respectiv;:s 
secçüc> desse 1Iinisterio. poroccasii'io de serem 
dispeusai.los os empi·egado;; pu hlicos com ma.si 

. de 10 ;moos, de que tr<1.tei no Teque1'imento 
:i.prestintado e apoiado em . sessão de: 13 de 
ju!ho de 1897 . · 

Sala das ,..essües, 19 tlc julho tle 18'J7. -
Rodol11lto ~1l;l-cg. 

Requeiro que o Governo, por intermedio 
do Sr. ~Iinistro 11a .JnstiÇ;a. e Negocios lnte· 
1·io1·e~. informe á Ca.mara dos Deputados 
llm que lei se fundou para. c:ont1~ictar com o 
sr. 1>1· • • José Hygino Duarte Pereira. min i;;tro 
apo~entado do Sup1•emo TrilJuna.l Fotleral, a 
consolid;i.ç~"io sy:;tcmatica. tias leis federaes. 
e riue 1~11vfo á. Cam:i.ra c.-ópia elo contracto ce· 
lcbratlo com o mesmo funcciona.rio ::11>0seu· 
t:ulo. 

lia do ser nro~·.i.velmente votada, tal como ha 
mister·quê ~ füça.. • 

Exprimindo-me deste modo,Sr. Presidente, 
quero signific..'l.r que este ::.nno cumpre-nos 
vôr tel'mo n este mau habito do a.rma.r o Ge>
verno com uma lei da ma_ior confiança como 
é a lei de força, incando·a de illimitadas au· 
tor iza.ções para que o Governo faça. o que en- · 
tender, atê oo modo de fazer o recrutamento 
do pe,;sonl que tem de prooencher os nume
rosos claros do exercito. 

Assim <Hne o Congr~ tem procedido a.té 
agora em rela.ç-J.o õ.s leis de tixa.ção ele forças 
anteriores, mesmo depois que foi instltuido o 
regímen republicano. 

Procurou-se fazer, e certo, desde 18\)3,a lei 
p1'i11cípal que é a ele conscripçã.o militar. lei 
comp!emental' n ConstitUi\:âO e indispensavel 
para a confocçüo do uma boa lei de fixa~.ão 
d" forças. 

A votação desta. lei tem sido protela.da. atê 
agora. contentmdo-se o congresso a manter 
continuadamente velhas disposições de leis e 
re:.:uJ.Jmentos provisorios em incompletos, to

S;da Ju.:; se.>sues, 19 (~e jull:o de 1&'9i. - tlos attínentcs a.o preenchimento dos cla.1·os, 
P1·cdetico IJ01·gcs. po1·\!m contrai·ios ao p1·eceito constitucional 

O S:1:. J?1·e!Õõidcn.ô!..c-Est.<~ndo termi· 
n:da.;; u.o votn.çiJes, e •ntiuúa a ~·· dis.:us:::i'lo do 
projedo 11 . 32, iie l89i, fü:amlo as forçusdc 
ierr;~ ~·aia o exerci cio ele 1 8\l.~. 

Tem a p:i.hwra o Sr. Alcindu Guan:Lba1'a. 
\'01,r:S-~ã.o ESkL l'rl!:!PllLC . 

O s 1:. Pr:.1,:s1m:xn:- T~m a. pal:wm o Sr. 
H~zenil Fuateriellc. 

!'epublicauo, que ji1mais tem sido posto em 
pratica. · 

E. jusb.mcnte ]lOr isto, Sr. Presidente, que 
entendo niio devermos continuar a conceder 
tal autorisnçã.o. 

E' certo que des'le o antigo regimen, desde 
1814, foi i.·oiad:~ uma. lei de·conscripção mili
tar. :\las. inícili:r.mente, os governos do no~o 
paiz não ~e tcem preoccupa<lo seriamente 
clc:stc nbSumpto, e e pum. Lastimar que no 
actual regi men. no regirnen republicaoo, ·o 

•) ~1-. 1.11:, •zo l·ril .Pou 2.c~uc•ll<.)- Congl'e;soco11sir1ta. que se faça. o mesmo. 
Sl'. Presitknte. V. Ex. é t1is1.en1unhn. de A tld<!so. 1lr. P:~t1·ia. e; um <los pt•imeiros de
qnc, dt:sLlc quo l'ui postv cm 11i~cu$~ii.o o pro- ;·erc~ do .::icladiio. Nenhum patriota póde a 
.iccto n. 32 da lei de tixa.ç~·lo Je fure::i.s <le is5o o:;cus:i.r-se a e por isso 1u~mo que M na
tHm paro. o :i.nno pro:i::imo Yiniluuru. cu mt~ ,·t.es civili?A'lda.s tecm leis e regulamentos que 
i1i,c1·c,vi par .. cu mprir o devei· de reprtisen- p1:e~cr~':cm o 1110<10 rigoroso ele se 1~zer o sor
t:1.n te da N:";ÜO. c •t ~.1isrnn<lo corn o.~ tlema.is te10 m1hta1\ con1 o. qual se dcterm1nn.m ~n· 
<-'Ollt>~as mi!itar• a. sustcnt: L~-ão d:is dou· I nu3:lme11te os contmgentes pam o exercito 
trina:; <.-onstituciouaes que devem th.:ar con· nacional. . . 
slgnmla.s nessa. lei. Et~tretanto, att~ .agora, o ~ue. c que se tem 

~ã.o obstante estar de inteir o accordo praticado entre nos ~ Autoriza-se o Governo, 
com o substitutivo o:!ferecirlo pot• alguns il· de~arrnado d~ .u~a.. lei de conscripçilo, 11 so
lustres collegas, substitutivo que eu, de bom :p_h1smat· o princrp10 r~gulador da <!_efesa na
gra.do, teriil. subscripto, si estivesse pl'esente c10na~. c~~forrne p1•ece1tua o art. 81 .~ 4° d.a. 
ua epoca em que foi a.presentado, todavia Const1tu1ç~o F~er~l. confiando-a aos ll!_diVl
julgo imprescindivel a. apres0ntaç-.ão de umas duos dt: pe1or especie da nossa popula.çao. 
cmen1l~ que pass<\tei a.justificar. Não fossem as escolas militares que teem 

C(•mo o illustre collcga. por Pe1·nambuco, fornecido con,tiogontes brilhantes de moços 
que t;io bi-ilh:mtc1nente di;;cusLiu e expia· <las melhores famil i<lS pm'3. as fileiras do ex-
11011 ll111 ti.etallle todos os assumptos tlv pro· t::rcito, e nôs só teriamas motivos pa.ra nos 
jeclo que se discnte, t e nho igut1.lmr:nte a covergonllarmos tlo t ristissimo papel que re
p1•eocc11pac;i'io inilludivel, me~mo con\'icção pl'~Cntamos, confinmlo a tão h.\ixa. classe. tla 
prof1J 11d3 de q11e o Sl' . Pi·ei>iclen tc 1fa Rcpu· 11oss<l. socicdnde ~ defesa e ii. integridaue <la. 
ulica. não tiara cxecuçUo a esse\ le i, tal como, Patri<•. 
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. OS&. f':oronmo 'DA CoSTA- Apoiado. Os! CIJmmíssão de niai•.inh.'L e Gueua não se 
Joi;na.es dt7.em q~e o 5~- Presidente lla .Repn- l'emie. 
blica, para ~st1ga.r mn seu famub de»ti- , -
nou-o ao exercito. · ' ~ ·· O :S1:l · BEz:ERP.JL Fo:\~ELT.E - Mas e ne-

. ccssat·10 que de ntissa parte façamos esro1-ços 
. O ~a. _ BEZERRIL. fO;'\TEN'ELL't':- Naquella . pn.ra quu a leL eutl'e em vigor com a .lei de 
epoca votou-se a. lm do sorteio - mas imme- forç~. 
diata.meute o Governo concedeu' a.morizaç;io · 
a. duàs sociedades particulares para funccio- ' O SR.. HEXP..IQU:·: VALLAD.\r:.ES..:...)!esm o não 

. narem pa:rallelamento, inutilizando os intui- é uma. neccssitl(l.dc rednmacla só · por Jiõs 
tos e os effeitos dessa lei, pois tinham a facul- Deputa'1os, mas po1•toclo o p~.iz. . 
dade de poder os sorteados se isentarem por O S_rc ·!'<'ZERitir. Fo'.'i:TEi\"ELLE - O projecto 
dinheiro. · subs~ttu.lt"o de que 6. ~ignatario o nobre 

Com e:treito, uma destas a.ssocio~l!s. oue De)lu tatlo · por Goy:1z. e as emendas do illus
t~ve sua. sede, creio que no Rio Gran<le do s·ul. tl'e D~putn.•lo por Pernambuco, o Sr. Bal'bosa. 
tmba -por fi.m ísenta.1· os couscriptos 1:1 -peso de Lia:a, r.hio _o su!fidente -para que o Go1'<'rno 
dinheil'O ! . · tenua 1uc1os de p!·eencl1er os claros do cx-

'Era. bem de ver que nm governo que taes erciúi no pro~imo nnno; mas não me couteu
cousas :prat_!cava, jamai_s se pl'eo~cuparo. em tarei_ com i;;to: desej!J qnl'. .ª Republica tenha 
clar execuçao a essa leL de sorteio militar a lei de consc1·1p('ll.O mtl!tar, pnr:i. que o 
voto.da no antigo regimen. ' Go\·ern.o ~nnualmente não ~e preoccupc com 

Posteriormente aos tmbalhos da Co:isti- a resoluçao de problema de tamanha ma"ni
tuinte, nós, os militares. que entilo faziamc•s turJc, muito ilillicil na realidade. A prinâpa.I 
parte do Congresso, em sua. primeil'a sessão di1ficuldade niio ti tanto por não se ter runc
ordinaria. nos esforçámos pa.rn. que fosse ..,0 . cionm·Jos f,,cleraes com que se poS>am consti
tada. logo,como uma das leis comptemeuW.res. tuí1• os e;ooselhos de alista.ruentos. 
a dawnscripção militar, dotando a Republica . O _Projecto de lti <•que me tenho referido 
com o systema. ou processo de rccrut.'1.mento d1spoe a.lf!'uma cousa de pratlcf\, mas f:ilta
recommendai.lo pela Constituição, que aboliu lhe_ a parle coe1·citl.va, a parte penal que 
o recrutamento forçado e que, ele accor<io com obrigue estes Juncc:ionu,rios a não Jeixai·cm 
esse·:pacto !und&menta.l do. Republi~ faeul.- de c~mprir os seus de\~eres, __ e;orn dl:ls1:nlpa.s 
tasse :làcilmente ao Gorerno, todos os' annos. fute1s como a.quellii a .que Ja. me i·eteri c-m 
o contingente de recrutas nece.Ssario; pa1·0. o apnrte, de _que em CEortv Iogar não se p&.le 
iireenolnmento dos claros d.o exercito deixa.dos lazer- o alt~tarnento porque as mulheres 
por aquelles que ·fossem completando o seu avança1·am e rasgaram os pa.pei;; e livros •.. 
tempo de serviço. Esta lei teve o seu c.>omeço o S1L HEx1:.rQUE V Ar.LAD.\RES - Fiztram 
de elabor-.ação. E' o !Jl'Ojccto n. i 5, de 189.'l, jagttnçada. 
adaptado pela CommissU.O \le :Ma.ri n lia.e Guer;·:• 
de então, <t uc ate agora tem cle!xat!o de se1· 
con\·ertido em lei por muitus difficulcladcs. 
entre as quaes figura, t;~l ve:r. com0 a :prln: 
c!pal, não se poder obwr com resultado pra
tico com.missões ou conselho,; par:1. os a.lista.· 
mentas na.s capitaes, como no interior llcis 
Estadcs, sem os quaes não se podem fazer o 
sorteio em todo o paiz. · 

Como :>e vê, e de urgente necessida..Je que 
esse :projecto de lei siga. os seus tramite., 
nesta. Camara, pa.ra.llelaaiente com o prnjec:to 
~e fixação de forças, e desejaria que os meus 
1llnstres collegas tomassem na deYida consi· 
d!lraçã.o este assumpto de maxima reJe,·:i.n
cia, a.fim de que, com m·gencia, possam ser 
ambos transformados em lei e postos cm vi· 
gor, a 1 de janeiro do auno vindouro. · 

Creio que sobre e~e mesmo projecto de 
1893, dispondo sobre a consCl'ipção inilit,,r, <i 
que o meu illustre collcga o Sr. Vallad;rn~s 
se reterin, discutindo magistralmc,nl.ê o as
sumpto; com a. competencia quclbe e pecufou·. 

o Sn.. HENll.tQVE V .il.l'...11.lH.1'..ES - Cr~io qu.e 
·devemos I>e1'der as es:perançu.s, porque a. 

o SR. BEztmmr, FOXTE1\ELLI- • - • escusas 
que não teem abwlutarnente seriedade . 

O qui~ toda a gente recoubc.'Cecorno uifücul
datle sé1·.ia. para.. IJlle a. lei 1 le con~crip<;ã.o p:o~a 
ser reil.hdade e quo se tenha coubecimentv 
exactD da nossa 1iopuh1ç~o. Sabe a. Ca.rnara. 
~be o paiz inteiro, quanto isto é prolilem;l
t1cn. na.o obstante as ri uas teo ta.t iYas feitos uo 
sentiu'? de obter-se o reccn:eamento ger:11. 
Todavia eutendo._ que nes_tP; paiz. onde ha. 
tanta i:1·e~upn1;uo pel:i. polltica, pode•·· =e-l1:i., 
nos prune1Yos tempos, superar esta di!llc-ul
dade tomando-se pil.ra base do alistamento 
milifa1· o alistamento eleitoral tão numeroso 
e officialmente conheci•Jo. 

Os 72.000 eleitores que sn:tiragaram o Sr. 
Senador Ruy Barbosa dão indicio certo que só 
a Ba.hla fo.-neceri~ ma.is de 100.000 nl•mes 
para. o sorteio do alistame11t o militar. 

Quem tem o de\"()!' de comparecer ús eki· 
çõts J:l:l.I"a delega.t' attribui<;õcs e poder€S :trn 
:>tus represent.a.ntes cleye·esta:-rlisposto a,.<;siro 
como :1 ppareilladv para uefender to,los os 
~u~ direito:; e a. in.tegi-ido.de da Po.lri:i. 
(Apoictdos.) • 
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o sa. HEXRIQUE VA.LLA.».uu:s- Ha. só um OSP.. HE:>1i1QuE VA.Lt..WA.RES -o Governo 
inconvenient e, ó que o alistamento eleitoral é njo pôde cumpril-o norque não se lhe deli 
volunta.rio. autorização ; o Congre~o decretou. · -. 

o SR. BEZERRIL FoNTE:\"ELLE - Não tenho o S&. BEZEL'!.R.11. FONT.tNELLE - Por me-
Ci.J!lfiança no Govel'Ilo, ma~ digo que •. si elle lhol'es que sejnm·os nossos esforços em dar. 
estivesse disposto a. cumprir com os seus de· ao Exeeutivo . os meios com os quaes ·: fique · 
veres neste piu'ticu iar, ·o alistamento militar habilitado a nreencher os claros do exercito, 
j:i e~tar.la feito. O Congres$O JlÕlle estafar-se estou convencidó de que ·o Sr. Presidente· da. 
em fazer leis <tne o SI'. Pt'E'$idente ca Repu- R1!publica. não ha ele dar execução á lei de · 
blica. não. <\S po1·ii em é:xecnçào. (Apoiadas.) conscrípção militar . E não faltam quem possa 

O meu Hl ustre co!lega. citou um· exemp_lo, o defender .e venha alle,,"8.l' que essa lei é con
q ne.de novo.lembrarei agora : e a lei n. 403 t raria â. indoll':> do . nosso povo. que a nossa 
de 2·l de outubro d~ I8t1C3, que c1·eo11 o es- p[)pula.ç:ão não a acceita, o:l!erecendo para. · 
tado mzior do exercir.o. · isso tenaz resistencia. . 

A Gamara teve na coilaboração r1essa lei Mas, Sr. Presidente, não é isto o qu~ pre-
distinctos C.:omp~inheil·o~ militare~. um dos ceitua. a nossa Constituição republicana. no 
quaes niio te1n lDi).iS ass~nto nes l.a Ca~n, e seu a.rt. 87 § 4•.? . . . 
c.:Gjo nome peço perl.llissão p"ro. cit:i.r. o Sr. Votemos a lei de conscripçií.o. milita.r e 
Thomar. C:1valc:inte. deixenios ao Governo a mystificação e ~ res· 

s. E~. JOi o :mtor do pt"Ojecto e 01·gani7.ot1-o ponsabi.lida.de de esta.r fazendo o recruta.
em comlicã.o de satisfaze: pçrfeita.monte ao mento forçado. 
mecani:smo o.dminis"1'll-tivo cio departnment.o Comprehendo :\ difilculdade com que te-
milít.ar. remo> de lutar pa.r:i. conseguil·a, e melhor 

Com os conllecimenlos teclmicos e -praticas fôra que o Governo Provisorio t ivesse-a. de
deste distt1Jcto compar1heiro. a Cam:1ra votou cret:•do logo, como fez em relação a.o casa
a. lei perfei ta.mente ele accordv com os prin- menta civil. á separação da. igreja do Estado 
cipios q_ue deviam ser respeitados. para satis- e ontras reformas que affectamdirecta.mente 
fazer as funcções que lhe são pi•oprias, arl ã grande massa dos eleitores. 
irisit.w do crne praticam as na<;,-ões (!Ue teern 
exercito> bem or.,'ll.nizados como. a França., O Srt. ROOOLPHO PAtxÃo - O ll?bre Depu· 
a Allem:mha. etc •• mas; o pi•oject.o, clle· tado apresenta. emenda. nesse sent1do ! 
~a,:iclo a.o Sena;!o, en~ontrou :pô_! pa._r~c ~~ 

1 
0 SR.. BEZERR~L FONTBNELLE _ E' o que 

al.,u~~ dos seus .~embros, _q.~e si~o milita.:~ fü.rei, mas 0 que pedirei ao nobre Deputado, 
d~ m.u~r g-1"3.~ua.~LO, ºPP?81Çª~- tot?-az- {Di, 1- que é militar, assim como aos outros collega.s 
gmdo-sc ao S1 • 1 a.ll<ida1 e.~) Nuo e verdade 1 é que se empenhem, ca.da um na medida de 
isto 1 • seus esforços, para que. conjuncta.mente com 

O Sr.. HE~r:1QuE \o ALLA.r>A.RE~-E' verdade. 'I a. lei de foi:çi;1s, votemos tambem o. lei do 
. O S1~. Be:zi;:RiuL FoxTEXr~LLE-Foi d& onde sorteio mil1ta.r . 
11asceu o v icio da. lei, que depois de emenlla.da 1 Veem os m~us collega.s que estou . me 
como o loi não podera. preeucller os fin~ que ahste11do in~n·amente de uzar de re
se tem cm vista. ta.nto mais quando ahi cursos apro•ntt.a.d.os por aquelles que ta
,;st.i. u Poder Executi ''º no seu proposito de xaram de par'lam~nta.rismo_. o abrir-se um 
tuclo . mystificar. oppon•lo se por influencia g1~1nlle p:i.reuthe:.1s 1!ª 1~1 de forças para. 
•_le alguem a da1· e:cecuçã~ :i. CS':l lei. que ~ p1•opos1to <le exph~s ~soaes. de
r.em s11lf) mo.l comnre!1en1l1•h por aquelle.s nmr.cada. um sua yo:s1~ polttica, f~zentlo 
<1ue se j nlga.m com direito rle suggestionar e mesmo largas co.ns1~eraç_oes_ <L respeito da 
füzer preo,raleccr mas idéas rotineira:> e a. tra- polir.ica. geral, inílmr;tndo JUStns censuras ao· 
:r.ad:is. Go1'e1·00. 

Basta. dizer que o csta1lo maiOJ' do exercito, Não vejo om que isso possa prejudicar a 
como e mbter sel' cre:1do. tem por missão lliscussão, principalmente por parte de nós 

· suggetír. c!:J.borar e resolver por meios ·pra- outros opposicionis°t;<~ª quem _cabe o rigoroso 
t.icos o moLfo de dar execução a.os probloma.s dever de fazer a. critica. dosac~os do Governo 
de maior monta. e a ftsroliza.ção do modo como sao despendidos 

Acradita.ra.m que este estado maior do ex- os à.inbeiros d.a. Na.cão, cousns. estas que não · 
e1·cito era Msim uma. espacie de commando perdem por serem bem es~e1•1lba.das. 
geral <lo exercito, que superi ntendia a todo Aos competentes cabera_ es~ ~r~!a. ; a 
o mecanismo <l.dmi11istrativcr;d.eixando o Go- mínha. limitar-se-ila a. pe<ll.l' e ms1st1r pa.ra. 
vernu ;oteiramente :'1 ma.rgem, annullando-o que faça.mos cumprir a C.Onstituição no que 
,., em sna. acção. concerne ''º assumpto de que esta.mos nos 

Paret'.e qoe é por. este motivo que a lei l occupando, em Jl<!-l'ticola.r, e a. respeito do 
tem esta.1lo ate hr~je !'em ex~cuçii.o. qua.l trn.mm as mrnh:.is emendas. 
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· O a.rt. 87 dà. ConstituiÇtio de 24 deteve~ 
i•eiro a qne me tenho referidO_·diZ assim : • 

« o.exercito federal compor·se·h:\ d.os con-
. tingentes que os Estados e o Districto Fc-. 
dera.l são obriga.dos a l'ornecer. constituirlos 
de conformidade com a lei ·annu<1 de Iix;tçã.o 
de forç~~- . ...... ; ......................... -. -...... -...... ·-

§ 4.º O exercitn e a armada compor-se-hã.o 
pelo v'o'lurital'iado, sem premio. e na· falta 
deste pelo sorteio prévi:l.mento organizado. » 

A iHustre CoJDmísslo de lvrarinha e Guerra 
não se. preoccu:pou com estas disposi~ües que 
acabei de ler, e limitou-~e. na 01•ganiz:ü;:ã.o do 
se1l pl'ojecto de' :fixação de for~as de tena 
para 1898, a calcai• a proposta cio Governo 
em todos os seus artigo~ e paragraphos. 

Vejamos o que se diz nesta. proposta.. (LG.) 
Como vê a Gamara, o prcjecto que é a 

mesma cousa ·que a pl'oposta, consigna dis
posições que são contrarias ao que determina 
a Constituiçãli, como seja. a ncQuisição de 
volunt."l.rios por meiG ~e premias. e amplas 
disposições modifica.tivas da lei n. 2.i.).56, de 
2ô de setembro de 1Sí4, modificações que an
nullam por completo a antiga lei do sorteio. 

Parecerá aos nobre.s Depuwdos umn in
venção minha. es~a de à.ize:r• que no projecto 
se consigna. premio, quando :tal nf~o existe. 
E' o que poderão verificar nos nrts. 4'' i) 5°. 

No a.1·t. 4• encontm-~e o ~eguinte : 
«As praças que se enga:jare:n, etc., etc .• 

terão o direiro em cada engajamento ao valor 
recebido em dinheiro das peças de farda
mento destinadas aos recruto.s, gratuita.
mente. » 

E no art. 5° é esse prazo de terra de 1.089 
a.res"que se promette dar as e:x-pr<•ças, nas 
colon ias rnili tares. 

As emendas que >ou aprrsenfa1' viza.m 
supprimir essas inconstitucionalidades e bem 
assim o que concerne âs autorizações ao Go
verno par;i. que proceda deste ou daquelle 
modo «em quanto nã.o for vot~da a lei do 
sorteio militar ». 

Cumpre, pois, que ponha.mos, de umn. vez, . 
termo a este assumpto, votando, como disse, 
:i lei ele conscripção militar, tal como se faz 
mister. · · · -

Pns~arei ago1';l. .iL Ieitur;i. das minhas emen- _ 
das: (LiJ). _ 

Peço a suppressão dessa. g1'afüicação pro
mettida ii.s ex-praças-. sob a forma. de lote 
(1e terreno nas eolonias militare~. não só por 
ser is~o · contrario ao :preceito constitncion:il, 
como; principalmente, pcJl· ser umn. inutili
dade. Digo que é inut;ilidade e ninguem me 
contest<u-:i.. porquu1to cs>a promesm não te_:n 
sido· execufada., j:1 porque o Govemo n~~ 
faz as dem:wcaçõ~s e entr<-ga ,·Jos lotes, Jô1 
po!'que us ex-praças não as solicita.m. 

O Cong-resso niio de,·e . legislai• sobre in
utilidades, tanto mais quando essa disposição, 
como disse, síimilicmdo um premio, é con
tra.ria. â Constituiçoão. Outr'o1•,1, quando se 
te'.ltou pôi· . em pratica essa disposição, que 
s»mpre figurou em todas as leis de forças de 
tena. em relacão as colonias de S. João de 
Aragnaya. e Pcd.1·0 Segundo. o que sei e que 
a.s e::.:-pra,as l'ecla.m;.i.vam os ~eus titulas so
mente para vendei-os por pouco mais ou 
orida a in<lividuos que tinham e3criptorios 
abertos para t;1es negocios. · 

Os titulos as~im ven•.lido~ e legalizados em 
mãos de um só p•smidor, longe de produzir 
os sous effeitos beo.elicos. qual era o povoa
melHO pela colou ízação de brazil~iros em ter
ritorios limitrophes das fronta1ras, acarre
tavam inconvenfontes graves como lesse o de 
ca.hirem esses titulos em mãos de estran
gei1'os, que tic:i.ram com os terrenos em con
•.liçõe~ as mais incom.-enientes pela localização 
des~es propl'ie!:i.rius C$trnngciros na fronteira, 
d'onr'e poderiam no futuro surgir du,,,idas e 
contendas. e dai· loga1· '" essas duYidas no 
terreno da. intm·nn.cionalid.iLde. 

Não contest;1rei que servisst! isso, outr'ora, 
de incenth•o par;i. os indivíduos que procura.
varn as file:ras do exerctto, mas presen
tcmi!nte qualquer recompen;a que se pre
tenda. rlar :i~ p1·a.,·as que a.cabam o seu tempo 
rle senri~:o ê · um d·Jn~.tivo e como tal n5.o 
pór.le deixar de ser considerado o premio que 
a Con;tituiç:ão abúliu. s1>ja. lote de t~rrcmo 

E o que e que nos impede <lê nltar esta nas colonias militares. apolice ou valor de 
lei de sorteio milita.r ~ 1Jimtquer outra fórma. ser;\ sempre um pre-

Faça.mol-a c~mo julgarmos que deva ser. : mio que a Constituição não admitte. 
e ent:reguemol·<l. ao Exccut.ivo p::n•a que n. I Tenho ainda. urna. terceira. emc:'ld.'\, mas 
cumpra.. esL3. agor;t é referente :i. instituição dos ca-

Não se comprehende, e mesmo não é di:;:-no detes. classe q\lr! por 1oler.ancia :i.dmittida. em 
nem decente,est:1r o Congresso todos os annos principio rlo novo reg-imeú republicano, agora 
a vofar leis de fixação de forças Laça.das de sri por abuso a.inda existe nas fileiras do 
autorizaçües e meios cumplicados e ilte incon- exercito. 
stituci~naes ll<l.ra o])ter. rccrut.as, ao que pa- 1 _Co~o. se w,be, ess..'l. institui~ão de cadetes 
rece. somente para fugir ao - tralialho d:i. ·ele.- · nw:> pode ~ontmuar a. ser mnntu!a., segnndo o 
boração de u1110. lei de conscripç:W mili.tnr, ! que prcccitu<i. claramente a Constituiçií.o Lle 
adaptitvel ao nosso meio SC'cinl. l 24 de fevereiro. 
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O :irt. 72. § 2" diz: «Todos são i~llaes pe-rnumero de cadetes qv.e -am foram servir 
ran te a.lei. ãReµub!ica não rdmft1e pri~i - como_taes . --
legio de nB.l1cirnemo; desconhece foros de , . • - -· 
nobrer.a e exting-ue as oroens 110nor-iftcas exis- O SR. ~Ll.:t.AQU!A• Go:-<çALH:s-MasV. ·Ex . -
teiites e todas as su~s prercgativ:i.s .. P. r ega,. em Pern;i.mbuco- não so:ffreu a menor con"- --
liu.s, bo_rn Mmo o~ titulos 11obiliarcliicos e de trarieda~te; --
conselho». . - · .- O Sn.. BEzEr~RI~ FoxTE:-iiBLLB - Eu sei a 

· _ Ora. o que_ é o cadete sinão a nobreza: por reserva. pol'que digG -.infe!i:i; ou felizmente; 
nascimento que- :i.Constitui')ilo republicana ·mas S<1o as :igrum~ lla vída miJitil.r. 
·extinguiu ? - · . _ ;N'ão f.~i tii.o de rosa :i. vida que eu lá. passei, 

O eo·ngres.:::o· Constituinte 'r•Noccur'9u ·~e como suppõe V. E!. · · 
muí to com a t1(ll~e>'Si•'acle ,fa cxtinC\~l.odP. tudo St'. Pi·e~identc . acho que respeíta.r a Cou-· 
quantv foi título i1e nobreza, "°nrlecl)1'a.çüe;; stltuição é o G_over:io fazei-cumprir fielmente 
e todas e-•sas <listincr;õcs e mA!Q."; com os 11 lei qu~ deve ser votada. poi· este Con~esso 
quaes o.imp-,rfathlmo co11o~uiu cori·omper· (le m:tneira. que ele 1° d~ janejro de lh9S em 
<'~1!':ictet-es futciio e c;;piritos va.i<!o:;os que se llcaat.e, isto e!, des~e que entrar eni -execução 
c-0111p1•aziaru cru rn .supporem 1ida.lgi1;: •fo es;a l'?.i. e:ctiog-,Me de toilo e;;.';;!. cla..<;,,<e de ca
:>.ltas linl1agc11s. des.~endentes da G:Cntc ele <letes. Em· um dos_ :>eus pat'ag:I'aplios. esti 
S•lOl?llO n.zt1I.· cl:~t·o. se determi!1aríl. que todo· o cadete que 

Nií.o oonseguíu , entretanto, e:.."ting-nir os ela não 'lUir.cr eng;i.j:ir-se,ou nii.o •1uizet· CQntinua.r 
gmi.rdi1 nacional. ::.Ylas rn·raimm :>.s 11i!ficul· <1 prc:;tar ns seus oer vi<;os corno praça de pret, 
dades quando ' se trat<lu de -p.jr cm pratica Jem chi.ssitlcaç;lcd<i cadete, tenha ba ixa.: 
ess'-1. pR.l'te daConstit1.1ição referenteªº" t i tu- d 
1<:>3 de nobreza. o glorioso ~olilad(1 P!'Oélamn- O S1: . 11i':xr.1QU1; V.lr,LADAr.Es á u m 
dor da Republica.. :w ser empo~ado pelo Con- a.pade . 
gre:;so. no cargo de Prc•itleme Ja Republica O Si~ . Br:7.E~n11, Fo:-;TENELU:. -Mn.s o meu 
para que fôra elt:!ito. cornp<tret:eu peraute o colleg<t uãu pode coute:star_que ainda. muito 
Corigre:;so Cousrituinte, i;razeudo no peito recemtementc, não sei baseado enl que lei, 
sómente medalhas ele c~tmpaulla.. Foi o pri~ ma.n<lou-se 1·eadIUittir alguns cadetes que 

-meiro a dar o ex:eml?lo de respeito a esse havfath tido baixa._ . 
o.rtigo da Coostituição. 1\Ias outro tanto não 1 Por ce>nseguinte, entendo que a lei qUe vae 
f.zeL'am muito dos ot!ici:ie~ qne co:nma:ida- t ser foi·muladiJ. deve exr.inguir de todo essa 
vam !JS regim·~ntos e batalilües que ne~e dia· cla5se a que venho de r eferir-me. 
:fi:t.er-..i.in a gu~r11a de honra ; ti·aziam como Depois, sr, P"'~idente. accrei;ce a circum
por :tcint~ o peito coberto de varias ccmdecc- st:mcta. de· que os tillJ.os elos Si:s. ba.rões e vis
rações. _ condes não po<lerã.» -sentir-se h.umilhados 

O Geue1-afosi.mo Deodoro soube d;ir o exein- por füzerem parte do · e:cet"cito, lJOrque em 
p io de respeito a essa parte da Constituição, .<nas fi l"'irtlS, nas fileiras do exerci to. elles en:
rnas não s.._.:sim o seu mini:stro Barão. Nas con&rarão uma quantidade bem notavel ile 
cot!ecç-ões de leis da Repuhlíc.,, encontram-se m()(,•>S Lfüt inctos. de moços QUe tenham sa.· 
nu mei·os<1s decreto::; re!erendu.dos por ba.rões, h i•lo da. Escola Militar. · 
conselheiros e outros titulares.· Par-a avalia.rmos. Sr. Presidente, do v:üol' 

j fa,s nós, lt"Jisl:vtores re:;mblicanos,deven;os <lestes 1noÇJs, basta. tembrr,1mos os assil,'11a
sór coherentes com as no~:u; ide:is e, em lados seL"1iços que elles teem prestado á P:t-
1·espeíto á Constituição, de;:larar expressa.- t1·ia. nunca deswerecendo ·do seu nmôr ú. 
meti~ nesta lei qul:: se discute n:l.o ser mais :1a~se, e mo~trando sempye fideli('La.de á Re
peront.t1clo pra~1 a lguma com a classít:lcaGão pul>lic(l., apeza1• d e, em r~compm~, contra 
de cadete. Houve. e certo, recommt:nda.çõe::> elles vCJltu.rem-se todos os Otlios e sere1n os · 
e.xpressas ]iara. que ~e fizesse dar baix<i. em 1 ro:~is peroegui\~os. 
todos º!õ ca•lotes :1ue não quizessem eoritinu:H' Essa. pleiade de mocos, que llQie estã~ alis
a serv! 1· sem es"3. distincçã.o de nob1-eza., mag, t;.,do~ nvs <li versos corpos do exercito, íbC'm~, 
p_or eíl'eito d°'s iuter·prehções em ret.içüo. aos por assim clizer, si não a totalidade. ao me-. 
tltulat'es tolerados. tamb13m foram send.o tole- nos um contingen te basr.a.nte muneroso. para 
raõos os cadete~ nas fileiras do exel'dto . que niogu<ilm teo.!Jn. inais receio de servir 

Ol>>enou-se corno r eg1·a não t\dmitti l-os como outr'ora eotre a escoria <ln. popula.ção, 
nos engajamentos, ma.s o é€rto é que atole- que e1·a aquelta. j u-starnerrte <le que se la.u
r;J.ncia. mudou-se em :i.huso. :\ pont.o de se ter 1 <;a':a mão :para organizar as forças de ter1•a. 
m~odn.do rw11nli>tir ()Omo c;;.detes praç<l.S qu.e E' cerro que por um_ abu::>o dQ governo, em 
.jâ -tinh<~r11 tido baixa do exercito, como tive momento c1•itico, se tem· manda.do- pegar nas 
occasiào de verifica:r. quando ultimamente es- ruas. ci'1adilos, aos qu:J.es se tem o brigado a 
tive no comtna.ndo do 2• districto. cm Per- assents;:: proça,desrespeitando~5e assim a Con· 
nambuco, pois vi como praças um grande stit•~iç;i.o. · · · · 
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b SR: S1L>ER10 NERY - Como p1·esente- s. Ex., tee1n tl':J.i l<lo 3.o seio ·do Congresso 
. ment e. Nacional em 1\efesii do actual Governo_ elo 

· · · t . outro lado, os oppos.icionistas por :· si ·ou '"pelo 
O Sa. 'B~ErutIL Fo~'TE.'<'"ELLE - _A e. em te~ .orgão <lo sen lcadci· devem contu.r h fstoria. 

~e~-a.mz:ia, Sr. P~es1àente, _publicado .. pela. verdarleira, documelltada-com 3.S provas es- · 
impr1m~a desr.a Ca.p1tal. se diz da. Batna que 10.,.., . OUC"°'"" " · · · 
t · t'd d <- 40 · · ·• mal,!a1. '"s. me """'""'· . or;m 1e. ira os a. p~isa.o cr1mmoso~ . pa.~a.- Não ·só aqui. Sr. Pi·~idente, como em t orlo 
alUareorse no exercito. Não ba na.da -m:i.1s 0 ia.it TI0<1em.'ser~nfronta:das esto.s hiStorias 
à.egrad:uite. . . ._ e i 01Íiniãq na.cion:1l ficará. salJend-o quem é· 

O Sn.: ·FP..A!llCISOO GuCE1tto .-·E~_tao o Go-. que está coro :~ ,-errla1le e pz·opuguan<lo pelos 
v~r-no mandou fazer recrutamento ! 01·cado? genuínos. principio; re(Jublicanos. ad;;tr-ictos 

O Sa. BEr.ERRtL FONTE:--'ELLE - E até aqui, emfim ao regím~n presirlenc.:ia.L. 
Sr. Presidente, na Capital; segundoatl'lrmam i\'ão posso · deix 11r de atiplamlir e repetir· 
os jornaes sem conte::tação de niriguem, est.1. aqui o que ha. poucos üias foi dito pelo meu · 
se recrutandQ. füus:re chefe, .o Sr. general Glícerio. Efl'ecti-

va.mente. Sr. Pre;íclente. as infelícidar1es 
O Sa. FRANCISCO GLICEruo (dirigincio-se ao r1esta. nóssa Republic11. datam tlo dia. cm que 

Sr. Rego ltiello)- O nobre general está. rle rleftnitivamente ftcou assentarla. a canrfüla
accordo ccim o orador, -verberando o 1-ecruta· tura do ~r •. p 1•uilente (\e Moi':les, à :rresi
mento 1 . . rlen!:ia da Repn blica.. Isto foi perfeitamente 

O Sa. BEzER.RIL FoNTEi\°ELLE - São estas. <lemonstra11o pelo lea(les da opposíçã.o, que 
Sr. Presidente;ns emend~s que teohoa apre- nü.o chamarei lcaàei'. da minoria.. porque o 
sent.-i.~ ·e cuja justificação acabo ele !Jro- Il'\iZ està vemlo que. si houvesse maioria. de
duzir. ci<lido. •la. pat'te rios nobr es Deputados que 

cumpre-me agora. tambem . dar algumas preten•lem ser os ;lefensores •lo prestigio 1\a 
explicações em rela.ç.-ão o.o módo por que me a.utor!da•!e. já teriam contribuido com a bru
e:rpres•ei, dizendo que acompanho o meu ool- ta.lidlllle do numero para. abafa~ as discu?Sties 
lega. o Sr. Dr. Ba.rbosa Lima na. desconfiança deste . projecto com a. rolha. do encerramento 
q11e tem da nen4urna esperança de que a. lei· e a yomacle do. Gm·ern.o. convertida em :pro
que vamos votar. qu~r seja a!Jprovo.do o :pro- posição cl.a camara,jã. estaria. em caminl10 c1o 

· jecto da Commissãv. com as emenda.s addi~ SenMlo . (Apartes .) - · 
ti-a.s,_ quer sej3. preferido o substitut ivo in· Vejo que e::;se expediente é gosto.>amente 
dubitavelmente muito ma.is gn·antidor do :i.cceito por aquelles que se cognominam de 
que o projecto, seja. posta. ew execução . maiôt•ia. '(Apartes. ) 

E.xprimo-me deste modo. Sr. Presidente, 
'PO·rque Jierdi de todo a confiança em s. Ex. O SR. FRANCISCO GucER.IO-A mo.ioria. t em 
o sr. Presidente da. Republica, a que-m acom- numero, não h<l. duvi(\a ; porém, ha. gtantles 
panhei com 0 meu respeito e com a minha cli>ergencias. ha francos atiradores. 
dedicaç;.\o des:le. o tempo . da Constituinte. OSR..BEZ'ERIUL F()~TE:rnr.tE-Essa pretensa. 
Tornei-me opposicionista porque S. Ex. j<i. ma.ioria. tem usadn do expediente de deixar a 
nã.o é mais aquelle que mereceu de mim t(lnta discussão cOl'l'er á. revelia. Não se preoccupa. 
estima e veneração, a ponto de deixar. eu de mesmo em defender a. pi-oposta do Governo nn 
-votai• no gene1'3.lissimo Deodoro rln. Fonseca sustentação da sua lei de forças. Obedece a 
pa.ra. Prei:idente da Republica, para votar ·em uma ordem superior e 'PQr isso n.i.da tem qun 
:s. Ex. o Sr. Dr. Prudente de·Moraes, que tão discutir o assumpto. E' mesmo no seu -pro. 
ingrata.mente tem correspondido a essa cou- gra.mm:i deixar qUll nós outros di opposiç:1o 
ffa.nça.. (Apoi<ulos.) . nos rebeutemos aqui 1le faUar. (1lpa1·tes.) 
~•ssim me pro11unció, Si•. Presülente. por- Ha projectos que jit. fora.m examinados pelas 

q\le hoje clou para.bens á minha sorte de ic:er Commiiisi3es, mas que, ent1·eta.nto, n~o si'io 
llm. suspeito aos olhos de S . Ex. - ·postos em. ordem do dia. por conveniencia da 

Tendo procedido daqueUe modo, Sr_ Prc-. pseudo ma.ioria.. (Apm·tes. ) Vimos a te figurar 
. sidente. so tenho visto depois disso a suspei· na ordem do dia um pr0ieeto ele credito, con
ção de S.' Ex. em torno de mim. e e pe1·feita· cedendo 90:000$ ~ara diligencias policiaes á. 
mentejustifica.vel,nesteca.so,quel:neaproveite celebre verba secreta, por onde correm as 
~10 la!."go parenthesis a que me l'eferi, p:i.ra l despezas com a.s publicações dos entrelinha.
i;x.pli_car o porque esto'U em opposí~ão ao Sr .. dos, intitulem-se Discuss<io política da Ga
Prestdenée d11. Republic..i.. São os depoimentos ;eta -ile Noticias ou edítaes nas ~arias do 
autbenticos para. a histol'i;1 ela. administração Jon1ni do Commercio, um dos quaes tcve ·por 
ele S. Ex. Não cleix:'.l.m 1le ter sl1a utilidade, e fim depor o chefe do Partido RepubliCll.llO · Fe
é isso uma garantia, -pol'que-ao lado da. his· dera!. E..<;i;e pro.iecto desappareceu log0 -ao. 
torfa. fru~ifica.<la.~ tlos tlepoimentos sus1>eitos, ordem do dfa. Certa.mente é que está. espe
como são aquelles que até os o.pa.renta.rlos de ra.n•lo que_ ~1a.ja uma. ·xnaior i:i. de ·occasiã.o ou . 
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que-est~ ~e 0rne mais nume~osa. CO~JlacUi. e é que S. ·Ex. EJOC01~trará. a O~Í"em cfos auxi
Oe~ ~1sc1~h~;W:\ lJll.r;t . ca.h tr sobre nós ot1 ·lio.s ine:::gotaveis-"· com _que ~nta Antonio . 
so~re ,t m:tS>a ·dos _Pr?Jectos .e or·Qamentos. Coriselheiro para fazer a restauraçã.o ·da mo
·~º"1~<~0:º? em um so. d1a.p:i.r-a h~n~·;:i. e glo1·ia oarchia.. . . . . . . . . · 
<.o pre~t1gio da autori_cJade. · . · . O . ~r •. vergne a.e Xb:reu d!sse· que . 0 que·' 

. O SR. RcnoLPlm P;..i:x,\.o- Agora. está ·se ~~:r.a 11. em Ca.nu~os era. uma guerra. re· 
dtscutindo a fixacão ele fo~s· e . não ;ejo bg1osa . . · · . . · · · ·· ·· ' · . · · .· · · 

. membro Q,lgum d!l Commiss<"io de tr.iarichn. e O .SR. MAL,\QUt~ GoNCALn:s- Quem o disse 
. liuerra.. · · foL um Deputado ·da. -opposição. (!la "outros 

O S~ B " .· , · ·p . · aparl6S.) . . · . . . 
- ·:-: E7.ER!llu O!\TEXer,r.E- A m11ioria ' . ·. . :'":" 

mi.li~ _importa. com a. discussiio; cuida dos O_ Sn.. T:><:.ZEP..RIL Fo~-r.ei'<-.:i;.t~ - $1 ha a.lh .. 
. cem 1ota1·essf!S p:iriicula.re~.passeia e iliverte- em. Ca.nu.dos umn guerra i-el1giosa. e tem ba
se cmquanto discutimos pa.ra, 00 dia eni. que v_1do de'.rotas das fo1·ça.s . que ~ra 1à t eem 
t iver numel'O. cotnparecer .·e votar aquillo sido envia.das, não ha o_u~r~ remedio siuão 
que np t·ouver :10 Governo. (Ha apartes ) reco:rer ao estado de s1t10, mao.daudo-se 

· Sin to qui. n~o e5tcja presente 0 nobre Depu- um., mter•:entor. ou age!lte 1~ilita.r a.rmad? 
t o.do peln. Bnln:i, o sr. Seabra, que,.no ,;eu dtis:.e meio exiremo. Só. assim se pOdera. . 
acendiaüo ;1mor de rlef~nder 0 p1·est!gio cfa aca.ba.r e.o~. essa guerra :rel1g1osa. . .. 
n.1!tol'id:1.de. tti.mbem se ,'a.leu d:i. di,oeu.s_<;"io d:i Si~be-se J<~ que espo.l.ba.dos pela. Eul'OP?-• Es
lel de íbrças para. tratar largamente de di- tado., Unidos e J~epub~1ca_ Argentina ex1~-tem 
versos. assum~ws cstri:nhos <i. rnater ia. para g•'U:"PºS de .umn :issow1.ça.o. denominad a. .-:-os 
fazer gx•aves rncr~pacves por empi·eitada. a a.mrgos.do imper10 do BN12Il,-q~e aux1lia1.n 
tud,'?, e por t~do,nao se esquecen•'o do Ct~ar<\. o_ füaat1co de C'•~Udo~,_ com osme1os de hosti-

Nao percebi distinttamente 0 a.ssumpto a li_za:r a ~~publlc:a. a.l1ment.ando essa. gu~rra 
que se referiu s. Ex. nesta par<e. desafiei-o civ i! . rel1g1osa., d1spr:ndo para _esse fim ate de 
q110 o repefüse. mas 0 Sr. Deputado pas;;ou a.uxll1ares empr~gauos de ~11-oda.s de ferro. 
a.deante na :;ua ca.tilinnria. No entrefanto, p()r .º'!_de, tem sido remettido ar mamento e 
semJ?i'e logrei ralJer que s. Ex. falla.va dos mun1çocs '. . , 
concmgco~es _gue Antonio conselh,eiro reee- O prop1:0. g.:iver~~dor d!J: Ba.b1a. e a~usad~ 
bera. rl?s se~toes ~o Cea.rii,. por ·,intermeà.io de de_ cump~~c1dade, .J8· pela i!npre~denc1a. cri· 
o~tro fa.nat.ico .. T?-l"·ez quize.~se s. Ex. ref"e- :mnosa._ J". pelas . informa.çoes ev1dent;emente 
r ir-se :i.? paclre Cicero. suspenso de suas 01._ contral'Jas à. reahdade dn.s oac111'l'enc1as em 
dens, e ;.i. Ma.ri\\ do .Jon:z.eiro. Eu queJ'iii mo- Canudos. . . . 
sti·~r a.o illume Deputado :pela Bal!i:\o que . Felizmente~ nobr~_Deput!ldo -por Pern?-~
ha de falsa ~ i:erverso n:i. affirmativa dr! S.Ex. buco, o Sr. Joa.o r1e ::>1que1 r:1, t~ve :i. boa 1dea 

O Sr. i\hn1~~ro_ ela Guena. sa.be perfeit<J.- de reque~er que Co~se presente :i. esta Cama.ra 
mente que de l~ na.o veiu contingente a.l,,.um o rcla.torio_ elo gen~ral Soloo, e por este do
para o Con~~!he1ro. pois que, além dos escfaro- cumeuto irrerrn.gmvelmea ta ~~u prov0::io 
C!lllentos mmu.trad'?~ :i.oGove!'n() pelo Dr. A~· quem tem a grande_ ;es_ponsa.lnhdade nos m· 
ci_oJ.y, honrado. pres1de1:te do Cer_:'á, 0 Sr• . . Mi- successos das exped1Ques q u~ teem !J.-acassailo 
mstro da Guerra., po1· intermed.io do com- dea.nte do reducr.o dos fanaticos. 
ma.~c~ante da ~aarni~.ão, obteve informa~ões _Antes de. ser conhecido ::tQ\l~ ~sse r elatorio 
poslt1vas e catliegor icas em ''irtudc dasqunes nao se potlu1. fa.ilar nn: cumphc1dade do Sl·. 
não i·estn. absolut.'\ment~ duvida de ciue ~ão Luiz Vi:lnna., sem que logo se desenca.~ea.sse 
~ram e~acta.s as a~serções referentes a. sáltida. uma to1:mentosa. ~empest,vle d~ Yozel'la em 
de ~ontingent~s de f<in~t_ico~ do Crato, que se ~~1nent1dos por s1mp!esallega.çoesato1·doo.<!o-
1l1i:1:t tei-em vmdo anx:tlw.r o Conselhei:o 1le x,is '. . .. . . · . 
Canudos. E af!lrmo que o Sr. Mlnístro da Agom, poi·em, o que se ve e que os gr1ta.
G1terra tem esses documentos. Jlorqlle tive dores. que negavam .até não havei· jamais o 
oppor·tunid:i.de. de lel·os Quando em tran~íto consellleii·o Luiz Vi:inna íuformado official
pe_L~. secreta.ri:i. do c9mmo.nilo do 2" distr ieto me!!Ui que o numero d~ fanat icos níío excedia 
mtlttar . . qu:i:ndo alh ser\•i ern t~crnambui:o. de .~OO.ilos C)Uae~ a ma.t~t· Jlll.l'te eram mulhe
Toda.sestas mforma.wes sã:tra.s mais cafJaes i·es e·cr1anças,naosF1a.n1m:\m~contesta.1•essas 

S._ Ex. não pótle . ues<:ulpar o Governo 1tá e ou trn atiirmações, pol'que siio os proprios 
~bia. c_om a aggravaçã.o <less~s au xílios ,10 te~egra.nun.as do g?vernad~t' da Bahia ~raus
lionselhe1ro. vindos •lo.s ·5eriões do ceará. os Cl'1ptos no J'ela.tor10 allud1do, que assim di-
refoi·~os n~vos para o seu exercito quen. irn- zem. . 

. rren·l~ncm. do Sr. C?nsel~eiro Lu iz Vi<i.una o SR SrLYERIO NE::a.1'- A' vista. dessa a.tti-
~m deixado c:escer di_a n dta. S: 1'..'X. que os tude da bancad;i; b:i.hiana.. o Governo mandou 

"l'll.1 ,~r:ocu.r:i.~ somente h pel:i. Bnln:i.. p~los Con- o Sr. general Git•n.t•cl. ti: Ba.11111.. pn.ra chu· vivas 
se .ue1r.:>s e Jagun ços do seu. .Fstado.· La mesmo as. Ex: · 

Co.n11u·n V. IU . . ri-l 
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. OSR.BE~ER.r-m FoNT8NELLU:-A r.1speito 1fe 1 OD<ie o Governo at:ra. o exercito em diminutas 
Canudos '-enlla ouvido dizei• que a4wllo 6 jltil'ccllas,"falze?. c::nm_o intuito de aniqnilal-o~ 
uma sphynge e. ·como tal, l't'preseni.a .. ·um E qrni.ndo is8o não bast.'L:<se, alü est;i. Canu-
eriigma inclecifl'aveL . dos servindo de scen:i.t'io de intrigas com 3-S 
.. Togavla. Sr. Presidente, a.l!!llma coa~a. já. qiwes o GoYemo p1•etende annullar·a parte 
se ...-ae conhecendo. qcsse enigmo.. · · que restar, diYirlindo-a em dois gr_upo~; o dos 

.Sabe~se. por exemplo, que.Canudos é um·[ suspeito~ e o dos inrnspeito~: . 
foco de ~~ndes ~esgrt\ça,~ explot:l.das __ pelos o Sr... Ror>oLPHo ·Pnx:\o dh·um ap:wi;e. · 
cles~onh:c1~0~:.,amlgos e prot ctor~s do unpe- 1 -O _Sr-:. Br.zERl!IÍ-: Fo:-;'rE:-:ELLE-0 mon no-
:per~o 1J.q1.z1le1~0 contra a Republlc..'l: .(1 quem bre coli•·ga já · tl'!m ouv;do dizer_ P. i·~p~1.ir 
odeiam · 1J -· l' -· ,,. •.• . . • " . . o 'JUe aca o dp <1.fnt'm<Ll', e oxa a C)Ue naç, r.e· 

Nao ~t.e10, ~r .. Pre~si:len~e. que ;'~·~· ~?.l~O nhamos •ie la:;tim:.w a couftrmaçâo de tudo 
qual~uc1 o~;rn ,c~n. p.r.aç-w .• ~e:nh~ .J .. _t~~,1~ o ·isso que por ahl se rlir- e·que os amigo~ 11o G:o
porlei ~~ re •• au1 !l-1. a r.iona.:dua no Bt:tZll. vernr, n:Co teein :•.nimo rle ,.0ntestar. 
Ta.es sao os henefic1os que a ÍO!·rwL »epulJb,:1 rw. . . · _ ·. . 
e ::i. Fedemç5.o tecni Mrn·ret•\dG pa.r<1. 0;;· Esü.i.- O Si~. RcmnL!'J-l•) P\I:.-AO 1ln. Ollt~·o n.part.1'. 
dos com vida a.utonoma, que e mais P'Lra o Si:. l~P.7.Im1ur, F· ·~TE:\"l'i[,U;-.\pc11:1s diz-
receiar o desmemb:-"rn~nto 1!e;:r.e ,(!Trilide co- ~P: (~ m;ontit•a ou 11iio t>. flxact:1! corno sef"z em 
!oss1> em pequenas rcpulJlieas.s! o Podei· Cen- l"elnc;i"LO ú:;: e<pion:i.g('ns ~e q;w fora v1ctirn~t o 
i,ra.L da União per~i:::til·no seu systema de my;;. illu~t,1·c Sr. Vice-Pi·csidcmt' a·a fü·publica.. 
tific:ar a. Constit.1iç:ã•J pelo 001•te;~mento das li· Ntlo >e :-: mrma que <?. eleiç,ão dr.1 ·E~t:vio do 
berrla.d.es concedidas ~tos tlifferente;; memb1·os Rfo ele J:mciro coi•1•011 1ic.1·l'dt.arocntc biJ1n 1-~-. 
da Federaçlio, transfo1·ma!1d.o-a em Repul.•lic.i ranUndo-sc (1.0S ci1fo"1,1os fluminense:' aplcmil. 
unita1·ia. l'bcríl:i.fü! de votu~ Alll p,;i.á. µois. o qnt! St~ 

Mas o que é certo é que Canurlos fambem ó fara e o que lia de ser a (•lPiçiio do futueo 
o Minotamo insaciavel p~.1·a on<l.e C• (ioyerno Pre,idcntc d& Republica. . 
tem remettido pequenas p:..1•celltts í.le forç:l.;', Não •mie<, S:·;;. Deputados. como j:~ ;;eco-

. seguro de qu1;1 por es:;:l. fórma po·lerà aniquilar me~:;i. :t apre.go.'tr c1ucpa:·:i.a c1Iectividadc -pra.
o exercito repulllieo.no. E: m•ste p:i.rticul:::.r e tic;t do rogimctl rcpubli.::ano não coavé:n 

·revoltante. c;1usa mc>mo fodi.>;nação. ver o mai~ a;, doutrinas qu1: $ 1~r·~i1'<<111 delemm;i. no 
de~jrrczo com que o Gn\·<'.rno r.rata. a. opinião tempo da 01·opaganda? 
public:?., não dizemi,0 ao pa.iz íll);:olutamente Tra.ballrnnios e lutamos par:;. instituir lim11. 
n;;.da. do que se p:i.0 so. ;:im CanwJos. R(~;inblica.-fcd1)tatin.; to,\~Yia as iendoncias 

Quando, Sr. Pre:<idenLP •. toclos osjornaes do Governo. -princip;1lmente uo a.ctual mo" 
.publie<1m os nome;; dos moru.s· e i1té em de- mento. são lJOt' um~; inve~·su,o compitltn do 
talhes 1ninuciosG_s a.~ :tlter-n:i.ti ,·;u; do a.taque syskmõ>. a p:ansrorrnii.<:ii.o della om Rcpublic..'t 
e da rlc:1fesa her1)1c:a dos no;o;sos bravo:; sol'<:<.· u:iit.\\1'i't;1.-c•:n~l'alizadom. 
dos; quando aqui r.a. -'Camara dos Dnpu· E" Jasti111<tvel que ta.es cousas scj:i.m pl'ati
ta;lo~ j;,cornec·am aapparer.e1·petiçõ~s <le viu- •·:idas. ,iusr.arnente q1ia1Jt.lo iL frente dos desr.i
..-as da~uclles que, ibr:Lm a~~a.s~in:i;!o> pelos 110;; rh Rllpublica esti\ o primeiro Pr·esidente 
jaµ-unços da Ba.hia. o Gove1•no conti11úa. tt ch·il,p1wsona.g(':fl qu.~ ~-os;n·a.de grande p;·~sti-

• :-i.JJirma.r que tudo iµ:nor.~. que narfa s;;be ! gio no r.cmpo ,_\<), propa~anda. a.quel_le rne>mO 
.'\ rnfafüta noticí;:i. d~. morte dos bravv5 co- que p;·1~sidm a ronst:rninte re;mblka.n~. qu« 

ronel Thornp.mm Flores e tenente-coronel Su- elaho:·ou o pacto l"und:i.mcnt11l fodcmtr,iYo. 
cupira jâ é >a.bid:L em todos os re<:ancos do Mas. S-r. Presi•lcnr.c. e~l;a. tendenci~ ao 
paiz e a alma republican:~ l;imenta e chora;; 1rnito.rismo ;.i,v:i,ssal~rlor n;I.o ê ccm>a nov:!.. 
irrepamvel <]t'S{.,'1·aça; offici,1lmeni.e, porém. Pr·ocl:trn:t1.la a Hepublica em 15 dri novcm
nada :;nbe o G1werno a t:~l re~peito, ta.mo b:•o c1e 1889, o.Gn\·erno Provisorio pl'Oml\lgou 
assim que nada ainda füm publica.do em or- o de~r eLL1 n. 1, ª"~tipu·iinilo a fetler·:i.çiío •1os 
dem do dia ao exercito. .E.~i.atlos o reconhcc1:ndo como seus chefe> os · 

Que ~·eceio. o (;;,vcrno? iwlh·iduos ou co!lecr.ividadcs que honvMsern 
O clesa.~tre da terc"im expediçii.o e :i. sit!o constiniirlos por :1.<!Clamac:;ão; promui

morte a.o bravo coronel )1orefr:t Cesa.r aos~ a:twlo ci dcct'eto n. 2.~~J1t1mdi:i., pouco> mo
rem di,·nlgados <J.hal:iram prorundament.e.pe- nwntos cl~pois, c,s;c mesmo Gover110 Pro_
zaros11mente, :t opinião pulilica, m:is a ess;i. vi.~odo Ce11Lr<tl ~ulJst.i l:uír ti. Cederaçii,o pelo 
gl'ande r\ôr succedeu a i11digw1çíJ.o e a séde uni L:u·ismo, cxigi.nito·qlle os g'O\'ernad.ores 1!os 
de vingança. Bata.H1í'ies do exercito e 11e pa· E::t~dos fossem de nomcaçíi.o do porlee central 
tPiotas correram a ofl'erec"r-se ao Goverrio provisurio ! 
para. marche.rem contra.o ~.ntro dessc-s jaguu· _Como nô~ do Cear:'i resistimos a essa in•\e-. 
ços Jei·ózes. ·_ 1Jifa. exigencia, póde dar testemunho o nosso 

Mas, Sr_ Pi·esideute, · dii:ia ~u ha p1>UCO'. emh1ente chefe o Sr. general Glícerlo que 
Canudos é esse ~Iinotc'LUl'O ins,1.ciavel pa.ra era então um aos seus membros. · 
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Sustent.~mos uma luta. tenaz de resisteDc:ia ·O Sit. fü:zER.RlT,FONTE~~LLl•:-~~~tlm, dizem 
contra essa·retrogradaçãoim.medili.ta., .na qual <tue es$a. brigad•t ó .uma ro1·ça . de 'vígilancfa: 
puzemos em evidencia. ·que fazíamos · questão ou de gar:uitla.. . · · · · ·· · : . 
d.e · p rfncipios '<Y . não• d,e pessoas ·n em de ·:·'E' verdade. que ·se póde "attribuir esta , ;i-=. · 

·nomes. . · · · · -." . .. - - .. · gilan..cfa,egal"'.i.ntia·em t.e1· f'rancaaestri\da. · 
(} Stt. RoooLPHO PAIXÃO- 0 Governo Bro· que vae de !v!Ont.e·Sauto ao:a1t6 eh · Fa.vella. 

visorio elo Cear<'~ organizou-se colll. um. miais- Mas tem ontr:i. inter1iretaçã.o, e · a este· re-
tcrio. · - speito ninguem igno1-:i. que, com ou sem fun- . 

. º . . . dum.ento, correu· o beato, e os jornaes· che~-
0 Sa. BEZERmr. Fol\"TENELLE - N«io lia rama dedn.rar,que ocomman1ante em·chele 

t.'ll ! ·Ha:viarii o~ seto secretario"· q,ue hc>je ilas forca~ oni C:mudos tinha ·orà.em para, . 
estão redll7.idos. a Lres. Quiz.-se. é verdade desbaratados OS·. fanatícos, reti1•ar-se com 
fnEr galhofa ·ri<licul:iti7.arnlQ a or:;-aniza.{~í~ ellas por SergiPQ. . . 
que se n~s afig~ro~.o. mo.L~ cspontimea.: _ O S1t. MAT,AQUIAS Go:(çATNES~Não pouio. 

d 
T~mp9s .!lepot:; viu-se que e.ssa ~rgP.nizaçao 1 ha,er essa.or:!em . -visto C'[Ue a.s fol'ça.s a.inda · 

o Ceara !ora :i. adoptada cm mimos ou~ros s1/' . ' E' · · · 
Esta.lo:;:.. Minas Gei~a~. que ê 0 EStado de .es. ao cm operações.. ate prematuro. 
V. Ex. e S. Paulo · teem secrct.3.'r ios de ~- O Si:-. aEz E1rn1L Fo1'"1'F.XELLE-Houve.::se ou 
fado como· os tem o Ceará. nüo houve~se a. ol'ilem, o certo o qnc o boa.t o 
o Sr: RODOLPHO p .- '·li. t corren,assim como p:·opalou-se que o Sr.i:on· 

•• :.. . . AlXAO uc u~1 a.par e. sell1ciro Luiz Viann:1 pretenfüa líceucia.r-se. 
O SR. BEZERRIL Fo;xrE1'F.LW _ Era um E:;;te boa.to ~mbem j {t foi cont est.Mo sem 

sentimento commum e e;'pontaneamente :i.p- embargo de se!'em os propr ios jornnes da 
~3.l~ceu .em todos os Esta,los. p,u;sada a Bahia que o lli\·ulgaram.Aftirmo.ra·se mesmo 
surpres~· ou a superexcitação ~os primeiros qtle, p:i.rn. e"°itar comJ?licaçlíe'>. o Sr. gen(l,rál 
dias verificou-se que havia qunsi uniformi- Ga.lvüo seria con_vidado pii.ro · assumlr o "0-
da<:ie na. organização dos Estarlos. verao da Bahia. · .- . " · 

,E' i.s:to :1 . me!llor prova. de que a Repa- O Sn.. CASSIA:""O no N ,\SC1m::-.-ro-Genernl 
bhc:i. .ia .vivia. implantada nos cl)rar.õe~ de de ceJe1ire momol'ia .•• 
ca.da. um dos cido.dã.os hrazileil·os- ' 
· Indi.viduo algu~ entri: n ó$, no re,iimen . O Sr... Í3EZ1Úu:1L Fo;xn:xer.u;::-Outra versão 

dec:i.htdO. por ·ma.is l'U111mcnLtr que J"osse o que COl'TC e estar jâ o gõ"VeC"na<lor da Bahia; 
SCll deseo:volvimento intc!lcctua.I. poderfa disposto a não deixar mais o ·seu togar. certo· 
concc_l)et· que o rei ou o imperar.or iives;e ele que 2. ultimo. l•t'iga•la seguiria. para servfr· 
re~eb1do do Poder DiYino a investidura de lb:o de protecç:io. · 
governar o povo ! Natú1·i{lmentei cste'ultimo'.boa.to foi posto em 

Imperador por graç'a de Deus e unauimc c:irculaç.'io para intri:?<~r a.~ forçus ~ob o com- .. 
~C:<l!a.mação (lOS pOVOS. ma.mlotlo g<mei'~tl ,trr.hur O~c:1r COÍll a.sde pl'O·. · 

.Voltemos ,10 ponto, em ']Ue me nch:iva tec.:,:ão a.o rnttndo tlo ~~1101·:il Gir:i.r•L Mas,na.tu
qua.ndo fui in terrompido ])Cios i\.}}:lttes r!~ 1·;\lrnente ~ inM;;.ra. niío surr1ir:í. elTeito, porque 
nobre Deput:?.tlo llOr .Minas. os chetes à;is lorça..; siio pn.triotas e bons re· 

PJ·etende·se p.;la íntrign dil'iclir 0 exci•cito publica.nos. O resultado se1~i cnntr:i.rio a 
. riuc restar da liquidat·ão de Car.urios · ' cspcctatíY:t <lo Sr. P rt\Sidentc ela Republica.. 

·o restante do exerêito ficará di'Y'idido em As lorça.s teem id<: a.os pouc~s •l continu~rií.o. 
dous grllJlOS: o doi> suspeitos o u dos insm· Ia segua· .no:os c1>nt 1g·entes ;ttu que aqui nque 
.peitos . . · .o Govp,rno somente com :i. sua JUXOS<l. policia 

.J~\ se di~ e se reri<':ta ~las ru:1.s que esta .; ~ue a?i est;t para. . g:i.rantir. o. prestigio da 
n!t1ma b1·1gada, sob o commancl" do gener~! :i.~t?r1dadc. e:'· perma.nencia na · S. E:i;:. rro 
i'hr.a.rd; que segui~1 pa~·a. a l}ahi:i, uão Ya.e pam. Go,,erno a.~ ,la de n?vembro de 1898 . . quando 
~i1sfüzer a.s reqmstçoes rl o gen eral Arthnr o entregara ao seu succes..<,0r- o pa.ultst..-i que 
0:"<:3.r. Satisfari1 antes :is ~olioitacúes rlo S. Ex. a todo o trar1:50 h3: de fazer eleger. 
S1·. con~elheiro J,uiz Vianna. Seiú ~ iarantia. Nln:fuem. 1gnor.ira . ma.is que o Governo 
tlo govet·ua.1lor d:t Bahia.. tem nao su os seus candichl.tos o!Iiciaes a 

Obedece 11. preoccnpnçã.o e os rl!ceios <t•ie Preside!lo\:i. e Vi:e-presidencía ~a Repnblicn, 
tem o Sc. P residente da ·Republica ele que 0 .CCI_llO airrr.a caml1d:i.tos ~errs para as vogtlS 
Sr. general Arthur Osca.r ao volt:•r de C~· exis tentes.de Deputa.dos e Senadores lederaes. 
·nudos s~jil capn.z de depor o St·. L11tz Yia.nm~ o si •. SJLVERIO NERY-Como 110· Par:i.ná; 
'~o pr~teeto1• do Antonio Con$ell1eiro. (Apoiadl;s-) · 

. ·'·o sP..'. CASSL\No oo ·NAScI~ro-Aca.ba. de o SR. Bnzim.mL FoNTENELLE- Nii.o e so no 
· c~ega:i; urn_ telegramma, dizendo q tte o ini~ Parami.. nci Ce:u-..i. t:i.mbem e om· outros . 

migo e mmo1· do que ~e snppüo. . Esta.do~. · .. ' 
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·Defácto, o Sr .. ?1·~sidente da Re:publicã faz No Ceará acceitÍl.mos as i.nrlicações feit;i.s 
--parabs Esta.dos iln1iertinentes im110~ições de pelo Pat'tido Republicano Federal, do qual, 
candidatos seus.1·eiterando uma e rnais Yczes os illust»es colleg~s d11. maioria. não ~uerem 

'ils suas.or~erisºem· telegr.~mmis' cifo1dos."". - se ·dêsligar:, pai·eaeocl<J 1nes1no. que ir110. tis_ 
O .su.: Mil.;1.Qui,1..a Go~cALVEs-:-V: Ex~ uãô urna.8 cm 'l" de -março com a mal'C<L P .F.R .•. 

pôde p.L"Qvar. - ·eoin garantia do Govei·ub .. 
. • Dizia eu que. fe~~se a eleição presidencial 
O SR. ·BEZERRIL F9NTENELLE-Posso ga- sem a mínima discrepancia., não obstante 

r;i.ntii: _que o candidato official mandado apr·e· haver iam bem no' Cearú :um João Cordeirq, 
senfar no Cea.rá pelo Sr. Presidente da Repu· .nome forco e da pi'opag<i.nd;i., que b<im podia · 
blica,. é a.pohtdo i1el() grupo chéfi~a.o pelo con, merecer os nossos vmos pam Vice-Presidente 
selheiro Rodrigues Junior,isto ê, pelo ageme da. Reoublica.. 
dos lllal'agatos. Mas·niLo dh·ei·giinos ; pi·eferimos obedecer 

0 Sn.. MALAQUIAS <iONÇ,\LVES-Também hii céga:neute as .ímlicaçues do directorio. ºVó-
lliD.l'i1,g3.toS no Ceo.r:í. ~ wn.se no Sr. P1·uc\ente de Moraes para. P1·esi· 

o SR. BÉ7.ERRIL Fo~TINELI.E-Ta.mbem. e dBnte e no Sr. ~l:luoel Victorino :Para Vice-
P1·esirleute. Pois bem. qunndo tomou posse 

a:;sim consider•o todos aquelles qt1e vot.'l.ram do cn.rgo de Prcs1d1.:nte da Republica 0 ~r. 
e1n Gumercindo Saraiva par:i. Pi·esideute da p1·udeute de ~íoraes, mstava-mc a.ioda cerca. 
Republic:t. ele sete ;n~zes para terulinur o meu ma.odato Qua.ndo.a.pproxl.ma.v-acse a. epoca. em que ,;e . 
]ia via <!e ,.,roce•ICL' ú. eleiçii.o de Pre~idente da de presidente r1o Esta•1o do Ceara. Dentl'O de 

r poucos dias compl'ehcndi logo que S. E.'\. só 
Republica, essa. geute :i.pregoava por seu tinh:i. o.ttenções e pt•eierencias pura. com os 
orgií.o na imprens;i. que nií.o razia CJ. uestão . . . 
<le nome. comt:rntoque fosse umcivil. Apl'e· 1•evoltosos. A Ca1m1ra,, ba poucosduts, otiv1u 
sentado pelo P<\l'tido Republica.no Federa.L 0 o uobr·e Deputado por s. P:i.ulo, o Sr. Galeã.o 

d P ' · d 11 Carvalhal, expô1· b1•ilhanternente em sua. 
nome ::i Dr. rLtr.eute cMor~.i.eo, e es cscar- cELrta·ma.niFesto, e~sa hbswria da administra.
nece1>arn de S. Ex., votando em Gumercindo çiio do Sr- Dr. Pl'llderite de Moraes, nreruta. 
Sarni va. ! r tres mezes após a sua _posse no cargo de Pre-
. . : O SR.. RonOLP110 PAn:Ão-'Em toda a p:u•te sid~nte da Republica. confi.rmada plcni1mente 
lla. maragatos, atê em Minas os encor:.trei. em todas as suas part.es, iuciusiYc o repudio 

O SR • .M.;.LAQ01As GoxçALVEs-Eu suppu- completo dos repc:blicanos e a. apostasia. de 
nh.a que ess•t e:llpressão era restricta. ao Rio todas as idéàs pelas q ua.es S •. Ex. se ~a via 

. Grande do Sul. lJa.tido ;to tempo da. propaganda. Na mi.nb.a. 
-o SR. BEZERIUL Fo::;TEXELU~-Sabe V. Ex. obscurit1Me e no Cil'CUlO limtta.do dos meus 

como procederam os lll<Ll'il.gatos dll Ceará~ leaes amigos poli-tfoo:;_ jó.mais (leixei ·de preYe
:Votal-am em Gumer•cimlo Su.i•aiv~- nil-os de que s. Ex. agia com pronunciado 

tlespeito contra todos quantos foram amigos 
O Sr:.. IlfaLAQlJIAS GcxçALvEs - Quantos ;lo Ma1·eclial Floria.no Pl!b::oto, e seus (l.cto:; 

-;otaram? revelaram tendencia systematica a roystifi.ca1.' 
O SR. BEZERr:.11. Fo:-.TE:NF.LLE - N'ão po~so a Republica. pelo abasta1•du.mento dos · seos 

;i.fürma.r ao certo, ma.s o seu DUt!lél'O creio Iirinl!ipios capitaes. (Apoiado~ ~ aparte.1.) 
n[o excedia a 40. O certo e que, com a :ninha pouca. edum-

E o mais notavel de tudo é que" Presi- ,~i.a politic<1. (nii:o cipoiarlos) nunM tive dilflcul· 
tlente da Repul>lic:i. estit. cou,·\dando todn <la1l1:: nem :i.c:'lil.l:J.nmentos p:u·a. dirigir-me a.o 
essa gente para eng1·oss:i.r o parfülo que glol'ioso Mal'eclta.I Floria.no. par-J. -congra.tulo.r-
s. Ex. está organi7.:mdo. _ me por este ou o.quelle acontecimento tias 

- · muíws que ca.us..wam a. admir'ação do mundo 
O Sr.. A:i>roRrn FrLGUEm.As - E os llira· i[lteiro, nã.o acontecendo outro ta.nto quando 

gibes. -- mesmo pa.r.i. corresponder a.os deveres de cor-. 
O SR. BRzF.Rr..IL FoxTE~'ELLE _:_A pr'ªoc- tezia h0uvesse de me dirigh- ao actual Sr_ 

cupa.ção de S. Ex. ê suspeit:\I" dos b·ons Presidente (1<\ Rflpublica. 
republicanos. Já outl"os teem feito :1qui o seu· 0 SR: llfALA.QGL\S GoNCALVEs-Qual 0 mo-
tlepoimento, a cama.ra nã.o levará a mal que tívo desta. dítliculdaile ~- · 
eu refira um episorlio de su:epe1çiio. · 

Niuguem ignora. que no Ceú·á uiio_ houve O Stt. BElEltlL FoNTENELLE - Porque 
disct>epaacta na eleição dos St's. Pr~sidente e principiei a ter a> provas ,e contra-provas f'lll 
Vice P~e~idenr,e íla ·cRepulllica. Eu mesmo 1·elll.ç5.o ao roeu modo de '\"er sobre o seu pro
como represent:i.nte á. Coustir.uinte ji h:wia cedimemo para o futuro. (Apartes.) Qu~d<i.m 
su.llhi.gado o nome do.Dr. Prudente de Mora.e;; YV. EE'.x. que eu vi~se com bons olhos. S.Ex. 

~ 'po.ra.T'reside1'(te. da. Republica contl-3. o (]O qne se ,1ectarava em ··manffesto ao paiz con-
Gener_.lis.simo Deodoro. · . iinuador da politica. üo Murechal Flol'iano 

: -,;;..;..:. 
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sEssxo EM 2o':~E Jui.:Eio nE 1897 -

O SR. 13EZERRIL Fo:sT~:\"EI.Lt:-As infor·ma
çf>es po1· E<spion~cns ou cartas unonym1.1s . 
proseguira.m e. conseguiram ()s seus elieitos . 
d.eleterios. mas o GO\'ern.o a~steve-se conti
nua.damente de. dirigir-se ofilcia.lmente ao -
pt·esidont.e do Cea1·.í. pa.r:i. saber- o que havia. a. - ~ 
csi.P. ou aquelle respeito. . . 

O Sa. MAL.\Q'UIA.S Go:--çAt.VE:> dá .um •~pa.rte. Foi peh• espionagein e :pelo anonyma.to que 
o sn.. Bll.ZER.:R.l t. Fo~r.e::-"EL!ill:-Ma.s aquelle S. Ex. continuou a. daL' c1'€llitoaos seus leaes 

não tinl1a medo 11e rlioguem, ma.miou. inti· ámigos os maragatos. •· 
mar-me e ao majol' Bcze1•1-a ; ficamos mpedi- U•I St't.. D:i,:PUTADO-E' preci.zo definir está. ;, , 
dos e tive de sujtütÇ-me . (A.part<:~ .1 palavra. 

Mas ;1 espion~em não foi tanto por ~im~ OS1t.l>EzEn.a1L FO:\"TE:~rnLr.E-••• e foi em vir· 
·repito. ( IJome:>taçóes e iipartes. l Assun nao e tudc ele denuncias deste quilate e clest..'t -p1•0-
pm;sivel e não posso conta1· o episodio. (Pm.isa cedonci:i. que os inimigos da Republica. con..: 
e o.partes. ) · · · d :::e;;uh·am ~icc1rrar ca. ;i. v~z: mais os odios do 
· A espionagelll nfio foi fanto pen· mim,J•epilo •. Governo cont1'3. os •~lumnos do. Esoofa do 

m:i.s sim por ca.uea. d11. Es<x•ln. Militar que Cear;"1, ·creanclo. paro. etles a tribte fama de 
exi:;te no O!<H-â.. Ha um odio feroz contra esse desol.'deiros e indiscíp!inD.dos, qualidades es
phant.'l.sma.-as Escolas Militares. a. mocidade ta.s queja.mais_poderia.m merecer com jus-
emftm. (Âjlllioclos e a11ai·te$.) . t ica. . · . .. _ _ 

Alli esteve um senhor cujo nome · abste· Organizou-se aUi um club milltar. do. qual 
nho-me de referir. O seu posto de obserfa,. se dest;ica.va, como figura.saliente. o capitão 
ção era. eni um cfü.b perto da Escol<\, onlle reformado Perdigão, um desequilibrado mo
:passava o tempo .a ou vil' e contar historias na.i·cltistn. que assim se dedll.l.'ou em mo.oi- · 
contra. :i. polltica. do Mareclrn.l. De l'epente fosto publico <:om protenções a. r íclicufüar a 
'1esappa.1•ece o nosso homem, que pura <UJUi es,1ua.dra de papelão do Mareche.I Florfano. . 
veia relatar <:<1.lumnias come aquell:i. · estam· j Esse ta.pitão Perdigão. reunido a. m:i.is ·ouiros : 
pada. pelo jornal illust-rado o D: Quixote. 0 11de I desvrienla.tlos.com:pa.nheiros. por despeito po- . _· 
o bumilde .O!'ador, naqu:i.licbde de Presidente 1 litico, entenc1e~·am constituir-se em junta de 
do Estado rom o se1t collega Dr. José Faus·'· sal va~;J.o publír.a, ex,ploran.(\O imnginarios es· 
tino, :fi;urul:'am em uma. proi;isSão de ·a1u1u-. canda.los e dcnunciaudo os peeulatarios, que. 
nos ela. Escola ~füit.'l.l\ na. 9,Ual se e:x.hibia urn · ser;undo o seujui7.0, sem prova.Si· eram osJn· · 

. _ j-ud«:·«d.c ~abb."1.do de allelum que represent:1:v;r mediat.os responsavels pelos desv1os dosrendi
:pelo typo o Sr. Dr. · Prudente : de Moraes. mentos1mblioo.< da Alfu.ndega e da. Estra.d~ do 
.(Riso.) ·· - FeL'Z:O de J3;1.turitê; · . . .. _ . · 
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... ucil meeting -te•e- logar na. • pr_;l.ça-. puhliC<L- i:ecipr<.)cidade - d~ servicos a:tt~neiites á.-mora.
. )l;lI'll. se prOte~tai· c.'õntril. essas ..-1ad-roeira5» e liàade do fisco,· em l.lencficio deste· e:· em des-
o orador republicano, que se_a\•entul'OU des- mascammento dos cont-r:i.bandistas,· nem $Ô __ 
ca.1·na.i· todas· essas m~'zellas. adua.u(;iras: foi o mandou negai· ]ieremptoriaínente · • o.qu·enes ·· 
)nonar_chist,ii. Pe1·d.igão que achou ensejo de dados que jâm:i.is foram stigredo em !Jltrte 

_ ox:~ra:vasar todo o ail.io . vingatívo coutrn. alguma, como autorizou a. que fosse lJOSta em 
Uin parentO seu. nii:Ü. pelas falta:; que hou- duvida aminhn.º hon~Stidade adrninistratiV<~, 
Yesse commét"tido n;i. Alfandega, etão ~ómente füz:enuo-se·Jlle tlgurar como ·:protector de con
pçlrque· ·eS:>e pa.rente se llou.ver;i. opposto .:\. tr·abanàista.s; im·enta.lido-se calurilnioSD.mente 

- consumaç5.o de um. monstruoso crime, col- que· o presidente do Cen.rá houver:i. elandasti.
lossal e~ca.nd:üo que o 1uonarcbista retorma.d~ namente reito import:i.1· e rlesembarca.r Ulll!1.. 
não pôde praticar; . met-ral!Jador-.i. .pa1·a lJ batallião de segurança 
' O que S(~ ]ll'etendeu .obter com. esse ·mee1i1i9 do Estado. - · 
uiaserain .todos os Jornacs ~esta Cttpita.L .Os .Niio . e esta a opportunidade par:.1 que eu 
membl'CS dó cluiJ telegraphar:i.m au Sr. Mi- possa ealr-ar em iiiaiore;; detalhe~ il. e~se 
nistl'O da Fa.zenda, e até mesmo ao Sr. Prc· respeito e igualmente .em relação ás provi

. sidente da Republica. . _ . <lencias acertadamente tomadas agora e que 
As deni'tssues e as tra.nsferend;i.s nfl.o ss ji-1 te m feito qua.si duplicar o rendimento da 

zeram esper:ir. Para. que exigil' pl'ovas mais Alfandega do Cearâ. 
auiltenticas elo que as do meeting e os tele- · Agunl'du.r-me-hei para abordal-as quando 
granimas do c::lub ~ . . se tr·atar aqui do 01'~.amento da receifa,. 

E ao Ceará sómente coube tt trisLe sorte de Notarei agor-.i.. SL·. Presidente, as· accusa.-
sw equipa.r:tdo a. um Panarni, quando ta.e; çües calumniosas, as suspeitas e as iLit1·igas 
mazellas. são t:i.s. mesmas . om todas as ai fando· urdidas contra os i.\lumc.os da. Escola do 
gas. . Ceara. 

Haja visfa para o que dizem os propriosa.u- , lmagine Y. Ex:. ·O que ó que tei·iam iuven
-- xili111'es· do N!.i.nistro da Fazenda nos relatorios ta.do contl'a. aquelles · ex:celle11tes serridores 

refereutes ás inspecÇões rigorosas a. que se da. Republica. quando, p:tra. coutel·OS nos seus. 
tem procedido desen1rea111entos como se dizin. então no Ita

E não acabamos d.e ver o que se deu na Ba- m:u·aty. for"a Ul!cessario mudar para o Ceará, 
liia. com esse Sr. Clyto1 ainil'1 que provisoria.mente,a. sede do comman-· 

E' preciso convir que o Cearh niio é Bahin, do do 2° !listricto, orden~rndo-se mais e com 
. e que :üém dis,;o. nos ternpris mãos que a Re- urgencia que :para lá scgui,;se o Sr. general 
publicu. ntravessu.a leinàt1 é igual parrdo<l.os, Arthllr Oscar, e~:;e m1>s1no bravo repulilicano 
·como quer a Constituição. de ']Uem o Gove1'DO jl::<rece suspeitar. 

< Si•. Presidente, não é intuito meu que1·e1· Hou•eaté quem adsa>se ao general Atthur 
discutir agora. o que ha de mó.o e ü·regular Osca1· que a Escola ào Ceará impedil-o-ILia. de 

_pelas rnpartiçõ~ arrecadadoras do impa~to ;i.lli desembarca.t·. 
füdeml. De~.;ulpe-me V. Ex. e a Gamara. o S. Ex., o Sr. ;::-enet';ll commandantc tlo 2" 
ter-me ernmaranhado por esse terreno esca- di~tt-icto, no emtanto. tem durante muitcis 
bro::o sôrnente por ter necessidade de referi!' mczes, e emquu.nto alli esteve no desempe
um fa()to que .;:;tracteriw. bem a.uii vontade do nho da su:L commissão, occ:.i.~iito IJ:i.stu.ute de 
1;overno do Dr. Prudeute ,Je Momes pu.m •cdffoar por si :t falsi1htde e a to1·pc·za. dos 
commigo ou, mell1or, p:i.ra com o governo do intriga.nt~s inirnigonla R~puulica. 
Ceará. ao menos rlm·o.nte os poucos mczes A uão !erem pequenas fa.ltas ilb;ciplim:i.res, 
l"esfante5 da minhn. :.i.dministni.~'iio. · osrapnzes sempre mer~ceram os elo1,'1os ele 

Dirigia a pasta. d:i. Fazenda. nessa época. o S. Ex., .túl era o respeito e correl!câo do proce
antecessor flo benemc:rito Sr_ D1·. B~rns.rdino riimemo deites ~omo sold<1dos, sempre leaes 
de Ca.mpcs, e o.o Sr. Dr-. Rodrigue.-; Alve; daíen:;o1•es da. Republica. 
tive, pois, de me dirigir officialmente pedin- 1 Eu nr1 quo.lidade de presidente do Cearã. e: 
rlo-lhe .!Jroviclencias cont!'a a prepotencia com S. Ex. como commtindi1nte do districta, con
que o então inspector da Alfandega do Ceat"a. vívei;gos nas mellJ.ores reln<:ões de amizade e 
o Sr. coronel GerJ.llano Machado, para ser mutuas deí"erenc:as .. E o governo . do Ceará. 
ugradavel a certos coromerciantes refracta- de;;obrigou-se rligna.ineote para com o Gover-
1'ios ao pagamento do im]Josto estadu:i.l àeQo- no da Uaiã.o Cêdendo gn.tuitaniente os salões 
minado 1le 1Jslátis1ic(<. revogou -por si Uroo. 110 pa.,·irnento te1·reo dn palacete (fa Assem

. út·dem •°lo Minist&río da Fazenda que permittfa !Jlé;.i, pai~t alli-. fu!icciona.r, como fuuccionou 
ao _Estado cülher: naquêll:t 1·epiLrtiçã.o dados ponnuitos mezes.o quartel general do com
es•ati~ticos· sobre.a. impol'taç-ão. _ . mando do 2° di~tricto atê •~ sua. mudança 

Aqnelle Sr,cM.iniistro, longe de acceit.•r as nova.mente para Pernambuco. · . · ·. 
r:i.z\ies JlOr mim apresentadas· e sustentarlas .E a pt•opol>ito sabe Y. Ex. como o governo 

'eio. favor de um dii'eito iricontesfavcl" o de do Sr.· Pr-udenfo -deMora.es retribuiu Üsa.s 
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_finei:a.s t :Mesmo por intermedio do Sr~.:;enei'al ent~:D.deu •la.'l'· ao· systeriw. presidenCiaI; ~óri .. ·· · · 
Arthur · Osc:.:11'.. 01xleno11 -qtie a · 1iretexto d·e põt" o ·rerna.te -à sel·ie>cle considerações-que m0 
·prcciz:lr o ll>liuisteri.o dD- _ GueiTa.. rnoucrir. no . .::·utnpr·ia expenr1er. -dizendo finr1Lroente quCl _, 
Ceti.ra a. eoferma·ía militai:, imirna~se .o . ~o-. ess'e · e~"tado de desespel'O erii que seest:orce·o .. 
ve·1·nü do_ Esu~do a entrei":H''ihc o pequeno G-O\'erilo, não é outl'o. sinií.o o resultado· do -. 

. pi·e·1io conheciilo como de1J08i co <.le artigos 1nuito despeito e.do muito ortio recalcado _pela · 
.t>ellicos que lüra con~truid o peli1 verba soe- t>ertezn, que te:n o Si:-. Dr. Prudente de i\fo· 
corr·<.)S puhlicos.p:•r<~ o q<ie se tornou ·neces.· r;ies_ •!e não poder· d.escohpü-. nem meios nem 
sario o fechúmen.tode um cu..-~o uoctu.r:10 que modo de -poder apagar a memoria s<Lcrosanta . 

. no me:;mo funccionevA .cotn granrle pro,'eito do grande p:it;fota. Marechal Floriano Pei· ' 
p 1 i-:1. cs in·tista~ o se<u;; filhos pob!'eg ! . . xoto que vive e se perpetúa com a Republica· 

E à. t.1.l enfermarb< militin· e.t~ ag11ra não foi i<lola.ti::i.da._ r.o cora.(ií.o iucori:upti >eL dessa 
instalad:1-. havendo o Governo Fede1'al apen<1s incomp:.m~vel mocidade; · 
rcmettirlo para lâ medica.mentos niUm~ . . ctete- Crime hediondo ê esse. Sl' ~ PreSidente, que 
·rim~idcs o apodr~cjdos, no _valw ue muito~ S . Ex. jui·ou .c;istíga.i: vingando-se com o 
contos de réis,contimuu1•lo as ·praças de linl!a desligamento em _IJ:la;;sa do::; aJ.mnrios das Es· 
e os alumnos da Ei;cola .Milita.r ~ ser t1':l.tados· cuias M\lita.res do Rio e do Ceará., para. des· · 
nas ·çnfermariasda Santa.C:1sa rle~1 isericcn-,lin. te1·i·a.t· !m;::i:perii:ntes crianças, a.rr~ncando-as 
1·ccusa.udo-se o Min.isterio da Guena. ~ pai,'3.r do •e io de suas ra.miUas para. atirar contra o 
ess~ tr<1.t:1mentoe os1I1ed.icaméutosque sobem ma.C<1douro de C:!.ob.rlos aquelles que isso p1·e·· 
:i ;lvulr.a<l:L quantia, creio que j .i excededl! f'er·inrn w envez de seguirem para os con-
•1e 50: Otl0$000. tins <.lo .1.mazonas o i.\fatto Grosso. . 
.. E'.. o l-CS?~n$:tVel po.t· .tudo is~ não.é ?utro o Sic TrmIOTEO DA. CoST,1.-0 mesmo que 

. ~mao. o t:i!. Dr. !?1 u.lente oe Mor~s, que fez na. Escola de Sa.r.,.entos. · · 
Jatn:i.1,; sen.1. o Prest•lcnte da Reprtblte:i .que . _. . "' - . 

· nôs inrrenua.mente acrei.litttvamas que pollesse O Si~. Bi::zi;:1mIL Fo"T&'"ELtE-E qua.nclo · 
ser . " S. Eic:. assim pro~ede,"os marll.br-aios com os 

_ revo!to~os momi.1·chistas, que assediam o·Go· 
O Sn.. TIMOTilEO DA. CosTo\. - Nem um bom verno de S- Ex: .• riein-se com o rüo à.lvar 

republicano. 1los c~·imi.n·~~os impenitentes, que escarnecem 
·o sii . Bi,;zERtuÍ. Fo~TexEr.LE-N~toobsfante <le suas vlct1mas-aquelles mesmos que com· 

krmn si<lo \Jo:J.s to.ia.$ as in(ilrm.1ç\3~ !> que a ·os seus neitos valoro•os e derramimdo o seu 
:rt'"J:>eito ila Escola <lo L;ea:·it 1mst~u t) S!'. ger prop1•io "sàngue. nju.fo.ram ao gra.oàe :\-!are- · 
nP.1~it Atthur Os~r . .a. suspcrui. " :i. clescOíl" cllu.l ju.~ular_ ~~ revolta. da armada e sal· 
fül.n<;.:i. co11tinria.1~~in a pci:-:;i>tir ~on;:i.•:i. '1s vara. H.ep,1blica da; garl'a.s desse;; ferozes 
ulumnos; a.Ih qm~ c:heg"m 0 molllcnto.em (JUD inimigos <l:i. l.1ttria brazileira.. os quaes süo 
o .$r. Prc~irlente tie. Rc,public-. teve er:isej-0 hoje os prc,stigiatlores da ;i.utorida.de, as G'O· 
U\l esma;;:tl-os c01n o seu ra:i.::01· vingativo. lumnns fo1·tes do Gvve1~no, -que infelicita 

t!u..->tou o tclegra.uuna de ~olklal'iedade da- actualmentc a noss!l. Pat1fa. 
QUP.lles alurunos com os da. Escol:i. aqui ri~ Par-d. a.quelles gra:n.ies. crilninasos a a.mnis
Ca.pit.1.l Federal. que se i :!subordin:i.ram re· tia e t\ inde1nnizt1.c;ã.o, _ pai.'11. os jovens milita
cusantlo .::umpt·ir a. a.viltante ot.,fom do de3ar· \"eS delinquentes irreflectidos os rigores ex
ma.m<:n:o, ptovoc-~çii.o do que o goverr:o se cepcionaes t!o Conde de Lippe. jit. que nã.o é 
·ser~·i\1 tendo-a. cc\·:cza. <leque ~t:riu t:c[)elli<l~ poi;sh·e1 a,pplica.r -as tortui':\S dos Torqne
com ;Lltivez ~ Jigntclade como 0- foi ! ma.•la.s. que não voltam mais! ..• (Jiuíto liem; 

IH·i:1sa. - mot>iil:i.•le ! Como ~ edific:mtc a o OTcitloi· J comp,-ime;i:ado.) 
consola•!ora. a. soli•la.rieda.de com o soffrimelito Veem;, Me.sa., silo lidas i:qioiarfas e postas 
.:.-oriirnum a. que gostosu.menie e alegremente con1·nnctamente em di·cu~sã.o as e" 'rites · 
SI> submettem em Jefusa do ~eu idea.1- a Re- · · ~ ' · · ~ 0 ª 1 

, 

·rmLHca regenerada.! . 
Sr. P«esiclenie, justifü.:a.\la.s como .estão as 

minh,1s emE!nd<t$ ao projecto de fü::a('~.o de 
forr;as de terra e nlffiei1>ntem,~nte explicada A.o projecto ,1i. -~2, _ele 1897 {Fwças de lcri·a) 
a minha attitu(l.e d" franco oppo;icionist.1 
constituciom1l em .relac;,ão aos actos ilü Go· • .\rt. A cont:tr •le 1° de janeiro de 1808, 
vemo. sv"tematicamente contrario :i. Const't· nio ser:i. mais a·Jmi.t tid" no cx:c1•c:ito bra.ú-~ 

· tuir;ão· pelos \lesre.~peitos ao> eordiaes princi- leiro uenhuma praça (,-Oill a- qu,Llilicação . de 
. ~pios do repu blicu.ni~mo fedem ti.V<) de q u~ o cadete.--· · · ·· - · · 

.. Dr~ Prudeu:te de Moraes f;,z outr'oru ban- ~ Terão ll'J.ixa do serviço do exercito, 
deil'a de p1·op-aganda,-agora. esquedrlo~ '.e. eli- .sendo elimin::l'la.> 'do e.su~ào elfectivo - dôs 
m iou.dos . -por - S. -Ex . . · m~mo, como do:;mas col'pos a que 11el'teucerem. tollas as praças de 
caducos e ·impr'estaveis, a. p1-aticn. que S. Ex •. p1·et 'lUe uellll ex:isfu:em com. essa. qualifica-

. ~~-. 
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,·> :çio,·si n~ quizer.em c~ntinuar ali_s tada~ ·. n~s 1 qu~ dt;Í: q~e fo. i por _s. Ex:. contestado. cón~ 
. -· sua.s · fileu-a.s sem esse titulo· hononfico. tc~w.~ao que · me obrigav:?. a. replica: a ão su
. . .. _Safa: das sessões; 26 de julho . J.e 1897 -:-· sceptrvet de ser fo_rmula!h-i.. em· 11ovo_ a.:pa:rt~, 

·JJe::ernl Fentenel!e. · · .. ;:endo'.mi:-_eu,_po_r isso, obrigado ~Vil' V. tr1- · 
· · · _ - lJun:i, e :.ª peth_r :i; ~esa desde Jogo -<• in.sercão · 

Ai:> nrt. 20 :-Supprima-se a. pll.l'te .. tinal rlo meu nome
0 
n_a hst;i; de inscripção dos çra

'desse-·ártigo concebida. nos seguintes tern1os ; · do~es, qu~ de,eJa.:vam tomaT ])arte neste .d~-
. . --'Com as modifioaç.ões . estabeleci.das no' de- ba. 0

• . • _ • . 
-. · crei:o it. 1.0 .2'!6. de 20 de abril de J 888, e 110s Pa~ respond~r aq?elle il_lustr~ Deputado . 

:ar~s. ;3• e 4° da lei n. 3!1-,-\;, de 30 de janeit•o e pre_ci~ninen~e ,a.o tO{llOO do discurso de S._Ex., 
de . !S(l~. 1i.c.'1.ndo ein vigor. o _p-.i.r:igr:qil\O que impugnei _,orno ~eu ~parte, eu des~Ja.•a. 
unico do·:i.rt. 20 e art. 3" na. lei n. 394, de 9 que e~ti~essem_ pr':•e:i~" os :111en:bros da 
de outubro dc' 1896. <::omrwssa.c de C'.Onstnuiç-~o, Leg11>laçao e Jus-

. t tça . . . · · .. . . · .· -. · 
Sala. dM se>sões, · 20 de j ulho de 1~)7.- Não sei si elles iie acham no recint-0. 

Bc::e,-rU Fontcnelfo. . · VOZES-Não,' 

Ao ar~. 5"-Si:_pp1'!ma-se iudó qu_anlo se 1 O SR. ~AYl.E?It DA S1Lvrcr1~A-Prevalec.-o-mo, 
refere a. concessao ~e um pr~zo d6 ierra de ent1·eta~to,_ da. amplitud~ do. debate, sem 
1.089 are; nas colomas da. Unia.o. que1·cr 1nterpellar e. muito menos a.inrla. for
. Sa.la. das sessões, 20 de julllo de 18U7,- I mu}ar º '.?--;te . momento uma: nota rle interpel-
B e::eYril FQnte11eUe. la~"º' t!ir·ig~da. a. e::-:s.i. l!onradn. Commis;iío, 

· · ~1s ~m sei, Si-. Pi'esidente, que a. tanto-
·. O Sr. P~·esidente-Tem a pal11.n·a. ou.o_pod~ chegar, ao menos por emqua.nto, a 
· o Sr. Alcindo Guanabara.. . acç;io de '.Um D<;put:i.do no seio 110 no::so Jlar

.. YozEs-Não e~tã. prcs~nte. 
O Sn. Pn.EsroEsn;-Tem a 

Tu vier do. Silveira. 

la.m~nto. sem embargo da adulteração das 
praticas do systema, e rla in "ers'io, q ua.si 

_pa.la.vra O Sr. CDt1;lpleia, ÓOS no1·mas COUi!tiLUcior1a~,. que 
ulttmamentc se opei-ara.m nos nos~oscoi>;u.m.ê:i 
pol!ticos._ (.-!.z;ofodos.) 

O St•: Xa-vie~ da Silve~ra ~ 
Sr. Presidente. tomo a palavra. com o espi· 
rito dolorosa.mente conturb:i.rlo pelas a:ui.is 
tristes a.pprehensõe;, apprehensões que me 
suggerem os decl'etos do Poder Execut-ivo, 
boje publicados, e que, sob pretexto de reor
ganiza.ção da gua.rc\a naciona.l do Estado ·do 
Paranii mais não e:i:primern na realidatle. ilo 

• que a etrecciva·contfrroa.çüo · íeitu. pelo Poder 
Executivo d:i. Republica. ao todas as patentes 
conferidas por Gumel'cindo Saraiva. qua.udo 

. se achou transitoriromeote de posse da.quelle 
Es~o da União e poi· tal modo entendeu ga-
lardoar, na. sua ephemera victo1•ia, os raros. 
_paranaenses, qwi, a seu lado, leva.o" :n 
mãos ·parricidas contr;i. a i ma.gem s:i.r. , Ja 
Republica. · 

. pretendo simpl~menfo dirigir um a.ppello . 
a_11lustre 90mm:ssao de c::mstituic;ào Legisla
ça.o e .Justiça., que ha cel"Ca. de um mez e meio . 
quasi dous !liezes ta1Vei,!bi nomeada por acfu 
do S«. P.:-esidente e!f~tivo da Casa, acto esse 
que o nobl'e Presidente praticou, já. n;, qullli· 
dade de deposita.rio e delegado da con tiat1ça. 
do Podet' Execut ivo, 110 seio tla Camar;i. dos 
OC!pur;u.los. · 

Bu digo com. esta 1'ra.nque7.a, Sr. Presi· 
d•iute. qlle •• CommiS>ã.o de Legisla.ção .fui no
meada pm· a·~to do Presit\ent.: d;i camar·.i., 
porque ine move o de>ejo tle dizei" a Yerd;;..de 
inteira., e1obora. ::;trictorneute a verdade e 
nesi;as COOd\ções, não jlOSSO atlirmar QUe eka 
e a.s demais Commissões- Pet·rnunentes da Ca
ma.ra. hajain sido simplesmente reoriraoiza
dos, ou ·reconstími<l<J.:1, visto como o; v-oca.-

0 SR. CASSIANO no N,~scnm:->ro-E' ames- ~u~os 1:~Q>"g?ni::ar _e rec_ormilu.í1· exprimem 
ma. política. ideas nao a.ua.ptaveis, t•leas não susceptlveis 

O Sr.. OVIDXO .'\.BRA:\"'l'ES-Nã;o se potlia. es- de se ajusta.rem ao acto ou tacto do honra.do 
perar outra cousa. ·:. Presí_dente da Gamara, ao qual neste momecto 

o .:: T e p , . a.ll u<lo. · 
~R. I~IOT_IIEO ,.D . .\. . OSTA- U•.1.era, St 0 1 E dizendo que o illustre Presidente etre-

Governo hoje e mara.~ato. . · ctivo da Gamara. fez a nomeação de taes Com-
·.,~ . ~SR. XAYJER. D.>.. S_ILVE:IP..A:--:-E e , com o es- misscies na oualidade de deposit,:i.rio 1la con

p_rrtto dolo~osa:mP.nte impre~s1ona.do por ~ste fta.nça. do Poder. Executivo, me parece que 
1..cto;Sr. Presidente, que me levanto ~gora a.presen.ro a. S. Ex., devída.meute adiculada: 

. nai;a. f?,lla.r, .por haver pedido a pala.vi-a bon- a. unic:í a.ttenuante que pôde ser invocada'. 
teo:i: no moment-0 em que ora.v:i. o_ meu nobx·e "m 'fa.vot• ·cto modo disc:dciona.rio _por_ que :;e . 
a.uugo Deputa.do por S- Paulo, o _Sr. B11eno houv_e ~. - Ex. nessa eonjunctum, fazeIJdo a 
de Andl'ada,. e em consequeilcia. de um aparte nomeação de taes Commissões, com ·o mais 
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~o~pleto d~prezo da.s :· dis~osíções' .do :~~SSo urnas r:Oii a.s outras; eni. conjuiicto, é todas .. 
·- Regimento iµterno e com. o ma.is côropleto e su·borduiaêJamente_-ao l>Elnsa.tnento geral, -· q"Ue -

_abl!ohito menoscabo da Constituição da Re- haj,\. presidido á elaboracão systhematica dcs 
publica. (:ipoiados.) . ~ .. . . mesmos _principias ::ou dísposiçoes ,e ~, á. s:Ua'--'· ;:' 

. - U:u: Sa. DEPUTADÔ--AP<>iado; e·da:re.Pre; organização emcorpollomogeneo . . . •·A::: d . · · De conformidade co!J) o preceito . ele }le!'lile-
sen-.-o as mmoria.s. . · . . · neutica., ·que a.cabo de enunciar , o nobre Pre- . 

O SR· XA vn::a DA Sn.v.E1RA. - Eu ·nã:o. me siderite da Ca.niara não podia en.t e'ndér e a.p-; - · 
_ P.roponho a entrar ~o exall:\e ·e. apre~fação da. \'~ic:r a. disposição do art. 50 do Regimento · . 

_ ilegalidade e da incon.;;t1tuc1onal1dade- d:.1 srna.o de accordo com a; outra. disposi!)ão regi~ ·. · 
conducta elo Presirlen.te efi'ecth'o .da Cama.ra.- _n1enta.l . que estabelece a representação &.s 

Essa. a.precia<.;!o·já. foi em tempo feita pe1o minorias no seip de todas as Commissões 
me_u nobl"e amigo. o Sr. Laul'.o Muller, 're· Perma.nentes da Ca.mara. . · · · · :'i'c . 
presentante de Sant.'l- ~tharlna,. com o cos~ _E como si esta .razão .não fosse deoisl'Va., 
e-urna.do vigor e brilhantismo, - · • , unda accresce que $. · Ex. não se li.miUru.a 

l:'arece-me, entretanto, opportuno at'cre·. desrespeitar o Regimento da. Gamara.. des
scentar ou ponderar que a defesa, com q_ue o respeítou.tamoem a constituição da. Repa.
Sr. Presidente lJTetendeu sustentai- seu a.cto, blica.. que consagra o principio dn. represen
a.penas serviu ou pôde servir' para · coITobo- ta.ção da minoria.. 
rara ar.smmentaçii.o prodniida. pelo illustr~ s. Ex., entretanto, contra todas estas -va.
rep1·esent:inte de Santa Ca.th::i.rina.. . lios.'l.S razões, que devem ser e sã.o com cer-

Com eJieito, disse o honra.no Pr~id~nte, te7.a., do pleno conhecimento de S. E:x:., t rium• 
Jli'OCUiando defender .se. proclll'a.ndo justi· phou e t.iiumphoa em nome do poder es
ticar o seu a.cto. que o Reghneoto não a.m· tra.uho que a(lll i representa. (ap()iadosJ. ra
plia., nem restringe a. r~cuJdade que ao Pre- zendo pre_yalecer O: s~~ .. modo v-iolento_de fª-: .. . 
si dente confere o art. oO. para . .nomea.r as te1·pretaça.o, por meio da. .. autoridade sim- _ 
Comm.l~es Pel.'manentes da Cama.ra. · . p\esmente numerlca da s u a. maioria occa~ ' < '' 

Em pc-imeiro loga;r é preciso notar que se- siona.l, proclamando e · pondo em pratica. o 
melhante argumento . é f11ndamentatmente principio-la fere~ prime le droit. Pa.~me 

. falso. porque _do texto do a.1-t. 50, inv~o que bem se póde dizer que é esta. a. di. visa 
por s. EX .. se . vê que a .ftt.culdade conf~rida. adoptada pela. política. reacciona.ria, de que 

· ao pl"esidente da. .Ca.mara é a.pena<; para. a no- S . . Ex. é o mais conspiéuo representante · 
m.ea;,;ii.? eE' ca~ dévug~ que .occo~ram nes&~s (apo~d~~) no seio· do Con~o Nacional. . . 
·comm1ssoes e a.inda mats,-o que unporta. .ern Agmúo por tal -modo,::;. Ex. logrou sur1-
nova. resttícçã.o,- sómente uo caso de impe- . quee>ar d{} facto, o cabedal de a.itentados e -· 
dimento prolongado. pe>l' parte de qu3esquer violaÇões constitucionaes, que são -o patri-
das Deput:tdos , que componh~m essas mes- monio civico e mornl ·dessa. mesma. :política. 
mo.s Coinmis;;õcs. (.1.1>0íalios . ) . (Apoiados) 

E' preciso notar altula. que o nobre Pres1- -
dente com o loogo tirocinlo pa.rla.mentar que O SR. :MAl'\OEL F~'I.6-E..,·cio-:Não apciado . 
tern. s. Ex. que j ii lia 40 :UJ.nOS att-az era o Sr . Pre..c:irlente justificou o seu acto com o 
membro dn assembléa provinaial d'\ B<ihi:i... testemunbo 110 Sr. general Glicerio, q11e foi 

cons111ta.do, a ver si a. minoria. queria fazer 
· o sa. BEUSA.n10 nr: SouzA- N:lo ha 25 M- par~43das Commissõss. . . 
nos . Na g uerr.'.I. do P11raguay S. Ex. t inha 19 
a.nnos. (Apartes . ) . o sn.. PUNIO CA.SA.Da°-A minoria sería. 

cumplice na. violação do Regimento, si o 
O SR. . XAVIER li.\. SILr.t:J.R,\- Nfü> !a.coques· fizesae. 

i;il:o d:i. círcumstancia e não me pre~upo . 
com precizal-a, visto que, na minha. afilrma O Sa. X.-1.mn. DA. sn:n;ru- Não póde 
çüo, sou coo.testa.do pelo nobre· Deputado -pelo colher o s.rgumento, que lembra o ill~e 
Rio de Janeiro que certa.mente tem, como Depu.tado de Minasneste momento, de ter sido 
contem-por:meo. mai> seguros dados sobre o con~idrula a opposição .na. pessoa do sett emi
pon to em questão. . . _ nente cbefe o Sr.· general Francisco Gli· 

Direi apenas com o longo t1roc1mo parla- cerio; em primeiro logar. porque tal allegaçã.o 
menui.r que tem, o nobre Presidente devfa 1nnteiramente. e:\."tranha a questão, em. se
s:i.ber e portanto, esta.-va. deµlora..-elmente es- gundo logar porque o unico .meio lícito de_ se· · 
quecid~, no momento eiu que fatt:i;và. de que c!lega.r .a.o i·e-~ultado que pal'ecia. d~ja.r o 
n 'um corpo systhemé.tico e. bomoge~eo de Sr. -~r~hur_Rios, DQ momento do co~:vite;cera 
priocipios ou :regras. como e,sero duvida a.1· l& ele1çao_ fe11;a: nos -termos , do Reg1mento.-.E1 
gum.· a. 0 Re.-.im.2nto da. ca.ma.ra. a~ d is.posições em tercetrc . lo.IJ'.a.r,fina!mente, porqu.e a ·· op•· 
ew l'f,,r>Ta nao se l.nlerpr etaDi ~ladamente, p o_si_çã.o não ~ contribuir ~m a :sua. cun;t~ 
m~ sim ha.rmonica.mente; isto e, de _ac~rdo i1líc1dll.de para tao gra:v-e sa.criiicio da CoJl!iti-

~m:i.r::i. v .1ii . · -··· ·. · : 55 · -
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_ tu.içãó. e tla .iei ~rganic:\ da ba._rna. ra. (.4poi!ldos, '1o S. r P ;;vlua Rn7.ende,:'e éõmo.jÚ ~r~nde o 
· · e .ap•1.1·:e.,..) · . . . · · . · · . la ~>S» dn tempv d~e.:;ri:1do. ou;;.1 · art1cu!?..I· o · 
: .· For:i."in. c:omtudo, -postas dé \)'!.t·te estasalt..'1.s r•ri:sente ~·pedido - ou. re~pei<o.:i, e lmmilde ... 

e val\o;;as consideraçõe~, de . t ão c!;i.r:i. ·e ele- su " PIÍC:t. .· . . : · · · ' ·· · · ·· · · 
menw.r iafoiç.'i.o, triumpilando, como hn. pouc0 Essa iinpn.tri(ltic:i _moçiio e os fact.()s . :subse
d isse, a poiit.•ce. faccio~a. e rea':cionaria.. cujo qúent l:!S foram u·m11. vcrrfadefra violenefa fei· 

-.m3i-~s' con~picuo r~pre,;entaote no sein do ta ás ·. pror.i~•S e .. :•O~ p1·1ncipios - constitucio-
Con;rr~sso N<icional. · ~ o nob1•e ·?r~irl ,,nte naP.s 'vig-enies. ·(Apoiados. ) . · · 
e:tre"cti.-o da C:cmarn, fl cujo p'mtifice inaximó Taes fücr.os, ricsc!e o ·d:i. niociio • . fn:rarn ';u·o

·no p~i z é. cerno s~ ~a.bo gemlrnenr.e. c a·~tual V'oca1los txir ump.i·urido ·injustifi.ca.vel de zelo 
gove1•nad .•r tla· Bã.llia Sr. conselhd1·0 Luiz go•erni'sta. . 

r .Vi:i.nn"': . ·. ' . . . . . .. 'o $1~; FREOE!~:co BC•RGE5-E' uma rnole;;ti:i.. 
Etl. nao vira a t!'lbuno. p1!'8._ faze?· it criry:;1 e:nbor;i. o tea-ier seia medico. (lfo oittrc>s 

dos aci:.os rlo ttOUt'lldo Sr .- <'t'esl-'e!lte cí!'ecr'.1-;o ,,11ar)cs.) • 
.da. C..'1.ma.m dos Dl:lpwtaolos; venho S1!n- , • · . · • 
ple:>>ueur.e. co:no .1á :Luuunc:4::i, 1u.ra. diri~ír O ~P.. - -XA_;Jl!tt DA !;'!!.VElR..-\- Appnrccendo 
um. timi.lo e 1'.'espei toso apµell.i á Com mi::~ ,0 11e.;:;a occasm.o, por yarte do~ :<Ustent.tO:ores e 
de Goa::tituhio tl Legisla.ç;fo (parece 1ncri,·c1, ;n•omowre~ tla. mo.;~1.0, 0.-1 ma1oi:es e 1n:l1~ <le~
mas é a 17erdade: aini.!:i. .. xG-ie n~ta o ·:!na.ra cornpa,;sa.dos !•l"Ot«stos de :i.raor e tlcd1c:açao 
um;1, Commí~ão de CoL1stir.u•çiio. que ó· toda u.o Poder Exee1Lti,·o· tla Re1 ·~blica., ao pa.sso· 
composta de membros da pa-rcia!ida.de, à que no outro c1mpo. dos_do1s. em que _se se
qua.l pertence a responsabilirla.de do acto a paro:i a Ca:nara. se manirest:wa a Il!a.1s . ~rn
que ha pouco me re!eri !) para. iiirigir. d izia cera surp1•es.-i.e esp·\~:00 pelo ardur insohto, 
eu, urn ap!_>ello · 11 es:ia cornmi$São, no sentido ºº1!1- que lhe > tab.am a 1spuw.r a honra de u~a 
de '1Ue etla. com a. poSf>h•el bre•id:lde. inter- sollc1a. :·1ed~de . pnstliuma com a serena. energia 
:ponha seu judicioso parecer sob;.-e a mate:-ia d.-seavolv1<la pelo Go•erno_dn. R.t:publrca p3ra. 

. contida em uma. indica.ç<'lo que, jun«amenle <iommar. ~omo H:e ~\lmpria eler;ie~~·rrnent_e 
com o meu · hoa.rado amigo e distincti __ e co_mo de tal'.to ~<J'?lmou. o acto ce !osubordi
simo correHgionario. o. Sr . Padúa Rezende, j n_açao 

1
ou de rnd1~~1plum, que surgm no re

representarite de Minas Geraes. t ive a ttunr<l 1 c1:i w ce uma da;; no,s.1\S :!SCOlas m1i1tlres. 
de s.ubm.etter à e<;clarecida considerai;:ii.'o da ,. O St~. -Luiz ADOLPHO - Portanto· fez o · seu 

· Cama.ra. dever. · · 
O as~nmpto; dessa indic~~ão re..-este _im- 1 o SR. CAsmNo DO NAscmEKro-Ninguem 

porta.oc1a. -capital, t endo sido. como foi. a. 1 contesta. · · · 
mesma indicação inspirad;1 pelo -dest?.jo que · . . . . . 
alimentavam(),:;. - eu e 0 sr. Pailm~ Re- O SR. _Luiz ,~o_oLPno-Ju. e mmto l "'v: EEx. 
zenile - da re"sta.beler.er ou promovt)l' 0 re- reconh•:::erem isto. (fia oi<tro.~ ap<irt4S.) 
stal>e!ecimP.nto. rle a<::cordo com g1•acde nu-, O sr~. XA\'IEt~ DA. SlL\~1mu.-Satisfüço, e me 
merc de representantes de diversc.s ~stado>, parece CJ.Ue plenamente, á per~nnto. do oo!Jre 
da ver•iadeir11. doutri:ia. con~tituciona.J. po~- Dep•itado pelo Estado de ~latto Grosso, res
t e1•ga<la. e sa.critlcada pela moção impro;:r:-ia- l pondéuuo a. s . Ex. que o Go\·eruo eump;•iu ·· 
m eu te, indevidameute e lncongr·uentemente rigorosam•mteo seu.:e·.-er equejá.mais l!ouve, 
conhecida pela denominação de mo~'<1o Seabta. ae> que cousé:J. puulicameme. qutom fizesse a. 
. O.SR. M.-1.:\oEL FcwE:çcio- (depois "'e iieifo· m~no:· restríc~~o :i.o acto do G:N~rno . 

z~~eiiça·pa.1·a dar uin aparte) E' neces· - l\~a~.o_que D30 compiehendo_ e CJ,Ue.oP?der 
V. · E~. · accrescente-e que niio foi a ~ªP~$~:_ .. L~.g:1:>latiYo estw~s~. no dia 1mmcctiato, 

. aqui apresentada. . P -· ~~r1ga~o a qualquer· manifesta.ção em rela-
~m a dev;cla venia, venho -avivar a me-· ~~º-a e~se acto do Governo . 

.. mor1a de V. Ex. ,.afi.m de que tique consio-na- O SR._ FREuenico BoRGEii~Tauto .não-es~ 
·nado que nii.o foi essa. a. primeira moção apre- ta.vamos obrib<ados q_ue não áceitámos a 
senta<la á consideração e á deliberação d'esta moção. casa_ · · · o SR. . CASSU:'>O DO NASCmE~To-E qual o . 

O SR. X.,\.VIER àA SrLvmrú - E11 ~~tistarei resultado pratico 'l Negamos a moção e o Go- · 
_a.e> ~obre _depu tado .dizendo : Não foi a pri- verilo . continuou no gozo da mai$ :perfeita. 
~e1r!!-, f?1 ~ultima. senilo certo, to1avia, que saude. ( ifa. ()Jltr os a7iartc.s. ) . · · · . , 
Jama1s_t1ve a. _menor com;nrtici1.iaçãd ou r eS· O S1L . 1\AVJER DA Su,vEuiA~Ainda para 

. .. po~ab1lLcla_~e nessa. ou em qualquer d ll.S an,., re;;ponder a pergunt:l. do., illustra.do . repre
terioras. Fo1 em ta.1 occa.siii.o, foi na. .epo~ba :;ent3._ntc·. de ~fatto-Gt"osso, :perguntarei po1>. 
da mo9ilo falsamente chamada inoçiio Seabra, - ~inba. yez : que · cumpre, .sob· o yonto de 
qui:_ tive. a. · honi:'-.i: de -apresentar : a. indi- vista. r 1goros11meute eolist itucíonal ,_ que 
caçao que tem com· a. minb.u: a. a,,--signatura. . cumpre ao Poder Legislativo, quando o 'Poder 
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Executivo se de.Eempenl1:i. no'fmalmente dos 1 O Sit. Pu~no C.As.~oo,-Isso é uma heresia . .. 
devere3, - encargos e 11,ttribuicõcs. que lhe V, Ex. parece. não conhecer O' regiineli presi· . 
competem. n:i tprma. d.'t · Constituição ele :?4 d~ncial. · _ • -"-
de fot-"ereil'o 1 (Pcw.~.:) . . ü Sr.·~ Tlõ!OTIIEO llA. COSTA-São racordà.· 

Ell-perguntn e pe~o licença. aonob~·e Dapu.· çÕe.>.da. monarchia.. · · · . 
'\a.do p~ra re:;ponder ii. questão. que . a::sim O S:a. XA",ER. DÁ SILVEUU-0 Poder Ex
ponho e dii'i.jo a. S. 1,:t., di.zendo ·:. nnda, md:i. ecutivc1 é a. expre~o <lo suffragio nacioiia.L 
1~c~m be ª? t>odei·· Legi:;l:l'ti ,-o,. em ta.es casos, tanto como: o Puder Legislativo (apoiados) e o .. 

. .sJDao :1qu1llo mesmo que lltc incumbe diante Judiciario é dele,zacilo dil'ecta de ambos. ~ : -
do fünccionil.meó.to. r."gular, normal e· cons- Mas a razão é outra. E' que a neohum ' . 
titucional d<> Podec- Jud iciario <~a Uni?i.o,. dos tres poderes constitucion&eS da União 
sempre que o ·Poder Judiciario cum:erc o M:;í,;te ;'.!.menor autoridade · pai-a semelhante 
seudwer.dentro da sna. esphera de ae<;(llJ.Do interferencia ou · ~1'3. t"to indebità inge
exercicio das!Lt~ribniçõe.;; constitu:::ionae>.que. rcL·tcin nos actos dos.011tros ·dous poderes. 
lhe comoetetl'. . . - o SR. Anor.puo COELH:o-De ma.is as mocões 

Pergunta.1·e1 amd11. ao. nohre · J?ep~tr.do p<Jr te em effeitos simplesmente platonieos. · 
Mi!-tto Grosso-porque e que nos .nao vota- _ . . . · _ 
mos mocões de a.oplau;;o ou de · louvor ao O SR. .. :X_,\u!:':.n Di\ S~veraA-~orque nao 
Potler Judiciario; quando esse poder, pelo ba ~e_ e:i;1st1i'.C$te.pla.tomsmo no se10 d?.Podel' 
l!4"\1S conspícuo do3 seus or;f.ios. por exem;ilo. Jud1<:a.i·10, no seio do Poder Executr~o, ~m 
o Supremo Tribuna.l ·Federal. p1·ofere. corno rel<~ç:to aos outros dous -poderes constltllc10-
sóe ~eontecer com fr-eQuencia: qualquer sen- n.acs? 
tença de a.lto, de subido .-a!or juric!ico, moral O SR. ADOLt'HO GoEWO - A moção Seabra. 
ou polltlco t (Jfüito b~m ; apai(!doç.) não foi a prim~ira o!Terecida. â. deliberação da. 

o SP •• TmoTUEO iu co;T.\ rfa um a.:p:irte. Cama;.-a, talver. f\.'SSe a quarta. oti ·quinta.. 

·O Sn.. Lu·tz ADoLt'll0-,0 que eu·· po~so asse· 
verar aos nobre~ Deput."ldos e que o Presi
dente da;Repuhlic~ CLlmJlril·~ sempre osseus 
deveres, semattencler a essns mor;ões de :ip-
:pla.usos ou d.e louvor. . · 

o SR. XAYIE:R DA SILYEIR,\ - Mas cn:üo, 
J!Ol'que Yecm aqui,pot• pane do primeiro Ma· 
gistrado d.a NaçtLo, fazer quesúi.o dess«s mo
ç<'íes e com base n~lla.s promo•er a!jitações 
·politicas, ate:i:r a. discordia e pert.urb:~r a. se
rm idade da. Cain~ra. numa situaçri.o fin:m
ceil':1. , economica. aa1lministrativa füo Cl'itica 
e a.filldiv:t.como esta com que nos achamos <J. 
bro.r;os ? . 

E porque esposa o Governo -uma parte <las 
paixões pessoaas e poiiticas susei ta.das por e:o
sa.s mó.Gúes e ptaticaactos de reac1:.ão füccio:ia , 
como foi esst da reorganir.açiio da Guarda: Na.· 
cion:\l do Estudo do Pa.ra.ná ·1 
-. Seja-me licito. Sr- Prasidente. perguntar 

a.inda mais ! qual a. r-.i.z.'i.Q por que o Poder 
Judicia1•io n[o"tem !eito ou·-ciio costuma faz:e:r 
manifesto.ções ideo.ticas ou semelb.antcs, ·em 
refação a acto3 do Poder Executivo e em :re
la.çií.o a. actos do Poder L'l~i~la ti >o 1 E· '!)til'· 
que, por sua. vez. o Poder Executi.vo não se 
pronuncia, por meio de manifestações de "-P" 
plauso oa de louvor, em. r elaçii.o a. actos 
do Po,ler -Legisl11.tivo ·ou do Poder .J 11di· 
ciario 1 · - -
· O Sa. Lnxz.Aoouno - O Poder Legislativo 

· represeo.ta . a Nit('.io; tem o direito ele !iJ...; 
zet....:O : ·· -

Vozt:s-Ob·! 

O SR. X>. Vll>R D.~ SILVEIRh.-Fosse embora. 
a quinquagesima; o abuso nã.o prevalece, 
jamais, coritra a. legitimidade da verdadeira. 
1lomrina, e a \' e<.'1.'.ndeira. e legitima. doutrina 
constitucio1:a.l é a de que nenhum dos tres 
poderes coastitúcionaes póde fazer mani!esta·
çües de semelhante n3.t urei:a. a.cerca de actos 
de quaiquel' dos dous otitr0s ·ll(!<lores . Cum
pra. ~da um o seu dever dentro <la. respe· 
eti ra esphei'a. de a,eção constítuciona.!; -porque 
para os casos de excesso de a utorid:1cle ou de 
c.buso de poder. ti Constituição e as leis da 
Repnbliea estabelecem. :i. s:i.ncçâ.o justa, r1>
gul:11· e proporcioni1do. riue cada caso parti· 
cular possa. exig-lt· ou requerer. 

A noss.i funcção, rle nós outros, membros 
do Congresso N~cional, e restrictamente e 
puramente legishttiva e orçamentaria. 

o S:a .. EouARDO RA>1os - Dà:..me licença 
V. Ex. pal'\i oppoi: por . pala.vras a min~a;. 
nega.tiv:\, que porsignal aca.bo de fazer~ Nos 
temos funcções a.té judicfo.rias-:-funcções de ·. 
censura; rlejulga.m.ento, de denuocia. Tudo 
isso ê alguma cousa mais do que funcções 
legis1ati•as. 

o SR. X.>..,'lER PA SILVEIRA-São ·runcções 
extraordin:i.ri <>s e e:xcepcionaes e eu me refiro 
às fnucções ·normae~ e ordinarias do Con
!ITesso. · 
" o ·s 1:. EDUARDO RA..'\!OS-Temos direito de 
censtirnr o Podei• EÀecutivo, . as~im oomo O . 
Poder E:s:ecutivo póde nos _censurar em um 
rna.nifesto ao pniz. .. . . . · · 

o Stt. F1u.~CISCO GLíCERlo..:..Não' póde. E' 
heresia. 
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O Sa. OscAR GonoY....:Para um Presidente 
chefe ·de partido; essa doutrina. convém. 

o Sn.. EDU.\RllO RA.~IÔS..:..:De quem é a.dou-
trina? ·· · _ - : . · 

que sej:"rn :l.clmittidos i discussão réqaerí
mentos e in•I ic&ções ~·que teo.lta.m por tim o 
exerci.:io de :q ualquer ~as a t tribui<;ões do 
S1>nado. a do -nosso, nos .mesmos termos. só 
permiti e :i. di:>cu;sao de i:eciuerirnentos e in-

0 Sn.. OscAR. GoDOY-Consta. de pro_gram- 11ica1,:ões que tenham por ftm o exercício· de. 
ma.li ,de· pa.rtidos · · ' · attriliuio:ões cl,a. C;tma1·a e:.:p;·essO..· ~ia · Consti-

. · O SR. ·x.~VIER DA SIL"VElRA. - Não 1)()$50 ti!içcio, acc1·e;;centando - pois ;· a clausula ex· . 
acceita.r-·a doutr_ina. do aparte do nobre tiepu· pre~Sa.s na. : Coristitui~.iio,- que niio está. na 
fado pela Ba.hia; declaro que ·estou alludindo disposição dó Regimento <lo Senado. . · 
às funcções ordinarias do Congresso, e pon- A Coinmissiio dn Constituição, .Legisla~ão e 
dero que .os manifestos i>lo actos extrwr- Justiç.--i. tem · em suas mãos hn. qu:isi dous 
na.l'ios, não perrnittidosnem V'eil1ldos expr?sa- mezl'.s (pois qµando fo i .nomeacfa jã. enconti·ou 
mente no systema_ presiriencialista· ou no. em sua pa.S•<\l a indicação sohre a. int~lli
parlarnenta.rista, só usaolos em momentos de 1 frencia do art. 100 d0 111),;so Regimento. em 
anomalia polltica ou de grandes commoçõe; füce rio ~spiL·ito e da letmi ª"" Constituição · 
na.cionaes e faeultndos pelas cosr.uroes ll!StO· Fe•le:'al. 
rico~. tanto a.o:; poderes con~tituciouae$ COlllO A te hoje não ínterpoz o sen parecer. ten
a qualquer de seus membro,.,, como a qual• tlu- me apen&s inform:<do o n obr.:. Deí>Ut\tlo 
quer cidadão individuahc.ente. p~lo Rio ·de .Janeiro, . o Sr . Julio $autos, 

Penso, S1'. Presidente, que turlo qunnto pouco antes do me ser dada n palavra, que 
excecle, em coudi~ões normaes, ã. e~pliera ,j!l. (,xamioou a que;s15.o o .ii passou os papeis 
restrictamente legislativa e orçamentftri:i. do 1 a. ontro c0l!C"ga, membro lia mesma Com· 
Congresso importa em clam(lroso desvirtua- missão. ·· 
mento da. essencia do 1'P..;imen vigente . Não Sl:i se à ovo fazer questão de que esse 

Sem prejuízo, portanto, do direlto de cri· p:i.recer SQj:• uad•) ; ;nas pns~o com certeza 
tica. e de liYre exame, julgo que . é nosso abt•ir mii.o da faculda tle l'l?.\: iment..-i.L •le reque
dever despresar todas :ts manir.-stações de rer que :i. indícaç:'i.0 sl!,ja :mbmettida: à dis
tal natureza, e· assim as a.;::itações estereis cussão in<lepeudentemente tle p<u~ecet• dü CL'lll
que lhes correspondem sempre e pode;:1 ter m is-"áO. 
seduc~'Ões para certos espíritos. mas que sã.u Posso · ab~·i.::" m:i.o desn faculdada. Sr. Pre-_ 
da. mais absolut."l improficuidade em relaçiio 

1 

sidente, e e o q ue fu.110 sol !)mnemente neste 
ao bem publico. momento. . 

O nosso dever entende.; com a solução dos ~ã.o sei. ]lOr lanto. si a innic.11."°iü ~erá tra-
problemns ftnanceiros, ecor:omícos e ad1ni- zida á. discu ssão, pois não sei si :.i. Commissão 
nistrativos que assoberba.m o :paiz e deYia.m de Constituição, Legi$l;i.ção e Justiça. da.rã. 
estar entregues a.os nossos cuidados e solid - parecer ; si der, J?ão sei si o parecer será no 
t ude e à a.tta. competeocja. de tantos membros sentido de. :ninha. cpinião e. sí for, não soi 
illustres que conta. . o Coa!!r esso· nas dtias como proeederá a C.Hnara em relação ás con~ 
Casas, problemas es~es qne n em siqucr fora. rn dusões do p;~!'e~er. Po;~o. entri:tanto, adean
ainda trazi<los a. d.ioate. constituindo até este tar. Sr. P1·esldente. pela mi a h>t parte, accres · 
momento o segredo inviolavel d.!l.!> Cornmis- centa!ltlo que a mi!1ba opiniíw ê com['arti-
sões. . lha.ila por ;.:1-ande n umero de membr;:s: desta . 

Emquanto nós nos agitava1nos aqui em Cas:i., que, qaalquer que seja a. sorte de:sta. 
uma verdadeira cri~e par1amenta1•iiita, di;;- indic:iç,;io, eu e qna)lt<is são na Gamara do 
cu-tinclo a. propriedade e o alcance. de lôas, no n1e.~mo pi•recer conün ua~emos a votar syste
meu .conceito, inteiramente dest ituídas de mat1camento contra todu. e qualquer moção 
qualquer significação politica ou constitu- de confianr;aou de de;;confiança, qu ede futuro 
cional, o Senado da. .Republica, edificava :i. venha e ser apresentada aqui. ... 
nação braz.ileira. com J ma.is. ~ello exel!lplo o SR. CA.sst~~o oo NASCUIE:l';TO- Apoiado. · 
de sabedo~1e._ e ele•a.ça.o ' po!LtLca repellmdo Eu nunca votei a favor de moção :ilguma, 
por _unan1m1dade de votos duas ou tres tendo sido :::empre do parecer de v. E:s:- l 
moçoes que ~he foram apresenta.das e que . : 
era.m ma.is ou menos ·concebidas nos termos O SR.. TrnoTm:o DA Cosn. da um aparte. 
daquella.s que aqui for a.111 rejeita.das. Fundou· O SR. X.wrERDA.S1Lverr:"'-· _ .noproposito 
se·pa.ra. ta.uto o Senado em disposí~ão regi- delibemdo de levantar com esse voto svste
meotal, que ê identiro •Í d:t nossa. lei imema, matico um protesto contra essa de:estavel 
com a circurustaocia de que a disposição do pfatica de moções. que .:on~titue um Yerda· 
nosso Regimento e mui lo iria.is expticit~t <lo. deiro r eg1men de Í!LLi Lilillll:le. como tliss~ lia 
({Ue a do Regimento do Senado, por is.~o qae. J pouco . .;,m . apa.rte o nobre DepLtt :\ dO _pelo 
emqua.nto e. disposição tlo Regimento do Se- Estatlo de Ma.tto Grosso, e, accrescento eu,· de 
nado (art. 73, si não me engano) só permitte fra.udtllagem e de pa.tii.coo.da., alem de sU:bver -
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sivo das praticas do systerna cons~itúcional 
.· vigeate. · 

Tenho ·co.ncluiclo. · Pfoito bem, muito b~m.) 

Fica. a di5cussão adiada pela hora. 

O S?-. 11 ° Sec~·et;.."l.rio declara que 
niio ha. expediente sobte_ a me~a. · 

O Sr. l?ll'.·e~idente-Tem.a pala.Vl'a 
o Sr. ·rMefan:so Lb1a.. 

O !Sr. U(let'"on~o Lima.- Sr. 
Presidente. no presente mome11to om que o 
.\la.triotümo do povo brazíiei1·0. como um rio 
que, pela arTiuencia. de suo.é ·agua:~ espalha-se 
petos camros e va.l!es, peocura. voltar· ao leito 
natural de onr1e ;;e preto11rleu dcsviitl-ll Jan· 
l)<'lndo-sc om seu regaço ess~ immonso obsM
oulo de Cn.nndll~. tenta ti v'~ -pi-etenciosa do 
e:sv\1•ito :reaccíonal'io para per~urbai· o nosso 
progresso e dese.nvol vimento, corno o de
mon:;;tram r.s vai-i:;.ç,ões que tem sotfrido o 
no~:;;o ba,ometro politico. sejll.-tne permitttdo 
desvl:i.r a :i.ttenção •la Cam:mt i:mra assui:npto 
de outra ordeL11. • 

A. minha müs5:o na tribuna. neste momento 
e 1lpl'esentar i~ C•)nSirlera.çüo da Gamara um 
pro,jecto a~sign:tdo pOl' todos os meus compa
nbeiros ele banca,la, projecto que tem por 
fim. transferir para ·o nornlnio do E~tado do 
Cea.ri o pr~dío que serv·~ de residencia e;ií•· 
copat, a.fim de, por' sua -vez, o Estado entre
ga l-o <Í. díoce;;e. 

E' escusado dizer. Sr. Presidente, que o 
dito projccto não se iospira. em considera.çiio 
:'llguma de ordem :politica. >inão no direito e 
m . .iustica. Confesso Qlle não.sei si estou an
dando pc.lo carninho mais currn para chegar 
ao fim dcsPja.do. visto como o Ulustmrlo 
Sr. bispo do Ce(l.rá., contra o qual nã.o hfl pre
venç-•1•)S que S(!ja predso desvanecer, pensa. 
corn. muitos b~n.s fundamentos que tal predio 

. é um p:opt•io da diocese. 

o SR. PEDRO BORGES d~ um aparte. 

o SR. Ir.DEFoxso lnu - De certo. o S!.". 
D.Joaquim Jooe Yieirn.,paulista. distinctis~imo, 
te:m sabido prova.r. como bispo catholico e na 
dioctise que em l:)oa. hora lhe foi confiada, que 
a igreja não e "inimiga do. libe:r:d.ade e1n ·qual
quer das suas fórmas - moral, civil e polí
tica - e o Cea.rà.. sem excepçã.o, o applaude 
porque, de par com as salutares doutrinas 
do connuliio da liberdade com a ordem e do 
direito rom a moral. S. Ex. trabalha sem 
ces~r pelo rrogredhnen to daq u.~ lle Pª"º, tler· 
ra.mando·lhc a instrucção sobre a cabeç:i,com 
a fündn.ç5'.o e manutenr;ão de escolas.de q11e é 
um modelo no gene"ro o exte1'nato da Im
maculadt\ ConceiÇ1i.o, ·cuja frequencitt. e .de 
cerc:i. de 500 alumnos. 

·;.'. 

o virtuoso bis~ · é tanto mais digno da. 
adrnir3;ção de nós tonos, quanto e certo que o 
preoccupa. desde muito a fundru;ão. de um 
e:;ta.beiec:imento pata a. infanc:ia desvalida, o 
que já 0teria Iefado a e:ffeifo si -o predio _ em 
q11e:stão já houvesse sido entregue â diocese, 
ou, si ·ao menos,,. lhe tivessem concedido o 
terreno adjacente ao mesmo predio, eonfürme 
requáeu, por ultimo, ao governo que. ·reve.
fando, aliás.boa vontade, nad;i. fez, por Julgar 
o assumpto da C'Ompetencia do· Congresso Na.· 
cional. , 
· Sera, :porta.nto, de justiça. e patriotismo 

não adiar . por rnll.is tempo a solução desse 
importante _c;1so que, jã. em 1894, apõs o in
verno quasi diluvia.! desse anno no Ceal'á, 
preoccupou a a.ttenção de S. Ex. Revma. na. 
!11ci(b pastor.11 que tenho entre as rnãoo. onde 
se !cem a~ seguintes :palavras dirigidas a.o 
Congresso Nacional: 

« A casa (le resideucia episcopal so.trreu es
t=~os com o rigoro~o inverno·; a. respectiva 
roparn.ção import~ri ·em mais de 6:000$. O 
uosso autece~sor,1\e inolvida.Yel esaudosa.me
mo1'ía,empreg-ou a quantia de 18_ contos sete· 
centos e tantos mil réis, ne suas economias, 
no augmento e melhora.mente della., e nós 
to.mbeín te:nos g~sto alguma cousa. Agora, 
po!'em, urge que se facam custosos reparps 
p:i.ra. conservação do pre:Uo ; por isso urge, 
outro.sim. orna solut;ão sobre o seguinte : 

Em tempos jâ. idos a iireja tinha. seus dizi
mos (que ainda. so, cobram no cea.rà.) e bens 
com q_ ae mantinha o culto em todas as suas 
n!Lturaes ramitlQ1ções. Os Estados de então, 
por mutuo acco~l\o.chamaram asi os dizimas, 
etc_. compromettr.ndo-se a. fornecer o qua 
fosse nece$Sario :í. ii;:l'Bja. : foi um contracto 
c~trictamente bíl::ltteral- do ut de~. 

N€stas condições, o governo monarchico 
bl":\zileit•o da.'°a. aos bispos casa., etc. O novo 
governo - a Republica - comprometteU·se, 
CDrno d~via fa,zol-o, a respeitar os direitos 
a:lqufridos. e !.auto a.s~im que ainda. nos dá. 
congrua. cuja falta.. a.liàs, nos seI"ia sensiYel. 

Or<t. a. casa em que residimos, foí cornproda 
pelo governo em 18El6 para residencia. episc:o-· 
pal, em.-sati~faciío cio antigo contracto ceie· 
tJrado entre os dous poderes em harmonia.. 
Logo. concluem oomnosco alguns illustrados 
,jurisconsultos, é um proprio da diocese.Pedi
mos ao Congr esso Federal uma solu.ção, por
íl uc a. casa.. precisa de serios reparos incon ti
nenti.» 

Coroo -pensam os meus illustres collagas 
sobl'.'e semelhante caso 1 

O St~. P.\.Cr.A. R.ums- Tenho um pro
jecto neste seniído, ma,ndaudo . entregar 
todos os bens que pertenciam a ordens reli
giosas ás respectivas communidades. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 11:30+ Página 31 de 38 

.438 ANNAES DA .. CAMARA 

O SR. ILDEFO:l'SO Lnr,~~Não·· se tra.h •lc 1 stimprc o meu fr.~nco e lênl apoio, porque 
ordens religiosas (apai:tes) cujos bens a.' inspirou-se na. justi<;à e no. patriotismo. 
União chamou a. ~i :por um·Jecreto que ins- A l'a.zão b:i.s1c1L do . i:eto foi que a Unfüo _pre
títuiu-a herdeiro. de quem morre sem sue- cisa vil. de all!'Utisdos predios que estavam a.té, 
cessão; trata·se de um bem comprac1o pelo sinil.o me falha a. n:emo:·ia., occupados. 
Goyerno pa.ra. a residencia. episcopal, em vir· Como. se vê, p_ois, oiio ~e verificava. a cir
tude de um .. contracto, parecendo ao .sabio cumstaacia exigifa pela Constituição, que dis
bispo Q.Uê oiiroprio é da diocese. 1lescle que, põe que po.~sen1 para o~ Esta ·~os OS!ll'Oprios 
não ha .clausula. SUS'[lénsiva do domínio e <L 1 queja não ~iio precisos ao. serviço da Uniãc>-
Repliblk:a. comprometteu~sea respeitta.ros di- Ora, Sr. Presideote, o projecto qlie tenbo a 
reitos adquiridos~ - honra. de ap1•esental:': agora, ~sla em condi-

Para ser completo no historico desse as- çiie~ mu.ito d.iversas, sem_ ~lfinidarl~s .. por 
sumpto. devo referir a Camara que na Je- :1ss1m dizer. com o pr1m1t1 "º= Pr11neira.
gislatura passada (1. bancada cenrense, po1• me~te, t:ata-se :le um propno ele que a 
intermedio do m~u saudoso amigo [ir; Gou- l!n1ao na.o prec1S•\ .e com o gual nuni:a 
çalo de Lagos, apresentara um projecto. pas- contou. P_or _ o~tro lado,- a cess<LO do p1·ed10 
sando para o domínio do Estado diversos pre- em q_uestao a. ll1oces~ ou ao Estad_o que, ~o~· 
dios enire os qu;\eS se achava a ca.;a de 1·esi- sua vez, o entregara aquelfa. so produzn>a 
dencla episcopal. . bens ó._ União. P.º~'que o Sr. bispo dio~esano 

Por esse tempo, Sr. Presidente, ji alguns 1 s~ P..~opr:ie a" a.u~1I_1a.r aos ~e~es i•ubl!c~~ da • 
Estados, 0 de A.!agõas por exeir:.plo.· apro-1 :'ia., ... ?- ~on ... truinrl~>, a e~,1en,as da_ d10.;se. 
veit[l.ndo-se de nm a.viso do íllustre Sr. con- lim _1~~t1t~to des~ina,_do ª,º . reco~himen ~-e 
selbeiro Araripe, de 20 de juiho de JS\!!, ~d.uc.1r,ao l.!~ me~mo:s d

1
es\al1das ·-~ q~e nao 

chamara a. si, _por escriptura publica, o <lo-' " ,pouco, .enho_es, "~.r~ um pn1z ~º.U:º o 
minio do palacio que serve de residenci1t pre-1 ll~~:so. em que a 'ª··~a,,em e mend1c1d,uie 
sidencíal. . m.1.0 merocem a attenç;Lo pur parte d~s gO· 

.. vernos, regurgitando a.5 l'Uas de ociosos, 
O SR. M.uA.Qrra.s Coxç.\LVES - Dâ um! muitos dos quaes exploram.a. caridade pu-

o.parte. l blka. durante o dl:i., eacomrnettem aproprie-
. r ela.de alh~ia durante a noite ! 

O Sn.. l~DEFO:çso 1;-Da-Dessa. fo~ma o~ der Crendo, pois que não estou fallando.no 
out!ª· o que_ qUeH. provar e _que ha;v1a ! de~erto, espem ser ou vído pelo Púder Le· 
mmt3. confusa.o s~bré o n;odo _d~ ll'.ltt!rp1·~W:r ! gislativo e que o pro,iecto ju5tific:i.do ,erá 
o_ p:i.ragra:pho umco do a! L 64 ua Co~st1tu1- r conn>rtido em Jc\. Ufüito b~n2: Jfoifo l!cm.) 
ÇaD, enten<:endo uns que aquelle aYJSO el'a r _ · · . . - · -
bastante pm'(I transfel'il' o <luminio ,!0s pro- Fica_ sobre;; ~1e::::i., ate ultcrwr del1beraçu.o, 
prios nacioimes aos Estados ; eotcnd~!ido o seguinte 
<JUL~os que o :>~der Executi'.·o não tinha. com· 
peténcia. pal'a regular o ::1ss11mpto. e sim o 
Poder Legislativo, não cabenfüi uo Executivo 
sinão a. faculda<le de administrai·, que não 
envolve a de alic:mar. Yencecl.ora esta ultima 
doutrina., começaram rt surgir aqui . pi·o
jectos de lei, pensando uns que o al't. da 
Constituição poilfo. ser rogul3do <lli modo 
absoluto. e outros que de modo ma.is ou 
menos geral, de sorte que, quar1uo o> vro
jectos conseguiam. passai· nas duas Ca;:as <1o 
Congresso, niio eram saticc1on::t•.fos pelo Si·, 
Presidente da Republica., P'-'rque a vet"l;:lde é 
que a União não é uma. a.b5traç;io o Iião deve, 

PHOJECTO 

Artigo u11ico, FiCJi. pe.rtctweu1lo a.o rlomi11io 
do E;;tndo tlo CeariL o preil:o de residencia 
ep·scopal ; re\'Ogarl:.i.~ as di~po3i~·ües em co11-
trar·io. 

Sa.h r'a~ sessõi;s, 20 1ie.jullw rie 1807 .
füfofonso Lima. - "Jlvrinho de .~lt1d'1'adc.-
1'!.o:·aa;; Accioli.- Pedro Borrres.-R·e·lcl'iço 
Br; r gcs. -Be:e1-rit Fon tencUe. :___Joffo Lrpes. -
fo;6'-{~ici~co Sd. -

JlO!'tanto, ser• despojada, r'.a umasú vez, de o §x-. A2enc:ar Gaimu.rães -
todos ou de grande parte de seus hens que Sr-Presidenta. 0 honr<do Deputadnpela.Capi
são, por outro lado, af,'li.rantia. <la seu credito. tal Federal, que ua poucos momentêls deixou 

Foi em uma. época a::;s!m c:lracterisatla, a trilJuua. nUmliu ao assnmpto que venho 
que o Dr. Gouçalo de Lagos apr~sernou em kaz.e!' ao .' .cnliedmento cia Ca.mara rlo,; Depu
no:;so nome o projecto de que fa.Hei, pt•o- ta.dos e. fazcrido-o. S. Ex. m:i.nífe;:tou o.s 
jecio que ~fü-cu <Linua t:~1;e11<h ,L,npli;tth·a 1 ~1ns ;l.;>llnille11sGcs pel;; sorte ela Republica, il 
e ~u. e, pe>r· 1"~º m~smo, _t\t:lo, ttve a sort~ d,);·· l Yí~ta da p. olitic:i. dtsorienfada. que vae se• 
ou.ros. Era en tao Mrn1stro do Inter1ca• o gmnd;i o S1·. Pi:udente 11e Morae:>. 
honra.üo pernambuca.no Dl'. Gonçalvc.> Fer- Disse S. Ex. que n~~te momento sentia. o 
reira., CUJa administração, alias, mereceu seu espírito conturbado; porque via qu3 o 
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chefe do Poder Ex:ecutiV'O, por decreto datado .. por intermedlo do Sr. Minis~ro do Interior, 
· de hon~m e publica.do boje-no Diario Offecial, embora reconheC'il.,quant o 6 ella. rídicula. 
~afirmar tortas as patentes con t'erirlas pelo o sa. JoXo LorES:::_V. Ex. deve :u!crescen
chefe da. :revolucão feclerallsta. no E~tado ôo ta.r ql1e é a. :primeira. vez que o.Governo Fe
Rio G1"antle do S_ul, e famoso genera.l Gumer- deral intervem na. v. ida._:.dos.Estados. ·. . 
cindo Sa.rah-a. . · 

Ao . contrario de s. Ex .. s r. Presidente. O Sn.. I.1nz ADOLl'HO --oh ! senhor ... :(Tro-
não sinto estes desalentôs, nem 03tag appra- ccmi:-so nuitos apartes.) · . 
hcnsões. porque a RepubliCll está perfoita- O SR. M:ALA.QUIAS GoNçALvES-Responde a. -
mente a.mp~1·ada nos corações dos .brazileiros. VV. EExs. a. ele\çã.o do Sr. Va.lladão, em 
(Apoiados.) · Sergipe. 

A. Republica: Sr. Presidente. aiilrla conta o SR. FRANCISCO GLJCE:RIO ·- Nénhuma in
-com os bravos àelenso1•es q\Íe ella encontro.u ter•enç;"io houve. 
n o dia 6 ele setembro de IS\:13. q uaudo o Sr. 
contra-almirante Cmtodio Jo;;é de Mello,. O Srr. c,,ss1ANO :óo NA.sc1:.J.E::-;To-,O Governo 
:i.buStin~o rln. coofianc:i-que lhe havia deposi- d<i M;i.rechal nem um só telegramma paSSOQ .. 
ta.do o chefe do Poder Executivo, trahinilo-o neste ' ent ido. · . · · 
d epois rle um longo preparo. apo~~'?u-~e rlos · O SR.. Fiu .. xé:c:;co Gr.10Ea10 - ·Em todo o 
navios cta armada uaciuna.l pam com L'lles éaso \'V .EE:i;:s. não negam a. intervenção. 
conq1:1istar a. a.lta posição de supx·emo magis- o Sit. MALA.QUIAS Go=-çAiiVE~ _ Nego a 1·11_ 
t rado na. Nncão. y 

A .RépnlJ.lica, ·sr. Presidente. ain1la conta terven~ão. · 
com os bra~os clefcnsl)re,; que oppuzeioam te- v SR. ALi::i.'íC."-R Gurn . .\.R.Ãas - Protesto 
naz re,istencia aos planos ambicioso~ úo Sr. contra a intervenção do S1• . . Presidente da. 
Cust.oriio de Mello e dos !'eYo!ucionm•ios rio· R''publita. na p1·<>xima eleição sena.torial no· 
graodeu~es.a.cuju. fr<>nte se ;;ch<wn. o SI'. coo- meu E>t.<•.do, intet"ven~ão que os illustres 
selheiro Gaspa.r rla. Silveira Martins. (.4poiri- Deputa:los 1!a._ ID:lio,ria_ não coni:es.a.m, e que 
das.) · debulde o far1a.m, a. vista dos fac~ qne vã.o 

Por mais que o Sr. Pmdente de Mm·J.es occo~rendo, e a imprensa dfaria registra.nd~. 
faç;i. por in~ 1s qne traia o seu·1ia-;sll.rto de ( • .tpoiados.) 
republicano. J><'I' ma.is Que se ac1.oermic na. sua . Jà no Sena.clo da Republica. o illustre Se
politica · :i. tendenci:i. p .. l"J. entre!!ar as alta~ nad.~r do meuEst:l.:.lo. o Sr. Dr. Vicente Ma
:Po~i~' ;:ies. oa. Republica t\qo~lles ,,,1e,;e bate- cbado. i.eve OCCll.lliào de pa.tentea.t_ es~a. inter- . 
ru.m coutt-a. a Cmisti tuicilo úe ~·1 de 1e.1·ereiro. veri~·~o. lendo um telegramma do chefe·re
a. Republ ic-a. será. rna.i:; urna vez YidOl'iosa. vultos? elo P:i.ranà, o Dr. Geoeroso Marques, 
(-~11oic1d.os.) expctl11los a 10Jos os ~eus amigo$ do interior 

Nii.o sinto. pois. esta;: appl-eheD:>tll.'s. nem (\O éstado em que dizia: é cand idato do par
estes ~e;;affnt.(JS: confio na i.·ictnria da. Repu· t ido Re11ubiicano Democrata o.Dr. Ub lilino 
blica Brnil•-ir;i. . S•nio. puré111, em n1 ,me e1it" do Arwi.ral. qu'" cootu. com o ;1poio do Sr. Dr. 
tr:i.ditiies r t>pulilieanas, ein que ~e ttrme>u 0 Prudente de .>lornes. 
S!". Prudente de :\Ioraes p;u~t conquist ar a. E--re te1ei;ra~1:-ia rlo o;·. Generoso Marques, 
ca.íl.1,ira presielenciul. a necc,;.sid:i.dc elo pror.es e ..:uJa. a Utbem1c1rl;tcle nao pó<'.e ser post;i. em 
t.<~1· c;,iutr~ os actos qu.; el1e vae p1'll.Lkarido 1-luv1~.a. 1bt expet.1i11o depois que S. Ex . teve 
dt:l ria.in<'nte no seu ::r•we1·no. e sohreCudn Ia ~egur;,nç::.. de que o Sr Ut•. Prnderite •le 
e<mt~:: a inwrvcnç;iu r.e S. Ex. nos ll\",weins \IOl';~.e~ ac..:• ita ni. H\~·ond 1cin11ulruente o :1oiJOio 
pe<:ulm.re,; :to meu Est dci.f;wJamlo a lli unui q1w .l 1e q Ul!l"la pro-tar o Pul'L1•lO Oemocmta, 
politic.'l. ili \'e1·sa. da. pol .t•ca republic:w11.

1 

vu rne tilu1-, o pa:-tido i·.-v,.J o:;o •!o Pal'llDÚ.. .: 
a c11j;i. n•er1te ;:e nota. o lil'- Santo~ A11- VozE~ - E' mi:lliOl' a~sim. · .. 
rlra<le, l>cne1l}erito govel'lliLdor do meu E.~t,.do. O SR. .\LExc· .,, G - · (Aparte«.) - , ·. - : . >. ... •UDl,\llAES- . . porque 

O qu e ~;nto ,sr. Presidente. é a necessidade ~:-.:e ~artldo !.O ~ co.mpu,;to dos elemento; que 
de protesta.r, como protesto ne~te momeor.o, ~.,_u~"'1u na p1·1mcu·a. fila no ternp<> da re
centra a inte-rvençüo que vae tendo o Sr .Pre- 'O[\, • 
sid.ente da Republica no :proce:;so eleitoral que U)t Sa. DEPUTADO - Menezes Dorin e 
vae ser reali%arlo no dia 25 do co11-ente mez outros. 
no meu !-:Sta''º ; o que sinto e a. nece.>s\d (lde O Sa. ALENCAR GUl)B.RÃES-- • • Dr. Ge
de fazer este protesto em nome dos repuulicn- ueroso Marques. Joaquim Jgoacio Silveira da 
nos pa.1•anaenses .. . Motta, irenel'ai Cardoso Junior e to.ntos outros. 

Voz'ES-De todo 0 Bl'a.zU... como podem da.r testemunho os illustres 
Deputa.dos por S.olJta. Ca.tharina.. que viram 

O Sn. ALENCAR Gum,\RÃRs ••. - eontr~ Emygdio Westhephalen. ministro da fazenda. 
essa ín'tel.'Venção do Si·. Prudente de Mol':i.es, do govei·nicho do Desterro. 
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o Sn.. PAULA R.AlllO-~ - Tenho até todos 
os a.ctos do Governo revotto5o á disposição 
de V. Ex: 

Aqui est;i. a. demonstração. Abro a lista. d~s 
nomeados. por tlecr-eto de_ hontem, e veJo 
corno coronel cmnmandante da 2• br i!iivla. <1o 
infa.:ltaria,.nas com<1.rcas·de Antonina e Mor-

... O Srt- AL~~C . .\.R Gurn,u~1,i;:s-Ma.~,. Sr. P~e- ret e:>. 0 s r . Th.eop~\Uo soares Go!Iles. . 
sul.ent~. assignalada esta intervenQao . e_ fe1to Permitta-me v. Ex: que eu leia. um· t re
e,c:<!os1g~_a.do o mea prote;;w; devo !eltcLtar o êno historíco, que jl\ consta. de um _livro que 

. Sr . I>r~1dente ?-a : Republtca. pelas l(Uiçsõe3 pol·ahi CQrre impresso. como su.us_1dto para.. 
que elle vae diar1a.mente conqu1s::ando n~ 0 historiador futul'o, e que uos drz quem é 
meti ·Estado •. entre os elementos que a li! 1'heophilo Soa.res Gomes. · 
fonm adeptos ·fervoro.!OS da. revolta de se· . 
tcmbro e, ao mesmo t empb, felicita:r -me e ao «Foi a 15 de janeiro que:;, ·esquadra. •. com-
~tido Repu~lican~ ~o Paroaó., porque hoje :posta dos navios &p1'l1l i c<I. Uro.nos_, J1:i·• e Es" 
na.o temos mais o Bpo10 do Sr. Dr. Pr•udent~ JK!rúnça, assenhoraou·se de Paranagu0;. Neste 
de Moraes . . · interim opcr ou·sc en1 terra um movimento 

Os republlcano3 pa1·a.na.enses. que se collo- com o fim de rrnxilia.i· os re~oltosos. sen.cio 
caram intra.n:>igent_emcnte _ao lado do )!a- presos muitoscompro~ettido;i.entreos quaes 
rechal Floriano Perxoto, nao podemabsolu- se acho.vamo coro•rr.:l Theophilo Soa.-e.s Gome$, 
ta.mente inspirar confta.n~a ao Sr. Pl'esidente Jll)sterioi·men&e o 1wi1nciro go~cniarlor do Pa· 
d.a Repu blica.. . · mnci, qwmdo coriqiiistado pelos rebeldes.» s. EJ:.. segue rumo diametralmente op· . · . 
posto ao que foi se,,"Uido pelo gloi'ioso illa- A patente de bOJe. pol'tanto, e ~p~nas _a 
rechal Floriano. Sem mentir, por tanto, ao> confirrnação_da que rõra dada a e~se c1dadao 
seus sent imentos, sem renegar seu passado, por Gum,'rc1udo S:i.ra1va. 
o Partido Republicano Pa.rana.ense não pód.e, o s r~ . TnlCJTll~O DA. COSTA- Eis a demon
principa.lmente na actua.lida.dc. co~lo~r-se ao st1'aç.âo dos meus apartes, 11.ua.n~o digo q ue o 
lado llo Sr. Dr. Prudente de ·Moraes ; o seu sr Prudente de Mora~s e boJe wa.ra.gato. 
Jogar, o seu posto de llonra. de sa~_rificio,é ao (tÚso.) 
la~o do porta-estandarte do Ps.rt1~0 Repu- 0 S PEDRO BORGES- Nunca. deixou de 
blicano Federal, ci. ue guarda. gloriosamente R. · 
as tra.dições dos republica.nos dest~ paiz, o se1· • 
eminente chefe o Sr. g~ue:ral Gl icerio. o SR. ALEXCn.R Gtn:l.IARÃES (lendo) : «5<> ba.-

Ao lado delle estii. o Pa.rtido Republicano talhão de inl\l.ntai'iõ1: ten.eme coronel com
do Paraná., a.o lado clclle ain,1a ma.is uma tn[).nda.nte, 0 capitão Romulo Jose Pereira.> 
vez ha. de collocar·se qna.ndo ns instituições . 
republicanas ameaçarem a ruma que lhes Este era. major comm:indante da praça. de 
vae prcpa.1'3.lldo o actual Sr. Presidente ela Morretes por nomeaçio de Gumercindo Sa.
Republica. (A.poiados e nüo cipoiai!os . ) r aiva. o foi agora pl"omovido a tencnte-coro-

tem·se dito. em apartes. que os clC!mentos nel pelo Sr, P1·ude1lte de :Mora.e~ . (Co~iC:•~ua 
nue 3.Ctualmente a1)0iarn o Dr .. Prudente de leado): ..:Comat•ca. ele Pai·.1.nagua : pr1mem1. 
'
1 bri!!nda de artilharia., co1'Q11el comma.11dante, 
Moracs. no Estado do Para.nâ,, :ião elemen tos 

0 
't.eneutc-coronol Cantlido Melc~iades ua 

l'cvoltosos ; e hoje sinto-me fe!iz porque o 
gove1•no mesmo forneceu -me os dadas de que Costa». 
eu precisava para p?ovar cabalmente esta. Cand ido Melchiades da Costa foi talvez um 
aflirmação, dos priacipaes instigadores dessa revolt..i., que 
. No Diaric Offeciat, de hoj e, vem o decreio 0 Sr. E paminondas Villalb<i refere ter havido 
n. 2.549,de hontem datado , que reorganiza a no Pal'o.na, 00 dia 11 de ja.neii·o de 1894, como 
guarda nacional do meu Esta.do. prenuncio da proxima invasão dos r evolto-

Eis aqui a inter \"enção inilludivel ! sos. 
Devo, porém, dizer desrl e logo que o Sr. Foi preso pelo entã.o commo.ildante do d is-

P resideute da Re.IJublica póde promover e t i·icto. que ncssn época era o general Pego, e 
premiar todos . os soldados de Gum<Jt'cindo; accentlio esse facto, porque então o g('.neral, 
isto pouco nos importa. . A n o.wi. victoria 1!a. ja abandonando a. causa do Governo~ Ju lgou 
eleição de 25 do corrente não será absoluta~ entretan to conveniente prender Cand1do M.el
mente en:pa.llidecida com estes actos de ma- chia<les da Cos ta. 
nifesta preferencia. de S . Ex . pelo.elemento 0 Srt. PEDRO BoRoEs-Im~.gíne de que quí-
revoltoso que nos combate. · o que venho affirmar, 0 que venho l nte era cstequechegou a merecer essa pum-
prova.r é que s. Ex. no Paraná sô póde con- çã.o do general Pego. (Riso.) .-
tar com o apoio daquelle5 que incondicional- o. Sn.. ALEXCAR GUl~IARÃ.ES (l.Jndo)- <Lapa: 
mente a.braça.ram a causa da revolta restau- coronel-commandante, o Dr. José Paclieco dos 
ra.dorade setembro. Santos Lima.:. 
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Este chefe revoltoso esteve prisioneiro do 
legenfa1•io general Carneir0; durante algum 
tem:po anterior ao cerco dii. Lapa, e seg1mclo 
me i nfürmam solfl·eria maior punição si rni:o 
inter\·1essem em ro.voi· delle alguns dos ·che
fe~-J~galistas, nomeadamente o bravo co1·onel 
L~ce1•1la.. 

Refirocme a. es.sa circumsta.ncia. P.ara que 
se conheça o valor desse revoludona.rio que 
?-cabei. de ser premiado pelo sr; Presidente da 
Rekf11biica. 

(L bido): «Comarca de Guaràpuava: 4• bri· 
gad.a de cav;ill~ria, comma.uda.nte o coronel 
José do Freitas Sa!dan!w .. )) 

J•, si o oidarlão Theophilo Soares Gomes, 
nomeado coronel cornmandante da. 2." brigada. 
de infant a.r·ía da gu:rrda na.cioo.a l da c9ma..rca 
ele An to!lina.. no Esta.rlo do P<'ra.ua., e o 
m~smo cidadão Que· foi acclai:Ilatlo gov-er
nador daq ulllle Estado em rueiados de janeiro 
de l'S94pela.s l'or·ças revolucionarias ao ma.ndo 
do contra-almirante Cmtodio de Mr:.Jlo, e 
·pc.>rlllnneceu ne:>SO C3.rg"O até ser . subst itUid:O 
pelo ch efe revoUoso . Dr. João· de Menezes 
Dori(l.; 

O SR. PAuLA RL'\IOS - V. Ex. me dâ 
!k~llÇ•l p;ira interromper a. sua leitura. ! 

o SR. :\LExc.i.R Gi:;1lLlRÃ.~ - · Poi3 nã.o • 
O Sa. P.1:t:!. .. \R1.:110~ - Si o Governo ueces

sit.ar de documen tos, eu ponho-os ti. dis
posiciio do honrado Sr. ~uistro do Interior e 
Ju.stic::i.. 

.rosé de Fi'eifu~ Saldanha." E:ra cht:fe político 
em Gua.ra.puava e. como ta.l, Ol"'Ja.nizou um 
lxltalhiio, ch~ando a merecer do cllefe revo· 
lul!iona.rio Gumercindo , tal confü1.!1ça., que 
esse chere denominou o seu bú.alhão de Ba.ta· 
lltilo Floeita.,; Sn.ltla.nha. . O SR. AL'El\CAit GumARÃES - ( Continita a 

(.LEndo): «Serro Azul: 5• brigada de iofan- lOrj: 
taria, coronel·comma.odante, o capitão Bene· « 2", si o cidadã.o Romualdo José Perei~, 
dicto Abranches ele A!me;da .~ no111P.ado tenente-coronel commanrlante do 

Aqui torna-se preciso que eu lei:i. a orJem 5• batalhão d·~ infautai·ia,na mesma comai·ca, 
do dm 11. 6, de Gumercindo Saraiva, annun- e o mesmo ci<ladiio que foi comma.nda.ute da 
cian<io a invasCi:i)de s. Paulo. tbrc:i. d·~ )!orretes, duraute o período r~Yolu

cioua.rio naquelle Estado, por uomeu.ça.o .do 
«01•dem rlo dia n. 6. Quartel do comrnando chefe revoltosn Gumercinil.o ; 

cm chefe rlas forças cle t erra em ouera~io no :3'~ • . si o cidadão BenMicto Abranches de 
Est:i.clo do Para.nó., Ponfa Grossa, 7 de abril Almeida, nomeado c.-oronel commandante ela. 
de 1894. brigada. de infantiwia. ,ia comarca ae Ser,ro 
· · · · · • • .. · • · • · · · · · .. • · · · • ·· · .. · • · · · · ....•. Aiul, é o me,mo cidadão comm1mrla11te de 
·· · · · · · · · •· · · • · · · · · · • u :ll batalh;io organizado para aru:Hiar<i. ca.u.sa. 

camaradas ! V;u co~c~·ntr~r· -~ ·!;~;;. ~xe~: d:i.1'e\"OlU\iiO naqntlle Estado; 
cito que, como sabeis, se acha em ô.iversos i ' si o chh1ctão C;i.ndülo ?.Ielchiade~ da. 
pontos <l<J. frontei.t"J. do seguinte m0<1o: um:t Costà. nomeado co1·onel commandauted<t bri· 
brigado. em Parana;.mU.. sob as 01·dens <.los 1•e- gada de :i.1•tiillnrfa rle Para.naguá.. é o iuesmo 
nodados corooeb Paluin, Leoni e Cavalcan ti; ci1l:idilo que esvn·e :preso na. cadeia 1lessa 
outr:1 no Assunguy. debaixo das ordens <los cirla.te. 1101· orde11t do e '!tii.o commaodaote do 
valentes coroneis JocelYn BorlJa. Teixeira. de 5 • úi:::t ricto milita.1·. por ser consi.Jer:ido um 
Freitas e ABRA:-.CfrES.: · "' do:> pi·incipat>~ respon~veis pela revolta do 

'~· t t ,. "''" s p "d t re••i111em o de artilharia. da guarda na cional v 11, por an o, • . ~.. l' . res1 en e, qu e "' . . .1 LS'" 
n. p:lte nte de coronel que ac:i.ba de ser dada. a d iL 11tei1111a. cidade, em 11 de Janeiro ue • "'"'• 
Bened1eto Abranc!Jes de Almeida pelo Sr. Dr. e qu e precedeu<"~ in vasi.i.o da.s forças revolu
Pl'Udente ue Muraes é a.penas a. confü·m:i.çü.o ciunai:ia.s no P:1r:ma ; 
da que lhe foi d:i.da., eiu ordem do dia, por 5'', si os demais cidadãos nomeailos pau 
Gumercindo Sa.ta.iva. . diversos commiLnf.os da guarda naciona l do 

Todos os mais ri ne constam do decreto de mesmo Estado, por decretos de 19 rio co~~ 
hoj e exerceram fnnc<;ües militares durante 0 i·mte, -publicados no .Diai·io Offici3 l de hoJe, 
periodo revolucionaria. estive1·a1n envolvidos na revoluçao federa.-

Como tenllo necessidade u.e que fique beoi lista, exerceudo conunaudos do corpos, si fo
n.cce11 Lua.do este f .. cto, ve!lhO pedil' infor· i•a.m sujeíto~ a proces~o e posteriormente 
maç:üeil ao Podei· Ex•.·cutivo, por intermedio amni~tia.Jos. 
d.e V. l':x. e neste sentido, com os meus com- Sala das sessões, 20 de Julho de l S97. -
p:1n!1eíl\ls rle bn.ncao:ia, r·edigi o seguinte l'C· .Uericco· Gu i>nort1es .-Brazilio da Lv.:: .-La
q uer imento: 1 m~nha Lins .» · 

ReC']u~remos que a Mesa. peça ao Poder V. Ex. comprehende a necessidade deste 
E~<'?Utivo ~ Republic.-i. por inLermedio do requerimento. 
~.hn 1~tro º·ª JJ.st1ça_e .Negocios Interiores, as l A(Jtrmei, como p0tlia, de prompto, toda a. 
$egumtes informa.çoes: verdade dos fü,cl;o;s ; fi!lta.m-me, entreta:c.to, 

CAl'll.'.ll":i V . ill :J() 
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outros documeptos_que não tenho e, por isso; lucinnarío naqnelle E~tado, por nomenção do 
peço a.o Go'l'erno que m'os forneça_ Si o Go- chefe r1wt>ltoso_Gumercindo? 
verno não o fizer, declaro a Y. Ex:. que. 3 " Si o cidndtLo Be11edícto Abranches de 
opportunamente. quando outros acto;; como Alm~i1la.-nomPado cororrel comrnanrla11te rla 
este forem -praticados, 9ccuparei .:i :\ttenção brigad" de_ infantaria.. da comarca. de SeiT-0 
dos meus illustrados collega.s, trat.1ndo de Azul. é o mesmc• -ckladi:io command:1nte de 
taes a;;sumptos e trazen:io ao conhecimento um bat~1111ã.o org:i.nizaà.o para ;iu:x:ili:i.r a 
da Cáll)a;:-a os documentos que 'puder colh~1· 1 c:l.US'.1 d·• i•en1luç5.o naqueUe . Estudo~ . 
e- que const:m1 do3 jornaes daquella. époc:a. 4." Si· o cid<tdão Carnlido Meldtia.d.es d,1 

·para· ·que :fique de uma vez firmado que o. C••~t:t. nomead(I cor·onel comm:i.11dante da bri: 
Sr. Prudeme·de '.\Ioraes não s:Lt.isfezao co:n-1 g afüt de artil!t:1ria rie Pa.rat1agu:·1, e o mesmo. 
prOIDÍSSO tomado perante<> r\aç~O :l. 15 de llO· j c\r\a1lii.i1 que esteYe pre:;o na C:tdeio. dess:t Ci
vembro de 1894. · 1 dade oor or· !em rl o então commaudante do 5• 

S. Ex:_ segue um rumo completamont,, 11fotriêto militar, po1· Sc•r consicler:l.do um dos 
divcrs? da pnlit. íca qne. p_romei:te'-1füzer._uo1 prii:cipae~ r. e~p_,ns~:ci,; pela N!\'O!ta.:fo regi· 
assumir a suprema adrnun~traçao elo r«ti:r.. menta de artllhar·1a ela ~ua.rda nacional da. 

O SR. Turora~o DA CosTA-S- Ex. e a ne- mesma cidade .. em i_l de: jantJiro de 189~: e 
o-ação de si oroprio. 1·riue_p1·ecedeua1_ri1-:is~o d:;;; força~ reYolucio-
" • narLas no· Pa-r .. n~L ? 

O Slc:.. A~E:>:c.rn Gt:J}!.\RÃ:r;;s - Nestas con- 5.' Si os c!il;i.dii.o:; n•11lleauo~ para di v~esos 
dições. esta perfoitamcu t.., juscificu.•.la a a~tl- J comm:indos da. gu:it•rla nacional. do mesmo 
tudc da b~'l.ncada :parari:~ense -ne$t:l C:J$>L. J E~tc..i.o. por rlecr·etos de l iJ do co:-rente. :iubli
lleg-:ind~ a :s. Ex. o apoto. de que c;•:·ece pa1·:i. c:i.1'fü no Di•<rio Of!ir.iot' de h(lje, e~t1vel'<un 
pre~ttg1ando a sua autor1d"-de, conclu!r o seu 1 eornh-idos na r~vu!uçiio feiler:ilista. E:xer
per~udo :.:overnamen~1L _ . . j ceGdo co:iimaud.·s de corp.0$, si forai:i ,11jei-

Sao estas as conH<ler:tç.ue~ que ~tilgue! do 1 tos a pl'ocesso e !lO~teriormente <>mnistia
roeu de1•er füzer. €, no termma1', uern dizer <los. 
a V. Ex: .. à Gamara e ao pair. Q11e CJ Sr. 
Dr. Prudente de ~Iomes I'ótle continua.r :L S:ih das ~essües. 2 0 de julho de 1897.-
iotei•i-ir no Estado uo Par-.i n.í. 11lencar Gui-m.arffes .-Bra.:iiio da Lu::.-L(!· 

A eleição de 25 rl~~te mez. porém. ha ·i" me>ihlL Lins. 
demon~trar ca::almenw e de modo e>Lr<-.ndoso 
a pu.!a.nç-a do Partido J{epuol1_c~no. com a si.- o §r. JP•iiu1.o da Roctc~-Sr. Pre
~a~ao pelas u1·nn~, d~ canuiuaw de$~C par· ::id~nte, veju que :i l:Ol'"- e,-ti a.d~anW.d[l. e o 
tido, o $1'- coronel Correa. de Lucerrla 

1 

c~pirito <la C;trc;u·;i b:•s.t:i.tü"' f:1t1gad._ •• mas, 
VozEs - :.rui to be1n. (O onidor.; rn111pri· tiio p •UC<J'3 vezP~ abni-1·e~·· a. a.ttP111;ao <los 

me11lc-do_) ! rneu~ illnstr+·s colleµas, que' 1110 a.t1''"'u a. suli· 
Vem ii, ~!(!sa.. é lido, apoi~c!o e s~m debate l citar· d.; SS. EE;c. a lin<"7:~_.:e r.ne co

0
:1ct•d"1·cm 

enci:rrndo 0 seguinte dtiz mmnto,; ·'e oer1<'\'ule11cw.n:ifl pe ,_o üh~~ur1) 
ot•;uh1r quo neste monunto occnp1 a n·il1un~ 

. . . i (nríO ª!'º"'dos). m;1s ]1(''º a~s1111•pt.i de que 
REQt:EltDrE:xro I yo11 tr:wn· e q11t' i111plk:t tl1n·ctamenr.e co111 

1 
a dif!nid:i.de d:i. ~<epublica .. a in viulabilid:ule 

R_equ~remos qu~ o. ~les(l._ -pec;a ao Po<l <>1· Ex~,-, do1105, 0 tcrritorio e :i. honl'~- r1:t Naç:10 . 
cu<.1Yo da Republica, por irn,:m1;dLo do l\h-1 sabe y. t·:x: .. Sr-. Pl"csi~.ente. que au Est<L<lO 
nisterio da J'!-~ t.iça ~ KegocLl'S lntel'io:res, as j ,~0 Rio Grande do Sul. que teu ho or~u1ho 
segumtes rnJorrnaçues: . 1 de repr~sr"ntar nesta-(:;:sa, o:~be n pe>«Hfo-simo 

l .' Si o cidadão Theophiio Sriarc> Go::!Cl$, eonus \h vl-Zinlrnnça da. Re;.iu .Jíca Oriental do 
nomeado co1·onel commandantc da 2" brig:i.na) (n;g-uay. E~8e encargo funesto que se vem 
de iofantaria da guarJa. nacioria! d'1 comarca , avolnn:ando r.lesde te11!IJO~ re,:1 1:tdos, ac~en
de l1ntonina ,no Est•vl•· do Pai·uni. ·~ o m·~sm0 i i:uou-se, ne~ies ultimo> unnos, do um modo 
cidadão que foi accl:uu:>do gov-ernadol· tla- 1 cruel- -
quelle :Estado em rneinLl.os rle j:ir:en·o de 1894 j' Não basta.'l"::i.m os h nrrol'es da guerra civil 
pel~s forças re>olucionat'ias :to rnanà.1• 110 que no~ enlutn.r:im e q i1e se gera1·am no tei:Yi· 
contra-almirante Cmto dio c'.e ~1:Pllo, e P"'l'- , ti>]·io claquella Repu!Jl1cn limitroptle ; esta~ 
manece\t nesse ca:-go até ser ~i.b~titm'-10 petn ! ''atn r<:servadas a no~sa di:rnidade ele povo 
chefe re,,.oltos:i Dr . . lr:ão de ~.lenezes Dor·!•~ 1 i sob~rano I' ~iv:Jizado :1 lrnrnillm<:ilO e a in!e· 

2." Si o ci<!adiio Rornu::J,Jo .Jost Per-dr:t,. li~j,!ade d~ vPr viola·ia a linlw. frünteir-iça tl~ 
nomeado tenente-coronel curnmundaat;• do 5": 110~-a pac:·ia p~la~ ru1-.;as doe:x:etcito Ol'\eutal, 
batalhâu de irif.1ntari~. na me;ma c0m:~rea,; desconheoítl:t a bospit.alida<lE~ e o tlireito ele 
e o mesmo cidadiio que foi comrnanrktnte da.]· asylo no sólo b:razileiro e del'rümado o ~an
for·ça de i::!:orretes, durante o pe1·iodo reYo- gue de um cidadão rio-gra.ndense no seu 
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:Ptoprio lar patricio, sem que o Governo, 
inerte e pu~ilanillle-que infelizwente dirige 
os nosoos destinos, tenlla. imposto a. esse~ allu
cinados o respeito da nossa. Constitu·iç:'io e a 
honra. da.nossa bandeim. (Jfoitos «poic.do~.) 

v. Ex. nã.o ignoca, Sr. Presidente. ·que o 
Jl~rtido blanco tomou. armas contra o governo 
conatituido claqueUa. Republi~a. pondo. em 
C~ffi[lO as forças revoluciona.ria.s chetbà.as 
JlOr Apparicio Saraiva. que ·desde março •~ 
guerra civil dev-ast.'1. e ensanguenta. o territo
rio oriental. estendendo os seu~ e1feitos par· 
niclosos ao Estado do Rio Grande do Sul. 

Noticias vindas d:tquellas para!rens e que a 
imprensa desta Cavital tornou corrente;:. a.sse
veram qne o tcrrltorio brazileirtJ acaba. de 
ser invadirlo. que <l. fronteira acaba de s·er
Yiola.da por forças do exército legal em per
se~ição dos re°G'olucion:irios fugitivos e <J.Ue 
a cinco leguas da. linb:i. tlivisoria toram, não só 
assassina.do.;; os l;lancas perseguld0s como 
t.'1.rnbem um cida<lõ.obra.zileiro, que alli exe1•
cicifl. um cargo de autor idade publica. esta.
dual, e Que tental'a pôr cobro áquella sceoa. 
de va.ndolismo. 
U~r Sa. DEPUTADO - Oh ! Is~o é muito 

gt"ave • . • 
o SR. PINTO DAROCl!.-\-:-Exactamente. por

que reputo muito graso o facto que ::icabo do 
narrar é que nesw mo111eoto abuso da atte11· 
ção dos meus illustres collegas. ?lias. St•. 
Presii<lente. uão rles~jo ele mo,lo alg11m 
excitar o espírito publico da. mi nh1L te-:-ra. já 
tii.o batido por tantas desv·~nturas; nã.o uescjo 
le\•a.nfar :t indignação popuhr par:i. que não 
se.tornem ma.is a ,_dm.dos os dias a.marr;os e 
triste;; c\estc Governo. deste G<n·erna ll.n tipa.
thlco e futil l11r,oiado~). que urrast:~ o nOS:>o 
pa iz ú. dcgra1li1ção extrema. no in1erior o a 
ver.!!onbosa.s hu rnilbações no estrangeiro . •. 
(muito /;em.) . 

O SR . B l!:LlSAmo DE Souz.1..-Não apoi:1do. 
o SR. PI..'i'1'0 D,\.. ROCllA- ••• rle~te Go\·emo 

que apenas tern consegttirl.-1 fer i r dia.riamente 
tl.S nos~(IS fuces de povo eivilizo.do. fa.ze::ido·nos 
corar de -vergo;:iha peraute o mundo que uo~ 
contempla (-~Ít<íta bem .) 

Lembr.o-me. Sr. P residente. que durante o 
período gloriooô da. admidstração do iootvi
dnvel Marech::tl Floria.no. desse homem ex-. 
traordinario rn,ia espinha d e forr o jamais 
se cur,·ou, nunc~i soffi·eu o no,;so pn.iz a. m~is 
leve ~:tironta que não tivesse pelo menos o 
protesto vibl'1\111e embora phtonico .dos ft'acúEt 
quo se agituu n vh:·e1nente cont<•a a força. 

. que cs opprime. ( .·1poiail.os .) 
o S1i . BELISAIU O DE SOUZA - o Governo 'llq 

de exigir a satisfação necessaria. 
O SR.. PIN'l'O DA l~OCHA - Não duvido, 

Sr. Presidente, que a.inda. haja. entre os ho-

roens do Governo um e;rpirito bastante brà.- . 
zileiro, uma .alma bastante activa e corajosa 
que exlj ;i. a r epa.ração condigna a que a nossa 
nacionalidatle te m direito.- Du:<ricio, norém, 
que eso<J.· •1esatrronta, que a compl'ehensão 
niCiàa rlesse devei', possa p~r.tir da nlma. en
torpecida, da. in telligencia tacan·hi:1 c1o nobre 
Presidente óa Republi<:a., n. mansenilha fatal 
da nossa Pa.tria. · 

VozES - :Muito bem. Apoiados. 
o SR. Pr~TO DA ROClIA- ó facto que n.c:ibo 

fie narrnr. :'r. Presidente. não é. infeliz
mente. um caso isolado. H:1 long:os mezes ja 
que a Republica. Ol'iental se ;tgitu. nas con
iorsões de uma jl'ue1·ra. civil e r epetidame.1te 
a. fronteira. do Rio Grande do Sul tem sido 
viol:i.da . pelas forças do goTern<> duquelte 
p3.iz . ·em per>e~iç;l:o dos revolucionnrios 
blanco$ retuiria(lus em ~rrito!'io b1'3.:r.i lciro. e, 
;itê hoje, nüo consta. que ua plll·te do Sr. 
Dr. Prudeute de ?.foraes ~ournsse par tido a 
adopção de uma. m eLiida que ponha termo a. 
es~a.S correri:J.s do vauda.los. (Apoiad~~.) 

Totlos os di:1.s a impr·em~ a.nnur:cia que os 
diplo1natns Ul'Uguayos, acredi tados em nosso 
paiz, acerca.caro-se <lo governo brazileiro 
pllra exígir a manutenção d<L nei.ltr1ü idade 
internacional e o respei o ~ soberacia. do ])Ovo 
uruguayo. 

Entretanto, n inguem pôde a ind:i. 1ogl'ar a. 
ventura de ler que o Sr. Dr . Prudente de 
~Ioi·aes houve;se P.Xi·~ i.do ao ::::overi.Jo orienta.! 
:i. observancia da mesma conducta, o mesmo 
re~pdto à. no~~ soberania, um;i des:tffronta 
aos nossos br•oi==. à nossa di gnidade escarne
cida e mcmoscn.ba.·l:i.. 

Vozes- Muito bem, muito bem . 
O Sa.. Pl:'\Tô D.\. R l' Cll!>. - En tri;t.-into. Sr . 

Presidente. ha na histor ia de ltontem u m 
facto que é bom recordar, como contr-aste do 
que se est:i. passando. 

Ourante o Governo do saudoso Marechal. 
d~se homem ~uj :i. memor i:i constime hoje 
n m phantàsina cruel. :im pe~adelo t rcmccdo 
par:\ o e~pi1·i to enfer• rno do rwllre pl'isione iro 
do •"ai iete, exerceu as a ltas run~Cies de rni
ni~tro plenilJO•tenciariu em '.\iontevidéo o meu 
(!i~tincto ami)!."o e collega de rep!·esentaçii.o o 
S1>. Dr. Vicforin o -~Ionteiro . Agifa ya.:;e o 
Rio Granclc do Sul na. temerosa confb gi•açii.o 
que ameaçou sub•ei•ter a or dem ccmstitu- . 
cion:i.I rh. Republica. :n·rancando a vida u.os 
chefes republie;anos daquelle Estaào, que é 
u m:.. d~s m~'s firmes garantias do ~:r~terna 
1iolitico adoptado ;i 15 <le nove mbro, 1) qual 
te:r.: n.lli. orgulho-me de dizei-o, um redueto 
inexpu;;mivel. (Apuiado$.) 

A esse ·tenipo, Sr. Pre.;itle11te, o liil'~ito in
te1·11acio~al era. para as fui·ças republicanas 
br<trileira.s, um;\ tranca. ternivel,que cci•rava 
for temente a.s fronteiras da Republica. v iz!-
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nha :i :-..ccão dos no~~os ~olrlado5 _ Entretanto. tere. ·rnuita8 ontras. e na maioria. dos casos 
Sr. Presidente. quatwi vezes ft)l":.\IU as horclas às forças le!:::tCS llfÍ.O ss det.eem na. fronteira, 
s.•nguin:tri:t;; fc,iernlista;: de Gu1nerc:inllo l">.- inv.1der.·! r<imbero o i1o>so tenitori0 e ex· 
chn.s~ad:is. cor?·ic1as·dú ·ná>~O teri·irorfo e ou· ecu tam s11m:;-.ari:i.nicnte, pelo b:u·baro pro· 
t ras ts.nt:i;; V!:'Z<:S Y•}[:aram C<':U r. conniYen· çc~ - o d". 1legol1a os rerntu.::ionario;; q{1e ir.l
eia. crímiúc5a elo governo or iental, a ens:\n- mi;:-r:un. ~em qü.e atê 110.~~- o Governo bra
gue~n:1.r o sólo rio-':rr~ndcn;:e. · · · · zi!eiro tenha 1.00~0 e:!l p1·at,ic:i. meiiidas i?n-

. ·· No tlia (!m qne pela. ?;orte das 11r1fü1s,' 'C" I' mc,liai.a~ que·faç:.1.m cess:i.1' de vez c._c,sas cor· 
llnl:?. !nfelicid:\de determínada pcb e".ten~iio r;od:>s. es'\'S insultns ã. civi!ir.ação e ã di· 
das. ca:mpiun~ qu<, imp,dc o r.Pnheciment;1· gni·!iule ·io ao~so paíz. (.4.poiaf!os) . · 
exacto da li nh~L. •l.ivi;m·ia. dns dons territ.o- · Sr. P residente•. dizem :<S noticias que :i. 
x·ios. no impu 1$o <la. C<•rg "· na irnpetnosi,~111le impl'ens:i. desta C:i.pital publicou que effe
da. . -::ier~eguh'ãe . a; r.re;as le~t<'S do . Rio ciiqnnem.e :i 11<15:':4 fronteira loi viota.da eque 
Orand.e •io Sal. érn bu:;c~ d11!' er:1~i!lO!'OS CJ11f' llID ·hõ":\lnle:r o foi S:l('.rl tfoa•i o' á sanita legalista. 
tanras ve1es ho.vi~m ~i.1o rrpcll:dos e 11ue oricmt:il qua.!J•lo J;i•ocurava. como iiutor-idade, 
ra.nfa~ out~os a bma ,·:;.m tl:: FPn\';':'•Siclailo i1111•J!· <!OS in •:.iso1·0s o rcs1wi w da sua patrin. 
ur:tzile\r;i. e rlo tlü·eit• lnt.<Wn:;::i on:11. 11<' .- S~ ~fa., pel'mltt:i- :11e V. Ex. que eu .reeo1• l (I 
à ht l'ffi que os nn;:sos .::olcl::dos ÍlH3.<lh ·;in1 :i ;il~•m ~ r:.c r,o~ Je llootE-m. pn.r :1 1iomo11strnr 
f ronteira. o1'i<>nra l por :>.\;!Un~ Jtilorr.n~i·o> que it i ncur! •.si 11ão ú mit. ,-.. nl.~•\a do Govarno 
apenas. ~(·ndo ruor·to r:~, r<'l'l'ei!?. u ::i C\tlici:'l rio Sl' . íJT-. P!·wil'nte de Mot·ae..; u que se •leve 
a policia utu:ruay:\. o povo clPSS.1. repuh•Jlic·.i. es.<e t i·iste ncnntcci1aento. {S<iO a.poú1do.<. ) 
vizinha., e!'quecn1;•lo a ho~pi t.ali1li.1'~ ~enc·w•$< Qua.nnn se ,ier:un os acontecimentos da Es
oue tanto cam.cwdza. :t i\111<.>l 'lC~ hl r.ina. :\J'l':\,;- cnla :\Jilitar· que .leterminnr11rn :i.s proviclen
tou peJ:ls ruas de ~lunte\' i· ' ilo o nom e or:1.1.i- cias pai· 1:0,, ;1li;: i:umi\ hani.es que o Gover 110 
leil•o. cob~·iodo-o rlc i:-:su lros . fo zr·ar!o e:qll•)· a·!optou contra ;L altiva mcdrin.t!e daquelle 
ilir per-ante :l. ni:>ss:i le~;t~·ã.o ~o no:;.:-0 c"n- rt'l]ucto da. RepulJ!ic.-i. foi omci:i.ll!lente •!ec:a
sulado Ulll<t indigna.ç~-~o •1e que s-·1 era respnn- rlclo qne as munkú~s e o :wmamenrn er:im. 
sa.v~l :i. cum phcidac!e (l o 'Pl'üprio Gol'el'no com .ta.Ili retil•ado:; ,;implE"smente nara atten1lc~ 
os r r!YOlt..,.,os. (Apoi""lo.•. \ :tos eonst(l.ntf'S e jus ti ficados pedi1los •lo ill ns· 

No fu~·or 1ks:<n. manitt>st:i.~'ªº l1ostil. ao~ tre C••tnma11dan1e d•., uº di:;tricto militar·. que 
n~so~ l'•'preSf'ntante~ <liplomafüo e co;1,;ulu r, •lS i·1'<:hm'-L·.- ,~ rn·a attender á defesa e .-igi
o po,·o uruguay1' p Nl •1l :i. Yida. e o ;:.1n;:r1Je lm~ia da frontl'ir;t ,•.:. Riu Grande <lo Stll. 
do~ l>raz!leir:i~ ccimo s1.t\~f.1 cão con·i iirna ~.os Si es~e armamento e es;:i. muniç::'i.o tiveram 
s~u~ l>rio~ de poro e oxigi:i. t\ rep~11·a·~r10 [;~;- o 11C$tinn telet·ido. n:i.o sel. Sr. Presid1•nte ; o 
med:i.t:i. ])OI' par·te elo 1;oy .. !'no ~1'37-i!e iro . que S(!Í. ]lO:·ém. O q,:e oa.be toda a ~ente , e 

Sl'. P:-('sidcnte. 1F-gi1ima nutor:11:Hle (:~ que i1 f.ove1·no o a!llr1nuu que :• 1·etira•la •los 
n®:i. P;~tria. enel'l!ÍCo e· ser cnu ddr.•1~or da peti·echus hellie<J,;<ta E:scn!:i. ~l 1! 1ta.r era. d(•ter· 
DOS.'ª honi-a.. comprPh<'n•lcmcfo a imml'n!':>. ~·e· miur..la. pela :ib~i>lura c:uoencm. que dell~s 
sponsnbilidn•'e · 11a ~u:i. l'lO:<i~il0. o M :11'f!l'.'!):1! tinha o :lrscnal. .. 
F!o;-1nno. que füzin. elo c' ir.:itcl :i :irm:i. pc·'e- o SR. H!!':\'l(lQr;r; V.\T.LADAlU>.:;-Posso amr-
r O:--. iL d:.t ~ua ~·,..s~~· .. i:.c-rwi(l. ~ 11 u. .\n:-ti<.-i a c~·· i.1- d 1 m:1r r;:ie o Gort•l·!JC• n:õo dis•e a ver :u e, · 
r:L\ .t?. '!Or:t qU'=" C' ·hria : .. ~eu peito ,e<.1 ::ê!'0~ ,1 
<:!e soldttdo e<t·"di :>t.a .• (,;iuito ú"t.1 : r..;1r,inrln<i, O SR. Pr:-:To I>\ lt<lCH.\ -Accr•ito a obs·~r .,·a.
e:s.•e hc·mr-rn , >-'m !;er; t i "'-SC. :'.u::<ill :a dr:i . :;'<' rn •;iw úe V. l~L- ·.:1·eío ue!la.; ruas n desculpa 
Gl1\'P1·g:rnb<tr· a sua P:s.trla snube •Ülr ''º n,•l•re h•i l!:<"'1. . 
povo uru;m:i~·o :• repo raçã•> qim a ju . .:~iç~ e E'"'ª •lecla1·:"1~::<>, por~m. do Gove1·nn, Sr. 
o a·1r.>ito mawl:>Yam dRr. (,lpoiv.rJo.<.) Pre~ !dente (;'S ti1 (l!D absnlttto de;accordo com 

O Sr. Dr-. Victorir:o Monteiru. sa.h ind.; de os fo.ctns l}Q,;teriores, pois que it fori;;t:. que 
Montevideo foi it ·rronteira ~yncfü:A r dos acaba de seguir ;iara Ca.nu<los foram. forae
fu.ctos 0 o GôvHno hoot'a<lo :lo :..farecb."1. 1 r.i•los pt!W. repartic:ií.o respect iva. ua.da menos 
honra.ndo :i SU•l Fatria., sem 'Jll1il ~' à frnque1.;t 1!e cinco míllJfli'S de cartuc!1os. 110 p<!.sso que 
<lo o!fendido, .r eparou Il<.>bremente a offen::;o, . ola. :;;;sc9!a :-.mir.a.r foram apenas retir:l.dos 
(.1poiarlo.~.) poucos milhare~. ( A poi culo.<.) 
··Decorreram tempos e bc>je o pro..'<-c!im1rnto A inda mo;;mo qlle a munição a qu e m e i·e-

em relaçà11 iL nos>a Patría olren<lida e ex- fi1·0 houvesse s";;uidn o destino :L q ue o Go
a.ctAm1>nte oppn~r.o. >er!'o allu:fo d: a não iria gar antir :i. inviola.-

As fo1·ças r e•oluciour:rim; {]CJ pl'.riiilc blr·" e>" bili<'..:i.do ri'• fr,,nteim . 
hrv:1"1eI!! a. r:(,s;;:1 front·•ira C1 >iio ~nw~P-cfiat;t- j Di r-se-h:t tnln~z quo o Go,·erno mandou 
m~nte irn•:rr,ada~ e d<!i':ll'm~1b.s: cs -pe!'5~- brtr.::..lh(•PS ~·l.l'a aq1.w lla>: p:1rng~ns •!o sui : e 
g~l!t !os tee!n em nns,·o ter ri te.ri" o ."'\SY l f1 q r:e ! e~,;;\ 9.llC:,raçi'io ,ii1 fui fr> i ;.n. ~los uofensv~es ~ 
n;,,o lograriam se tombassem 1a·isio:ieiros do ~o!Jo tlü Go.:crno ern certas t-olutnna.:; mius ou 
Governo. Mas, si muitas vezes assim acon- menos officiosa.s do certa. imprensa. . 
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. Mas, Sr. Presidl'.d!?, opemndo e~se movl-.::1 tuciono..l que in~umbe ~xclusívamcnto á 
menro de lorç(I,.~ m; meu E8t;u\,,. o Sr. Presl· Uuíãu ile guanhr e garantil• a fr-onleira., 
dente nã.o fez roai,; do <1ne realizar umacan- Il'•.ra niiJ> re~_:.i.:·dar por um só inst<tnte o au· 
tr>ula1io;:a inutíl. incfficaz e onPr9sa para os' xtlio llo briltiante e;(ercit<rnacional, onde era 
cotre,; pllblicos, sem vantagens de e;.pecie reclamadit a srnLimmccliata. e eom•gica. interfe· 
·alguma. · rencia_,· chamou a si _n. responsablii1.li11le <lesse 

_ OSa. H&:"illIQliE VALLADARES-Muito: bem. ~er;iço pa.triotico,. sobi_:ecarrega . .ndo o Tlte-
Tudo isso no temno das eco. nmia . . . ~ouro do Esto.clo corn ~es~a.- enorme despcza, 

"' ;i ' s. '. 1 su,;cemaudo n•t frome11·a 11m . wrpo '.1e va-
0 Sit. PINTO DA Roca.~ - O que .>e .foz foi lentes soldi:.<los rep11blicano:>. para. · ga.ta.ntir 

simplesmente o ~cguínte: o 20'·· d1) infonta:;:•ia. a inviolabilid:ide do no.~so territ.orio. · ·. 
que e::>tavll. no Rio Grande. !'oi rnamlad•i p<tra 1 . Affirmei, Sr-. Presi•leutr. que faúa. essa 
B<1gê: o 11'. que l'8t11cio1Hi.va em Bagé, í\1i re· I rcwehçiio C'Jrn nrgull10. pol'que ate ho.ie o 
nwvido para. Porto Aleg-rt• e o 1:~··,quo t'nba. o E,t:i.do, que t8nl10:;. honra dú representa.l' 
seu quar·tél em Pu1'.to Alegre. se:nnu p•1ra o t;,rn si1lo acoimado de irrequieto, cunsideran
Rio Graoue, coutinuando tudo cuniu d"iir.es. d· ,·sc o seu preclaro presidente como can
a n·onteir:.1 no rues1:10 t~scculo de'\ ah:~ndo1,o st:otlt<"' :ime:-iç:i p8.1·:\ os e~pirito~ per~(·gui-los 
t1·istissimo. lain~nta.vc!, cr·:ini:1oso, (ilfoi:o p J cs ~uµ-gfatves 1

1a_propria. incornpetcnci;t. 
be1>i.) Entreta11to, PSS·~s sei·viç<J~ :lpontado> são 

Qua.ndo. Si'. Pr(·~ídenT:e, ~- no~::n. P:ltl':-. fü\ ú· , i:n.ture~ ' ;J. irnpol·o a con,L1\cr"ção \!ao 
su:·preh~ndhh p<•h notici::t ~ínistfü d,, de 1'1:~p~\tn d''S qu~ te:·m amor ü. Republica. 
3a5lre de Canudos, no qt1<ll a. R~pui:l!<.:a \ .·>1ioiados.) 
:pe1·o!eu a espa1'c:.i titanlca de i\JoreiN \'~:;ar e lnteíízmcnte, porém, a iutelli:.tfncia rucida, 
o nosso glurioso exercit1) % cohri~c •'e !utol o e.,~1irito prP.vidente.:; a. lice1rnda f-nergiP. do 
pelo desappm·ecim<!Uto d.eese .-.rnc_i<l!.qn''. c_ra a es ad;st~• ri ·;~mndeose (apoiad1,.q nã•1 pt'dem 
encarna~"º de um. ~raude vcst1g-10 rn!' it··l'. .>'.tppr1r a e:-•~a.>sez r,'·s no:;,;os N!CUr~os mate
qnan,\o no extremo s<.d e!;:. ünHo fomos todo,. r:aes .r1ue niio .:'ão tii.0 i!l':u1des. apez:n· de 
dolorosamente sacud1d1 s µ;,r r.ss" aco11t1:ci- I ;wo~p01·0:<. de nwdo a con~t·utirf-m qiie em 
mfnto flln•·Stissimn. u Rio Gnu1,~e 01Ii·rero :1-~e. I ,,z ,\e 3 .OO·"J o Rio Gr.•nde e, !loque na sua 
sern pc:rda ele il•mpo. e' 'ma nmxiu1a !eal.!a1l1•. l"ro11tci~·a 3-•.üúti tl•\men~. tir:i.n•:o 1ltsta a.rte ao 
J111:-a. a 1le!C'su. d,1 Rt:publ .ca v1n qu:~l'J u<"I' 13,.v(•nio Fe·l<'ri\! a J'< ,.por1~:1.biJidaole ,:ue a Con· 
-ponto d11 seu ter1·itori'J u1:dc iiuu ve,;.~:: iui 1i,i- ~; it1w;•-to 1:> l{epuH;c;,. ll1c1 i mpL,~.. resp,IIlsa
gos a cümbttter. ~d1ti«• i e ({U<' 11 a•~•;'-L<~. ~no,, (·sma~:i. por-

De lá foram rotimtlos 0~ primeir(JS ktta· qu<· (t lulw. d11 •-11•·r·g-1:<. ('SSú intdiz Go.-err1D 
lhõos que marcllf•I'3.m pa1·,, Canudo:<. que jmictt a incapa.:io!:11lt! 01·1g:n.ma que se trn· 
ainda. lft se encoatm.m 1i•,~tc 111umento sem 1l:1z cm todosº' :s1~ns :'ctv~. (.-11•uiarfos.) 
que hmn'ilssc o menor receio Llc •iue a 1run- o Stt. flELl'.lftfO ui~ Sot:;:.1 (roui /o;-çr()-
ti;;í: a 1;,s~o Yiol:i.la., Não :tpo!udo! 

Cons.nlta.r!o :t ta' re;.peíto. o s~. Dr. Julin 
,\., Ca~1 ilhns t1·k;!r-Jplu:,u "i:!im1·d1amec~.: af· O S1i. P1:s-T0 D.\ t~OC!L\- Ifonr:i-me e:-ctre· 
tirmandu a sua irncira sulid:G'íe.dai~i· pa.r;i.. a. inauv·nte o 11:11.1apc1 ~ :i.11n cn~1·~i(1q do ll~ustre 
,ictt>AA dt>. H<'lpuul1c:t •· rll•Cli11·a11do que o :;o. r~rufrr Ju rn:1in1·ia. rn:is pc·:· 'fie-me s. Ex. 
\(•:·r.11 prnlía i·et.i:·;;J• do i<hl i;1'tl.u· 'r' ,~,1 ~ul t<i-1 <";l!a r.cirn~- tia ,.:nr• COH\'!c<;•io. q11e respdto, 
dus o~ baralli•i'-'~ de que t11·.::s~~ nr:, eo<;d~U.e. « ·l!•J•/U(· a f,Vi 0len,:i<i. dos i:,ctv~, cuja eh,queu
porqueuµa1•ri,.'o repul;J1cari::i. ,_. E~tad-0 •i •:Ue 1~i;• 11;1 r. ''' r,,;ntta., 
el!e rilt• glorio~aniellti: p1-..,i1le. >f' l"•>f:onsa- :Sr. Pre,;11!cr.lc. ({.,~,:.., a l"rQnteira do Chuy 
t>ili~"riam p ·la manutenção da, ot"de.tn em at~ s:.mt'Ar:na do Li vram"nto dec:.-orre a, 
todos os ter!·eno~. ;r;,Jrrne cx<en~ãode l•O legui\S :rnproximada· 

.. . ~~ . IDf:Di.e.,e~n eujo pert.:u1·~0 :i pena.$S~~ c·~ncontram 
O SR. P&DP.O BO!l.Gl:1~-Isso e que é go- :1s citfades de ,fa_guarão, Sinta Victoria., B<1gú, 

•wn•no !. · - D. Pe•lrito e Sa.m'Anna. isr.o é, um po•·oado 
o SR. P1:o;;To DA Rocm.-E o honrado pre· de 35 cm :)5 legi1as, termo médio. em f[Ue 

sidente do Rio Grande, <Jue niio de>pcrdi~a estacionam alguns batalhões e regi;:zientos do 
p<Lla.vn1.~. passou i1mnediaUunente <tos focto~, e.·ui·ch,,, sen«o q·ne S:1ntt\ Victoria do Ptümar 
cl<~vanllo o pes>oal da bri.:.:-:<ih rnilit~•I' do c~nta a;;em1s um úestaca111emo. 
Estadü e collocan-,10 cm sent!nrl!as m~ fron- "\ e<plie1-., de ;1c1;d.1> llessa fclr~a c~tá cir·
t<,i1·a os G'esmos b\·o.vos que file~-;~m de C~mpo cumscI·ipta ús respectivas loc<dichi.ilcs, visto 
Q:;col·i.o o ultiro<, reuuc.w 1:a re·:olut;"ii.o 1"e· l l'1•mo o;; coi·pos do ":x.ei·citu a riue me refiro 
àv1·;d istn .. r Jíi<ito be,•t.) j u:'.c' :P•·m me!uS tJ,~ !itcil mr>l1i!izR1:i'io. p:tl'il. 

ÜtiVü u1z.er a V. Ex., ~1" i.J1·".sHn1te, elt:é~eadcr<>~ ui·:;<:ncias que a sur te ilas aurnis 
di"O·O com or<mll101 que o s1-. Vi-. .Julio de <letermina1· em qualquer ponto mais a.fastauo 
c:i'.'stilhos, poo.~lo de parte a domrina constl- dos seus quarteis. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 11:3 1+Página 1 de 21 

44G ANNAES DA CA:l!ARA 

Nii.o bl'I c:;i .. ;alla!ia. paro. impe<lir a violação 
r1a fronteira e per,,ê'guir aq uelle:> que, l'<FO· 
Iucton:t1•ios ou l'egulares. busca.~ern u asylo 
em nosso r.err·iturio .. ou a.tteut:,rem contra o 
dir-=ito ~agm,lo da no~sll. sobel'anh. 

E <JlJ po~s7 assc1·erar r~ V. Ex. que o Sr. 
general Ca.rlo~ Eugenio. illustre . e -horrra.do 
co;nmamlante do :l;· dis~i:-icto militar. cunç0u· 
se de' pedit' a.o Governo. j,L não 5órneute at·· 
ma;; e munições. mas tambem c:.wn.ua.ria iiam 
o> regimentos que, abs9luw.meme •ie,-prol-'i
dos desse :;-ecuroo._ nllo po .lia.m exerce;- a. sm. 
acç:1o fbca.Jiz:tdom na f;;onteir-a e muito me· 
no" tornai· verd;vlcira e .real a gamntía ile 

S.0 No_caso affirmatívo, que medidas tomou 
o Governo ern. face desse proc~<limeuto cri-· 
mino::o, para garantir a iuviolabíltdade do 
nos~o terrí to rio e- o p t·estig io da Re_pu -
\)lica? 

Safa das sessões, 20 dejulho de IS97.
p;,~io dct Roclii.- .,.-iclori..o Monteiro.- Pli-
11io ()1sro<lo. -Rioarf.auío. CornJo..-Possidonio 
1i1• Cimha.-Py · C1·e$po.-?1Ill.rçal Escovai·. 
-Ca;Jzpos -carlie1-.-Cassiano elo 1'~asciri?ento. 

- l'C.'tJ!tS!a-10 de .4.{buqucrqHi:--M<irtins Costa. 
-Francisco Me1icasti·o. -Gi<i!lon. - Barbosa 
Li,;ul_ 

neutral ida.de que <.1 noss:J. ca,nicellar'a EB 0 Si Pre~idenlt.e-Esta.ndo aclean-
comp;·ome"tero. a. ~u~~·uar. todo8 os dias ~-.•li· . ~ r · . . . 
citatla pelos diphlrTiaca~ u.raguay •. 'S. t~·la :i t1"1'ª.: ~e~i .. ao P•ra amaulla a seguinte 

Eis l•qui. Sr. Presiàeute, como é v<:!rd:i- ordem do dia. 
deir:L :1 mính;1 a.r:I!t•tnaç5.o e como niio tem Concinu:i.çiio d<t 2" di$cussao do projecto 
r:Lzií.o de ser o n;irJ apoiadri do nribr!l leacler ln. 3:!, de l15~i7, fix:aado a.~ fvrçu.s de terra ptrra 
d::i. m'.l.1oritt. do cuj~ amizitde me ufano. o excrcicio do 18!'.:IS; 

Si-. ?residente, lendo :i.s Dütioias refc1·entcs Continuaç;ão. da 3" discmsiio ,fo projecto 
ás de~a~radav1~i$ o~eun·encla.s da i'l'ontel:~• n. 11 H. de 1897, di~pondo sob~·e promoçües 
do meu Est:tdo, :1. repr·e•Bncação ri:.l-!Il'<IIl· d' 11iiiciae~ rlo c~:ercitu; 
dens,, e<cülhcu Lh cnr.:·c •:<S seus m~'nbr'."o;, o Discnssiu uuk:t do projecto n- 45, de 1897, 
IDiJ.iS obscu1·ó e humilde (1t'70 c,poiados), par., outor·izi.tr1c.lo o Go ... ernu a conceilet ti. Luiz Ro
ap:·eseata~ à .:ons11hm.~.ç:l.> rln. ca.mar~. um ílolpt1•) Cavukanti de Al!imiucrque, director 
requel'imento de infvrinações qtt<! vou ter a dn.s Rendas PubHcas do Thesom·o Federal, um 
honra -te ~olicitu.r 11.u Poder Executivo. ;;iwo d.o li<.:~11~':1, com ordenado. P<U'D. tratar 

Des•l~já dccl!!.rD a V. i~x .• Sr. Presidente. Je sua sandu 011de lhe convier; 
que esse reriu1;rimi!nto n:io e feito por espi- Discmsiir> ur1ka. do projecto n. 34, de 1897. 
rito t.le me,,;quinua 1•pp:i:::i<;•ii.o; si:npk~mente au~ol'izanc.lo v t>\)uer Exe~\lth·o a conc1:der 
dcs~j:imos co:n e:tP. 1;r·opo;·cronu.r oxa.siào u1n ilrwo ele licenç·a. com o respectiYo orde
pan. que: o tioreruo 1·cp1lla. «oi:i e:ier~i<' e 11:1.tlo. :~ ·> td~grnphista. d1E:l~ ua Repart1çii.o 
:üti1·er. Je toda u bri:zifo;:·o l1»ar:~11o a. oífou>a ;éfül <los Tcl~..:ru.v!ws Alfretlo du Lima Ali>u
que foi c\1l':;;itla :L 1io::~·1. ~ohcr<•ni<\, p:u·:~ riu'° •1ue1·quc ~rclh •• pu.ra trnta.l' Lie su:i. su.uc.le onde 
poss:. det!!n,'.::r ;!~ltlard:i.:ne:11eo no::su l.irio de; llic: _con..-ier; 
po1·0 li \"J'C e cml iia•!o. C>'".ü ?!H!<:no Go1·c1'1l•.• D;s,.us .;.,, 1111ica. •'o iirojecto n. 39. ll.e 1807, 

. que arra~t:L :e tt•ist1,üm:i. e>terilid:L·1e 1la ;u:t :tutoriiaudo o Go\-e!·no a.c.>n<:ei.ler tiu DL'. Can· 
vida boç~! ..,nti·e os crue;s e puni;eni.i,:simv~ J:ào i.f,, Aina1~a1. rne1lico auxiliai· da Direetu
symptomas do •1elirio das perseguii,:Oes o', L'ia (h,ml do 6arn.ltJ Publica .. um anno tle li
rí•l icu!o oJientacl1iano da oµernta. <h<$ prom- cença com 1>rJeoado. p:1ra tratar de sua 
llti(lli~s. :>audc onde lhe convier- . 

pfü;10 ue111, 1;1uílc be;;i; r1poiarlos, e wTo Lcvant·,,-se a sess5o ás 5 ho~as e 15 minu-
apoiados. O orador i mui!o cMnpi·i1;w>1tado.) tos. 

Vc1n á :Mes:i. é H<lo, IlpOia·lo, e sem dt::bat;; 
e~cerrado o s :guintL~ 

P.EQGERDIE:";T:J 

Requer-amo> que por intermedio da. Mesa o 
Governo in1orme a rf::speito o seguinte: 

L<· Sl é exacto que forças do governo da 
Republica. Orie11t:i.1, tenham invadido o ter· 
l'itorio brazileiro em perseguic;.ão <le l'CYolu· 
C]Dna.rio blflnCOS ?-

2." Si éex~cto qne !orças do governo orien
L."-i tenham a>Sassinado, rto municipid de 
D. PPc.lrito, urn cidadão brazileiro a.utori<l~de 
est..\tl.ual ·1 

53• SE~Ã.o E~! 21 DE JUUIODE 189i 

[>;-esideiacia 1los Srs. Arthur Rios (presidente) 
va~ de ilfcllo ( Í." vice·11residmte) e Jv.tfo 
d1: MeUo (f" sec1·e:ario) 

Ao meio·tlia procede-se iL cJ1amadn, à qual 
respondem L>S :srs. ArLhUP Wos, Julio de 
\lello, Carlus de Novae~, Silva Mariz, C:•rlos 
Marcelliuo, .~lbu.querque Se!'ejo, Luiz Domin-
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gtie.s, G-Ue'lel}).-i ~fOUriio.Efl uardl) <!e Bor!"&iO, l·eu pedi,r que (OSSe SUpprimidO do proj(\CtO 
Eli<\S ~fartins. H.;·1t·1que Vo.l!·da:·e.s, f>alr11 tudo r1uu.ntõ se relere a gra.t~ ticações. Ora., 
:Oorge:s. Bezerril Füar.en~lle. :.!al'\nllo tle gnníticuç;i.o é ama lHI'.te çiu~ vencirnen~os d.a 
Antlru.iie, .\u::;u:;to S~vero. Jo;é P.:1·,·;cr-ino, pra.ça, nu:ica foi premio; e o que pretendo, 
Trindade, Jwã.o V1€it·a. Pér•eir.< de Lyr-a . ~está !la. fil!.llba eme11da, e·a. suppressiio dos 
Cornelio •l::i/ Fon>eci:. . Araujo Oóe;, Ro~ha taes hec~re:; de tei·ra. que correspondem a.· 
C:wnlcu.nti,. Felisbdlo Freire, 1tor!r~;,:ue:s um prel!lio. E' um. p:::-emitJ da.d.o poster·ior
Do»ia.. N"iva. Seabr3.. Francisc.1 :-<o<L-<~. 11li'nr.e a.o serviço; toda"t"ia, é um premio e 
~:i.uoel Cu.etano, TulE.nt \no tios S:int o", entendo que não · cievem ser dados p remios, 
Paranllo~ :>.!o,1tenc<,.!1·0. :\Iiwcolino ~[ <1ura, J e- porque i~s•1 é urru verdadeira inutilld:ide e o 
ronym·i ·.\1:Jutcirv. Her<:d ::i. de sa.. M1g1!5to J.e Congresso :iã<> Jcgi- l:l. sobre inutilidades. 
Vasco1uciollos, Rau1 B:irr!lso. Felippê ca1•1Lizo. Qu:~nto, po!·é10, ao outro topico. ri;,rere~te . 
·1:1c1l&'\~·io de ::>ouz". Pt:n" ra. dos :-i:<.n r.o~. fon· ao Presldc:n te, quando C•Jnta. vu. as hbtor ias . 
se~~ Purtdla. :-i: to Pe,,:1.nl1a, Aimeill;i. 1.iv:!<es. •le ~spiona;:em t> ., u•J ·agora ch"marci mesmo 
;,fonc1e$ ~·i:nemel. C:u·v.i.lho .'.louri:i.·1, V:tz úc • tl•aiçii.u, e o:; clar:ientos cora que o·actua.1 Sr. 
!>.foUo, ~Ivnteiro dJ ihlT05. lt·i,,fuo~·J . .\.ll'ic:1, Pre~i,Jente da RepubliCllo conta para fazer 
Luiz D~nsi. Go1wat1·cs !bm,·,,. l•' ?'•mcis·~L' vin;.(a.1· os s"us (l;.Ltu.iidatos. j;i. pat'il os Es· 
Veiga. Octavianu tle Bcito, Ah·ar1) Jiot<Jlho. tados, ji pa,·a ~ futura. pre.~\dencia. d.\ Repu
Leond Fill10, F"r1\:m~ r'iri:~.Rudolpho :\. ~reu . bl1Cllo, mi:i a~u::.l'd:Lr-ei para exph\na.1• cm tem· 
Tl.J.e.,toni u de C.!a;;a.thães. '.\Ia1;.,1~l l•'ulgt;uch>. pti opportuno, llcp~ :s q;1e tível' pOO.ido uma. 
Etluarrio Pi:i1,.ntc:. Li:i•lol pito C:uiw.nu. Ro- iufor111u.ção ao Sr. ~iinistro da industria, a 
dol11ho Paixi1o, G.ile:iu C.u•val lta.!, Gn:.nu.<lei:·o r,·speito das obras do Ceara e :.1 respei to de 
Gu •1111mi1;s. Do:ningne.;; de c~:..-;u·o, Gu>t:wo outros a:;~u!nptcs do Governo geral, como 
Guüoy. Cost:~ .Juui,1r , A !oi pho Go1·<.l<1, Fer· ~ej:un: obi~ts ul\S Estados. por onde se possa 
m\Uilu Pre,,tes, Etl:nnr1d,, du. FotlS~ú<t, P&U·. Luer or-J. a espiormgem. ora. a traição, atim 
lino ·.:urlos, O>:<iio Abr<'rnte~,Alvc~ iie< Cfl~tro, 1 de fazer vingar as sua:; idéa.s . 
X1wier do \'alie. P,r;izilio lh Luz. l'lLUlJ. I Niio a.<le~tuiarei por ora mais na.da., pedindo 
l~mos. Fl'a11ci , c11 Tolemin.1. i'edri> l~er1·e1 .-::., a V. E:~. q11e C:ir,':t consignar no Diariodo 
Plínio C1t>ttr!o. Guillon, .\i:J..1·(,,,1! E.>cob:1r, Vi - r.~·'fi"~s''º ostai minllaa palavras, porque não 
cturmo ;:\tontei!'o. Pin'u <la Rucll:1, Ve,,;_p~L·. teniio tempo p~ra. estar rectiilcamlo. :vor es· 
sia;io de Albuquerque e Py Crespo . cri pto. 
Ab:«~·se a .<;ossi.n. 

E" L:da e posta em J i~ussã.o a :i.cta. 

O §r. ~~zt'H·~-u ;_;·~>n Le.~eBc -
i'cçu ~ pah~ \'l-:i pcia <H'dem. 

O ~i:·. p,-e,..iflle,:t.<., -Tem a 1nllan·a 
o Sr. l:l~zerl'i! Fontenellc. 

O Sr. ~l:e:.r.<:>1·1·~ 1 Fontcn~Ele
Sr. P.re:;i~~nte. a.s con:>itleracües que fiz hon· 
tem, J usti rican.!11 asem"a<h1s que tive ocel.l.Siii.o 
de::.p1·c$tnr.ur, niio p:.;deram s:d1ir· boje pubH
~·.las ua integra tio Diiirio da Congr"Sjo, sa.
h1 :i•lo "!/~nas um resu:no, no qu'.l oonseoti, 
e que a.tia.:s se a.clla ma.is ou menos perfeit\;. 

T-oda:via, ha. um u·,:cho ne;te :·u;umo tle 
qu;, se póde deproilender aue eu ft1.llei <lo 
a·~tual e honrado yresidente ·do meu ~r.ado, 
quando na realula·.le me r~rcri ao t'rõ~ta.e::i.te 
da. Republica. 

Tendo sallit!o s im:)lesmente-p1·csidente
podor1a po.recer a.Q meu; distincto correl ifl\o
wi.rio do Ce<Lrâ q ne me referi a. S. E:t. Si 
t ive;;se dito-o actual Presi-!cnte 1fa Repu
blica-e~ui.v;\ &Ma.r.lo tu;Jo. 

Em 1·~Lti•;.il.o â i:men-!a. qu:lsi que !lâo pre
ciSll. V'& fazer rc:ctifü:aç:lit. por,1ul! u. emtltllfa a 
que me retiro 1·um couf.Jrmc &s minl.i.ns pro· 
pr1as palaVI".is. Mils, parece ium coutra.:;enso 

O ::§;:·. ?.:r-esidcnt:e - As declara· 
çües du :~obre Deput<J.d.) consta.~ dos Art· 
nacs, no discurso que acaba de pronun.cia.r. 

Em i:eguitla é approva.da a a.cta. da. ses...~o 
antecedente. 

or:.DEM DO DL\ 

E' annun1:i:1da :t continuação da. 2" dis· 
cus;:ii.o do pro>jedo n . 3~, do IS9i, fixa.n•lo as ·. 
ror\'as de t \l:'J'(I. para o exercicio de 189$. 

$5.o succcssivamente sem debate encerra.uos 
os arts . l". 2", 3" e 4°_. 

Entra oin di!:'cussão o art. 5°. 

O ~r. · B~zerril Font;enelie 
(pele;. orclem)- Sr. P residente, das duas unica.s 
emendas que l1011tem apresentei, nenhuma sB 
refere ::o t!.1•t. 1 •; urna é refe1·ente ao 3.rt. 2" 
e outta u.o a.rt. 5•. 

Dou es'a explko.ç5.o, pa.ra que depois, por 
qualquer circ11tnstancia., e:;sas emendas não 
tiquem prejmlica.d:ts porque oão for.:i.m apre
sont:u:l:i:s o ppoz.-tuna.mente. 

O Sit. P.rtE>lfll::.\'Tt:: - N:io lia motivo pa.r:i. 
1ica:·cm prejudicacla.s. 

Xiu:;uem mais pe·Jindo a pal;1.vrn. ó encer
rada a cliscussfio 110 at•t. 5•, e bem U$Sim a tio 
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art. 13", ficando arlfaÔa. a vciia.ção até que a. O Sr. Pre~idente-Tem. a palavra 
Ccimmissão respectiva dê parecer wbre a o Sr. Henrique Vallarlares. · 

· emenda oifürecida. pelo Sr .• Barbosn. Lima. 
O Sr. lienrique Valladares 

copipare.caill: mais os S1•s. Silvorio Nery, -Sr. Pre$i•lente, e~te projecto soJire a im
Amorirn Figueira, Pe1lro Cher1~1on~. :\ug·usto pugnaçüo d.o i1lustre ppesíd.ent•.l r~a Cmmis-
1fontenec-ro. S2rz >dellü Correa., )fa,ta Ba- são de :Marinha e ·Guerra., o bonr,\do Depu-
ce.Har, RÕJrígues Fernan,fos, U1·b:rno.S'l.ntns, tado por ~fatto Grosso. . 
Anisio d·e Abreu, M:irco~ de AraUJO~ Tho- uma d:ts 3.llegações feitas pelo illust1·e 
m.az Aecioli. Iirlefonso Lim::, João Lopes, Deputado, foi considerar como desne~es~a.r_io 

·Francisco Sã, Fret!erico Bor:.;es. To\l':ti·es ileo este projecto. Entret:into, S. Ex. nã.l! rns1st1u 
Lyra, Francisco Gnrgel, Appolonio Zena_yde~ . uesie ponto e concordou mesmo em dar-lhe o 
José l\farüwo, AJfonso Co~t~. Cocl}io Cintra. seu voto, uma vez qne !'osso supprimido o 
Mab quias G·on~<1lYes, B.11·1>0~:\ L111u1. ~!nr- m·t. 4"'; rn·~S. S. Ex. n~o apresentou emenda 
tins Junior, )fore:r·a. .\lves, My;ud Pern:i:n1- a respeito. 
buco, Juvendo 1k ~,?Uiar. Jo<L." rle Siqi~cir:i, ! Pror·urarei mostrar a conveni;:)ncsa, a ne
Angelo N~to, Ge1::~ 11 nano BravL ülyri:pto de cessid~1le do projecto em clbcussão. estre
C11mp11s, Jay•nc ~ tll"s-Bo11s. Ca:;tro Rel,~llc. bn.udo-me nas dsiposiç:õe~ de lei ue 1850 
Milton Tosta \'er::oe de A!treu, Amplulo- . ' • ' ·. ·- · · para ca. 
phi~, A.la.lbcrto Gum1:1rae~. Le~vigiltlon!.''.- A lei n. 585, de 6 de ~etembro de lS:SO, re-
g:ieiri:s. E•lu~rd() Ramos, G:ilf m~ .. Lo.-·'~ guiou o accesso aos postos dos tlifferent-Os 
Pmh~1ro .Jurn~r. Tor•1u;:~?. ?-to:'.11 '

1
' ,Jos_c ce>rpos e a1•ma.s do exercito. 

Murtrnho, Xancr da ~1lv~r. :i' O~f',tr Go.la3 • :\o•ta (J em disposlyões po;;tcriores não >em 
Tin;ioth_eo da. ?ost:i , E~ieo Co;lh", Leonr·l ~~- cl~~-rnente consignado como o governo de
ret1, Silva Castro,. L:eoclecmn~ rio , Son~·': via procc•1er ao P' eencl..timeni.o dos claros Jo 
B11rro~ Franc~ Jun 101 , Ber 11ar~r.s D,ng, •. t:~ qua.tl:·o dos omciaes dos di:!Ierentes corpos e 
bano Mareol"!::.c'·· ~oace ;IP. LP-.:n, lll~Y~.11~1'• :i.rm~s Jo exer-cito. 
C'.1log"'ra.;, Joao Lmz, Alircdo Pinto./·,~"1 . 11· A <'.ernora. n2s p!•omo~ões impo!'to. em gra
me:;: Go.J?fr~do, ~~a_tt:i "~"'.' 11 · 1_~-º', '.'lo";n~I.rri l ves prejnizo~.para os omciac;; o mnitos vezes 
Jumor,Aithur T~r,e,,Ole~ .riu L1c~el. ~ ~ ua p::.ra a.o S\?as familia~, e, em o.bono do que 
Rezende, ?''.'';.rn1ro d;' p.cchi, ~ue.,~?. ª: digo, lembrarei o que se passa a_ctu·dmen?e; 
Bano~, Ft a.1c1,co Gliccri;i, Rot.!o.plio : fi pn;s q ne 0 "overno ha. ;nez~s n:...o p:·omove 
randn, Urb<lno. de Gouvcn. Hcn:n~cne;<tl<l•> ! {•S oillciaes "que teem siJ.o indicados pela 
de )lorae:>, LUtl. ,~dolp~~o .car;~ccio.o. M'.!,~lil \ commis.>ao competente, para o preenchi
Rego,. Al~uea; Gumi;i.;ae~ •.. ~;1menha..:1;•3: j meato aa~ vagas existentes, oeca.sionando 
Lecnc10 Co1~a, LJ.1'.:':? .\Iul_.cr\ ~-Li· t, ~~ , este facto .crias pr~juiwo, principalmente 
Cost:i, Fra.n~1.co -~lon<.:.1,tro, ?-t"l".'l.L.nm, Co.. auando ~e tratar da pramoçi'í.o por merecI
rêu., ,ca.mpos Cartter e Cas:;iano do :N (ISCI- mento ou da 11romoç:5.o por· estrnlos. 

• meu.o. Poc!eria. a.gora tarnbem fazer uma referen-
Deix:rni dc compwecer: com c:i.ns~ p:i.r- eia qu~ut.o ;10 !ionr;?,do repu?Iicano que per

ticinada. os Srs. ,\lvar·~;:; fü:bfüo. Thr:otnnio deu a. vicfa na expedi~·iio tfo C:i.nudos-o dis
de flritto. Tort'1'S P•)rtuga!._ Coelho L1olJ 'ª· ti neto coro•wl Thompson Flores. 
Enc!i.tes 7'.falia. ET'1nirio Contmho. Herc11lano Existia então e existe ainda uma vaga ile 
Bandeira., Aristides . U.e 9uci1"0z,_ E:ugenio gen~ral de brigad", e parece que o coronel a 
Tonrioho, Paula Gu1ma.ral'S, Alc1nilo Gu~i- quem me refiro, occupando o n. 6 na Ii~t:~ dos 
nn.bar::i, Agostinho. Viil.a l , Pau~ino il1i So:iz>t coroneis. e sendo relevant.c>s os mus 8C:n·vH,,os, 

·Junior. Antero J3,1ielho, Antonio Zn.ch::.r1as, elle deve~ia com justiça p1·eencher E-ssa va:,;:L, 
Oii-veira Bt•aga, Alfre1lo Eliis, e Aze>t~ ·lo o racto do governo não ter feito a promo-

. • Sodrê:e- sem causa,os Srs.Teixdra de Sa. Ar- çü.o. occasionou prej uizo it. familia do illustre 
thur :Peixoto. João Dantas Filho, Ro:lrignes tlnado, e pr~juizo não pt.queno. 
Lima, Alves de Brito, Ernesto Bra.zilo, E' desnBcessario est."Ll' referindo facto por 
Julio Santos, Campolin11., Cupertino de Si- facto, ou tratando de cada um dcs casos, par:< 
queira, Augusto Cleroentino, Tr:lles r.le 1:fo- mostrar i C.imura quH.o grave é o inconve
nezes, Lamartine, Luiz Fl11cqucr, Buen.0 de nieuw na demora d~ts p1·urno1;ue;;. e para Mo 
Anilrada, Ce:,:a.rio de Freitas, Artllur DI•':dc- bast:t referi!· qne, no tempo mesmo do im
ricksen, I'ossitlonio da Cunha e ArparJc10 pel"io, to1·:Ltll :i.doplachls por yezes disposições, 
:Marien~e. regnhndo o assumpto. 

E' ~<nnunciada a continua~::to· da 3' d.is-' .-\s<.im e l]U~ já em i_855, rl~pois d_e cinco 
cuss;'°Lo 110 prujecto u_. 11 B. d<: 1897. u.ts-l anno~ de jir:ll1ca. di: lei <le ·tS50: Ye1u o de
pondo ~obre a pron1oçao d~ o1fü:1aes do exer- ereto 11:· l .634, de o de setemb1 o, que vou 
cito. ler ua mtegra; 
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Determinando o a.rt. 13 da. le( n. 585,de 6 seja a época em qus o govC;rno raça a pro- . 
de setembro de 1850. que o p1'eeacb.imemo das · mnção, a antiguida le deve S•fr co!1t!•do. do dia 
vagas queoccorrerem nos corpos e ai.-ro.as de seguint~ o.~u~ lle ecn que se rieu a vaga. · 
que se co1npõeo exei·cito, não seja ·lemorano Desta pro.,.·id~ncU.. uão resulta svbrectrrega.t• 
:pcir ma.is de um anno; e, .oCcllrrenrlo que de os cót'res pu.hli<:os. p[)rqu.mto a verho. votada -
~erem as promoçõe~ para esse preencbirnent.o· não e excedidl\, n1lo ba em um 1nesmo dia 
feitas ~m _di lfereutes d;~t:is. re.~uleam pl'e-jui· ·dous individuo:s percei,endo o mes1no venei· 
zos ao-,11.irelto·de p1·ec~ tenci:l.s de o:fic1aes de_ 1i1ento pelo mesmo p isto . Evita-se o a.1·bitrío 
alguns co't'pose arma,,. que, senda. ma.is au.ti- Ído gover110,-evita-~ que o go\reroo demore 
go,; do q ue os de outros corpos e arma.;, $•to .a, promoção c0m o fim, prnPQsítal ou nã.o, de · 
promovidos a. um mesmo posto posterior-1 prPju0llcar os officiaes. . -
mente. e estes '(lt•ejuizo~. que se tornam SPU- Bas~ refer ir esta circumstl!-ncia para. mos
siveis quando e,;ses officia•'S concorre~1 em t~'Ur qua.nto o projecto tem de vantajoso e 
serviç.o. para obvhrtanto quaoto lo!' possi,•el 

1 

cou v;:miente. não ~ó aos interesses da classe 
os incon,'enientes resultantes de se=11e1ha.nte como ao.s imeresses geraes rio paiz. .. 
p1·atica: Hei p •r be:n cleterininar q·ue as promo-· . De· facto, clevem1•s todo$ coim'rrer para 
Ções que se 1.louvo1·em ele fazsr pa.ra preencher que o otl1cial se cónserve sempre com uma. 
asYa,!:aS que se de1·em em todos os releridos cei·W. ia,JPpendeocia Deces•aria. ao exercício 
corpos e ai·ma;i, Stij:un com umt~ mes·11a. data.. da. su:t protlssão honrosa. IA.poiar.Ws.) 
sob a generalidade est:tbelecidl!- no art. 2" da. Nü.o insistirei nesie p •nto, \'isto que o U· 
citarl11 lei. . _ IU•t1·e pres id~nte da Gnm111isslo rJe M::trinha 

Esta dispw1çao deu logar a que todos vs e Gue!' ra ded~wou acceitar a clisp~siçil.o deste 
anuos s_e elfee~uasse~ as promoções !la <lda. projecto. · 
rlo a.nn1versa.rio do 1mperado1•, em 2 :le de- To•narei, portanto.em considel'l!Çâo o ponto 
:ce~h1:0. R.econh0 ceu-si: q•_te, a.peza.r disto. os qni. s. €x . comb:J.tea, o art.4' , que m11.nda 
p;e-<l~ izos se dl!va.m princ1~,llmente em_ rela.- que se.i•lm gt'".tdU>ldos todos os chel'es de cla.~se 
ç~o as promoço··$ por merecunenh e ,·em en- dos ditf,,re121.es po .• tos. 
~o~ rlecreto .de ~9 füi outubro du 1tfü3, que !-'reciso fazer u:ua. exposição chronolo,,.ica. 
d1spoe o seguinte: relativa à con~essã.o de grad.ua~ões, º 

«Seuilo conveniente a.a 3erviço do exi?rcito A lei n_ ~·~e ~ 1le seterabro. ~e 1850, no 
que :i:; promoções.aos postos que va.ga.rern no;; a.i:-t._ l 1 § -·-ch~p~e: fica. p1·olt1btrla a eo?
di.frereatescor[JOS e :mnas \lOmesmu exerclt'J, ces~ao d~ gradu""?oes_. ex<iepto a.o offic1al 
deixem de ser annuaes. como se acna deter- mats ª~~igo . .ie ca.d._1 cl •sse. 
mina.do pelo decreto n_ 1.634, d., 5 de setem- _Depl1~ 1 ro1 expeihdo ~m re~ulamento a esta 
bro de 1;:;,:,5 : Hei por bem 1'<wogo.r o dito de~ lei.pelo o.ecreto . n. 7!-:..• d~ 31 d e _ma.~ço Je 
reto· e outros iru tletermina.l' que aquwllas l&>J , e ~ rlispos1ça.o e traosc• 1vta nesse 
promoçÕes tenha.~ logar ã. prop1.1r~ão que se regu~ainen~v, no;.s:gulnt!'.s -~ermos : .Art . 7,. 
verificarem va"'as nos corpus e a t·mas do Prolube-~. • · · :-- • a. c .• nces~ao d~ g1 a.1.uaç,10 
ex.e!'cito.~ "' · do po:.to 1mmed1a.to ao offi.c1al 1~nts a.nt1g •_de 

caria chl.sse, q ua11clo por su:is c1rcumsto.nc1as 
E~ta disposição tom sido lettra. morta_ o me1•ccer. 
Logo apôs a sua. publicação, ficou esque- Eis 11hi o Poder Executlvo esta'belecênd~ 

cida. Pôde-se objecta.r qlte. tendo soorevic.do uma res1rlcção que a. lel nfto tiriha areado. 
a. guet"ra. do P ari•guay, era. i 111possivel dai·
se-lhe fiel a exacto cumprimento. 

Mas, termina.da. a. guerra. do Para.guay, os 
gcwernos 11.inda. a despreza.ra.m. Devo, ent't'e
ta.nto, fazer ju.; tiça. a um dos ministros de 
então, o St•. Fra.nk.Hu Doria, o unico que 
fazia cumprir a dí$po.siç.iio des;e decreto, 
preenchendo as vagas <J. proporção que ellas 
se da.vam-

Entretaoto, m~mo com ess:i. dl>posição, o 
goverao entenda poiler demor~r o preenchi
mento d~s va.gM a.te um a.n~o, resultando 
d:i.hi oão pequeno preju\zo p~ra. os otllcia.es 
que teem de ser J)romovidos. 

o SR. RoDOLPllo PAixio-Prejuizo enorme. 
o SR.. HE~l~lQuE Y,\Llu\.DARts-Foi essa. a. 

razáo porque o projecto cm debate estabelece 
de mo!ioclal'o etermín:i.meque, 11i1a.lquer que 

o S1t. Be: ~.e 1rn1L FoNrENELLE-R~st~icção 
que se tornou uma medida de muit.- con· 
fia.oca. co;n <i qu,\l o goverao póde exercer 
vinga11ças. 

O SR. HE:-IRrQUE V ALLA"OAll'ES - Passo a. 
mostro.t o que se rez ·prJsteriormente, em re· 
lação a e3te assumpto. 

Disse o íHustre Deputano pm· Matto Grosso 
que, em rela.ção ao po~to de coronel, a gra
duaçi'lo só et·t\. concedida. a.~ m~is antigo de 
tudos os coroneis. 

s. E:x. . l:i.bora am erro. e, pa.ra proval' 
que t1Ssim é, trouxe urn A!inaaack do Mi
nisterio d1t Gucn·u, de 188<1, como poderia 
t.ra.zer de qualquer oub·o aono. 

Encontram·se nelle,como gr:i.du:uios no posto 
de brigadeiros,os seguintes coroneis : 
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poderii. ser conl'c:·ida :i. g1"acluuç-ão do posto 
immer.Jiat<i.roente superior. 

§ l." Os ô·:.roneis dos cc-rpos de engenheiro~, 
.estado-ma.ior de l" cfas~e. artilharia, ca.val- · 
lariD. e intant:iria cons tituirãll a classe re
fürimte i~ gra.:l uação do posto de general d.;, 
br,gada. ». 

No cJrpn de en.irenliei1•os, o Sr.Jos6 Basileu 
Ne\·es Gonzag;i ;.uo es·,a·lo-maior de l" dasse. 
o Sr. Carlo3 Resin ; no estlldo·tn;iior d~ Zª 
classe, o Sr. Manoel Rodrigues B::tl'L'OS Fon· 
seca ele Brito ; na arma. de nrtilh~ria, o Se. 
Joõe Angelo de i'.Ioracs Reg-o; na arma. U.e ca.
•~tllct:ria, o Sr .Iz1(\oro Fernandes de Oliveira; 
e ll • arma ele infantaria, o Sr. Antonio :Vfar· 
tio.s. <le i\ .. morim Rt1.ngel. E;tt>. para{!rapho e um:i. rli~posiçiio. legí;:lati-
. · Convrnn a.gora notar que a couce;:são foi >a que o p, dtr Exei.!u"t1..-.;.ji1 n9 regimen c n
feita. .de accordo com esrn restric,ão ille~;ll, stitu•·ional,a.do1•tou 111com1 etentf'l!lente. Dir
foita por um poder que não tinha compe- s·-ha crie n~.o hourn qu~m redama;sP. contl'a 
tenci3. paro isso. ess" dispo~kão; mn.s o fo.cto é simple:;. ;-'el!l. 

O ;:overno demorava muítas "Vezes a con- cl.1.usulit d11 conces;ão ·'e grad11açõps ~<>gundo 
ce~sâo d~ssas g1•aiiuações. como :i.í:1<la. hnje o me1·ec1ment<1, o \•füc1al 11:10 pórle recla.ma.y . 

. faz, collocanrlo o official {1ue fez ,jus u. FSse po;'qlle o·Go..,erno re.<ponJei-.i. l{Ue o omci.•L 
accesso em posição dimcil p3ril. com sem~ nã.o é juiz do s8u mi;recilnttuo. i\ccr~:>ce 
com,.anlleiros e pa.ra com ,eus üommn.ndarlos. qne neste r1ecret0 foi tei!tt n. exclusão dos 
porque es,;a demora. irnp••rtn. em uflirrna~il:o olliciaes de est:.tdo-m:i.ior de 2 · cla,~Ci. nu que 
por piwte do governo. qu;rndo nega a con: niio h[l, r·aúio. visto que o co"po nl°Lo está. 
cessão, de que o. oi!ieia.l não tem mereci-! ex.tini;r.o. O que ~e·prolubiu r .. i a r.ran$fncn· 
m»nrns. eia para elle. nrns "~ ollidnrs que n compõem. 

Proponho-me. portanto, timr es~,i o.rbitrio l'Xer~em :cs func~~es de L·fficiaes ele l" chisse, 
ao gover·uo. que dev~ contentar-oe com o nns c;>sos em qu,.- não ~o exi.c::o:n ns h:thill~i\· 
<i.rbitrio ile que jâ. d1spüe. na e5coll!:1. por me- çüe,; $Clent1ticas d··s:e outro CO!'JJO. Houve 
rec1 menta dos orttciaes que de•e1n preencher assim uma o!fen,a ao <1.itei\ • <leste~ ofITciaes. 
os po5tos de offic1aes supe"rior.s e d~ officiaes o que se1·iL remediado pela dL<posição do 
getJeraes. ~rt. 4" llo projecto que se discute. 

A Camara não ignora como p!'oee·1eu o A outra :illegar.cão. St•. Presidente, de que-
Sr •. Prudente de Morae:; com o Sr. capitã.o opi•ojecto ia dar hige.r. â.1•eforma dos diver·sos 
Antoni~ .!o~é de Siqueir3., símples11wnte por omciaes que atting-issem ao n. l de ~u:i. 
que esse official fez p:;rte da. castt militar do classe, e que. em virtude d~concess[io de gm
glo1•iosn .\lar·echal Floriano Peixoto. Só depois dua\·[ci pu<lesse:n gos3.1· mc·lho• c;s v,. r,t3.ge1!s 
de algutlS mezes S. Ex. co11cer.leu·lhe a. "l':I.· dn. t•efünn<t, nli.o tem r01zli.u de $Ct'. O Oilicial, 
dtHtç~l.·i. faze11do c::re1• que Pur algum te;po quando gt\Hlu:i.do. pút~e gosar de meiho:·es 
elle não tinha mer·ecimr.nto. ''antagcn< co111 a ret<Jrrn,., ma'"', "i d:ihi ví"r 

O nobre Deputado po1· Matt" G!'i'\>SO, nli.o mai01· oi.u~ para o listado. Sl>i"Ü. muito insi
obst~nte esta lei t'"r e:;ta.Jo e1n vigor por tncds [.mificante. Em todo_ e-te lün!!O JJerhr.lo de 
de 4íl anuo~. nnncit irn Parl<Lln'"l\t•.). no rc·gi- s~tea11no,;.ternsirlo r<>latb·~mentc pequenoo 
men rla tnnn:wchi::i..tc\·0 occ ·::>tão de l'r:clamár. uumcro de ornc·~tcs qu:'! se teem .;lpNwcitodo 
nem pt·opor mor!iriea.r;ü~s (,c~rca. da. rt.t, •·m d:t c'1·cttm.;tancia d:t grn1l11r'~'ão para ter :i. 
qne <Je1"hl1n ~··r Ceit•l.5 as p1·omoç1~o'l, até qm· l"·fül'ma Em ger:Ll ·o olli• i<>l pr·ocura este 
cm fe,.,·r-eiro de 1891. no r~g-imen dlcL1lturh1i, r.~'·"r • 1 e~·1 0 íJUe aLtiuge (\ 111n.is de ~O :>miils 
o •>o..-m'llf) Pro•·ísodo pu b!1co11 um 1\ecrNo. 1le ."er·viço : e ir"j~ nà" h:• mu itns n~stas co11-
sub a. L:l')l, ,1c 7 tle fo\"eI'cil'tl, l'P;!ulando 1\1çõcs. Enr.re os c .. roncts 1nes:i10 que clie-
o acce·so aos posto~ de olHches .• as 1lilrercntes gucm a occup;\r o n. l dr:i sua dasse tio 
~J·mas ~ corpos tio ex«rcitQ, 1 r~spe,:tivo ci·rpo Oll arm~. poucos ser~io os 

Este 1leereto é hoje uma lei ; o Con"'r-"SSO qne. nest:t occasiiio tcnlHllll cornpler.ado 40 
Consr.itu1rite deu-lhe este car:icter. e" nada nnnos de ser•:içcl. O a1•;rnmcnto, portiulto, 
t~nbo a objectar rela.tiva.ml'nte; IDõS ern 27 nã.o prevalece. O fact.o da despeza •·om ~s 
de .1unho. j ;i. no perir1do constitucion:il, o r.hsses inactivas elos diver~os ministeriClS. nãv 
Gov~rno expe•liu o deereto n. 404, nu qual pó.!e ter :tpplica.~·ão, porque o projecto não 
SP. W o seguinte : Ycm a.ugmeorar as despe ia> votadas pura :ts 

divtrs<J.s rubrica:> 110 urç.11nento da Guerra. 
Portanto, nã.o se falle no facto de trazer au
gmcnro de <kspeza, pol'que i;:so não se dá, 

1 um:> vez que a gradaa~ão nã() ir;iipor-ta em 
Veiu a.ssim legislar,l"}un.ndo não pndià mais :m,grnento d~~ v;i,I!_t~1l("ens pe~llma.J·111s'.1 

faiel·o · e no art .. s·· deste decreto diz elle : :\ ou r.ra :i._l~gaçao tlo uul:re Dep~~ar..o vem 

« Recorib.eceudo a. nece~-1da!le de am ;•liar, 
de a.cdarar alguns pautes do decretv 
n. l.:351. . . » 

' a ser quanto n precedenc1u ·1os ofüciaes con-
" Aos chefe:> das diíie1•entes classes de carla cor"endo em ~erviço, ma~ tatnbem nii.o pt·e'l'~

corpo 011 arma e úOs da. r~:par"ti<;;ão sauitaria tece. 
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~ se tiver ~m vis(;\ <i P-:'e•!C <t('n~h ·~ 1i;· · ;; n' ! !':' rinnnn.:iad:t a c1:><:1.:s«io u uica do "Pro·· 
corone1:::,da.ndu·sc o focLo 1!e q th: Sl·Ja ge!lcra! ! .i <'c.to n .. 4.5. •fe 18')1, autorizando o Govcrn~· a 
graduarto um coronel mai~ m1;(!c:·nc.1, no r:ic.sto : c>::i;;ccler a Lujz Rodolph<.> Cavalcanti de AltJU· 
cffectivo, <lo que .outro quo cm $1 1 ~t 1u•ni;.1 J que1·qm~ . dirc:ccor da5 Rendas P<1blico.~ do 
ainda não el1egnu no n. I , bto. ni'Lo·pvr.lc . Thesouro Federaf, um ar1110 de.licença, com 
p;evalec~r porqu e 1l:'1·s.e e:n. toclos .. ;; po.-t•.>S · 1 :iNena.do. parà tl'.lt1n• de sua ~a.ude onde lhe 

Pódc s11ccede1·, p.1r <~xemt>l o, qu1\ um io:ijor cot\\'ier. · · 
de infa?1~1rl:i. "~·):i. ~- 1. ': o~:en 1:1a ;\ ~r.~rl ua:iio , . E' l\da, apoiada. e po.;ta. canjund;\men te cm 
no post . 1mrn~d1.Lt.1. ha.•_e1 ~· •0 e.!1 o .• t .• a a11na · discui>;ã.o a s~nuinte . 
um m;i.1;: an tigo quo ama:?. m:.o wnh~ cl1e- 1 " 
gado _ao mesmo numero, e_oii.o se faz :1.a.l- · E)!E'.'i D,\ 
legagao neste ~e.nt1do. "Nao sou s:.i~pcito, 1 · 
P_Oz~que a p~sa.r este p1·ojec:to_com ~ di~po- Ao pi·ojccto 11 • 45 de 1897 
s1•;a.o no art. 4",eu mes1no poderia que1xnr-rne. · ' 
vist,, que h a. ac~nalmt·ilte um coronel. m;~ls Ao a.rt. 1• _ onde se diz_ com ordi;na.do 
m o•leruo, que rnr:i. .logl' g•·a1.h!ari? ; m"s n::o - ui ira-se- com todos os vct1ci:nentos . 
acho que o meu mteres~e in iv1tlua l li.e va\' , " , _ . . . -
preju1füar o i nte res5•~ ge.:·~l na1uit11:\ qnu f\,i ~o.la i:as. ses.~ve~. :!I de JUl,ho ,de ~g9,,-
reconltecic10 e acceito oot.' mais llC ·10 a!lllO~ - 1 Z::"·úosa L1<1ia .-Sei·;;edello lon·~a.-CoeUw 

• · . . Cui11·a .-Jat10 Lop~.<.-/1(Jo.1so Co .• t a. 
O SR. Be:zt:1·rn1L hJXTEXJ::r.u: d,1 um apat· te. 
o s1~. HE:-\ 1~ 1om: YALLAll.\. l:;:s _ As ifr:n::i- . Ni11g';lem t•ellinuo a pala!ra. é encerrada a 

siçõ~.s do presente p ;·oj c::to veem füc:til.:.i~· a d1.seussao e ad1arh a votiv;w). 
aC(;ií.O tl.o Gt1vern'.> n" a·I m i1:ist1·ação <ltl 11as t•\ E' annu11ciada. a dhcu~o unlca <lo pro
da <.õuerr·:i., just.'lmente ne:;te as:m •11 !)t•' q lH' 

1 

j eêt!.> n. ::l_J, de l 897, a utorizando o Poder 
muito intere."'ª aos mi li til1·es . ~üo so po- Ex~utl\·o a. conceder um auno de li<:i.n~a. 
derá faze,., com a <l.emoPa das promoç:õe~. que com o respccti.-o onlena.do, a.o telegrapl!ista. 
o ot!icin.l que 1Jevia S<'l' mai~ modt:rno vá• chHe d(I RcJ,>:lt'tiçi•O Ge1·•\l do:;; Tclegr.,,,[Jlt<:s~· 
fica r acima de outro que deveria sc1• .:onsí- Alfredo de Lima. Albuquerque ).follo, para, 
de1·a.do mnis amigo . E u explica.rei o cn.so . tr.i.ta.1• úesua saude ond•> lhe convier . 

Antes r1o des•t~cri: da expe(liçt'io do coro1,1et N:nguem poMnrlo p:ila.vra, ê encerrada a 
Moreira Ge~a.r. bavi" vagas na :i.rma tl~ in- discc.~sào e ailia.da. :i. Yot;i.çiio. 
fantari~t . e cit:i.rei um t1·nente, n . J, dos que! E' · 1 · r ,- · d 
teem curso •1e su;1 arma. que, ltavl!nclo nig:L . ann~uc i n.l n ~,:: e iscu~~o unica º. P1'<>- . 
pa.t·:.i. que eile fü:;_-e pMmo•illo cntii.o. utê hoje l Jcc:to n. :3?• Je ld) 1, _autonzando o Go~crno 
a inda. o:i o conSl'guiu as,;a prum~.io. v~poís ~. conceu,c1 a.~ Dr .ca1id ~no Barros~ do :\ma
rleram.,:e muitas vag-a.o:, 0 esr.e t.en-'nte, que Hl.I, .meu1co. ,mx1llar d,t D11~tur1a Geial de 
t inha. ci.e pas~ar a c•piti.i.o por· E'stu •l<·S, "•te Sa:1,~e Pu~1 1~a. ~m ~n~o -d~ l~~eoç. 1., com or
pa:;~:.i.r com out.ros. iior a.n"igui(l<ldc. que vão tle.1z.:.,10, para t .. i t iu !.le .u.1. -aude ont!e lb.e 
lie<i.t' acira•t tlo!lc; e is' o demorar·•\ por tre;, conner. 
qu:i.tro ou: mars annos ma1~ o sett accc•so ª') Nioguem pedin11o a pa lavra, ci encerrada n 
posto de major. .. fü::cuss~o o adiada a vorn~ão . 

O Sr:. . LAUl{O ~IliLLER - Contra. a. dispo· 0 S r . P ••e,..idente _A füt.'l. de 
si~.üo d;1 lei . 

presen\':i ;1.ccus:\ esta.r~m pre~'<ntes 15~ Srs . 
. 0 SP;-. _HE:"~:IQCE \"n·':AD.\R1'3-... contra.~ f Vep:nailos. 

d1spos1<;a? da ll·1 de:..!! o.e outu~ro de 18~·>, n a. porta\ltO. nume-ro !eg:ü JXll'a se \"Ot.u•. 
cm~o ruuit?"'.bem a.ca.ba.co lentbrar o m~u 11-'- P t!r.;O n.os nolire;; Oepu1;.1: l1.>$ que occupero as · 
lu~tre Coll• ,,,.~ . . suas catlci1·:ti;. 

Como foram s1rnplei:mente estas as alie-_ , . . • . . . • 
gaçoes J,>l'oduz1da.s pelo ili ustre ueput-0.do p1Jr E . h1\o e JUlgauo ooJcCLo de dehberaçao o 
~fatto Grosso, dí!!no presidente ·da comrnissio seguinte 
ele ~I:i.1•inba e Guerra, sento·mé Sr. Pre-1 ri~ornc1·o 
sidente, convencido de ha.vel-as comlxi.t ido e 1 
:procurado mostrar que S, E~. ~stav:i. em N. 48 _ 1807 
erro q_uaodo afflrmou q ue.emrelaçao :to posto ~ 

de C?ranel, s~ se f'.1-zia a ~once;são do gr3:- 1'rans[ere ao domiaio do Estado do Cearà o 
duuc;a:o au mais ant1go de .odus os c?roue1s .n,·eclio de 1-e~idenci.:i epi·coTJat 
da, dt1l'érentes arma, e Cl•rpos do exer~1to . ,. • · 

Tenho conduido. (Jlt!ito bem; "1uíto bem.; O C-0ogresso Nacional decretu. : 
Nillguem m:>.í3 pedindo a P'\lavra, e eacer- Artigo unico. Fica pm·tencendo ao 1loniinio 

rn.da a dtscussã.o e a.dia.da a. votação. tle> Eolado do Ceara u predio de residencia 
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episcopal ; revog:a,ca.s as disposições em coa· :3." .Si o cíJarliio Beneclicto A. lirancltes de 
traria. Airncid;L. no1n1;ado corunel cornrn1mdaa te da. 

S.R.-Sa.lada5 se~sões. 2Q rlejn!ho de J-897. b1:igi1d'\··1e m,r~nt,wi.\. <.1-;_ c~ma.i·ca d~ Scrl'o 
-lt,!e(onso Lima..-J!arinho de A>irl;·ade .- Az11I, e G _rnc,,mo c_H.a.dao <_.Ollll!laod:i-nte de 
Tho,,:,,= A<:dol!J .-Pcd,·o R.orgc< .. - .P,-erlc. rico \ ª. m bar . .-.1H1ao or·g,1 D1?-a1fo p:L:'a a1rx1llar a 
Bor:qes.-Be:;er;·i! FoMenctie.-:--J·,rio Lr.p,·s.- ca118:1 t~fl- i·e,·ol1_iv'_~n n::~11~'.IH Est;do ?_ ·' _ 
Francisca S<i.·-A's Commí>sões de F~zenifa ·L ~1 ü c1,Jüt1.i.o t..rn 1rlo helclrni.·e~ 1l_<1 
e de Orça.menta. Costa. nomeado cor@cl wmman~1:te da, b1'l-

f.,'ll<la de <u·tilh<; 1·1a de Par<inagua, e o mes1uo 
São successiv:m1enie postos a votos e aP:·l'c>· ci iadão quo esteve pr»·So na caileía 1lessa. · 

vado.> os seguínte5 ei·liidt! por ord··m t1o ent<lo uo11u11anda.llt ~ do 
5• i:fotr·1i;t.·1 milit<•r. por ser Cfltl~ideraüo um 

ltEQUERDl!C~TOS 

R·'qucremos que, par inte1·mc:dio da }lc;;a, 
o Go>r.rno infox·mc ~L l'e~pRito do ~egllíJHe : 

J. º Si é exacto que forças do gov,wno da 
Republic:i.· Orienta! tenham i11vadillo o t('r
ritorio bi>azileiro ern per3egu!ç~"lo C.•) revolu
cíonarios blancns ? 

2." Si é exacto <iue fo!'~a5 (lo govc1·no r.rien
tal tP11 ham nS$assim1do. no mnnicipio •!e 
D. Pe~1·it0, um cidadão braúieiro, auto<idade 
estadual i 

3. º xo c~so aílirmati1·0. qu" medida• tomou 

do~ p1·lncipac,; 1·espon>:n-eis pela I'e1•olt'.t do 
r«giineuto dé n1·tilh;iria. tla gu;wda 11acio11al 
da rne.~ma c:ifüi 1c. cm· 11 de janei1·0 de. 18H4, 
e q·1e prncetlcu a iri,•as:lo .cJas fo:rr;:.u rcvolu· 
ci•.naria:; llO P~r·:1n(t? 

5 .-· SI os ci'.!adao~ rwmeat1os 1 :;,ra di VtJ1·5os 
c·:•mmandus da gnat··ht nac101rn.l do uwsmo 
E~ta.\l(), po1· dect·ctos do 10 uo cur·rcnt», pu!Jli
ca.uos no lJ ici 1·io ú t {rcia.t de bl•j e, esti vei<J. m 
envo!1·luo~ na 1·evuluçiio 1edc1·alist.1.., exer
C:en<lo commando; de ct•i'pos, si f.i~·:un rnjei
tt·~ a prDce~~o e posteriormente a.mnhtia1.\o,;. 

.saia tias Sessü~s. 2:J de julho de lS97.
~·il1:nca1- Gui,H<~i-acs.-Bra;;ilio da. Lv.;;. - L,~ .. 
)1tcnlia LL1 s. o Governo em face desse proee•1 imento ci-i-

minoso, pll:ra :!arnntir a ír1V-iolab11id:tdo do "' o·'o •·ot • ro•"lo •m " ' l' 
~ E!. p °' a , )~, app '"' ,. .~· l 1s-

n~sso ~ terriéorio e o prcs:igfo da Repu- ca~são e envia lo ;\. Co1nm1ssão de Rcdacçlio 
bltca · o se"llinte 

Sala dss Sessões , 20 \]e ,iulho de 1897.-1 " 
Pínto ria Rocha.- Viclori;w Jlonleil"n.- Plt-
nio Casado.-Rivad<t1;ÍCL Coo·Ja.- Pos.<ülonio 
da Cunha.- Py C1·espQ.- Jlorçat l!,"sc0Úlff.
Cam1X1.t Cai·tier .- C1,1ssiano do ,"\·a.<ci111~illo. 
-Ve.<pasiallO d~ Albt,querq><e.-Mc>.J·tin.< C•·>lri. 
-Fn:incisca Alen.ca.st1·0.-G1úllon. - Bar/J~s .. 
Lima. 

Requeiremos que a ~lesa p ·ça ao Poder 
ExPcntivo '~ª Republica .. por interrne•lio iio 
Ministe• io da Justiça e Negocios Intedo1•es, 
as seguintes informações : 

l ." Si o ci•ladão Theophilo :So::1.1·es Gomes, 
nomeado coronel co111mandante da. 2· uríga1la 
.l~e infaati1I·ia da ~u:trda nacionrLl da comarc:i. 
c1e Antc1nina, no Esta·lo do Paraná. e () mc~1no 
cidadão que foi acclamado gowrnador cl:i.
quelle Estado, em meiaclos clejanei1·0 de 1894, 
pel<•s fü1'ça~ re1'olucionari:i.s ª'' ruanclo do 
contra·atmirante Custodio i!~ ?-.folio, e per
:r.;.anecm nes>e cargo até ser substítui110 pelo 
chefe revoltoso Dr. Jo:io de Menezes Daria ? 

'~·'' Si o cidarliio Romualuo Jo.;é Per~n'o.. 
nomea;lo tenentP.-coronel cumrnanda!lte do 
5" batalb.~o·'eínfantaria nn, 111esma comarca. 
e o mesm() cidadão que 'foi comruandante ela 
força de ~forrete.,, durante o p~ríodo revo
lucionario uaquelle Estado, ])Or nomea!;ãO do 
chefe revoltoso Gum(Jrcindo ·1 

l'ROJEC1'0 

~. Jl B-IS9i 

o COU)l'l'esso N"acionM dec1•eü1: 
Art. t.~ Na promoção de olliciaes dCJ ex

erd to obser\"ar-;;ic-ha o seguinte : 
§ 1." O p1•eenchirnento c1e qual(]lier vaga 

.Jo~ -p~s tos de tl'nen te "u l 0 tetten te e supe
riores te1 â togar dentro de rious rnP2es con
tados ela data em que o Governo dell:l. tiver 
conhecímento officüd. 

§ 2.• Quatqunr que seja a época em que se 
fi7.er n. J_Jromo.;ilo, a ;i.nti);uic!a.ieserâ contada 
Ja.sde e, dia seguinte áquelle em que se deu 
a ~ng1L. 

§ 3." No preeacllimento cla.s vagas resul
tantes de promoção, a antiguidade será a 
mesma. 

Art. 2."' Não havendo uflicial com ()S requi
sitvs ex:ígidos em lei, a pl'om()çiio só terá 
togar dep• 1is do >>Ltisfazer-se essa ex:i gencia. e 
a antiguidade será conta-ia do dia seguiu te 
á.quelle em que ella ror sacisl'eira. 

AJ·t. 3." 0> omciaes e praças qtte annual
meote concluírem, na.s escolas militares, o 
curso de sua arma, serão considera.clus como 
teniJo adqutrido tal habili'taçiLO em uma. 
mesma dat(l., que ~et'<i. !lquella em que se tiver 
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l-C.'l.Ezivl0 a. ultima 
de,•itJa éJ)"•~a.. 

prova regutn.mcnt.a.r mi. · O Sr.. PrtESJDE:.'iTE-0 nobre Deputado serâ. 

§_ l ." Esta. (\is.posição e a:ppli ·:l.Yel D:\S 
m~srna~ eonrl i~õe.s O.~uell~s que adquirirem 
tal habilitação em s~gunda. epoca. .reguia• 
me>nt:i.r. . . . 

§ :2." A's praças quê se ha.hilitarem pa.r·a. 
ser nomearlas a.lferP:<.:a\umnos applic:am-se 
t;tmlwm :is dispo~ições do presente arti:;o e 
do seu§ l". . .. -

Art. 4." S~rão gra.dua.de>s no posti> imme· 
1Uato, de accordo com as <lispo:cii;;üe3 da. pra
sen te lei, os chefes de classe de cada. corpo on 
arma. · 

,\rt. ;; . • Revogam-se as disposióues enr 
con trario. 

E' annunciada a. votação do project.o n. 45. 
de 11'~7. antoriwndo o Govei•no a con~eclt-·r 
n Luiz !lodolpho C:1.v<1kami úe Albuquerque. 
dlrector d<t>; R~ni!as Pti l>licas do The::ou1·0 
Fe••er·:i.1 , um anno de lic:•nr;a., c::om orden:i.do. 
11ara. t1~ll.a!' do su:. ~audc ou de lhe con \'l~r. 

O §r. C••rl<>s ~:;::u•re.JJino (jiela 
or•lcm) diz não lhe parec"1' j usto e.tar dando 
licença. a funcciona.rios, com todos os vcn<:i
rnenws, tanto mais qu11nto na or·'e111 do ilia 
dP. h1•je h:i. ident1cos projectos, con ·edendrJ 
li cen,~s. com os OI'denndo~. uma. •ez que 
est.amns em um perio·!o de economi;>.s • 

.V ozES-:\ uiscussão está. cnc.;rmua. 
O Sn.. C.1.nL .. ,s ~lARCBLLlXv-Pc<;o \•ota.~1o 

uomin.l\l. 

O :S1• 1Luca1'õ dt"!: ?'t:.u•ros pede 
veri fit.11çi'Lo d11. votaç:cio. 

:\Üen•lído . . 
O p1·ojecto :· ,..a~ se1• e11vi;i.do â. Commi;;siio de 

RedacÇ!lo: · 
E'. po~to a. votos, a.pprova.Jo ent discussão 

uilica e enviado i Commissão de Redacç[o o 
::eguinte 

. PROJECTO 

N. S4- 1897 

O COngr~so Nacional resolve; 
.Artigo unico. E' o Pocler Ex:ecutlvo. auto-

1·i1.ac.!o a cúncerler um anno de. licença, com o 
1· ... spectivo or•i~nll!lo, ;10 telegraphista. chefe 
·l:i. R··pa.t·Lii;.iio Ge111l d; s Telegrnpllus Alr1·edo 
de Lirn:i. Albuquerque !IIello. pa.ra t 1·atar de 
l.oa ><1.ude oiuJ.e lhe con >'ier; revogadas as 
d!S.?<'Siçôes em <.:ontt·ario . 

E' posto ;i •ohs, a.pprova.do em discussão 
uuica e envia.do it Commissã\l de Re<lacção o 
S<?guinte 

l'RO.JECTO 

N. 30 - 1897 

O CongrPSSO ~a.cinnal re~olve: 
,:. rt. 1." E' o Go,'e1•no autol'i :t.a.i.o a conce

der :.o Dl'. c.,,udido BarrOi'o do :\rn:i.rnl, me · 
dice auxi!ic,r da Dil•ectoria Geral de Sa.Ulle 
f'ubtiC:J.. um :t.nno de licenç.;'l. com ordPna.do, 
pa1•a. tratar de sua s 0ntde onde lhe convier. 

Art . 2:• Re\'Of,'B.m-se a.s disposições em 
CO!lll'.;f[O , . 

Pl'occdendo ·se à verificação, réconheeçu-se 
quo o pro.iedo foi <1ppro''ªllO por ~3 votos, 
contra :!9. 

O S1-. Preis.i<lcnt.~ - E<golru.fas as 
o Sr. P•·~~ideni.c-0 si•. Depu- 111ater·ias da ot·den1 do dia, IJ3.$S.'\·SC aoexpe

tndo Ca1·1..1;; M:trcelli no, rr·<>piie que seja no- dicnto. 
mi uai a \'Ot:i.ç.ão da em1·n•l11. 

O §r. Ca1.•Jo:s~li:1r•·elHno(J.eúeor· 
clem ) diz que acaba de. verificar pela •otaçiio 
tio projecto, que oss~us culkgas estfodispoõtos 
a concedt"r <L licfnça com O!'renado, retira, 
porta.nto, o sr.»u requerimento de vufaçfto uc-
111int\I. 

Ern seg ttilfo. e r1 •jei~da :i emendo. do S1•s. 
llar'bOS<L Lima e OUt!'i•S. . 

• O Sr. Galc:'"~o C.arvalbal pede 
para ~er in•er·idn DIL act:1. n d~cli.1·açfLo de 
\'QtO que manda <i. ~l e$(1. . l'elati,•a ao reque
rimento rle iuliJ1·rnxç<ieS svbre a guar•'a ua
ciooal do Pasanii. a {:. ''Ol' do <1U:d v otan1.m 
o orado1• e outros collegas da bancada J.i<LU
llsta. . 

O Sr. '° !~focret.nrio procede is. lei
t.1n~t do seguimo 

· J\X:PEDIENTE 

llcquerimeuto ' 'e Rit..'1. dei Amar,\l Rocha, 
pe•1indo pugn.1nento <lo montep io :J. C'(Ue se 
j ulg-:t com 1h~ito.-A'Comm lssão de F:izenda. 

·O Sr. Lui;,.: !'~.dolpho - niz que 
o~ Srs. Deputa.tios que l'erte-ncer:\m t\. l··gi:s· 
latm·:i. v11s.•:;da Lle~·em ~e r !'col'dar •le q11<> em 
uin 110~· nltirnos rli"s de rlei"m~ro "o ultí1110 
anno o .. 1w101· a.presc-utár:l. um re•1uerirnen10, 
P""' iudn <10 gnw1·!lo a p11l•licac;iio no IJ.ia1·io 
V/{ic•al d•> relatorio, 3-:•resentado ao Sr. Mi
ni:;~ro da Fa~en.aa pelo dirc.-ctor das rendas 
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pul>lic:is em commissa-0 n:i Al fa.ndcg:i. desta dns Uenrlas Puhlicns :;o.bia p~i-feita.mente que 
C:i.pit.nl. o que. ~~r.a-•:i l' ln ..,·i::rm· na ,\Jf:u1tl<-1w de:::ta.· 

O 111otivo· <tr·Ste requerítm·nt:.i foi o faceto r,,pitd ~1·<1. niio o :•rt. 39'i. s ;; ·, d:i. ();nsoli
ile l1:L'"<'l' npp:1.1·edrlo <·m um(]():< jo1-m1·e$ ,1ue ''"r,:o. !lHl$ ;i. ponaria. n. S4. de 1890, . que u. 
c111Ü<) ~~ publicn.Yl\ID ,.,m o.r-tigo citnmlo os··~\\ alterav:i rii.•1\c:i.lmente·, tirnndu ll-O conf!:'rer1te 
110111e e o <l<:. ou l1·0~ ru:icciono.rios Cl•roo envol- qu:.Jrn1f'.r into1·:·F·reno:i:1 no p;·accsso rJo .des
,. :Jo~ ~rn ineguluriú.ade;; indie:i.d:is no mEsmo r,.:td:o dl?o•'e r1uc o fiel do arinn.zem ::trrecn.-
relato?'io. . dava n. imJ)Odur.du. Jostlireitos devidos. 

A C~nmr~ com11rehenuendo que se fra t:w:i. .vsim. iodo .o c:~:ello tle 1)·1rt.lls u.rc:hitc-
de um c:isv de legitím:i. de!'.·::i.. qne a nin:rnem ..ta·'o p;·Jo directi-01' das l'en<ln.<; p,r;\ en~olver 
se deçe rerú~r. ::i,J>pl'O\"OU e$se r <-qUel"inwmo. em cc·n•tlt':\S os c1mpreg:i.d1.1s- •'->quella. rcp:i.r
e.o documo1110 ::i. nue clleo ;e reíe1·i;1 ac:d>a. de tiç;i o. c:d1e ;;o:- terra. ·]lOr«1uaoto estes nilo 
sei' f>ll\Jlic:arlo. nãô só no Diarb> - Officit•l, rna~ /ize1arn m:oi:« elo que oli:;pr,·ni· ;IS alteraçfles 
í:rnalmcntc c1!t1e l•s anaexos 1!0 1 elut0rio Jo intro1luzidas no :'<!gul:tmPntO fiscal p;·la. auto
·~fini~t~rin 1lo. r~z~n1fo.. rida([(- emnpetcntc. corno c1·a. o in><pcctOL' de 
. E~~;1 pcç:1, YCJ~dadei1·0 ·lil;d\o 1liffümo.'orio 18\til. igunlmcntc cli1•cctti1• elas !·~nu:i.s cm 
:i.tir·;Hlo cont.rtt o runc~iouo.iismii.t'o. .-l lfandt·g:i c,.mmi»:io 11::t Aif:rndt>:;:L 
d~~'" l'apit:il e cuntl'a. ii> :nlmín istr~ ~·ües dos Eu. de111on$tl'aÇ?i10 i1•1>t>cusa,·cl uesto. vel'
\lltiinos nn1ws. !;<'i é c<·mpilr:n·el n~ CJtl!' · anti· tliicle ''>lÚ no lhcio de lt;n·e1• o director das 
gamc:1tc eram em Ronw ;i.tilxu 'as oi~ e~tatua Ren<la;; d ixado· <le pulihe:n·. como lhe compe
de P:s:<q uiuo. :tpresenr.:1ndo. ~11treW.:110 . n. i:~- tia für.er. j untamernc ~:<·m o reln.torio :1p1'C· 
i;ui11't<! •l iil'el'ew:n.- que nqu~llos nii.o tr;;zia m >enludv :io Sr. ;>.linist1't) 1\:l F;1zewhi, n res
a a.c:..•lgnat u 1·3. do :iCfü ,;more;;. a,t1 pa:>~o qHe pi.:-; :::. da-!a prlos .:0 11f1•n ll'CS ac•s. quesitos 
esta. !'-O ncl1;1 ,:uu,:eripta p:.ir um 1·ltL• füuecio · qu1~ ih• for;u11 ap1·p~nraciu•. i·r-:<po~t:i. que é 
l!:J.l'iO <!o Thcsouro. 1:m1• r~1Uta<:i10 e;:-,ba l e <'ornp·~tn aos 11r;;u-

O •'rnrlo1· p:·otcsta. contra ;i. de.>icli;i e :i. falw rnen tosc:1pci1~0~ com qne;:1• vrocurou C:tl\"Ol· 
ue zelo ;i. que o director rl11s Ren<1::s PU~Jiicn s \"çJ.o~ ~ln ;J.C: t(.~ Cl'in1inosoule que nü.o tiuham 
att1•!1111c os a.bu~us e n·i·eºgul:i.~1<lacle, enc, n: '' rninim:> c:ulpa e nem rei<pon.a.bilit.lade. 
t1nncs no $Pr·vit;o daq1i1·lki. rc.>parür;:io e. diz E qti:(ntlv uiirJ ex ic1bse a pvrtu1 i<\ de 1890 
que t• 1\ t>:; \•.io du~ r eud.a$ do lll'rn:tzf·m d.c.s h~ I pa1·;1 juotilicai;:lo ~ (·'~ eni~re~<i d~·~. per;;uuta 
g:q,!ens f. 11 rlev1rlo. n:io ao~ conferentes qnt: n 0 r : do:· s1 os 1l 1 vel'~O$ 1n~p1;c101·e>s que sr; 
runc,•ic•n::u-nm naque!!e s.erviço, irw s iis re; f'U«ccde:·orP de IS~;o :ué h;.j f! na :nf-sma re
forma..~ ml\n.-as e impensidas.iu troduzidas nos partiç~o ]XJdinm i;;ao1·ar 8~ praiícas observa
r··;;rula1nen 00s fiscacs pelos empregar.e~ d: das i nYariaYe>ln~('nt<> no a1·ma'.lem da;; t:aga
Thc..c;ouro 'Jue. pr.uco c. •nhccedores d<> ser- g<'Jis por t<do~ o:i funcciot:ai·ios que eram 
y '1ço dus: n l fa.nrl.,.ga~. len1m para ulli o pru- <' e~ignmlos p:i.ra. aqn .. !le serviço scmilnal
r ido tl(• r efür-m:'.s e inuoYaçf;es. · m~rl'. e ~i o. aqtwllc~ mr.is do que <Lestes 

Asst•1·1·:·a (.< Ot'i1(l .. r qnn o r'llcto elo dc:,;:\·i<· não competia. npre;entarou fü7.C!' a.(lopti•r 'iS 
d(1.S. l'Ernda.s publil!l'ls nãu ~e teria darlo, ~í e:i: mo-Jific::c0cs· w11d~ntcs ~' i:Yitar abus<.is .Pl'C· 
lS~lll 11m ou!ro dir<'ctc•r 11~ Renda», t11mh«111 ''awis'! -. 
em cornrn,;;5ii.o 11:i. Althnd,,~·!l., nií.o tive$Sr' al· "Ias u "·crdade 6 que a narla quiz att~o~er 
tei-;vJo rall icalnwnte o art.. ;)97 da Consoli- o dircc:tor a.,s rendas publico~ . l evzdo por 
dt<Ç'j" 1/us L~i.< 1"1s.-ll(<i;>der1a« que e~ta.I ell'c:a fS~a j,!io~rncrasia. e~:rv•cin l q ne o c~z ;;up
n:i Alfnnupga regras ;;à bias p:•ra n d<>>r·mp<'- pC:•l'-S<' o nnicl'l runcciomnio p:·obo e horm1do 
n l10 c:1ob3.l 0!nqudle sei·vi<;o. rnbst.i tuindo ll da c!as"e co fezr·uà:i.. 
Jlratic:i a.lê entiio Ob:<f'rva<la. :pel: s r.nr mas d;1 O ora<lor<:lwma a. att.cuçioda Cnm~\l'a para 
p onaris 11 . 84, rle ::g de ml\i" de JS!10. Se:- a l iugun:;e111 o.Jti\l:l e digna. que se not:i. na 
gun.to esta porta!'ia. o proces~o estabelechlo i·e~P""ta dada. pelos em1-<rcl!:•dos aos quesitos 
no § 5" do art. :397 •'a Consolidaçao fica>a for·mulados pf-10 director d:i.s rendas, e per
ft>nr1a mrnt:1J mPnte alterado, mas o dir-ector gunt11. si e lia e c:urnpnti•el com a posição de 
<iasRendasPublicas,no intuito de comvrome:t- cui-p.."l.dos ou pi-evarit-adore$, que procurou 
ter os empregados e de fner crer ao Governo attri! .. uir-llleo o inspector em commissilo: 
<;ue os mesmos de!xavum de cumprir as pre· Diz que ig-ual mente infundacl:1-s sii.I) as ac
scrip<:ões r egulnmenfa.res, ;;roposit.:.i.lmcnte cu<'=t•:<j•~ s Jcvl\ntadas contro. os func:c:íonnrios 
de.>conhece es~a circumstancia e e.-;tabelcc!-l rp1e tiveram em su~s miios os despachos llllsi· 
nos que!ii tos formulados aos emr.rPg;i·'os p!>r· fie;;ufos e lleDlarn. não se:r <·x:i.c:to o rncr.o me!l~ 
gun tas l·:i.·~a<!as n:is duas disp:1si çi-e~ c;11e Si' don~.do n(1 r el:l:.orh• de que Ut l.!S despachos se 
annuliam recipl'OC11merne, <'OmCI c l<•r:l!ltc'?tÜ :i<:liav;; m <'ílm rasn1·3s, borr:.es e !-'l'O-~~eira.
tte .-ê d{\' <i •·C:>i i t.~ 11s , 3 e -1 <.!o dOt;t:mànto me:1ro altera.do~. E~t1·u.ni 1a. que tenrlo -cs..,e::; 
abaixo J!llhl ic:ido. · •'<.x,unll•nt< •> t1-.:n :;ita.1:0 pel:ts mii.os ili, oito 

Não ha lo:t ró e 1~ern se-rie~al:c nc;t.o prc- f nac:c:ion:lr io:.> unt1:s de clu;g~rcim o.u con rerente 
cesso c\e argumentação, porquanto o director 11e ~ahicla, to~sc, eniretanw. este o uuico res· 
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-P?U$ltbili?.:;;lo e pwfrlo pelo.s- · alte~·açõc3 que 1 vi,tn. e;:so~ Srs- empreg~rfos os liv.1•os de ta-
11tngucm trnh;L ate ~ntào ((escobeno ·e qne. l<'io, despi.chos ou nütas ou papeis o Iívros d() 
nem ·e::ra pos:>ível dcscol.Jril', toJ _a perfeu;iiol arm. uzem. princip;iJmmte o <ip~tnb.a.mento das 
cam que ei·~ ~:-cecut.:t•[a a operaçu.o.. fraudes já r1'lalis:-i.r!o ~la co:nmissii.o, os quo.es 

Nenlluin J>:igador cl.e banco esta J.;!8tlto ele ll1es deYoll1 ~or pres1.mtes: · 
r~cebet .uin chcq\l<' <tltei·ado o de pagai-o, e · · · 
mr:guem se lemb1'i\!'io_ pnr isto tle J'e$pün>a- 1. o 
b1hzal-o co:no conniveate en1 tal franrle 

E' contr~ as i11ju~tas punições inl11gidas n 
funccionar1os do:s mais dl~tinctos rla.quella 
r_rp:u·r.içlio. su~pen~os com perd:i. total cie ven. 
cinwnt .. s. uns por." 30, uutros p(Jr eo dias, 
que: Y<'ffi protest:tr. 

Qua.r1to nos emp1't\ga los que lu"Ccionaram 
na a.1•mazern ile ba.'!'L~ens , o Go,-crno ain1b. 
pt>r inspirit.çiío J.o dir-ecto1· dns Rend•s Pu
blic••~ resolveu, por uma. port;;iría rescrvad:i, 
cens11ral-o; po1· desi1lin.e por faHa. de zelo no 
CUtn[•l"inWllt<J dos So\B <levei-e,; e, O que e 
iatere~sante, exhtí1ulo entre os mesmns dous 
fm1cc1onarios que estão ex.ereeni'.o ~cal'gos de 
conffo.cça, como os d<~ in,pecLOr de :.!fan
r11~ga, foi necc,s~arto tirarem-~e cópi"s d" 
mesrna portll.l'Ül p:\ra s·~rem. aos me~wo~ re
rnettid;~s. 

O orador rrceheu igualmente ess<t portal'ia, 
q ne níio as'"'i:;uou. tendo aguardado até agora 
este momcn to para de\'OIW::l-a a quern teve 
j,lé:.J. d1;1 inlligi~· e;ta pena :\O~ funccil1!l!ll'ios 
que , como o orador, teem a coilscieacia. de 
ha ve:r pr3. tiC(tdO 8em prc es triecamente o seu 
dever. · 

Ao termina.'\", lembra. que o Sr. Vice-Pre..., 
si•11•ntc nii.o i:.inha. o dirPiLO de punir runccio
unrins; que S. E:o::. sabia per-l'eitamente nã.o 
serem i;u/pados, para dai' umo. 8atisfi1ção á. 
impr~nsa. po•s que S. l~x- nfü, po•!iu ignorar 
que esta era suggestionada p~lo pro:pt•io 
tlirector das Remlns Publicas. 

Er-am estas as considerações que tiobi\ o 
orador o. füzer C·~mo um pl'ote~to ás exprt>s· 
s~1·s contidas no rel<Lt<'l'iO, e tambem prira. 
srgnltica.r a sua repro,·a~ii.o ao~ ncto8 t~o Go
YC!1·no do Vice-Pl'~s1dente d<t Re.publica comra. 
ot~curos e honr·ado> í'U11ccicnarios <i uc abso
lutamente aão merecüun ns penas com que 
f~r...m .castigados :por faltas e culpas. irna· 
grna.veis. 

DOCt")11'1iTOS A Q"ÇE SE REFERE O SH. Dlll'UT,\DO 
LUtZ ,\DOLrl:lO-

Alfanilega. 110 Rio de Janeiro, 3 de agosto 
de 18\16-N. 97. 

O dirnctor das Rendas Publicas, em com
IDi$São nesta Alliiudega, recommenda ao Sr. 
chefo in1,e1·ino da l · secç~o, encarrega.do dos 
exar1H~i e syn<1ícimcias,q_ue exija dns Srs. ccn
forn:it~s e e.criptu;·ar\o.< que ~erviram no ar
mazem tb ba~agem. alt"m de quac:;quer outros 
selurecimenfus, os que se segu"m, tendo em 

Por que razão não nurnprimm o 1ir<:ceito da 
JPgi~laçiio indicado no a.r·t. :~m- da Consolí
da.r;M. que imJllie no conterente o dever de só 
permittir a. ent~·ega da~ merc;idorias sujeitas 
a direitos, depois de p:tga.s as. impo1·tanci;r.s 
d1,vidas. deligencia esta que dtlve ser VNi
ticuda pelo p!'Oprio coufer·ente (a.rt. cit. § 5'•), 
anm de po:ic1· lançar u. ,-erba-Conferi e dei 
sahida? 

2.. (l 

Por que r:izão, em vez de se.r lançada pelo 
~onll>rcnte esta YP.rha., era. comniettida. ial 
runcçào ao sulmltomo das capatazias João 
Manoel Soare, <l:i. Rocha, que servía de aju
d:1ntt' do !ie\ do armazern c.!a bagagem. e que 
01·dcm 011 p1·eceico 1•egulamenta.r autoriwva 
semdl\ante abuso~ 

3." 

Que prova ou documento da t!iesom•arfa 
cxbil.Jia esse individuo ao Sl'. conferente ou. 
"~c1·1ptu ra1•io. em r·umpriml'nto áquella rlispo
~içiio regulamentar e ordem da. inspecwMa 
n. 84, i'e i9 de maio <le 1890,. aqui junta por 
cópia. para. a regular arrer:ada\:àO da r€celta 
pro,•eurente tle tnes verificaçõos ou confe· 
rencia.s. como se ob>erva inval'iavelmente nos 
despacl\os da Alfandega? 

4." 

Funccíonnndo o expediente da bagagem por 
semanas inteira~ a cargo de cada conferente, 
t.Ie segund:1 a sabbad.o. e devendo os desp:1chos 
serem pagos. em 11cto continuo, pelos despa
chantes o.u proprios interess1\dos, nas horas 
do expedfonte or.liua.rio. como se explica' o 
(í1cto de oã.o h••vcir sic!o recolllilla di:niarnente 
ímportancia alguma daquelles de:>pachos, nii.o 
~endv licito depositar as respectiV<lS so11.irnas 
em JliâO do fiel ou s•·U preposto (ex-vi do 
art. cit., § 5", I' pa.rte, e pol'taria. citada.)~ 

5.º 

co:r.o justifica. o Sr. conferente do. bago.
"em o ele,-ado defraudamento das renda.s 
dest:L Alfandega impunemente. em ti\o largo 
per1od<>, e a êirc:umstaucia de notoriedade na 
Alt\1.ndega. de 1\ocba tli~por de recur~os in· 
com1Jati'veis com o ~alarío de um jornaleiro ? 
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6.·1· lque transitaram I>Ol' aquella es.tação fiscal no 
. pel·iodo em que se deu a fraude:. ~ 

Durante o t~mp1 em qne o sr. c.1nferenle Ap1•ove~tam tll._mbem a e:x:cellçao os conre-
esteve ne5se ar111aiem. os volufnes subtnet- 1 ren't(!s q.ue em_ ~a.o long? perivdo pe1•mal1e· 

· tidos a despacho er<tm os de simples baga-1 cer_am nas portas <le salncla.s. 
gein. ou furam transfel·idos de outros arma- Passamos a. rei>pondel.' aos quesitos: 
zeas volum~s d'i met·cadorias m~nitestadas. · 
de diversas c!asoe~, ·para terem sahid3. por L• 
~ssa. port<t- ~ 

N' este ca.w, que razões determ i oara.m es>a. 
trn.nsferencia de ...-otumes a.rmar.ena. los e 

· descarrega:<l• s como-mel'carlorias, conotantes 
1le folhas de deicargas, e como se procedia ao 
despacho respe~ti vo. por ordem verbal ou 
escrlpta da inspectorfa, requerimento da parte 
ou solicitação do Sr_ conrei·eote? 

OutPosim, recommenrlo no Sr. cbefo inte
rino dlt l" secç;\o, encarregado dos exames e 
sy11dicancias, que tendo em -vista a citaria 
portaria, apresente ao chefe d3. 2• secção 
ti:rlos o~ questiona1•io~ sobre a. regular arre
cadação de-,sa receita, sua esc1·ipt uração e 
diligencias procedidas nos doeumentos de re
ceita a caTgo do fiel daquéllê arrnazem. do 
moilo a. se conhecei· qu;into po~~a inte1·essa1· 
es~e serviço. U .. ssignndo) - LHiZl Rodolpho. 
Cavalcariti de Albt~g_E~rque. 

ltespost" rlo$ Srs. empregados 

Não demos, nem poiiamos dar, ple1til. e lit
tei-al execução ao § 5°-do art. 397 da Coiisoli
daçao por oppor.se e. essa execução a portar ili. 
n. 84, de :!9 de maio de 1890, it qual, no in
tui to rle melhorar o serviço no o.rmazern da.a 
bagagens e facilitar a. retirada das mesmas 
pw seus donos (textual), determina o se~ 
gninte: 

«5". qne quao.do for encon~rada na 
bagagem de q_ualquer pa5$n.ge1ro mer
cadoria sujeita. a direitos. o conferente, 
independente do de.<pachante e de 
maior formalidade, fül'á o calculo. dos 
direitos a pag-ar, em nvta extrai.lida de 
um ta.li:í.ll, que ter:\ iguaes dizeres. a 
qual de zerá mencionar o nJme do p3S· 
s;1geirt1, a marca e o numeto 1los vo
lume5, qua.lídade das mercadorias, a 
imporfancia •1os dh•eit03, tia.ta e assi-

-gnatura do confer-ent'i. 
Est:i notii. será 1mtregue ao fiel do 

al'mazem, para ell'ectuat· a cobrança 
dos direitos, os q uae:; serão recolhidos 
à. thesournria da Alfan'ega. no mesmo 
dia., ou o tnais tardar até as 10 horas 
do din. util immeciiuto. IJ<J.SSando o 
thesoureiro quitação ao fiel na referida. 
nota. que deve ter sido previa!_llente 
con!ei-ida com o talão pela.2" secçao.» 

cumprindo a ;rns>a :porta.ria n. 97. de 3 elo 
co1'l>ente, relativa ao d~frauda.mento das 
rendas desta Alfande:za, no al'!n:i.zem das ba.
ii.agens. pel'tnitti q_ue interco!'rentemente fa. 
çarnos aigumas consi• leraç-ões qL1e imrortarão 
em noss•1 delesa, vísto como da lettra dos 
quesit"s formulados na reJ~ritlo. portnl'ia de
-prehende-se c:i.bór re~ponsabilidatl.e lega.! aos Como se torna evidente pPlO trecho da por
conrerentes que fize1·am aqueUe serviço no fa.ria acima tra.nscripto, a disposii,:ã•• do§ 5° 
espaço de tempo r.lludirlo. do a1·t. 397 da CmsolidaçCío foi i•ai.licalmente 
. Não p1·etennemos nos eximir ae tod3. e altera·la; porquanto este pa1·agmpbo pre
qualquer responsabilidilde quo nos p0ssa screve que os ;iassageiros effectue1u o pa.g~
asoisti1· como fllncciona.l'ios no cumprirnenr.o mento dos dirbitos ao tiel do armazem so
do •leYel' ; não temos ()OI' ti111 accentuar a mente no5 dias feriados, e qua.n.do houver 
nossa. integl·idade moral no C.').su de que se urgencia da entrega dos volumes ; ao passo 
traia, o que ~el'i:i. não su ponc:o criterioso que a porta.ria n. 84, de 29 de ma.ia de JS!)O, 
C(lrno <1.té se1•-vo$-hia de rnã 1mp1•e.;siio que manda que eSl;e pngo.mento sej:1 feito o.o fiel 
funecianarios :n<cis 011 menos ;rrallUMlos pi·o- d!a6amente, sem 1li~tincç,ão •le dias utcis e 
cul'i•ssem se .iu•tificar de tima repul~iva cu!- rería.dog (porque diz que a eritrega ª? tl1e
pabili<ladc directa mt inilireci.o.meó.te ; :pre- Sl)Ul'E!h·o ser·a efüctua.d:i. no roesrno tha ou 
tendemos, sim, nos ju~tificarmo3 do unico no ímmedia.to), haja c-u n5-o ul'genciada eu
-ponto que nos pó:le affec:Lar - desidía. ou treg;t àos rafel'idoo volume~ aos seus donos.; 
írregula.rirlade proces;ual no modo de fisc.t- e por igual não impõe ao confer~nte a obn
lizar a arrec11da.~~10 da r~nda d:i. .Alfandegalg11_ção de remetter,_ º .. m protocollo ao tilesou
por n.quelle ramo ele serviço. reuo uma d<tS nas do despacho, porr1ue 

D<J. respon~abilidade leg-al que pnssa caber manda entregar as duas vias ao fiel, que por 
aos funccionai•ios signa.hrios desta, erim ex- sua vei a~ Iev:irit ú; . 2• ~ecção, para previa 
ce:pçil.o tal vez isola.da., pt•rticipa.rão todos os conferencia com o iafüo, e foit.;~, estas, ns entre· 
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gará. ao tb.esonréiro, que nas mesm;is pas;;;i.rá 1 ficar l1S notas para sererr.. entr~gtlês iL tlle· -
recibo ou qu ita.e.lo ao fiel . fottra1·ia n •, <lia itnmediMo aodo recebimento 

· E' certo que o§ 5·· do art. 39i •la Consoli- l do diahei;-oo . . · __ _ 
· d açao, or•len;),ndo que nos -tli"aS .uteis ~eja o , Si o i;rocc ' im~nto do« conferentes sr,lJl•e o 
P<t~amento. d1.1s direitos etff;!ct.uarlo na thesou- ! as;umpto de que !alfa o 2• quesito _niio està 
raria. imp!idtamenie impõe M _é11nforeme .a i n.ut oriza<io no r cgulu.mcut.o é , comtuao; como 
ob1•iga.çã.o de nii.o · escl'e,·er a ve1:ba.-Coníeri 1 ac!ma tlis~emos, justllic:i.vel pelas razões e.."{-· 
e dei sa.bida-~em ·que lhe :>ejar.n pl'esentes i postas~· · · 
as -notas dos riP.spacbos numl!rados e 1·11Lri- O trabalho de. encher o dl'Sp-0.cho.pelo a.jn
cados pt:JO .. thesOU1't>i1'0. p:.rq11C ' .. Det1hUffi:J. d:tnte do fiel·, p1-atica esta a.d.Optada., IlÚO S:l._
merca.doria. póde sahh· ·,ia :\lri.1.n<legu. sem () 1 bemos de;"rle quando.· .porquanto .todos os 
:p.-êvio pagamento dos ôireí~os. · 1 C·•nferentt>s qu~ se succer.liam seguiam ou 

Mas a po1•r.u.ria acim. a c·1tada •. tl'anforman !o adop~wa.m o mesmo processo, .11ã.o ci,-gitando 
a dispo;.içã.o do § 5" elo :i.re. 397 da. ConsoZi- nenbUdl delles <le sua procedencia, si em 
daçt<o, isto é, mand;rndo entregai· ao fiel a. , virtu.!e <le ordem ot1 auto1·i:i:açiio, ·era feito 
importancia dos direitos, constituiu ipso fu.cto \ 1101· ellc, comll ~cria pelo fi,,l a. quem oompcto 
o conferente oa. rest ricta obrigaç-:i.o de dar , o recr.btmeoto t.los dinheiros ar1 eéatla.dos 
~e.Ilida. ás mercado1·ias, e. portanw. de Iançar .i (portaria. citada). 
na r~spccliva nota. aquella. verba., porque.es· I A inrlifr~ualidade João 11:tnoel Soar es à a. 
ta.n,10 satisfeitos e entrE>gnes ao fiel "s direitos, Roch:t olllcia.lrnente desotpparcce. répresen
sob as ""ista.s <lo conr<'rente que a~sistiu a tando-se ella na entidade otlkial·fiel, t~•rt.104 
e;,se p:i.gs.mento, a. referida. vei·o:i. era conse: 1: § í" ào art. m da Ccmsolidaç<io). 
eia.rio necessari1> do mesmo pagamento. 

E nem se póde exigii· que o conferente pro- 3." 
ced~sse •le modoJ di ver~o. quando a Ct,·;uoli· · 
daçr7o estabelece.como unica cootl i <;:~o ~l"J. o l A portaria. n. 84. de 29 de maio de l~SO. 
lançnmento da c1ta~a ,·erba. a L'•ahzaçao do n5.o ol'llen·)u que 0 fiel u.pre.•<.'lntasse a.os con
paga.mento dos direitos. J!Mes foL·am l'agos · fe~·entes as nota< !Jllga.s e numerAd<tS na tlle
no termo da ,ºr.d~m ~u~ v1g .. ~av!1_ lo;.;~ o Lun-1 zo'\.Jra.ifa.;. portanto niio as ~xi!:;'iam est"~ do 
çam~n~ na 1e1b.1 ei~. fat~l e 111ent•\ e l. fiel irna. averb:ll'em n. numerac<~O no:; talue;;, 

A v!~ta do expo~to, tica 11 le11~ m~!1t~ ~e- 1 t rabalho que o fiel. como re~1·onsavt:il 11~la en
mon_s.tx~rlo qu e os con~erent.es m10 \· ~ol · •f'"1:1 I tri·,e:a e.xacta ,103 tlireito.> re:C!'bido'1 tmh <l. o 
o§ " cttado, .porq ue! amd11. o ~epe.t1mo,, a \ n:a.ximo interesse em faze1•• E dema.1s, sendo 
ve<'b:i--Confür1 .e dei ~!nda-so fü1 laoça.d.a. a :irrec:'.l.•hÇâ •l ti ~c.-'1.lisacla. pel:.i. 2' 11eccão. cujos 
depois de satlsfe_1tos os dtl'eitos. despacho;. ,1ep:iis de pa.g•)S. deviam :i.lli voltar 

Não ha., é certo, ordem 01\ prec0.ito 1·e
gulament:1.r que autorize o aj ud:•nte do riel 
do a.rmazem das bagagens a tormul:i.r ou es-

afim 1le rn:·em !;1 nc;a..ios nos co10 petentl!s li
vros, o •lepvís seguirem o; tmroíte~ orrlino.
rio.::. não 110~ po1li:t de modo nenhum oecorrer 
que· ti.o ;1nojt1.clo co111 meittmento t ivesse lo
~ar just.-m ente nc~a. occa.~ii,; . 

crever a.s not.as para despachos e :i. lançar 3S _1 " · 
verb:i.~ ele fn.hicfa . i · · 

Entretanto. esta pra:xe foi tole1•0,1~:.i. por , . . ~ lli. t di .- 1 
toi'os os empregados, sem exce11ção alg11 ma, Acied1_lavamos no ; e.o mie~ o a~ io r ~ 
a.o menos quunto á cóiifa. da.s notas á vistg, i quanl~~' _arrecado.d~ •. q_11 a~1d~ ,.s l~:i.v1a, pois 
d 2.·• vias por nôs ou pot• d~spa.chautes que dl.11'1_0.meu:e 1.i:~1aroo. o. des , achos_ das 
o~anizadas: j me,:c.1~1orrn.s CUJOS d1re:tos eram cobrado~ na. 

o ajudante, copiando o que se achava l vc~per~. · 
eser ipt.o nas 2•• via.;, no inmito de a.u· · _ " 
xiliar os conreren f,es. escrevia ta.m lJem em.! "· 
Jo.,.ar rlistinctll. nas corop~tente> not,1s .a \'erba. . . . tl; sa.hída, cujo valor e rw tlwitticidudc ~.; ,fe. Re~ponclcmos o. pt'!lll·ma p:i.i· to tles ~o que-
pende eh u~sí!Jn~ iura do co11(~rcMe. • 1 si t~ co~n o ~n~l 1la r esposta. ao .. tcrcen·o. _E 

A razão da toleroncia constti.ntemente se- : sc1•u1 tao c1·1:1n:1oso o flrnc1o_no1 10 quanto .º 
guida. é devida. a o grande r~tovim~nto 110 a.r· i rl_elinquen~e si, rle:>enn~a~ '? s1quer ~u. poss1h1· 
ma.zero rla.s bagagens. qu·e 1mped1a. os conte- : !Idade dit. Jrauue cons• ~ti~e que ell,• toronssc 
ferentes lle atteniler sirnult:i.nea.mente ao · :tS pro;i .. rçõ?.S a riue nttrngiu. _ . 
exame das ha•M"ens e a ohrigaç:.i.o rle formu· , Qnanto á ultima. pu1·te di>.:;te Q ~1e.s1Ço, r:os 
larem as not•~;;o e t.a.n10 m'lis pa rC()e just1 ti· JouYnmos nos conceito; da~ at\mirusiraçocs 
cav-el este procetliinento. quanr.o é <.:erto que supor,or'.;s de~t;1 A~fa1~tle~a, n_s q~1aos, JlM'ece
só com o auxilio de t erceiro podiam prompti-: no~. cab1a o. aprecmçtto d~ íhspur o aJ1:,1dante 

Camar~ V. H ! - oiS 
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Rocha de reour;o; i ncom pa.th·eis com, o.> seu.> 
s:i tar ios _de jo•·ua.leic•o ; àq,uel!a.~ a1.ln1ini~tra.
çl'>es 11.ntc3 do ~ ue nôs.:i. qu·~mpro~m:Ha 1\:)cll;i 

· to ·ias as oc.:asiõe$ de i-eve!a.r-se l.elfl.rfor z•ig•.i· 
roso <lo; iiltei·a~e.;; tls~acs, denun~hl.1Hlo e~te 
ou aqnellc p1;sageiro, e outras m:1uife.;úç.-õe:; 
que inspira"1l.m \!Otl!hnç:i.. 

G. • 

D:1rante o tempo em que ser vimos. nun_c.1. 
se deu o caso de q ue tr.i-.1. esta quesito. 

Prej ud ic<.d o • 

- o ' · 

Al ra.n'leg;:., U <fo agosto de 1896. 

O S1-. To~·•1uat.o ~forei 1•:1 
(pela ordc,,z) req ue.:- mei~ hora de [)rorogaçii.u 
da bora do expediente. . 

mais convinha. :i r~rublica e ás noss..'\S ue
cessi•la.des de oc;;:i.si5.o . 

CoIJse;;u!nmmente, Sr. Presidente, si en 
tivesse, c;1mo <lisse lla MUCO. tormad.o li.O l:l.do 
no~ horm.d.Js Deputa1los que sustent am o 
Governo, n:ío e · yod~r·~ fazer ma.is, desde 
hontem; J>Orq ue :i.. situ:i.ção que o rlecreto no
me:~ndo ofilciae8 t.la. gu:1rda n:1cional pa ro. o 
Est..i.<io do P11.ra.uiL ·lesenlw. nú.o. e ma.is urna 
sit 11aç:io de concíll:i..;ii.o, nem do t olero.n··i:i. · 
generosa para co~u indivíduos que se envol
veram 1111 revolto. de G ·la setembro. ma3 sim
pl·•s e exclus1vamimte um:i. situação (le ex~ 
tr·anll:ls. e impa.trioticas pl'eferencias. exacta

··r.iente pelo grupo que-tomou. a rmas contm o 
p:i.rti•1o quo su~t.entu va o Marechal' e a ~ua 
politiea • 
. Er:i. por isso que eu amrmn'Ç"a, :ünria ha 
P<~U.·~O~ in1tantcs, q ue , go•·ernistt\ que fo~s~. 
uão p~t:lcria m<lis ;.:aJ.o de hon te.m par•i e<t, 
porque áb;:;olutamente eu . nii.o porlia. smu 
lll"lltir- :1os rn.,us suo.timentos politicos, mant,~r 
~11lid:irierl:i. ·f·J com um Ge>vei:-tto quo já não 

Cons ultad,1, a Camaz•a concede n p:-orog·i- tínua t oler:mci:i. mas pi'efereach\ 110Los e le· 
çib pedida.. · meu to.; 1•e•·o1t osos e qne :• e\les se clleg:i . em 

uma soJi.IMied,,de escandalosa. e partir!a-
0 Sr. To1•qaato 1\-Iol'e ir;:, - ri:ta mais formal e absoluta. nos actos bon· 

Sr. Pre.si•lente, 'nã<J venho occupar esca. tr•i· t em publí~'\do~ no Diitrio Officia l. ("lluitn bem. ) 
buna. :p:n·.1. produzir nenhuma ar.-cu;ação a.o Si outrPS h·i q ue v i n!m 1t nhr·lc:ir !forin
Gove1·uo rio pa.iz. nem mesmo me·u tihza.r da n ismo, e ja<:n!iiuismo. mas queamnlda.m-se ·a 
circuin3ta.ucia. de tér-me sido cooced.id.1. a pa- to•ia.s as sit11açües, comt<mto q11e tenham ns 
lavra partt d.lfl.ni r a mia lia posiç~o politic~ favores .!o< governos , cst.idu:il a foiler:il, 
nesta. C:i.s'l., por.1ue V. Ex . e us m.i;us colle- es~es <rue fiquein onde est.5.o, que eu tambem 
ga.s sabem perfeit>1.men te bem qua a minha me acl!o muito bam onde e•tnu. · 
:POSiçiio poil itir:a eu a detl.nl do 1110 lo o ma.is T ive;se. S:·. P r i'sidentr-, o bumil.Jle Depu
cla.ro. :;.ccentu!ldO P. resoluto nas reuniões cfa til.do qud 1ora (fi rig<', o. pa.Ji.na ~"' •euo 
con\"onçã.o do p:i.rtido a que tériho a. JO iU";J, de illustre~ colleg,1s. um pouco de autorirlafo, e 
pe~·tence1·. d irigiria uma. per·;;unt:i ao illus r.re leaclcr 

Niio de1li:arei. porêm. $-r. Pr.~sidente. esc:i- go1·~rr.isl:i.. 
pa.r o momento para a lUrm3.r que s i eu. na.· Eu me re~·o1'do. Si· . Pr~si1t ent.P.. qne . o 
quellas I'1!UR1Üe$ p:i.rti1laria.~. tiw.ss3 :icompa- honrado l1cp11tatlo pelv Rir, de J:1.neiro. o Sr. 
nha1lo os illu~ues círl:tdiios. Qu e ~e retirara.m Belís:i.rio tle Souza, cu,io nome p~o licenQa 
do i•ecinto, e tive~se fürm·1do, aqui n :i. Cu.- p[l.(•:1 declal'ar, .corn o :icata.mentu q11e seus 
mar:i.. M !:ido dos llonra.•lo~ e ·lisLinetb;!;iino<' m•;J•it ns impõem, a p1•oposito ele p ... quenn.s 
collegas que aJ)Oiam o Go-:e1•no do Sr. Dt·. J.i>er!:'encias no modo º'' scnth· e mesmo 
P1·udente de Moraes, e>ta. minha. :1ttitu•te, ue votar de iHu:;tres membros do no~so p::ir
St· PresHente, teria. ido a.penas até hontc!n, tido. quali1ico de ca tl1e1lr;;l o p:uti!lo l'epu
á 11ora. do expediente. 1 blunno led1;r; il. d izendo 'Jll~ :dli h:wi:1 alta-

E isso, Sr. P1·e~ideute, por1Jue , $era. nun··~ res, onde se ofUci:i.v:un to•hl.S ns 1·eligities; e 
ter rlito <la tri buna ou pela irnprens1. á muia. desejaria ne:>te momcnio. Sr. P1-e:;ide11te. 
v11z •)U ern vuz alta. que tH'a fl ·rr1a11ista, eu. q ue o 1101>,·c· Dt.put:L.i,, P"lo tt io cfo J<tn··iro 
c,nt1·et :~ntCl. deSLle 6 11e ~etembru de 1893. q tie JllQ di~se·se como q11u.l i!ic:i o 5cn partido. 
::1üo sou outra cousa., ma.s não, S1·. Pre- Sl s. E:c. 1·str:it11ia.m naqtt<'.lle momento a 
sidente, um tioriani:>t'\ pla.ton ico. l) Ue faç:t composkão do parti•lo republicanu feda1~a1 , 
con;;istir o seu flor ianismo n:i. idolatria só porquJ h·ivia ne llc ho1Ucns como Nilo 
supposki. ou ·'Ç"ordn.deir~ a. pessoa l~O íl· Peça.nlla, o o:-ador e out?·os. que d!st;mcia
lustrc ~fareclla.l mo1•to, mas um flor"\O.ni~ta. ra1n-5e do 11onrado cl:l11fo do r1ad luo l'epubli
quc o é p ique ca e11 ,l e qn~ >t pQlitica q u<i c::.n0 fe:lc1'tll, o Sr general Gli1•et'io, ·. p111•que 
S. Ex. iua.ugurou com ums. fir rneza. inque- <ineri<Lm n;tqacll :~ mo1ueato ser mais Uoria· 
branto.ve! e SU$tentou a.tê o momentO em que niimt~ ·10 •1u·· S.Ex. em 11111a.s t ntas q11esrnes. 
passou o Go\·erno ao G:xm . Sr. Dr . P rudente quando S. Ex . . pr·ocumn·IO ampar<i.t' o On
de Moraes era exactamente a politica que . veruo <la Republica, v ia-se na cootingenoia 
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de l'lfasta.r-se de~Ps elementos mai;: :i.v:in~.ã- <le :i.pre.•ent:ir medid:i.s riue inte1•essa.m ao 
dos d11 seu put•tiilo, que qualiiic:i.t i v~ _ re· Est.'l.do que tenho a honra de representar_ 
ser•:i.rit pura o ;tl'upn cstr:i.n ho e hetc;1rogeneo ne1' terc<>:ira. · l'"éz. 
de que s. E:c. é rim dos 01·ni1.meutos 1 . ' con:;e~Ulutr.1nente, rleixo de parte essas 

N'l.quelle"tempo. sr. Presidente, e1·all} estas COllSirleraçõ~s para declarar a Y. 'Ex. que o 
pequeninas 'divcrgencias. que me t1•az a. tribuna. neste momento e o 

Mas, · llf~e. o que pensa S. Ex. do p~rtí~o tim de tr .. tar da faciUda.cle, do desembaraço, 
de que é ieode1· nesta Casa ? Como expltc.1.ra, com que o Gove!'no dec1•eto. as aggregações 
como clas:>ifica1·il o facto de tia.ver nesse par- de officiaes da guarda nacional. 
tido: e seja.-me pcrmittido citar nomes,_ o Este facto tlá·se dia.riamente. o agora. em 
bencmerito Ministro <Ja Fazenda, o bero1co pr1>fusã.o. 
defensor tio le1'1'itorio -panii!õt.'1. por occ:isilin .la .~utiga.mente, Si.- . Presidente, isso ni\o fü.i:ia. . 
am"a,ça de itl';u.-íío, que lutou.- bi;ar;o a ·.br-.i.ço. grande ma.I , pois que, si ·era a.ggre;ca.do o i~
J1ombro u. bombro, lado a. l:~<l.o. co:itra essa. ii'"iduo A, legalbta, aruigo da ordem e mm
in vasão, q uc se bideu pelas mesm~ . idea8, tas -Vezes mcm. bro do partitlo r epublicano fe
quc se abrigou sob a. m~srn:i. . bauda1.1·a que. ·ieral, . er;.~ nomeado outro que mais ou menos 
nó3 outros. e ao seu lado. n(L marnr cor- ~sra.,·a nns n:es!IlR..~ cnndiçõe;i . . 
dialidade e uniii.o de "'istns, os mesmos o decreto d.e b.ontem, porém, faz coro quo 
que ameaça.1•a.m invadir o tcr1•itorio da sua pensemos ~ohre o caso e comecemos a. se!-' vi-
ierra.? (.4.poiarl••s.\ · c timas de certa.s apprehensões e recêlos. 

Coroo qualitic:irú. o honrado D~-putado pel? v. Ex. 'l"Ô que o honl'Mo S1•. Presldei:te 
Rio de .J11neiro o partido a que S. Ex. est.a r'\Ji. RepuLlic.1. oo.tut'almento por alguma in
lia:tdo f' onde re 1·ncoatrnm elemento:> m31s firrma.çii.o :pouco criteriosa e mesmo sem do que heteroirencos '? .::.onhec·er os \,ndivillt1os q_ue nomeou e 

Não sei como S. Ex. o qunlific:i.rã. Mas o cujas f)ua.tid·1<lcs foram aqui salientadas 
facto é que jit ouvi qualiffc:tr o partir'o n que pelo honre.1\o representante do Pal'a.nii.. o 
s. Ex. pertence de modo intere;sa11te, e por 1nen nobre a.m;go. 0 Sr. Alencar Gut.ma· 
isso é preciso que o ho11rac10 Depur.õJ.do ventw r<'ies; v.- tcx. vê. repito. que o Pre· 
tr:i.zer. em op1~·sicão a esso quntificaü\"o. o ~identc da Republica enxertou o. guarda na
pre~tigio d~. suo. pal:l.vru. ctoquc~ tc, _afim d~· cional c.aqucU~ Estado •1e iridividuos que,não 
q11e ena. pos;;:iabafür essa denomrnrlçao a que ''ª muito, . en>anguentn.rom cruelmente 
me vou reft!ri '" aq uelte Estado. 

SI'. P1·t>~1dentê. j á tenho ou~ido cb~ma.r a Eu sei' qlle elles podia.m ser nomearlos, 
esse p<t.rtido. 011•le se encoutrnw. hombro a pois :i. a.mnrstia tudo ap:Lgou e ellesfora.m 
llom bro, elementos quA comlntera.m a r!'!- chn.mn.dos i communhão nacional. 
volt o. com a.rm:i.s na. mão, com os elementos Esée é 0 mou. mod.o . .Je ver- e peo::ar. e nelle 
que a dercn•1eram t:~mbern pelo. llll'Sma 1iersistirei, salvo si alguem me conv~ocer do 
fórrn:i.. o nome 'do uma. estalagem. que ce!e- .•t:mtr:irio. Ma.s o que ser t:imbem e que ba 
h1faou a udrnir1ist.raçâQ do S t· . Dr . Bv.ratl• :irn cei•to perigo, quando não u ma. arx;ieaça, 
Ribeiro, no c;11·go rle prcft>ito, e n;i. qual ~e 11 es~a.s nomeações. porque ellas. s1gu1fi ca.!11 
ene •• 11t1·:J.vu.m milhares de indh•iduo::1, v1- s ,foJariednde parti-la.ria entre o 1llustre e1-
vcndo no· m~io da rn:iiN' p1•umiscui 0la<le ·la.dão que nôs elegemos e aquelles que. no 
l.tomens de t.odu:; :i.s ordens e r~p1·ese11tando 1nomeuto em que RÓ> iamos suff1·n.g~r o seu 
toda~ llS !'aças. (-·1poiodos.) . 11ome e omba&ia.m c..-om armas no. m:~o o go-
Yozc:s-Cabe~-a 1!e Porco. ( .<:üo. ) <"'Crn~ do M:~re,1h'l Fl<>riano. irover na Que 
u)1 sr.. DEr CTAD;) - Do outro lado é a todos nós apoiavamos. e. qú~ e!'&_ a. enca.r-

mesm:i. cou:s<J. p·i-ocam-se aJlarte•.) - n"<:;ão vi\~1 das proprías 1nstn uic;oes re1m
ulicanas. 

O Sa. T<>.RQU.\TO Mon'EmA-Peco licenç:i. ao O Su. Rt'V,\.l>.-1.VIA. Comu1:,~-E' um 3.Cto in-
:riobre Deputatlo para dizt!r que eSl!e qu n li1i· .i·10-no do Presidente da Repltblica . 
cativo não é meu ; e atê pe~·o ao 1,onra·10 o 
Zcadc,. que venh~ da.r um desmcntldo a. e>s.e O Sr.. TORQU'ATO Mor.~uu.-Núo estou dls-
<1ualiticntivo. . mtindo a leg<~lida•le do acto. 

sr. Fresidente. fiz npenn.s alluslles a isso, o sr.. \ltLLAs Bo.-1.s-Entiio a culpa. não es
:pois não era minha intenção tratar des~e ne- tav:i. a.pagnda. ~ _ 
gocio. . M V E 

Q;; qu~ t eP.m sido meus collegas de:i<le _ 189'.3 O Sa. ToRQU.o\T.:l 1.101t1mtA.- • as · x. 
sa.b~lll 1*-m que t1q1li ;:e teem t ra.vadu ol;scu~- 1~oropreh~11de que qualquer '1?CO, eryibora 

l't e c:uc eL le";tl. pódc ser inconveni.,n&e e 1mpol1t1co. ~ões s ob1•e os.;llmpt1os p:•' ic;s.; m ' . ' "v. Ex. µarmitt<i. que eu responda a.o ·s:m nu oca tenha lOniado pa.d e nt·l,as. d 
,\s puu~a:; n·z~s quP ttnho t~tlo occasião de a ·~astti, di z.~n·l<>-lt:.e que mio cump1•eheu eu 

ccc11par a t1'ibuna, tenho·o feno com o fim bêm o qu~ aatrmei. 
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. O nob_re Déput·ido. a '!U(>:n tntõ li!!am faç:is 
de gi·ar1de P.mi..:AO.e. Que fül tnPU cnmua
nhPiro cl~ lu tas <la trit•una.. e O!l•lc tiçe 1.ic
c:isii'io dP. apreciar os dote;-; mQ?:ir-s. e intf'llt!-_ 
ctu:l.es rle S. Ex .. s.:a.he lJPm qn11 ~o:i tnP•H·~o 
e, como merlicr .. •mn.:-a. osturlAi tl!rAito, me.;:no 
pol'que ti poEt.ica nie tem tirano o ternp• d:i. 
clinica. quantc;>. mais o do est111lo de ou~ros 
<issumpto:. · 

V. Ex. de,·e vc1• que nii.o ncclar!"i :i. 
illeJ?ali1h1le do acto. mP~mo porque rle,,-c. lcm
brar-~e de qUf! P.U rli~~e que elles p<l:1ia.m FCl' 
nome•<lo~. ·pois tinhn.:n ;;!•lo re~tit11ido·~ 1i. 
cnmmunhão nacional neht ~~mtiisti:i., por 
mim vnta1l:i. a contt~1.-;?osto, ari-asta•l·J pelo 
honra.do lea1ie• do partido . 

UM Sa. Oi;rüT.\.no-T<tmbem 11 contnl
gostn. 

O SR. TrmQr:ATn ;vrr>1tE111,1.-\fo1s. npP.znr 
rle raconl1ece1· l~anl o :i.ct.o nrllt.ica1•i polo hllll· 
rado ?resHcntP da lú·publica. ni\o •'P.ixo de 
sentir qne elle ~h:nifica \\ma soli<lur•ed!ldc 
com aquel]P,s i11fü"'irl u•1;:qu•-. ·no rn·•ment•) <' IH 
ql1e nó;; iamn~ let<n.r sen nom~ :i 11r nn. cr:m
bn.tinm com n.rm:i..<: n:i. mito fl !?;\"'e•no rlo '.\[:i.
rechal Flori~.no. gov.,rno que trnlo~ nós 
apoi:ivamos cnm n. maxisnn. •l<-1rlir.,r_:ã:'l. f!O· 
'\"erno qn~ S. "F.x. p~omP:tt.m1 C"nt.inn:1 r. 

Vê. pot'r.n.nt.n •. o rnen il!u ~trP. n.:nii;n rp1 " hi1. 
perfeita <list.inc~;l•1. ~P.i b:>m q11P: es.;1s inrlivi- . 
dtF~ no•li:tm ~er nnme~rJ11~ . ~~rno o f•'r:t.m. 
IDR.S pP.rmitt.'1. r;ue ·cu E>sr.r :mhc "!'.~e. ~eto. 

n1i.o ser lf'mbrnr'.o pn.l'a uma •Ti.s commi.s3ões . 
() ~l', !!cmra! Gl!ce1·io r-es~on!leu-1-ii" : «Sei 
cr n~ eli" tP.rn com í'Ot~nr·i:i.: .rri~"'· !>i bem ·que 
e·sr.".i'" !1r)jo nr1 !>'l.l!Í-ir1•1 r11public.'1-UO rerl>'r:i. l o o 
1le ·hre. e-teve n~ . rP.volta.·. e \,;to- crea um:ts 
t:mt:i:; ·1oemnp:tihíli<l.:1.nr•s ·com!~O$CO, que te· 
mil~ nm~. linha. muito sPgurit· e muito firme 
a rP.~:1eit.o des~a.~ COllS'I.."'». · . . 

Comp:1.1'0 11.sro-ra. o h onrnil•) Dep11ta_~o. que 
me rlif'lini::uiu . CQnl o s1m·ap!irte. o JlM<>erli
mcnto ,10 iilu<tM /()arfo,. 1\a. tn~ ior ia..-niio 
diJ?I) <<"m:iior;a. r!P. enr.ii.o», po1•q11f: não sei 
hri.!<! rle.CJ1t~! rtns <l•,ns \'\•los P;!n :i. maioria::
ma>: elo illu'<t.r" fo ,tdm· d:i. ma.iori:1. no pn.rtitlo 
t"'pnblic:v10 fei\er·al. porqnc o p :wti1io rcpu· 
blica no f P~el':ll n:i ma:ol'í:l. ilos i:ens renr..,sPn, 
fa.ri!O!; ue.st.-a. Cas:i. fic~111 com~ . E-.: .. :10 p.'ls~o 
r'JUP n mninri:t C"i"Pntn~J 1Jr.~ n ·'!=t~""I.::: illu~tl"t2.3 
:t ' '-'l\"~:wh-' r,on r.-1 com Dili)ll i.>Hlo~ cl!l Mirnts e 
rlA 011tro' E~l.ivln~. qne mio P•"NenciRm a.o 
nn. r'i<h 1·c~11bliC~.nr. f·•rl<'1':1.l-C!(lll1P:l.1"{L nig-o, O 
nr"c"•li 'l<·nt(l tio hnn'l'il•fo De:1ut~.!10 n;i.'1U"lln. 
occ:is!:I.·• e ·m :l< fi'l.r.i ll<in.rlr-;; co;n qne o Pnncl' 
Ex,,cnr.ivo n.P.t1nl111Pnt .. !l'nfa.rtlo:l ~om -plll>tos 
Plc·:a ·lll.'; "ª !?U'<r.!n. n;ir,ion:\l -ic um · E~arlo 
Clll?. :t rrvnl ' ii. en,o~.niruen tnu rt() morlo o ma.is 
r,1'11el . rx:tch•nF>nté os re'ip~ns·ive i ~ p?.lo "ªº. 
uu~ •lm':''i!m11n"o. e mP r<>~pnnrla q:m qualilfo:i.
ti vn pr'1•i "· t.e;- o ]J'!.rt.liln com pn,:t.o r1 P.SSP.S 
r,l .~•nP.nt"s fi,, rnntr:wins e r,;,, h03t.ero!!'P.nen<.! ! 

\hc •iPixP.mns i ~"fl ,fa n:lrhi. n~r<JUP. a~'l
ln<>amen~.e nã.o q11ern continuar no terreno 
p.1litiro. 

;·)1 Sr .. Dr.:POT.\.Oo-V. "E:c ia. hem. Sr. Pr•••irlc>nte. ê pre•,iso t·e,·ora.r•no.nos 
oom cln.ra.mcnt" ~obm o m.-i.fo do .x>rnpM-
hen~er-sc o que pot' ahi s·.~ cli<t:nn füH'Ííl.- O SR. 1'r>roQt;,\1'' ' \t•)P.ETR.\-\1~~m• ns,im, 
nisrno. tenl1n fitll.:l.(b do m:i.is Entre:nos no as-

Jú. um illn~trt' Pr•nut:i.ao Q"o1·.-·rni;; to. rlic;se sumpto. . . 
qnP. ser ílr.ria.ni~tn. nã..1 m·n. priv-iie:" i n nn~so : Dizia eu que :i.;; nom'>aç<ies h11ntem lt•las 
é as~im mcs•no. S1'. PrP~ir!Mfo. m;i s o 'PlP nn. tr1h11i<i 1lA.~t.'l Cam_ar.i -pelo hnnra"I) 
eu :i.ffirmo t:trnbem é lj ll'l füwin.ni-;fa ni'i.O {_.. I'POresP.nt.;1.UtG dn _P:1.i;i.n~, ~nchl'!r::1.m-me o.e 
'JllP.•n ljttl'r. mns ~im quP.m pô•lc. . :>11hrl''.':\)1:.,, rnr1111e l"rl1c.'1.. nao m"•S 1~rna. !'l· 

v. Ex. ~n.hú qtt(-1.qunni!o corn~-i.,·:i. :\ <oes>it-' tmv:ão .te tfJIP.1·n.nr:i~ p '""' co ·n o::. in·hvi<l:ios 
pa.r\o.m.<>nttt.•' ,i,.•se n.11no. o hnn1·:v1,.1 Dcnnt •rlo l(J'lC hll!lr<\m ~P. in a.:1 1f~i:;t,:l.2':1rn rl t1~:7~~0'll.hr··.•h
'PCln. Bahia,() Sr . s~n.hra. a. qnQm roe l i ~:i,rn m~1it~. mm iwm~< nn. ~n:io. ()Qnt.t .i:~ li . R".\PU~ 
laço~ de e~tirnn. ,1P.ch1.r:i.,·:i. íll1" r·i7.iri. p n.rfo h!i•·a. ma.< urna ~ 1 1.n:tc:to ilA prer·;1 •• ncrn. ~01 
do pwtido rl'p1thlic.'1.no fürlPr l. q uP. aii.o t.i- Pllc~-o q1te_ :i.h~ ! 1t t.'llll"nt~- na.o porle n.~sP:1_,.1r 
nhn. 1naii: cnm elle 111nen'•l' inc.•tnplti1iili•?:vl<\. ern , ~rni,·rnmnc? :i..~ re_nnb'.1 ~.'.3'n ::\• . ~1~:' --1111• 
qne reconheci:t o. chr,Ti;i, ilo tll11~ tM !!'í,i1Pr:i.l plc>~me~tt?. cm c,onv(lnuõn_c1.\' )Jil.rt\, .a.111\ :o; que 

- Glicer in-r> í~i:o rne.~mo tler,]n.1•eit1 11·• trilmn.-1., 1>ra S!! Icv:i.nt~m e Oré':i.n i7.am. • 
nccrefl~P.nt:intlo mc;smr> qn~ lhe pr-'sf.;wa t11rl>1. O_ S::. V1C1'<:.m:-;~ }[nNTf:rntl-Noi.0 esta longe 
a o' •cirlienr·l:i.. Er:i nin noru"' qne. i:;rlo ~c:i 1.:t· '' 11rn. rm 111.rn (l ~r. Prnrl .~nt.e de ;\'lo:•n.P.s nfs 
lento. p<!la sn~. MmD<)tPncif.l. e s<1.h<>'1n1•i:i.. mui~ 1•nvic 11:-;n nwn~n.(!'Otn p~1in·1o v0rb:1. 'H.rn le
,fo uma. VI\?. plM~-tnentP. m:i.nifi>~t.id - '~ . se v:i.nl:i;1' u m:i. e't:it.1n :i. •~nmerci :i ·l " S:l.ro.iva ! 
.lmpnnhn ii e!Piç~o pa.r:i. rima 1l<1-~ f',omm issÕ'S. O S R. TilRQU,\1'0 \-I -, r.•:m.t - N:i.o :1.crNli to 
Entretanto. S. F.x.. n:i/1 r.1i i1vJi,.nrlo pel•> n õ:>•O r, m11o~ino rin·•sl q ne pns•o 1hcl:i.ra:r que 
hon-ra.dn lP.tt'lu rl'' part.i<l1 ron11hlic.inn fnriP.•'11.l S. Ex. não o _ t:1r-;i, 
para- q11<>.lquer .ta~ Com • ·i.;~·-ie• p"rmanf.n· \fRS. o ~nc 6 f:\r t.n. S•'. P1·e•i•l"nt.e. (, que n. 
t es ·' :i. C:i.mnra . A mim ma.n i fi>.stnu -~c 11.rpt~llf-I. s~i .<iin rlo p:\ ~· t. i1"1n l'P.nnhli~.nr:i "" ' 0l'al crM1\ 
illmtre :imi!(I) ma.~rm:to r,om isi.0; e "li tr:.1.11~- I p :•r:i. .1 íihw\1'n" da RP.]'l'l' •li r.ri 11mn. ~i r.naoiío 
mitti ao meri hom•ado chefl') ;i. m>'l~oa. fJ Ue i' <lo t.a.I nr·ilem, qul') o !ionr;1rlo "Pre~idente rb 
havfa cnusa.do iq ueUe Deputado () facto · rle Ri>puhlica., :.i. cujos sentimentos sou o pri-
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· meiro a f1lz,,i; justica e cU.b'l. Pe:~ca ;ó :ne 
inspira a. rn:i. is p r<ifunifa syrnpatluo. e o maior 
rl'.speito. desr.::.0:11J,. <l!~ t~r;:-.mo de guo ·alr.u· Inclico ·que a Commis.~il.o de Conslitu içft.0, .. . 
lut-- men cc nunca.: de\·~·-a ter· ~:ihr lo e ·''ªe Legistaç1"io e Justi \''1. se Myce de cmittir pa
p't'ocn!-.11' em um dn> E~ta•1os r1o S~1 o :>poio. re~e c· ~ohr(: as seguin tes '?Uestões~ 
11âe> p:1t\1 o seu bo':ern11, pi•rriutl uu~ · 1"~ pa.· . 1." No. r- st•1do :ietu~ l d:i. lcglsheã o sobre. ã; . 
l'CC!;'. que O :;0_1'E\l·n.0 •IC S. EX . . 'P'.'e.c1:;1e nes e ·gu:i,r·rla 110.cioua l d;1 ltep 11blica~ o P OÕ.••1.' Es.
a.pnw, .mas na~ :;e1 i>:<rn riue or cle,_n '·º pre- ectFiYei tem a. faClliLIRfü,. de ordenar a aggore
tc·n~iie~. de el1;:~<:Hl tr1~ co_.n .. º~. !J.ll'<ts c_st,wa 1 guc:ão :'e ,P !ticia.~s ·pnr·1)te·a,1os ~o~ est«~os
pro!undam<:nt.e 111r.oi.1po.t1b1 Jl.tdu · _ · imiioTe.• cl<\;; br1g<\ 1l.-is e <i••s dos.re~µecti.vos 

T enho receio, Sr · P~' <!!'•;teni.~. mio t anto conos. nornean<lu 6fll sozuida outro;; cidal1àoo 
porque 1>'ma que e:;se;; m•llV!!~l_:O!;. qu~ · _cn · par:1 os me~mo.5 pl)stos1 · 
t>.\u...lln oo fl"l'~;.lo rio Gov .. :·nc JU co:n •lin<;..'\"i · 2 .ª o t1ffic ial t'Ori tr:i ·quem s~ expedi!' de
clc C(lron<:l, pvss:.m do:;:~~:-t:· aq ~n._ ou cm t':r·l" tü de <t:t~n:g•1cii o tem i:lireito [1 t!.ci;ão, pam 
qua lt"1uer pa1·tc. d:i.~ IJO:: çoe:; que o:cllp:tm e ma.mw·u il'·Stl no S('U posto, per:.w te a just iça 
que conqurstar<>.rn :.1 cu~t.t . . c1e sua. l1•al1lac1e, l\!<.lcrii\ '? 
c!o·s\!U rnlor. do s~u umo •·ii ltepu !;l1<:<i., do,~e~ .;:,1" h" '<C""Ü'·« ">l de i ttlho de J$97.-
p~Clodo ~angue. o:; e:~ rnE'ttto; que pre«,rt· •.• · :· · · '. '.- :. ~:. --· - · 
ramas difficuldt1.11CS d;\ Oll:m>kà(J :.\0 UCOíl· Lr,i IJUCT l ) J[,. C!•!l. • 

chL"' º do Governo; que p!'d~t'irnm fk;i.r . , _ ~ • l d t ,. · 

~t 'ªd· ' e' 1· .' , ... 1: 1 COll't.. nto ~u<' 1~men- n:ida a hora.. vou 1!e.-1gn:i.1· a. ordem do dia 
d t'\:~o fa p•·es•ib "l"iolenta. dos <rover!loS 1 O ~r·. !.: .r<'r,.k.i~~~,e-Es.an o c. m.t-
e:: a uaes Cl..., , t,, .. ~1 • .:. . - • t'~ . , prox Jn·i ~e~c;=- ,. 
ti;;.sem. nem C1l ta>sem às su.•.s trncl:c;oes e pa ~ " · ' ' • -~a. . : . 
mni to 1roimos q uc 1le~coa\le~e·~~rn o.; merito• Voms-Fultam 10 mrnntCJS . 
tlo h (>nJw1o r epre,ent:• 11:0 de~- Paulo. mr-u • . _ _ 
illu~ti c :uuigo e q·:cri!lo chele, ô Sr. ge- O §u.•. :ca .. snauo do ~asc•-
uc1-.1.l 0licer:o, l:'Ó p::irque o ~ .. veruu ~~~e;;:at.o- P eço ;•, p:i.la"m pel:i ordem. 
em u m d i:1. de mil.o hnmor· decl<W•H'a. q e O $ 1:. Pru:s11>S:-iTE-Tem n pllh\yra o nobre 
S.Ex. j~~ n:i.o re!'.'. t'E!Sentar:i. os ~eu~ sen t1men- Depat<tdo. 
tos , nem "~ ~cus tdca~• ! 

Queru fugir (1s tenü1.ções clcs~:1. di:;em;süo. O !Sw . . c~~,.. t>< ~ü:i?o . do ~asei
m4•n.t•) .. (11ellt ord1:"•'- Sr . Pr·esidente, 1·0-
queiro a V. E~. 11ue consulte iL Camam si 
c.oncec!c 1;) mnmtos de pNroga~o da. hora. 

Vejo que s ·01 imtMi. to.r iii~cm.irlo politi~t\ 
ne.-<ta. Casa, J. e~tou · \!1~cutm1lo e p~l'_ in:i.1,; 
tempo do qnc llCs~juvu. . Então, qufl'O noiet\ 
ui.r os tnl'US p;·opr i. ·S s;;ut :me1~t.<·i::.~er·m 1~anolo 
nesGe momanto. pam q ue nau S~Jll nb ··1gti<lu Con,:ult:itla, aCama.1•a conc.:-de :t. ·prorogaçcão 
JX!lll pl'OVOCll.i;iiO tle al;;U~ ll 1~us a!lll.~05. que \:)editli~ . 

do m::J>O•licnte. 

me e:otão u.apar tc:<1l'. :i ü1z,.r alguma c:ou-~ .• 
que atlua.t po~,:~> chelin r a tle~:i.gr·;~.tai~ ~1_ ab:um 
dos honr:ulos collc,gas qu e me ,ltsttuguc:m 
com a su:i u.ttenç~lo . 

Vou apn·senta.1· iL 1,'()nsic.foraç~.11 _ eh Cas;t 
umn. indk a1;Ü•!. par:i que n. r:o:11m1~rno tl~ Con· 
stitnío:;ii.o c: .luStic;:\ ~o 1iígne tle;-tn1ttn· parect!l' 
sobre ;,i ti p.,. ~ e1· C:xccuü \·o l~ID Ct•m;icte0<:1a 
par:i a seu bl'l pra1.cr ;\;;.::r.-:mr ato:> e~t:.ufos· 
maior·es d:is brigu.tl:is vll eorp s da guarda 
nncio12 <1. l offlci:ies pMente;idos, e si a C$~es 
officiaes l'a.b•~ algum 1·ecut'8D. _ 

Era a apre~t:lllaJ,~io t.lesta in:lic:i1,:aoque me 
tr:izia â trt bu na.. 

Si me niio limitei a. <tpresental- a, como ct'a 
do meu cle>'er, e tomei :ilgun:; inomeotos tt.DS 
meus illustl'o.<ios col leg::.s . ent ni:ido ern dis· 
cussões pol•ticas,quõ?.Si que p0>so d~cl:IJ'ar que 
a culpa. não 1oi minha, m:i.s t\n meio e.;n que 
estou e tio terupu que acr;wesso. \ilfüi.o lun. 
mv.ito bem; o orndo.- d feli cilado . ) 

Vem á Mesa., e l id:l. e en viarla. á Co!U
miss[o de Coustitui,ii:J; Legislai;ão e .Justt~tt 
a seguinte 

O ~~r - Nilo t:"~11:anh:\ - Sr. Pre;i
!l~nte. não Yl'nl10 ra'l.er u tn discurso ; venho 
íhwr u ma. p(\1•g1111t:t a V. Ex . sobre a.ssurnpto 
1i11. m:L•S :Llr.a rdev<L1Hch\. 

lle~ ejíl que V. Ex. in1-.1rrnP il G1mara s i os 
trat:!.d"~ <:el~,11r :t•1"s pe!o P0<lcr Executivo da 
Rcµuhl tc~ com a ;gumas nai.>õe;; csr,1-angEMa.s, 
e que e~i.üo pe11•li:n 1cs (]e estu1I<?_ por parte d:~ 
C;im;[m. foram ela bor:vlos " <'.•tno a.ssi~nados 
em bou e dern1:-:. fü:-ma. Mais pt·ec;isaroente
q u~ro '1 t:e V. Ex. rnc re.s_pcind11 {) á 0<mara 
lii f.l ' S05 clocum~ntos esta.o. 11;:. sua tnte!!:ra, 
~ssigon.dcs P'"lo Sr. P residente d:L Rept\l>lica, 
a: quem ca be 11. respo:.saldlida.de de cra.tar 
com as naçõe; estra.n~eirus . 

cas•) V. Ex. me r~s pon,1a que e,c;.c;es tlo
cuinentos não U>i:m a a.ssign:1.tm'3. do c>r:•si
dente da. (tepttbhca e sin1 dos seus secretar~os, 
V. Ex . n.wá de\'Ol ver ao l'Oder Executivo 
e~sP.s tl'atado>, pa.1";1 sei h1'e e 1\es en t 5.o poder-se 
pronunc.-iar a. Can\<Ll'l!. dos Sr s. Ucputa.\los . 

·o ::ilt . Pi :ESCDE::>:rm- Vou m.:1.ndtw omri1' a 
SeJi·ot::i.i·ià ,~t esse respeito . 
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O Eh·. Il&.rbo~a Lin:ia - Pec,;o a bekcimentos fünt~s ile p'andes dcsp~zas.sus- . 
:palavr:i.. · ceptiveis <le sél"ias l'eJ.ucçüPs.. -

o sn-P , , T 
1
. · b Ot·a, cornprellende a Cam.ar& que o p:1trio· 

De ut~detE~IDE~TE- emª pa .ina 0 no re -tismo. g!1e a boa vontade, a ~l~v~da. com-
. P . p1·ebensao dos deveres da oppo;rçao verda-

- - deir;imente republica~o., ·veem-se em sêrios 
· -O ~;r. .. Barbosa. Lim3;' (pela- or~ embaraço&, pnt'1• cumprirem o seu dever. 
dem).,....-Pedíu a. palav'I'a. para pergunt:i.1· iL . Um:i. vez que a~ Commis·Õ~•s, wclas .com-

. M!!Sa Si não OCCOrl'ê O Caso de IJOmeir-se po»tas de ·mernhros- d;t p~eudo-maic..ri<t de. 
Deputadó que·preencha.na ·comrni~sã.o de Ma- amigos do go1r ·ruo, ·nãos~ pr&occupcm, como 
rinha e Guerra. a vaga aberta por um ilius- .rrn. do seu êlévei·. com apresonta:r ú. coMide
tre representante de Minas Geraes. que. ê s.a-1 ra<;ão da Gamara. os P'_•_recert>s.que hajam <le ser 
bbo não s~. Mhar nesta C3.pitnl ha muifo~ trtl.nsformn•los em projecto;; de lei, na medida 
dias: '• . . . . . ' .. ·'~s neces~idade::; do momrnto que arraves-

E~ta. -pergunta j11stitlca-rn 11~1~. })reo<!cupa- sarnas (si e (1ue · e:osa.~ Comtr1bsues s,e p1·e-
9ão, que domin:t o 01·ador como a todos os occupam com outm cou~a que nil.o seja. 11e 
membros do partido republica.no federal. de r.ccordo com o pnrt;do que rcpt•c,;entam. ve
ver p':"o:;eguírern.com a ef:fica.ci:i. que é tlc es.:.. -rern-se livres ,1,1 opposição o· mai>< oepressa 
pero.r. os tral.Jalllos p:.rla.menl3.r1·s · pas~ i n~ll. o orado" rog;i ,i, Me~a que :>e digne 

O Sr. Pl'esid<·ntci Yc-~e em seria:> difilc11l- 'e provi1lenc1a.r, no ~enti•lo de :;nem tra?.i
dades para. 01·ganizar a ordem do dia : não 

1 
do.~ :\ Minsitle!·ação ,Jn; Cam:i.ra. e a discussão. 

ba parec~r~~ de 1:r·mmi~$ÕCS e to·1o.vio. a. Ca· ~ue esriio :": pedir_ ha ~nUltO. tempo. os pro
mara esta .]<i naquella epoca do~ seus_ tml.Ja.- .rrctos de let re ·at1 vus a con,:cripçii.o militar "· 
lhos em que os Deputa:1os de·:eríam estar ~e 1', reorganizac;;ão •lcs institutos de ensino 
occupa??dei com a. organi:z:açii.o do3 orçamontos ig1w.lmerite militar. 
da Republica. · Pe·1e mais o 01·ador que a Mesa lhe per-

Foi enc~rrada a discus:;ão sobre a lei de ti- mitta. foze1., por e:1t • fórrn:l., constai· da acta 
x:açã.o de força~ de terra. e niio está publi· dos trabalhos da c~mara que a responsablli· 

. ·cada ·no-Diario Official. que conste, nenhum d:tcle d;i taita de votadi.o em tempo e de con
parecer apresentado pela llonfücfa commi~~ão veniente discussão das leis de- meios e d"s 
de Orçamento, oJrerecendo. - modificadas ou demais leis, qnc a siLUtl.l;i:ÍO da it•'publica. 
não - as -propostas elo Poder Executivo reia- pe_d~. não .. ca~e ahsolutamence flquelle;; que 
tivas ás leis de meios. · . militam mte1~n.mF-nte sol\dnríos com o hon-

I;,'llalmentc sabe o oradol' qu~ par:tm em rarlo general Glrcerio. 
mãos da CPmmis·ilo de :vrarinl.J.a e nueI'r•• Acc .. ntnani.-srm medo de contPstação
pr~jectos sobre os quaes já 1Jevia ella ter in- r111e a oppo~içf..o·é que aqui t"'m constante
tel".posto parecer, por i~Sü qUA tempo nã.o e rn~r:te dbCUtido Oi:' diversos !l1'0jectOS de lei. 
precis.;imente o que me tem faltado. co,ritando d;L rnnt~l'ia de caila. um d~,11 ·s e 

A camnra ouviu os O!'arlores que. Cazem ap!•esentando medi1las c11paze> dP.- al·marem o 
parte do partido republicano fedel'a.L ao di~- ~overno com os meio~ de solvm· as.diJlicul

_cutir:.se o projecto de fixação de forças •'e d;irlc~-. ao ·rias~o que a pseudo·maioria prima 
terra.demonstrarem a n9ces~id<tde de ser com pula au~encin, timbrando em n;[o collabor'ar 
es~~ projecto votado o relatho á conscripção niis ~ral),,lhos 11a1·Iamenb·ri>s Que a Consti· 
miltta.r. tmçao estabelece. (.-111oiadcs. ) 

Semelhanternente, salt.'\ aos ol!J.os, e evi- A_ssim, 0 orado1· ~spera que a Mesa proce· 
dente, a necessidade não menos indeclinavel dera com. a correcçao que todos lhe reconlw
de se votai· quanto ;i.ntes. ou de se pro11un- cem, r,e modo que a Camara tenha dentro de 
ciar, no mais breve espaço de tempo pos~ivel, pol.lcosdias, c"m a urgencia r_iuc o <'.aso pede, 
'.!. Cnmara d?s Depuy<v~os >obre 0 pro- 11ª oi·dem dos set1~ trabullws, O· projectos a 
Jecto que .esru. em maos da Com missão rle 1ue O A orado_:.• . se referiu e que a opposi~·ão 
Marinha e Guerra., desde o anne> pa;;sado re- t••m sede e sede patrioLíca. da di::icutil•. ("1fuito 
!ativo a reo1·ganização dos institutos de' en- be,;i.) 
sino militá.r, porq 11e "ão ba. de ser na dis- Vem â Mesa, lÍ lido, apoiado e sem debn.te 
cussã.o do orca.menta tia Guerra,nií.o ha de. ser encerrado o seguinte 
sob a fórma de eroemlas suppr~siva.s rle·des
p~zas. que a Gamara poder·it ir ao encontt·o 
das. alleg<ições de «tie tem conhecimento. 
tanta \'ez pl'o•luzidas na imprensa adversa 
e tanta vez impertimmtrnnenle s'u:tfi':1ga1fa~ 
}lelos adversados impenitemes ó.1. moci•:ai:le 
das escolas, que a~segL.1rarn simm esses e5ta-

REQUER.BIENTO 

. Requeir? que sejam Lla•los :p:ira Ol'dem do 
dia os 1~r0Jectos. rtlaLivos :i. cousm·ipçào 1ui· · 
11tar e a orgauir.:Lçfi.o das Es ·olas ).11lita!'es, 
uma vez que ate hoje não julgo11 a Commis-
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sã.o dé. ·Marinha e Guerra coovenfonte da:r 
p:i.recer 80bri tan~ a:;;~uuíptos. · . 

Sala. das s~~sues, 21 da julho ele 1897 .-
Barbosa Lima, · · 

_O §r,: .Xa,·~e~··d::l. §ihleiira ·
Se<!undando o pi:'oposi to m" nii'~stado .pPlo me~ 
illusrre arnirro, o ·.St•. Barbos'-!. Lima, de auxt· 
liar a M:es~-"em füce tfas _düliculclades em ciue 
ella se acbtt .paro. a organização c\~s orden~ 
do dia, requeiro que V. Ex. faça 1~clu1r na 
ordem dos ·nossos'. .trabalhos_ o proJ~cto _ab-

.. oli.nc:o as Ioter'ias, projecto _que po; pa~>a~-:1 le
o-islatum foi apre~entarlo « con;;·d~rn~ao da 

· .C<;tmara pcilo ineu i..ligno ami~9 .º illustre e 
operoso ex-Deput~d" úo Dl::;tr1c1.? Fetler::i.l o 
Sr; ca.pitãode ma.regutrr<• Jose Carlos Jc 
Carvalho.' 

A.pprov:1do em 1~ disc~1ssão. esse pr<:decto 
foi remctlic'io :i Commh:sao de Orçamento ou 
de Finan~;LS, a. req'lÃedm~nto de •m dos 
membros i.là Ca.mara. . 

Como, porem, estejn..pe111:cn~e do P:~:·ecer 
• <lesta Com1nissão, o meomo prc•Jecto" .ia ap· 

:provado em· l" discu~são Jesde _o "nno pa.~
sado, requeiro haja. V. Ex. de rnclu1l-o na 
ordem dus no-sos tra.ba.ltl··S. indep~ndeute· 
mente do p:irecer da Commissão 

Estou usando assim d~· recurso que me 
faculta oR.egímento. (.<1luilo bem.) 

o . :sr. F'rederieo Borges nota 
q11e os· aínigos do governo. abandouarn 
seus lo.,.arts e füi.<!ID t!esta. Ca.mars. urn de
Sel'tll, ;U porque cão se. ac:l1em preparadus 
par;i resp~nder is justas ce11sm·as e r~e~mna· 
çües que lodos os dias levantam-se da tribuna 
p:n·l.'.l.menlal', ou p:1rque jâ llies va.e 1.~c~ando 
muito a responsabilidade da. alta ad1mn1strn· 
ção ·lo paiz. . 

Como quer que seio., n~sígnalando o rll.cto 
para. que vá impre·sionarnlo quanto pt1ssi
vel a opíniã.o 11~1~ional, o orndm• vem. na 
desempenho do se~ ma.ur)ato.a~resent:i.r m:i.1s 
um r'eque1•im~ato ~~ con>t(ie1·açao da Cama.1-<i. 
a.fim <le q11e, no devido te!llpo. os D~p1?-t:tdO< 
da opposição possam, a1•rna1~us da~ m101·ma
ç_ões nece.<sarias. proceder .ª analyse de;;ta 
admiuistra.ção que se vae d1ssolvtlm1o puuco 
íi. pouco. . . . · o que vac pelo mundo qi1 J_ustJ93-, . pela ad
ministr;iç(í.o da ju~tiÇ'<J. pul>l1ea e _t1·1~t~ e la
menw.vel, nilo tanto . peta. dtstr1bui~ao da 
justiça., mas s"bretudo pelo. P!·oc~d1men to 
desMioso, pela inclifferença cmni~o~o. <lo go· 
vel'llO par11 corp. este ramo ele admumtraçao. 
( Apoiado.1.) 

E' conhecido no paiz que ho. !JlUif de !res 
mezes vag· 'll o cargo de secreta1~10 ca C01·te 
de Appellação;. e~ q~anclo os _ rntel'e"ses da 
administra.çã.o da Justiça e dos t1·a!.1&.lb.os da-

qllelle-tribunal irisisteur para que immedía· 
tameute o ·carg•> fos~e pt·ovído, pass~ram·se •. 
tres Jo;igo:; mez;;s ~em que o cargo fosse l>l'e· · · 
enchido,. com detrimento ·do andamento ~as 
camas daquelle tribunàl e com prejui~o d~ 
cl.istribuiçfürdo serviÇo, porque os emprega.~ 
nos são em pequeno nu mero e.não tendo sido 
feita at-~ hoJ• a noml'atão,.está o luga.í· sendo 
occupado ·por.empregado· subalterno. .. · 

Sa!Je ·,t. Ca.ma,..á.. porque não se fez até hoje 
·a nome<1ção'? O facto e muito conhecido: 
pé1r11ue o Mini~tro da Justiça, por indicação 
Zlo S1'. P.residente rta Repu!Jlica,tem um can
didafo; ma:;, pertence1u.lo a. proposta ao di~no 
e venPrando presidente daqucllc tribunal. o 
de,;ernb •r:tador AlltL nio J<1aquim Rodrigues, 
,~ste, na fórma di lei, tendo pr1 •posto pess·1~ 
lle smi. coufia.aça, uru a.r!vogado distíncto. lla
bilita(lissimo. o Sr'. Dr. Anüronico Tupi
aambá, caracter notu.vel, moço 'IUe se recum· 
memlll.. niio só po[· ,na. competencia. como 
pela ri:r:clez de s01u~ principic·s- õ Sr. Mi· 
ni:,:tro du. J u~tiça, \llu1.iíndo a. lei; ou antes 
sophbmando-a. devoil'eu e~sa proposta_. iosi~ 
nuando ~'º digno J;ms1dcnte dac1uelle tribunal 
que tlr.e>se outra maiscompleta.1sto é, que em 
vez ire um .nome. S. Ex:. imdicasse tres, :para 
sobre um tlelles o governo fazerrecabir a sua. 
escolha. 

E>sa. insinua.~ão é contrária a todas as nor
mas, contrã.ria :i. signlric;ição da pror•ria pa~ , 
lavra-propo~t.-i. -, porque. é inevitavelmente 
singular•, deode que é attribmçào do pre~i
<lente do tr-ibunal indicar pessoa. competente 
pa.ra exercer o cargo. 

Mas o pr.,sident~ do trilmnal, conheclmdo 
o manejo de que lançou mão o Miu6tro da . V 
Ju5r.iça, conhecendo que S. Ex. procura.1·a. 
por to ,os os rne<os illut!ir <! soplti~mar ~1 lei, 
respondeu in~btindo pelo candidato. apresen·. 
ta.do em primeiro 1ogar e que cont1nuav<t.a. ser 
o Sr. ~\ndr,,nic0Tupi1iarob:i, e a.presentando, 
além de:; te.dous no.me~ de dbtinctos advogados 
desta e;1pital, lernbra111lo· se o orador i!e ser o 
S1·. Dr.Evari~to Guuzag-a um dess&; dous. 

Ai11dtL d~sta vez, o Mini•tr11 da Justiça não 
ficou :s.1tisfeito, por nil.u . ter .sido mdic;tdo o 
nome do Sr. bacharel Zacha.rlas Monteiro. ir
rn<i.o de um redactor do Jornal do Commercio.,. 
· Voz;i:.s-Oh ! 

o Sl-t. FREDERICO BORGKS-••• a quem se que· 
ria por es:sa. t<lrrna prom 1ar serviços politi
cos. S. Ex. dúvolYeu a :propostv. e o.te hoje 
o log11.1· tem· estado vago. · 

o SR. G&lINllu'>O BR.AZIL- Não faça ta.ma
nha í11.justiça ao Sr. Ministro da Justiça. 

O SR. FREDERICO BoJi<>ES - O facto a que 
se rehriu é publico e notorio; e o nobl'a 
De1rnta.Jo que honrou o ornaor com- o sau 
aparte.pode tambem riar testetnunho do~ ma
nejos :pouco decorosos que se tem pa~adoem-
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relaç:ío '~ no ro e11.çfío pi'tra. o ciirgo vago tle 
secret<trio daque1le tribuaol. · 
. o SR. GE:l!Ii'<!A1'0 FlRAZrL - Kifo posso da.r 

nenhum testemnu!w, .rior(1ne ignoro. 
o SR: FRE-DE1!1co:Bo?.·~ES ..-:-o nobrc-: Dopu

·fado nãn o.dó. pvrq11ê a sun re5l)On$nbílid1'de 
aovernam"én.tal oünped·e d . ter o de~a:::so:nbru 
-~om que o 01'3.dor. falia. Em-todo easo, as-,·ume· 
o' or.i.uo1' ·a. .respoli.Sil.bfüdade in_tep·a da sua 
declayação. . - . · · 

O rwbrê Deputaclo n1ío póde ignor.1r. porque 
o füro em geri\! n5.n ignor~., que o candida.to 
indíc:.i.do para SP.Cretario dt1. C(il'te de Ap· 
pellação é o Dr .. Za~llari:l<' ;\f, inteiro, c:i.ndi· 
da.w de fa(lic11ção do Sr. Pre;;:i ieor.e Ja ltepu·. 
blic:.i., sendo .a~:fün .-por tudos os mo:los preju 
dic:1··'as as p1·crO!'a.tivas lertaes do prcsldeute 

· daquelle tnbunul. "' 
für SR·. DEPt,;1'ADo-V. Ex. nilo tem raz5.o. 
ÜU"TRO.SR. DEPl:TAllO-°F.:lle é candid:,to do 

S1•. José Ca.rlos Rocirigue;:. 
o Sr.. FP.EDEl:IW noiGES-0 nobre Depu. 

ta.do in~iste em d'Z:el' que o Si-. Ministro da. 
Justi\:a fari o que tür ,Je just,i~a e de lei, was. 
o 01•ador• oppõc i• palavra honrada 1!e S. Ex. 
o f:l<lto inconcus>0 i:1c que sàu passados já tres 
mezes e a nume~.ção «ioda. não füi a.;;~ignada, 
porque n5,o foi pl'Oposto' o candidato uo peito. 
(Azm·1es:) 

o SP .. GEllL.'<IA.XO BitA.Z.It-Não d~sconheço o 
facto. mas por nàri ter sido feita ainda. ~ no 
meação, não se póde encarai' o f.">cto como 
criminoso. · 

o SR. FRÉ:oEmco Bonoi::s-Então para. que 
o nobre Deputado iuter·rompe com aparte«? 

São ~sas as considerai;:ões com que fuurh
menta o eeu rc,q11<irnu,.nto. Slle . vem Bm 
·apoio do receio qu~ tod.;s P.Xperimf!nt,'.lm por 
este caurioho que tomou o Go,·emo, _de gnlur
doar a. to 0 los os que toram sympathicos a ::r<
'VO!ta e oue estive11Lm com armas nas maus 
ba.te~do:se contra.as instituições! (Muito bem.) 

vago, e cópiadessa. prorósta ou de_ outra que 
tenJ1a sido apresentivla. · ~. 

. Sala. das sessüe$, 2'1 de julho de 1897-.~ 
Frederico Bor9es. · 

. O §r._ NHo.Pe~~a:nha-Sr. Pres!~· 
!ente. des~il.l a decisão de V.. E:iç. sobre a.mi~ 
iiha pergurita; · · 
o sU.. PRESIDENTE-:-A pergunta era ·si e~ta

vam,_assignad«s pol' arnbas ás :part~ i Estu.ç. 
O Sr~. Nrr.o Pi:çA.i':u.1.. "'-- Há um prof~ndo 

P.ri:o coosti·ucional ne>ta m;itería, que e das 
mu.i~ impor•a.nte~. o· Co11:<resso. só põde ap
prova1· tra.tadus internaci1inaes oeJeur•1dos 
p~lo .Podei• Executi-.;-o -e ~te pela Con~-titm
çii.o é o Pres:dente d<tRepublica.,; mas o;; tra.
t:wcs a que me retiro e que pendem de de
cisão do Padn.mento não es_tào por S. E:x:. 
<l.:'si'gn~dos. . . . . 

Sli ~pois do tlecreto . do Executivo, v.p
provt•nào-os, pôde o Pa.-rl~mento pl'Onuncíar
sr; pr,1 ou contra. ta.ntoma1,;quanto rne con,;ta 
q u~ S. Ex. não quer assg-ina!· os tJ.•a:tados ce
leb1w1o~ com o Chile e abre mão da. sua re. 
spo11&1.b1Jirfadc nestes •!ocumentos. . Com
pNheude a Camt1.-ra que nao pode:no~ appro
v-ar um. documeni o q u~mdo <:lle a.inda Dâo foi 
approvado pelo Governo. 

o SR. PRESIDENTE-O que consta. é isto; 
o SR. Nil(I Pt>QA.NITA.-V. Ex. a.llude a um 

Llocúmento que não· ê autllentic::o, aUudem üs 
c:redenciaes d~ um ministro pl..-nipoteneiario; 
"ia~. :P"9º q uo meça a sua propri11< respon~a
bílidade neste assumpto. 

O que quo1·emos é que o Sr.Presitlent.e ap-
1'ro\·e os tratados p11.ra. que depob possam 
1nerece1' a (lpprovaçàn do Cc1ngresso. E' voz 
publie:~ que elle não acceita. a :-esponsa.b1ll
Jude do trn~ado com o Clnle; consta. mesmo 
'1Ue ha ui vergeacia.s entre n :Min~tro .e o_ Sr. 
Piza, e que S. Ex. tambem · uao ass1gna 
os tratados ultimamente celebrados com a 
Fran~a. 

O re(lwirimento é o seguinte. (Lê.) Subre assumptos desta naturn~a, comp_re· 
l1?.nrle V. Ex; q11e a Cama.ra na.o se JJOde 

Vem á Mesa, e lido, :i.poiado e sein deb:i.te prnuunct<ir, quando o Poiie1· Exeí!utivo co-
ence1·ra.do o seguinte meça a rugir a responsatnltdade deste~ do-

R~queiro que, por iniermod.io da. Mes,1, se 
:requi<item do Mmi~terio 1la. Justiça. e dos 
Ne•ro~ios Inter·iores info1·mações sub1•e os J\•O· 
ti vos que ieem impe 1ido o C~averno de pre
encher a. vo.go. de sec1·ctario ui\ Côrte de AP· 
pel!ai;ào, dada ha._ ma.is_ c!e dous r;n_ezes, ~ b"m 
assim que o mes:110 .l\hmstl'O m!orme s1, pe:o 
prcs1t1e11te daq nelle tri11unv.l , fv1 feit:.i. a com
peteute proposto. _p~ra ;.:irovimeuto do lOf:,':1.1." 

cu;nemos. · 
. A~s1m, e1,vío uma indicação à Mesa, para 

V. Ex. submetter.a deliberação da Ca.mara, 
ouacido houver numero. A indicação e a se
iuinte. (L~J. 

Vem ú. M~ e e enviada. :i. Commtssão de 
Constituição, Legisla,,ã.o e J1J.stii,:.a a seguinte 

INDICAÇoÍ.O 

Indico que sc\i'am dcvoividos, ouvid:i, 3: Com~. 
mi~~ã.'J lle Justiça, o~ tmtados intern~c1ona.es 
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·. -pend~ntes tle deúisão do Congre~so, para que 1 Em tÓdo caso <:stü; na Ca.pital;>posso garan- . 
sejam a_pprovt\dos _pelo Poder E3:ecut!vo. tir a. V. E..-c- · · · ._ · 

. Sala dii.5 sessões~ 21 d(! julho rle 1891.-NiZo O S&. BA.nnost...Ll)L\.- C<lttfesso :\ v. Ex. 
I>er.a.nha. . •. : · .. . · ~- _ · · q_ne h!imiús \:le l5 .diaa nii.o ~ teollo Vísto • . 

. o sr. p·~~siderite ~~.A indic·o.çãO . Va.e é!.impripi ~r às~guinte 
. . do nobre· -Deputado fica. soke a. mesa. até l:I!· 
.. te:ioi· élelilJer~cão. · . ·. · -. .. . : · REDAcçio · 

o sr. BezerrH··Font:énelJe
Sr. Presidente. pol' iim eqnfvaco meu, quan
do hontem j usti_tica.va as em~nda.s sobre o 
pr•~ecto de forças de terra.. di~se que nn 
CJrdern do dia. jk tia lia. tigu:ra.do um pedirlo 
do C!'erlito d~ 00:000$ . p:i.1•"' diligen~ias pul .
cía.es; mas 11cabo d~ S!!r -~lorrn~do de que 
o.pPnas •·eiu a. me11.<:J4em ~Mesa ·da. Ca.mara, 
:Pedindo e;;te credito e que iruruediat:>m'ente 
Y. Ex. mandou-a à Commissão respecti\'a 
paza 1la.r pa.receZ", Ji.L decmrcracn 15 dias . •. 

UM: SJ' •• DitPüT.>1..00-:\I;J.is d~ trinta. 

.N . 11 C- 1897 

:Re<t,n.cçiiofina.Z do projcc'o n. :ti B, dcsteanr,o, 
que rttspJe s(l/;i-e a p1·amcçl<a d~ o(ficiacs do 
·exct·cito. · 

O Cong;-esso Nacional deeretii.: 
Ar~: 1." Na proinoç·i o rJe Ol!iciaes do exer

c-itl) observar-se-ha o seguinte: 
· § L" O p1'ee11chimento d~ riun.lquer ·;:i.,,n-a 
dos no,tos de t enente ou!• tenente e snper io· 

O .SR. B e:z rmmL fo;-1xgs;:r.LE- •.• ou mais r~s ie<·a l<i!!iU:" deo•ro de dous mez(•s contados 
de 30 e, d03da qué ja eslej11m preenchidas da data. em· que o Governo della tiver con.b.e-
as t-rma.lida~es •lo Regiment(l. torna-s>: des- cimento olliciv.l. . . 

· necesmrio o pa!"cce: da -CQmmi~s;lc. .itssim, ~ :2 . .,•Qualquer que Wja a época em que ·sa 
como eu e os meus colli:gas <fa. ma.iori:i. par· fiz~!' a. prorno<:.'io, a a.ntiguida.cfu sera cont:J..do. 
lamí!nta:r somos a<:cusados d.e tonr.ribuir p>wa dc.;de o dfa. seguinte áquelle em que se deu 
a. pl'oteli;qâo dos ira.àallH"s; e aons:a.ndo·rn~ o. ·vaga. . .. 
que a :Me;;a t em sérias dii!lculda.d2< em or- § 3 . 0 No preenchimento· <lns vnga.s l'e!;u!
ga.nlza.r a ordem ·do d ia. cor1sta-pdo me•rno: tantes -de pi·omoção, a. a.ntiguicJade -serã. a. 
que tiilre;: :una.n!Jii. ·niio· !wja tr1tiJ1ilho, · 1em- .oi~ma-. 
bro est·• projecto -pa1'3. s~r posto em.ordem rio Árt: 2 .• N;í.o havendo ofilei;it éom os :equl· 
d1a.

1 
_porq~e o ~ovem~ dey-J · prec.i~a~ dB!<~e sitos exigidos eni lei. a prJmoi;ão só terã. lo· 

cre1:iro,, n;i.o ebs,aat~ se _u1ze1: qua eote d_r· gi•1• depois de sa.tisrazer-se es,;a. e:i.:lgencia e a. 
nhell:o e pa.1·a. :n•wter. a espionagem,. Se.ia. a11ti••uid·~de s<!1·â. con.tud~ UQ d.ia segü.inte. · 
eo~o f~l'. pr1.•c1samns . tomar conhr.ctmento áqn.âte em que to: e!la ~tisfcitl).. ~, 
de,te ~~sumpto_. Rectiffrnn<lo. port:i~t~, a .'\rt. 3." o. .. otnc io.es e n;•:1 ~;is. que a.unua.l· /ºl.. 
parLe do meu . d1s0;ur·so de bt.nte11~ . re.a.ti•e.· mente coucluir~m nas ·llSCOlus militares o · · 
n:ieiitc a. este credito. lembro'> que e de neces- cu-rso de s.ia. arma., ;;e1•âo considerados como 
sul11de pl'l: o na ordem do ~1a, declarando que tendo aú•iu il'ído tal habílíiaçã:o em . uma. 
estamo~ dispostoB a. traba1ha.r • mesma. d:i.t;l. (LUe se-rá 21.qU<alla. em . que se 

O SR- .P1~esmEsn:- O pedida do nób1·e 1 tiver realizado a ultima prova regulauientar 
Depu t.ado ~erà tomaclo na d~viàa considel":•cào. na. de vida. época. 

§ 1. • Es«1 disposição e applicavel nas me..<-
0 §Jt" . B;.u.~bns.a. Li!na (pela o-rdem) m~s condíções àqoelles que adquirirem tal 

-Sr. presidenie,·v. Ex. não r esponleu á. ha.bilita~o em se;unda época reguli>men· 
~r-;uut.3. q~e\l üve a. honi·a. de· razer a ta\'. 
Mesa.. pergnntei si não é o caso de.. nos ter· § 2. ~ A's praças que se h abilitarem para 
mos d() RL·gimento. . norne:tr-se um Sr: sGr iiome .. das alferes-alum:nos appl1cam-se 

. Depu.ta.olo par;i. pl'eem::her a. -vag;i. do Sr . Au· tambem as diSJ,IO~içõ~s do pre~eute artigo e do 
austo Cle:uentino, digno re(Jresentante de seu§ L 0 . • 

Minas Geraes, que ha mai; de 15 dias esc:·~ Art . 4_.' Ser-;io graduados no posto-ímme:· 
ausente. a.brindo um sensi"el cla.ro na. COni· dia.to, de a.coordo com as disp~ições d3' pre· 
miS.•âo de Mai•inba. e Guerra e ímpossillili- ,;ente lei , os chefes de · cl3..~ de cadn. corpo 
tando o proseguimento dos respectivos tra- ou arma. · .. . 
balltas. . Art.'5." Revogam-se- 35 disposições em 

contra.1-io. · ·. O Sn.. PRESIDE~TE-Devo declarar que o 
Sr. Augusto _Cfomentino ~e acha p1·eseilte e 
creio que ·este<;e hoj~ n~ Ql.ma.ra. • 

. ªª"'",." ,._ ·lil . 

Sa.Ía. das Co.m1nissões, 21.de julho de 189í. 
-Gt<ed~ll~i! 11Zo1o·ao- Jmmicio rk: .Ag_uia1'.- . 
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Vão a imprimi_ros s~guintes . 
·. ' " .. ' .. ... .... . 

Em proj~cto se•õar,;tlo; ~. Commissão tJ-ro
cn1·f~1·á to, na1• effe.::tivo·· o pc!l3:'.l.mer1to do Se-

PARECERES • m.do, no ;;e!iticlo· ;ie ·a.rtend'=r i~s .iúHas 1•ecla
rr.açÕPs dos ~.JumuQs da. E;coia ·Polytcclmic:i.. 
- Sr-l:i d:i~ Commis~ü-:s: e~1 IG àê .h:116 de N. _32 A-1897. 

p,frecCr sà?n·e_a enúmà<; of{acc1'.dà ~ir: . 2_" di.<
. ci1ss,i o ao 1n·o_icc!n .11. -:J:i. de>tC. r1"mo,- rp 1e 

ílm a.~ foi·ças de r~1·ra t,-,wa v exc1·âr.io de 
1.808. . - . 

·1~97.- Edwo·ào ele· -H~:·;·(;rln. presir1ente.-. 
-lnb:o de ·:,tbi-1"!<.--.,-D:'_. 31ai!'!f"Ílo:• Go·:çal;c:,,- _ 
•./,.;·ti r._.. -.!1.mim· _ -Rl'ldri,;irn.<: Lim" • ....:. Lcmrnr-

• ine.~B,;rYJasdes D:'as.-·d, Godoy. " 

A Commis«ün de ]>lo r·inh~ e Guer.r:!.,. :i cu,jo P1·ri_jc.~to. . ~i. 12 B, de 1896, dez Cama;·a dos , 
estudo foi µ:·e~ear.e ,, emenda d.i <?.rL. J· .du /J~p-<l.arlo~. _IJ•<e conce•!e ·ao.~· al1•mn'.'s .•lo 
J?l'r•jeeto n. 32. do e_ or:·ente arino. fixando_ª~ 1 · ~ ~':·s~ .. ·:1•?e""'r _'1_ '~~ P.icu~dar!e: ~e Di~eil<i, 
torças rle terr<1 para o exercício de 18-ê'S, ·'"u' ·~i.t..dos "~te~ ,fo lc, ~ .. ,,fif. ~.,o lle 
elevando 1le !.ZOO a 3.dOD 0 ~Hmei·o de º':t;"b'"! de 1?<?"· o !JO:;a das_ ?'C!Jaltas da: le-
a.lumnos das esc111:is milir.a.1·es,1•orno meio fat'i\ gi~:açrw "ntci·zo,-_ 
de· prPencher o~ clan·s 110 exercito". 6 de . p::i.: 
recerque a emenrla nito ~ja app"o'l·ada no· 
injusta. em •1esrn·op(lrç·ão com o no~>o e;-;'er
cito. e cont.ni.ria aos nobres e elevados in
tuit••s daq1Hla institnkão. aggrav:indo além 
dis.so os corre~ publicoscom despezvs ex~ru-
ordinaria!i'. · 

. Sal~ • 1a~ sessõe~. 21 de julho de ]897. -
Jle!lo Rego, presiden te.-Jiarcolino ;1'!01~1·«". 
relator .-Jci·oiiy;no Jfont8iro. ' 

Emenàa a qt<e se -1·eferc o parecei· s112Jra 

Ao ~LJ·t. l" § :!0
• em vezcle: - ate 1.2"0 

praças-digu-se: até 3 ,000 praças. 
Sal1t das sessôeõ, 13 de jullw de 1891 .

Ba1·àosa Lima. 

.. ·N - 46 "'- 18~7 

' Emenda do Senrrrlri M p1·~0cclo ii. 12, 13 de 
·:_ 1>-9:3 , da Cam;:;·o. d~-' Detn<tado.<. g1u1co11ce1le 
· ''°" l1lwm i1ús do ciw-'o s•-'riei·io» das '{acul

dwf(: de dircftú. i;wtric11lad os ai11es da lc• 
n. 3 14. de 30 rfc O"ti•ln·o ele 189:'5, o :.o:;o 
da.~ 'r1;r;nUo.s da le9islCc~(io anteí'ior·· .. 

A Commi;<~ão de lnsi.rucçõo e s~ndo Pu
blir-a., a quern f<··i preseni:e a. emenda do Se
nado á. propo;oição n. 82. ·ile li'!!l6. desru Ca
m11ra, emenda que tr>rna. extensivu~ ·ªº' 
alumnos f!~ E'coia p,l(yl:(>•·hnira as l'l";:<nli;u. 
d11 lr!!1sla<;ão 3ntel'ir,r. tanto em i·eh1<;:fo i<s 
epoc~s p3.ta a~ inscrip1·ões e ~xanies. -como 
e'.11 relaç;io aos i:-xa mes e á. f•·rquencia. cour:•·
r1Jras ao~ alumnos do curso superior 1l;i.s F;t
culdades ''e Direito, matriculadi•s a11res da 
lei.n. 134, úe 30 rle outubrnde 1805, ó d<! p:t
recer que a alludida t,men~a niio s .. ju. appro· 
vada. 

A 1líjíet·en~a de regimen das rlua.s <li>'cipli
nas torna ioapplica;cis a.os :Jlumnos da 
fa~ol:i. Polpedrnir~ a,; r1·gHlia~ que a ld 
qwz garanttr aos dos curso~ de direito. 

o CODf!l'1'$SO Nn~i1111:.'I rem]t'e : 

Ad. ! " o~ :i.lnmno~ ilo r.Ul'.SO S'•perior das 
Facnhla.nes •le Dil·f'>itn. mat.1·ic11!:irlo~ ante~ rla 
!d n. 81 <1. dP :líl rle n~it.nhm rir. 1895_ .!?07.:tr;io 
rins l'P:!:),fi:i,~ fia le~~~!:i.çii o ant··rinr. fai:ito cm 
··~ln.0~0 fis 6poe<t~ p~ r·n, a~ 11i~cripçõP-s ~ PX
:l.1ne!': ~orno em rela~ã~ !!OS e:..:a.mes e à frc
r1uencia.. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con~ 
traria. 

Cam:ira. dos D!'pui::~rlos. flD 4 rle r1e;:em'hro 
d" 1~96.-Al·thvr CP.<11.r Rio.<. 1)''l'$i1lente-
G11ndúlo de Olfrefra Lin.• r!e Va,·concelln.•. I • 
SP,.ret aric.-lo,7o Coelho G. LislJoa, 2" secre-
t-lrio. · 

l?meY1rla ào Se,.,tulo ao rw•.fect.o ~1. 12 R. rle 
1896. d,,_ Co.m11m dos l>cput .-.dos. q>'e rlete1·
n~ina gnc o.--: l~lu-rn"'º·~ do C'•rso s1.1,pPri1J1' rif1S' 
Fticvldarlcs dt; D fí·Pilo. 111a.t1·icuf(1d,.,.~ ardes 
rla z,,i n .. ')f4. d e ."JO de out"r."'n rle 1RD5, 90-
:;arúo dlJS 1·~f!a lfo.< da le9i;;foçc7o anterioi·. 

· Accre~c~nte-s~ or.•'e cnnvin : 
Art. A di,;posiç~.o rkst:t lei ~era iguai-

m~"r.f! npplica.YPI ,.os· aJi:mnos d;i Esco!;t Po
lyreclin iea. que 8e acharem ern situa.çã.o •Lna
log"' nos d' ·S cur~os juridic·'S. 

Sena:' o Feder-ai. cm :?3 rle junho rlt 1897. 
-Jfanoel. Vitorino Pareirrr.. pre.-<i•1ente -
J o11l:i.n de O C11111111la, \" s~~r~t.'l.1•:0.-Josê 
B·rnartlo de Ncrleiro~. 2" s~cr·Ptado. -i'nu
liilo .!nf.io .;t</olpho !Ioni., ::ervinrlo de :~" SP
,.r~ a• io.-Girslavo Ricliaril, sen·:ndo de 4" 
.,ec1·t:taritJ. 

N. ,17-1897 

f)ro-:irlencia ."r;l1rr o )Jrecnddmc~•f"n <los clct'J·os 
cxi·l<'nl_es r>a)orçrc í?r•t:íll. 

li (';ommi'-;;fio <le_ ~l·i·inln e <Tn,,:rr<l, :1ttA!l 
d~udo ao riue e:x:riõe no StJU rela~orio o Sr. 
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:Ministro da <Màrinha .. e .consi1eral):lo " ne<::· s
si1!~11e tle >E'1' eouverlirlo em lei ·o art. 2" da 
proposta Cio ~o~·áno .sõbre a Jh:;•ç:i~ rh~ forçi• 
oi1.1·a 1, riu.e ·11.i1 Je<:IJ;.:ado p:-•.J'a. conotLlu1r tiro-

, jecto. sepsrado, . pl'qpõe · que •: ~eja adOJ..l_tada a 
:s~g~mteresoluçao: ·· · · · · 

<lo niodo mais con~eotaneo conr o intuito de 
stia. ·cr·ea'ção, · não · alterando a. despezn _que " 
act11al meu te sa fü.z •. . . .. . . . · · 
.,,§ · 10 :0 A ri.;ver os :regúlam1mto> dos .cor pos 

llt· :vLifoiaes mat·inheiro; e &r.titices · e das bri- · 
gad;;s .de fieis;' escreventes e iruermeiros. D(} · 
sentido de ho.r~óuhá.l'os com as dfsposiçõei 

o''CónRr·esso.t\a.Cio!!o l resolve : que ~~g4!m a. especie, não alterando as ver-
. "\-rt. i~·Fic.1 o. P·:v!er 'Execui~o autorisado:· ba., ·or1:amenti11·ia.; .· · · · ·· · · · · . 
· · . .. · . · . · · . · .. Art. 2.·0 ... 0 • O\'~erno~ nos contractos de sub· · 
_§.1." A .en.g:i,pr -_ou_ .~~e!lgaJ<''. pn;:a. ?, .. sei:- veoção :i.s com_pa.uhi~s de navegação nac~o~ 

v1ç~ da ai 1?"·1d1L ~ P~:.~o,\l .q.~iti fo~ 1:eçe,,,,,\~l?. oaes. 1rnpor;i._a.. est>~ a. obrig-... ção_<:te con-;t1·ui
p~1'.~ p1 eeucher .º" ::1·11 º·>, :xi.ten.~e::._ ua (o.~~ r~m seus n&\' tos_. ?- JU1zo do .Mrn1stro. úa Ma-

, !l•\.v a.l._ C_?~ os ' encimen -~" , Cô'.lsi.,~ .idos, n,u; nnba; para. rerem ~rma.d~ em· cruz.adores, . 
10. trocçoe:; que nevmp.•1• l.3 .n ;i. lei º·· l~{ B. no caso"•~e e-ventua.lldade de rru1-rra ' · · 
de B- ~e .1ulh\• cJe 18\J:}, 111•· 11os <JU;•Dk • nos ~": Ar-t. 3." Revoo-a.r.n-sé as"· di~po;ições · ~m . · 
e 2"• sargentos, qn1~ fH::rc"b"ruo aquelles 6"~ cO!ltra.l·io. "' · · · 
mens:tes e e~t - :s 60$000. . . _ . 

§ 2.0 A conci::der os. mesmos vencimeuto.s ~1.la. das Com1m~soes. 20 de Julho de 1897. 
:i.;; praç:lS, <J ll<l tendo co111plet.ulo v tempo _ ,iJell:' Rego, µre.;1dente e relu.tor.-J eronymo 
le;:al rio serviço, nell" coutinuareai sem en- Mor. iewo·.-Marcolinc> illo1wa. 
gajameoto. 

§ 3.• A. fazer· e:x.ti~nsivo aos musícos do 
corpo de mi1rinheu·o:,; oucinnaes a gra titi
C:•ção e:otabelecida no art. 2• do decreto n. 74A 
de '.!O tle dez:e:nnbro d () 1880. 

§ 4.• A abon .. r a gra tidcaçiio diarht est<l
belecid::i. p~r aviso de 3U d e niarç~ de 1 8~-2 ás 
riruças dos corpos de niarinlla, quaudo em
!J~rc;1da.s cm1 pa.ii e:;trange.ro. 

§ 5." A. coucedijl' aús n1ári11heiros naci"' 
nae:; proc~d.,ntcs das es~ola.s dt <• prendizes, 
que ·cornpt.,tar·em ciuco aoúos de >el'Viço, sem 
.nota que o~ clcs:lilooe, uma gr.1titicação men
sal correspondente a. metade do . solclo d" 
cla~se a que pel'tencerem. 

§ 6.0 ;. expedir rt>g11lami>nto para. s. exe
cução do prt-visto no art . 87 § 4", üi .firze. da 
CousLituiç:'lo, que i111põe á. marinha metcaclle 
o. obl'ig;;•ção de l'Otrtnbuir po.ra o p.-:;~o<>l da 
a~tnad:., merliante o sorteio, observadas as 
chusul:1s seguin tes: 

Yeem a l\Iesa as seguíntes 

DECLAR AÇÕES 

Declaramos t er _votado pelo requerímeo.to, 
pwinuo· inrorma.çõelS sobl;'.t as nomeações da 
guarda'nac1uni;il no Estado do Paraná. . 

Salti do.s seS(!ões; 21 de julno de la97 .
Gale<<u Canalhat.-Franci$co<lt1cerio.-Li<~ 
d.! l:Jarros.-Cüs~miro da RfJClia •. 

. Declaro ter votado contra a. ·liceoca com or
denado a.o Sr . Luiz Rodolpbo. Cavalcanti. 

Sala das se5!,ões, 21 de jll.l_ho de 1$97 . -
Fra11cisco Gli e<:r io. . . • 

O Sr.·'Presidexi.te - Não h~vendo 
nnria m11rs a. tratar. d~igno .pani. · a·m .. nllã. a 
~egumte or·dem. du dia: 

11.) O sorteio e<.•m:yrehenderã os m<ltricula- · 
dos p:i.r-a a marinha m<:rcs.nte nas cup1ti:.u1a.; 
de pvrtos, li ue tL ve1·t-m· 16 a 30 anuos de 
i•.la.de, excluidos os machini6ta.s, os pilotos ~ 
05 que forem j ulg~dos inc~ pazts :pa.r a o ser-

Trd.balbe$ de commissões . 
Levanta-se a sessão às 3 horas e 45 mi-

nutos. -

viço; 
b) Ca.da. ca.pi~ania contr ibu irá com um con

tiogen te propoi•cions.l ao· numero dos sei:::; 
rua tricu lados ; 

e) ó,; sorte:1do5 se1•v ir ão durante tres a.nnos 
na <\Ctiva e dous na reserva. 

54n SESSÃO E~! 22 D'.E J1iLRO DE 18~7 

§ 7.º R~!uzir a doze as escolas de a.pren· Prc~ide1tcia dos_S :rs; Artl;ur Rios (presidente',· 
dizes marmbeiros. · . · 

§ 8." Equip;.rar, 00 tocante à t..~i ra., os cor- · e Jillio_ de Mello (t º ~ecretario) 
pos cie marinha ao~ n;,v1.1s de· !• cla~se e ns .. .. 
escolns ·le s p1·end1zes "ºs navios de :;' da~s·' Ao meio dla p1·ocede-~e li chama~a. :i q ue · 
cow a consoquente ~Up(Jressã<.1 <lu. quota. ·p ,n a j .respr .ndem os St$. An hul· Rios. Julio de 
criados. · · l ~lello, ' C...tlo~ -'e Novats, ·Alvares Ru bião, 

§ 9.• Alterol' <> reg.ulamento cio corpo de· Silva. Ma.1·i.z,Silver io Ntr}'.;Ca.1·los Marcelli..no, 
infantai'ia. de · nmrin ha_, alim de orga.ni~al-o . ·Albuquerque Serejo, Amorinf :Fig-ueim, Theo~ 
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tonio de Britto: Lui;; Doming-urs. Edr,a.r 1o ·,1;. J Seg1~ndo ~~ lê no Dia!";"º do Cangre~so, 
Beri~<io, · Hanrique ·.· 'Valiadares. ::.ra·,·(:(ls di: t10u'l"e um;l in(~ac~·ão. inJfacção -;irolunda à.o 
Ar1rujo. Pe·ctr·o Barge5. Bezen1l Fouten(·ll ..... 1 Re!.'.irrwn~o. na. deliberru;ii.o tomada. ·· 

- Ildefonso Li!ll:L, l\fat•inho de And:·,\dc>. Fred<l- Diz. o l>iMio. do Cortg;·e~so· .que . a;indicaçi).o 
rico·.Borg~s. Au::;usto Se•eto, 'Josê Pe1-.:grino, ficou sobre a r•!es.i pi.r.i. ~er ulterióm1ente éle·.: 
Tl'inda.de. o!poilonió Zenaydes~ AfT . .ia~o· Go~Ui.- li_berada ~ 1·espeit.i della". . · · . · · 
C<>elho Cint1·a, João Vi~ira, Al'Lht::• Pr:lxoto. O arr... 1'l2 d~te['mina que as in;Jicaçõe~ li
Roc11a Cú.,a:lcanti.· A.r.-ujo .Gúes, Roddµ;ues •. las v[o á. Comrn.is~ã.o 're~pectiva. Poi-· canse· 

·· Dorl~, Seabra.. c·rancisco · Sod':'é,' ~fo.noe; ·cae- gw·ncia. peç'o a V. Ex. p1·ci~i<lencie no se:i
tano. V~rgt1e lle Ab1·t·u~ ·Am:·philopliio. r:o:!ri- ti:l1° de sr-r e·nvia.rlaa ind1caç;i.o,e :ier feita nos 
gue·s Lima. Toientino iio.; Sanr.o:;. -P,.['o. nh<•~ A.nnae• a nôcessa.;·b cor·rigeadti. a es~a pr1.1•te, 
Monteoegr_o. Juse 1!1.!rLinho, HE're: ia. 0.., Si. qlle, .me par~~e;uão i>uona muito o m.odo P'-'1' 

. Augusr.v rle Ya>con~eUüs. Raul Ba:-rosa. Fe-' que. e cumpr[do o l.{eg1mE>mo pi:la Me~<i.. · · 
lippe Cardoso. Por'eira t.l.o~ Samu;. Fm:seca 
Po1·t.ella. Nilo- Peçanh;t. Lennel Li•reti. D"'" O. l§i;:·. Pre,,.iidente .;,.- T@ho a in-. 
cleciano ele souz!l.. Ponce 1'.c; Leon, ~1a.y;.·ink. j ·r, rwar ao no~re Deputado que, de áccordn· 
Almeida (3ome,;: ~rendes Pir:iei:itel. :!oão .~,uiF.. I co.w o ~rt. l_l2 ilo, l{e::,1inento :. indicação já 
Cn.iT<1.lho Mourao, \'a.z de !udw, ?.-1- •t1te1.'o de fm enviada a Commissao respectiva. · 

·Barros. 1111ef0mo AJ-,•im, Lui~ Dr.tsi. Ton- ! 
ça.lres itamos, Alfrc lo Pinto. Oc;:i>"ia1~:i de O S~·. l!3:ezerz•iil !Fon:teneiJ<e -
B;·ito, Al'l'o.1·0 Botelho~ Leonel Fill:''• Fe!-:eil'a Todos quanto~ esti"'eram aqui JJa horado 
Pires. Roclolphu Abreu, Theotonio de ~'ii1ga- ~xpeditnte Yíram que ell ta.mbem pedi :i. m:
lbâes, Lindolpho Caetano. Manoel Fulgêncio, dusio na. oidem do di<>. de hoje, d.o project-0 
Eduardo Pimen~el, !--~in. ar~ne, G:ü~ã.o Car-1\'Onccdelldo9U:OU0$'0'JO, para cte .. ligenci.as po
val11al. G1·anade1ro Guunarae~. Dc:11mgc.~s d'" ·licrae.'O. 
Castro , Gustavo Goriof, Costa. Jllnior, i.-er· Embora niio tivesse feito o requedrnento 
na.ndo Prestes_. _Edm:inrln da F· ;~seca, Pnu- po:r escL·ipto, comtudo acho que, ;i.o menos, 
li no_ Ca.1•10:;, º''t<ito Abrantes, :ioh·o;;s de Cr:..strtl, as lllmhas pal•t vras .devfaro. licai:· con;i-
Luiz Adolpho. Xa.-,er do Vaile, ,\!cncar Gui- ~nadas. · 
ma1·ães. Brazi lío do. LU7.. La.,:ienb:l. Lins. 0 ~ p · · \' NI · - !i · 
Paula Ramos, Francisco· Tote:.itmú, Pedro · dt.. RF.SlDI:::'\Ts-.' . I e:sa. nao 01 rn.nu-
Ferrelra., Plinio. G>i~at.lo .. GtüH1m, :·.Iarqal ~a•1? nen_lm~. ;-equerH!lt!~.r..o n~te s_ent1rlo, 
E~obar, Vespasiano de Albuqucl'que, Campo:; c·w·~. 0 _di-cu1 ~0 do hvu.ado Depuw.t.!o fl. 
Cartier e Cass;ano llo N'ascime::.to. :.i.Ia no::; A1'naes. 

Abre-se a ~essâo. SR. BEZRRluL Fo~TEXELLE- :Mas ne:i1 l;so 
~stá ; e pur is~o tiz a :·ecr:unação. O trau
sumpto não falia n~in neste peq_ueno io· 
ciJente. 

E' lida e J?OSta cm uiscussão a acta. 

O Sr.Xilo Pet~•a:nl:i.~-: diz que,embora 
ma.i:3 bem inspir:i.<lo., a <r~ci.,~o da. ~-lesa so· 
bre a import;<ni:e questã-0 de direito con
stitucional l!Ontem aventetl2. e relativa. :í. 
res~onsa.hilid;i.de •lo P«der Execntil·o D<.>S tm
tados internacionaes.nào !iJl.entretamo,~• que 
proforiu o Presidente <ia C:a.m<rra. 

Toda. a a~sembléa viu que indevidamente 
foi a inrlica.çã.o oul1mettida a debate. logo en
cerrarlo, quando o Regim<'nto impunlio. que 
fos>e a sua mate~·ia envfada á Commisi;ão de 
direito. 

o que precisa a.ccentu~r e q12e rião pódc a 
Camara dizer sobre os importantes tratados 
celebrU:dos com o Chile e com a. Fra.n~a., sem 
que o Poder Executivo re>ista um .e outro 
documento das solemnidu.des constitucionae:; 

0 Sn.. PRE:SIDE..'iTE - V, ex. sabe que a 
actu é apentLs o l'e~umo dos debates do dia 
<interior; e pari~ os Amiaes vão us discur, 
sos cm11pletvs. depois d<' re'l'i$tl1s pelo orador; 
e, ness« uc~1~lão, !1gu1-.. mi. o 11 e V. Ex. · 

o SR. BEdIBIUL Fül"TE:>Wll - A explica
ção nu.o me saLí~fo.z ; ln:.1.s eu me confo1·mo. 

O Sa. P1~Esrni,;1....-rE _.: Na.· pagina 885, do · 
Diarzo dr> Congres.'r>, figura o que V. Ex. 
!Jontem aveutou n'esta Casa. 

O SR. BEzimRIL FoNTE1'ELLE..:.... Ate a hora 
em que ·sat1í de minha casa., iião tiuba çhe
gudo o D1arfo do C<mgrcsw ; por isso não vi. 
Desr.e que e~ta, fico satisfüito. · 

precis:i.s. o SR. PRESlDEXTlil - Jà vê que V. Ex. não 
E~pera.. pois. com u~·gencii).. a palavra. àa tem razão. 

Comm1ssãu. tJfüito bem.) 

0 !!iiõt~. Á.ll~U,..tO de . V-...,.eon
eello:,; - Sr. Pre.;idente. sobre o ponto de 

·que aca.ba. de trntat• o Sr. Nilo Peçaul1a,. pre
. ciso dir.e1· algumas palav:rn8. 

Em seguida Ó appro,-ao;.i. a <1cta cl<l. 'se~sffo 
;mteced~n te. 

O :Sr. Presidente - V:.i.e-se proce· 
der ó. leitura do expediente . 
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o S1·. -~ugu~to ©e-V:ero:. (Pézo. : :9 '' ·sr.: J1' ·se~reta~io ll~~c~~:e :; ·' 
or'C7em--Senl1ores_. ·eu _não . r~o~~o ~-·.c·on)ecaT" 'ieieu!a. d.o seg-.u!nte ·· ·-
como meu bom·ado collego. :pelo ·mo de: Ja- · · · · • ·· 

; . n~iro _que f~lloulrn 'pouco, rla.nü,o]larabens á. · E:\.PEDlE::,;TE 
... ·>Jmnha•fortuno.; bem_· pe.lo. ·co:itrario,-'·ter;ho 
: razões pll.ra roe rlii.r pe?,:imes. · · . .. · · .. ·· ·. :ofü.cios · ~· :· 

· Ha. .cerca <lc um mez qu_e ·tiva n honra de. · · · ··. 
:i.presenta.1' á ronsideradio -da. camara: .. um .· Do _Sr·. 1° Seéi·etarfo ào S:>n&dÓ, de 2r do · . 

, requorun~nto pedin•lo inf.1rmaN•;s ao Governo. corrente •. tvansmir.tindcas·emcndas do Sena.do. 
oohr,. nr•gocio~ da marinha. . n. jiropo.slçã1~ •)esta.Carrmt~).;an;orizan·~o o Go-.. . 
· V. E~c. t em :successiv;•nl<'nte preterido"a verno a ab_i;1r o c~e1hto de. 132;~~9~, SUI>- . 
dis.~tm.ão desse l'~querínwnto, coriee<lendo P. pl~mentar .ª ruhr1"1l. r. __ 33 "º u_t. 7° da tal : 
palavra a diversos or~dores fo~aript.os no ·º·. ~0>· d:~ .~O de dezernbro de lSO;;. -.A' .Com-
axpedi~nte-. · · · . m1~sao de O!'ç:1P.'!ento. . .. 

Nã.o ara i>:~h . ;J. ;rraxe em ou.tr11s se..<:Sões. e Do i\1i11i!lter io da Justi(a. e í\eg(~ios ·J:ite-
por_isro ,-enho petlir . hoja a v ·. Er. q ue ·~e rion~s dt: 21. do car!•ente, .envia?Jdo a seguinte 
digne pôr ~m c!iscussã.o o r equerimento. 
para qu~. enc11rrll.u;\, ella .. ~.pp:;:·~rvaló ou não, 
o requ~runento · [J<.SS~ · ~eguir o sen 1l_estino. 

Espero que a. Cnm:i.ra o approvar~i. porqu~ Si:mhores Mernbros do Congresso Nacional. 
pretl'udo C'='inen<·ia.1'. oad11 mais, r.=1d:i. me-· -Submetfo á vos·:i. consideração, tifim de 
no!'. que dous e~candalos :praticados pelo Mi· que vo:> üigneis rei:ol>er sobre o assumptl), 
nisterio da Marinh~. · t• in1~ I u.i;:L exposlc;~o que me ~rpi·~~entou o 

)Jin ;strq ela Justiça e Neg-ot:ios · Intet·iores, 
O !!ior. Presidente-A e:i::pos i<:ât) de;ncustrantfo a n<?cess:dade de solicít1w-se 

que acah'l. de füzrr o hom·arlo Deputado ll<'lO t!o Cocgresso N:•doua l a concessão de outro 
Rio Gmnde ilo Ko1·te pode dar logar a rnn- Cl'edito esp.;cit<l de 2.1: 0(;1)$. pa.l'a :pagamento, 
por-se que <la. pal'te da ~'!€-sa tem llaviuo'o .no r.ctual ('X•·rci"Cio. dos ordenados ele ms.is 

. prop~si:o de iot11nompe:r-se a. iliscassíio e ·dez map:i~trados, cuja a.pos,.,ntadoria fot~: 
"ulterior votaç.iio dése rcquerim~nto. 1-liio ha n.nrmll:vln. Capibl j<edera.I. 20 de julho de 
tal. . . · · · JS~i.-.,...Pr11dcntr. J . de Noroes l?ai·ros;· Pre~ 

· : ~~ M~~ tftn procuritdo cingir-~eis pr~?.tica.s ;;idente d:i R~puhlic;;..-A' Comroissão de .Or- : · -~ 
:i.rl~ptad:is r;ei>ta. _ca~a; não póde ~reterir ou çarr.ento. · · 
d1~1xar de aar a. -palav1·:1. aos oradi>re1< ~ue se 
lnscre;em, pnra. suhm;.i.f.er â disiu~siio " · Do · Minisierio êa 'M:i.rinha. de . 19 do 
raquei·im«nto cfo nob1•e DeiJutadr>. 0 qual est:i CÍ)r:·enie. en vi"ndo o requerimento -_ em 
r.diado. Si a~im prn.tic:1sse . . lcrirh a>< pr:i.- que o cil'urgiiio ;lc-: :!• classe ~p·tão de mar 
xes :ulopt:•das. rer ir.do t:uubem 0 direito de. e -gue1•ra gr:;idvn.d,., · Dr .. Joaquim da Coi;ta 
out.ro1 ~epumdo~. ouP- !'5.o ;g 11:1es ao nobre 1\nn10e.{ pede~ · ell"ctividah~ do · posto.-
Depulaoo pel(I filo· Grande do Norte·. A' Commis....:ão deMariuh:L e Guerra.. 

Req1;erin:enlo 11os c:npregados posta.es do · 
O ·si-. Au~ul§to Severo (pelo. E.~to\.llO do P::r:i.. p~ 11 indo augmento de venci

<?1·rle111)-.Peço a V. Ex , que me . dig~ o n:cntos. - A' Commi~siio de Ol'ç:1.mento. 
q.ue re~olv":u. & respeito do requerimento: 

·s1 elle· contmu:i. guardado ou si entro. em Jis· · Comp;il'ecem mais r-s Srs. :\u~usto :Mon· 
cu~são . O requerinwmo está 5c.bi·e :t Me.."ll v•nt>gr<•, ~1.-tu1 Bo.<.-ll:cr. lh·b:.no ::5antos. Ro
_ha m.tn to t~111po e de•e1•iajài· ü r sirlo pn~to· di·igues Fe1·nanil~ :;. Gueilellrn. ll!ourüo, Tt<VI\· 
em ihs~uss;~o •. mesrno porque ha \tm or-Mloi· 1·es · de Lyra. Fr::incbco Gu r2e l. Per~il'N. de 
~~scrip10. Creio que e 0 que pr.,ceitua..o Re· Ly ra,M:ihquias Gnnçal\·es. Cornelio da Fon· 
gimeuto. seca, Mm·eirú. Al1·es, Mi::u1il Pernambuco, 

.Ju•encio ele Aguiar •• João ile Siq ueira, Ange1o 
1) ~R . PRESlDEN~-Não_ é est:?.. a praxe ~ero. Olym[)tO Cam1 os . Gemiuia.no Bmzll, 

seguida. A M~a. uao esta. innon1nc!o 1-'l'c.ti· FelisbeHo Fl'eire • .J::ixme Villa.s·Boas. Castro 
· cus. V. Ex. t em o direito de requerer ur· R~bello, ·.Mntun, Tosta, Paula Guin1al·ii.es, 
gencia. G:tlú\no -Loreto, Pinheiro . Junior,. Jel'L>nymo 

O SR. Auausro SEVERo-Ent5o estou rlis· Monteiro. Tot"IU:i.to Mm eira.. Belisario de 
po~to !!- fic:tr a.te rna.i~ tarde p:n•a pedir ·pl'o- Souza., Barros frnuco .Junior. Campolina . Ca- . 
. rog3çat>, aflm tle ser disouttido.? m~u requc· ll1gi.ras. ·francisco · Velg;1, L.irnouníer Godo- . 
r imea.to; fr;~dn .... T1·lli>~ tl{) 1'tenez~s:. No:peii'a. ..Junior. 

Me.tta . :Ma;;_hucle>, Oleg:•1·io f.fodel. Rndopl:w· 
· · O S:i:. · Pr.EslDE:."TE-!i:' .. ú~1 r6Curso regi· ·J-'1ti:1:;•0. ca~emiro da Roct1a; Lu ea.s de ·&u·1•os,. 
!lleDtal que v , Ex. tem ~ F1'3.ncisco Glicerfo" Rooolp lio Miranda;-He1·- "~ 

. . . . -~ .. ,'.:):ifi.~ 
.. . . 
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· .t!i~n~ild~ . de · Morús; 'Csra.cci0lo·;·· Lauro séntado>no Dr'. José Hyiino,· ~ _apo~~ntado~' 
. 'l1!Ül•el'. Rivaà:!:>ia Cor1'êa, Pinto de..Roc!Ja e :.'P~.t io.vi:.iídi'Z~ de accol'do com .o preceito 

'. Pj Crel'po. · -õ cQnstit.uc1on:1;!.. . . , . •.. ·· .. · · · . 
... . . D.ei:xa.m . de coillparece1< com ·~au;~ ; pã.1~ • • :. Mas.a :iova\jdez qlte a'Cnostit uiçã.o ·exige 
" .. . ti(:i,!J:id3. os- Srs·. Tori'ts . Pot·fog&l, João :Lo· cou10 cor.•'içã.o ·essendil-1 elas ap •seiit.adorias 

:pes; · Coell,lo Lisb.oa.~ El'mlrlo Co_ritioho • . To~é n~o ~ u~ im'[)('ni.m~nto·àe caracter absoluto;. 
!lf&ria.no .He:rculano Bandeira.. Eucli'de• Malta . aap e. n~o poderia Sl'l-o, sob pena de tol'n~r· . 

· Nel.ta., Áz:istides dê Qo_eiroz; 'Eugenl~: Toti~. s.e uma. 1;_?nd1ção impo::sivel, ou·de.ilirpoesLvel 
·1•inho, Alclcido ·Guanaba.rn., lJrbano Ma.rcon, 'a.ppllcn.çao aos .caso,,-occur1:~mtes: . .·· . .. .· 
·dcs.Paulino.de Souz:i. J11ilior.Anter0Bo1ellio· · N11da. h>\ de caracter· mais relativo.do qae . 
.Antonio Zacha.rias Olh·eiJ·á..-Bra!?a ~l.freuo· e5te im:periímt'nto.; e assim como \!m": mesma 
Ellis. Mellu · Rea-o. Leoncio Corréa':'.e ',\ievedo · eofei:mi•lade póde in,·ali<Jar cei:tos ôrganís- . 
Sodré. " "' · mos e não .in valii:la.1·-. outros de maior resls-

E ·sem ca.uSa.os sra.:·Pedro G!i'ermont. Ser· tencia. • ita.l. 'assi m -tambem a in valirtez que 
zede llo Corré:J., Anisio de Abreu, Eli11.1t Ma.t·- ;e'yro1!uz em. r .. _lação a. cerJ<OS tru.balb~ póde 
t ios, Tbomaz Acciolv. F!'a.Ocisco Sá. Teixeira den:al' de f'X1s t1r, em um ~PS:DlO ~nd1v1duo, 
de Sá. B::rbos& Lim3.: M:i.rtins Junior JoM pa.1'~. trabalhos.de natureza d!íf~.ren,e. ou que 
D:•lÍta.s Filbo: Ad:1 l1>t;rto Guimarães. LPovi· 1:x1,1am mtonor somm•r de ac~1v1tlade e esforço 
gildo F1lllueir:i.s, Edua.l'do Ramo~ • . Mai'C:olino pe~s::Rl. · · · · · · -, d 
:Moura. Xavier ela Silveira. Oscar Gc>doy. . 01.1. o .n obre peputado_ ~~ ~!13· ~d vota o 
Irineu . Macbado,. Timotheo da Costa. Etieo <l1s.r.1~c~o como e. q~e a rn.e::.'lI~ade le s~~~e 

. Coelho. ~lve~ ele Brito. Silva Castro. A:rosti- ex1~1d .. para: ? de.empenho cabti.I do _~1u,,,o 
tinbo Vidal. Ernesto Br-.i.:<0ilio, J ulio Sa.nto5 • d~ JU17., e de JUIZ tl? Sn_p~emo }r1bu~s.l , po~e 
}3erna.rdes Dias._Cupertino de Siquc:>ira.. A;.1-1 nao m. ~oº:· ~~se H~grno a.,.~ra .. · ~~º.na~ . 

. ~u~io Clernentmo. Arthur Torre' Pariu· é etftctnament_,. um~ condiçao. rnd~,p~nso. 

. Re;,ende, . Luiz Flaquer. Bneno ·de ~n·ira.ua': vc:> I para. o b-:~. re~u.lta.rlo da. ;.omm1ssiJo êe 
. .Adolpho Gorcto. C:e$a..1'10 de Freiras, Ar:bur l l)ue acalia de m, estil~o o Gove._~-º tia. R~pu-
·. :~Diedei•ick>en. Urba.no de Goovêi!. Ma.rtins bl1ca.: desrte qu~ t~ .. comm1s~ao coo~1ste 

· Costa, Possidonio da cunha .. Apparicio.::.1a."".j ~p~nas na .con~l·!1d1:.çuo _~e u m lm1uen1:1 . nu- . 
. rieru;e Francisco Atencastro e Victorino M n : mero de le!s mu1.conhec1das e ruui iamiha.res . 
. '. teiro ' · · . · " • 0 

. ao ·Dr. Jo,;e .HYl!IDO,_que t.,ve de ~pplical:--as · 
· · 'durante todo o t1::rupo de sua. act1v1da.de no 

O Sr. Pre;..ideu:te-Tem a palavra cargq erir qúe ~e &posmtou. .. . . . .. 
. . 0 Sr .-Ampbilophio. · . · : · ·:"" · . . ui ria t •.l vez a '7erd;u:e si a ccrescentasse que 

parinlgumas.dess"s leh não lÕ!'a es&1<1obo.· o . 
O !Sr; .AJ.nphilopbio uiz· q'ue niio concu'~so do -illusi.rejm·iocom;ulto. na ph~~e . 

se a.chava na. Cam;i.ra qua.ndo. na boi·a adean· de su·a. elabor-.t.l."50, concur~o · que todos 
· truia. do e:\:pediente de uni;.. àa~ ult irune se!i- sabemos qu:into toi im;..ortante na obra.. da 

sões, um. 1llustre DPpotado _apr~entou. e D0:iS!!. .Constit-.:1iç5.o. 
justiftc0u . um requerimento de-inform(l<;ues ."i. invalidez do Dr- José Hy::íno, como · im
sobre o cootracio recen temente ctlebra.do pedfmemo p:.;ra continuar a ex~rcer a . pro
entre o Gol"erno e o Dr. José Hygino. para. a fis,;:'10 nejuiz. tbi c1.mprovad1i.:por um· exame 
con~olidaçií,o <f:i.s leis ila justi~ te•'eral. t.fficiaJ e por r.ttt-st>.ções de pr~fü.sion:i.es da 

Si · esr.i ves~e p1·esente. tf'"ia l"Otado pe!o maior competencia _e ela. maior integriú11de 
r equerimento . . por con,frlerar urn bom ~er- mõrai ; é. pois, um l'- cto real ; e ~i. apezat" 
viÇG a.qne lle que tern pcir fim t'. zer ·coohe - de ter ;1 saude comprometfr'a;, não recusa.~se 

. cidos do pnfa os actos do g: .. verno. mórmeuce ~goro. aquelle à igrw cidadão a: prestar á sue. 
,qu"odo taes actos acarretam . . como na es- patr 1a. o ser-vJço i::ru qu ~sLào, nitrt:ce :por esta 
pecle. um augrnento na rle.peza :pu!ilic&. tonducta ªP.PlaU>OI' e nã() eEmsur&s. 
· Teria.. ecttetanto, peditlo ao D!Jbre Depu- FO~>e o im!Jedimento do Dr·. José Hygino · 

ta.do que lbe perwitt.1~se oppor a!gumas con- determinado por eotermidade 'menos grave 
si~erações iquellas com que S. Ex:. ju>tiftcou do que aquella. que o levou a: aposent\11·-se • 

.. . o seu requerimento, por. estar sinceramente m~s dessas cujas ma.nifesta~:ões e etre.itos · · 
conrencldo· de que o ucto do Go>eruo IJâO 1 cstiio ao facil alcance dos leigo$ na. sciencia. . · 

· · me1•ece :i.ccrit1ca. q11e :prorocou de S. Ex · · medica. 111ua gra::.()e surdez. por c-x~mplo. e 
" .. ;.. O ;itcto é legal, porque 11ara ello esr.wn o ningu~in c«1·t.~meme duv.1qaria: do s~u .irnpe" 
". '. ·governo devida.tnente uutol'izado; o acto foi .dim1-ntv .. 'P< .... r"<> o car·go jut1fo1ar io. como cin- · 
,·:: :.a.cerr.a .. 10, ·Jl01•que foi eS<lotilirio para o iraba.-1 guem :du \idar[;i. .tamt>em <la ~ua apt1àiio pl1y~ · · 
. .. ~õ em qu~tão quem para. · est:! tem a maior .si.ca · 1•mi esse. 'ª.· ei_l t.1·aba.•ho .. de.cc;nsoliéaçlio . 
· :.,_ "C()mpetenc1a.. ,, . · · ~ . · . · .. · de algumas. l<!JS· r~aeJ':les, que:> v~e_ soi· o ob-: 
.. ·:;/;:'A esr.ra:nueza ·do. nobre· Deputa.do te~e por jtclo . · ~e· seus_ ésü.td(Js, eni execuc:ão dl• con-. 

:. causa. unic:i. a qua.!1da.cle·de f uncc1onario a110- l tracto .. 
. . :~~-\ .. :~:~ -~ . .. .. ~· .. · .. 
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. E_nteriae. que rebt~VQ·como ê o irnpc,Ai- S~premo Trib~nalFederul recentem~nte apO· 
mento f;>()I" m..itivo .de_ invalidez corporea, só sentado. · · · - - · 
as Ms o~din•LT·:a.s ]l6dem cleter!DinaFQ qoiu Sr. Presiilen~e, o actó eia: invaiidez a. que -

-e;-cactidão:,:ria _p:·atíé'll. dos casos-. occun'ent"s, alludiu o. honrado. Deputado ... pe~a l3ahia., :· 
. declarando, em.::-elaçv.o a: cada classe de !une- provado como _disse: s . . Ex:, po'r. attestados .. ~ 

eionaries; .o tempo de sr>i'víço ii.Ctt-ro ri~ces...; ' medíeo;;, era. incontestavelmente umu razão.
sarlo · 1iara a.· p~ci"mnpção cta. in"aliuez; e C(lnstitucional, (apartes), insisto neste quali-

- OUtl'O riã.oe, .iom eJf· Íto; O _>ystema das leis ticativn. pal":l que O govei'.UO ti'l;"esse PSCrU• ' 
em Yigor sübre o .1ssumpto, incluidas,as •Ili' ·p\!l•, em firmar conti'.acto com o.Dr.-Josê Hy-

. cai'»ctel' ci>m1Jul.~o:rio em .. relaçi).o irn clas,es gino. · _ · . 
m.ilita1·es. . · ·. ·. . A,; consídet'!lçêí()s a11re~enta1las -pelo ooõre 

•. De~orrifüi ,,º b1_1~0 d~ tempo. presc.i•ip_to _n;:i 

1 

Deput. :tdo, em. conU'ario áque!las que oífereci 
le1,-tem o •UQCetooat>10 de~•lr·· logu direito futY•amentanc!o o meu raquel"imen~o. pe1·
perfeito 'Para. &p_o~entar·se,, _<lireito àe que. ·mitt<>·me S. ·Ex. que eu o diga, por muito 
entretanto, podera nu.o fazer u~o. como. DüO methapbysicas ou ].)Ol." muito subtis, não. 
de~e fazer. sempre qt:e a p1·es;.1mpçii.c G<t lei tro)lxeram a oonvic.(âo ao meu espirito. · · ·· 
oão justiftc;i.r-~e pe!a re<.dictade 1.1resumida, · • · . . 
como é dv caracter de todas as p}·esum .. çôes _O SR. !.MPrut..oPHro-Por defeito de exposi-
q t1e não forem, como se diz em Llireito, jv.ris çao · 
et dejv.re. . O Srt. FREDERICO BoRGEs-Cl)midero tão 

O Sr. Frederico 'E:o;•j.?;e~-Peço 
a. pa.!avra para i:e,;po:1der ao nobre Depu
taiio. 

transcendentes esra.~ ra.zões de S. E):_ que 
comrço por declarar que não conhe<:.o es~a 
invalidez permanente ou Lempol"Aria. a bel
pt'azer do interessado. de modo que o Gover-

O Sa. PRr:::;rno:"'T;;: - Ha 
ín.;C!-iptos aates de V. ·Ex. 

no· pór!e, ern um dado dia, em relação a um 
outros· oradores amigo. cun,-ideral-o, de5de quP encontre uma 

junta. medica. benigna., invalido ·para uns< 
tanto!> effl:'itos. 1•m uma. com missão ou em- < 
pre~o impol'ta.nt•. mas valido para outros ·.'" itc .. 
effllito~ ou.ea1pregos, t,lias mais inrportantes 

o SR.. FaEDllruco RORGES - Enlií.o peA;o a 
p1la. -vI'a. para. uma explicação pessoal. 

· o SR. P_o1..ni1Na:os MoNTl!i:>EGR.o ·_ Peço a 
:po.I:i:vra. pela ordem" 

· OS::.~. P._.-c..;ident:e-Tem n. paln.vrn o 
St•. Frederico Bol'ges para. unía explieitção 
pessoal. 

e ditnceís. · . 
Ao contraria. Sr. Presitl.ente, o ·nobre 

rnini~tro aµoser1tado. com quem o Governo 
acaba de contracrar,por rnais que o seu illus
tre ex-collf'ga.. que tem um Jogar di~tincto 
nest.'t Cama1•e.. venh:i. nos trazPr argumentos 
em ordern a provai· que as fuacções de mem.-

0 §1•. Fredet·ico B o~::; e s bro do tl'ibuoal s[o por sua natureza mais 
(para uma explicaça•i i11Noal) - Sr. Pr·esi- -~elirod<tS e espinhosas c1o que :i.s de coorde· 
1\ente, o nobre Deputado Jiela Ba.11\a., cuja na•1or rla legi~lllçii.o fedi:>ral. ·cão estava. uo 
circ11mspecdio se imprJe ao nosso re~peito e c;1so <!e acceit.'!.r ta.! incambencia. Eu. SI'. 
e..~tim:i.. aca.ha de su pl'ehf'nder-rr•e tir~ndo Pre~idente, r.ão JX>:<so coiicord~r com o illus
inopinad;tnwnte do arcbi'l"O cfa Ca.m:~r·a o tre Depllia.do peta. Bahia ne,ta di.fferença, 
req_uerimento que tive a honra de a.presen- não pa.!so concorda.I' que seja mais penoso o 
t:i.r. pedindo int"ormações ao governo ;;obre o nccurnulo de sen·iça, o desempenho das 
contr:i.cto feito com o !Jr. Josó Hygino Duarte funcções do c:i.rg~ de Ministro do Supremo 
Pe'rPirn, ilh1Stl'e ministro ~pôsent..1.oO do Sn- Ti-ibuna.l Fet!eral. ond.e o servi~G é distri
pt'i?-mo· Tribunal Fede1-al. 'Para a org;"J;niza.ção .buido por todos os Ministros. que são i>m nu
>y;;tematica díls lds federa.es, afim de trazei· me•·o de 15, <lo que e:>te serviço de, oo pra.w 
eHe r<'que1:immtu. cuja discu~sfio ·e:;ta:1a. jã. l imitado de 5 rnezes e mediante a J.'emu
encer-ra.da.. 11 novo d• bate. Assirn. Sr P.-e~i- nerru.:ão tle ~:OOOS mensaes., fazera. Drganiza.-: 
dente. aproveitaodo-me d, m.,,ma to ,'e~·an- r;ão cl<•5 lei:< feder~es. de>ec:;:;enhar as :func-. 

. · eia que V. Ex. usou par-a com o nobre Depu- clie,;. n[o sirnplcsn:•ente de um C()llecionador. 
t.ado. d1$cutindo rnateria eocer1·ada fo u.m 1nateri:i.I, mi~ faze~ um fa·a.h:i.lbo scientifico.· 
requerimento jii. approvaclo pela Camar:i, de codHiéação, methodo e !'rdem, para. o qual": 
venbo. acceitu.rnio .o rreeedente estabelecido e necessario estn. alta competencia., luzes ·. e:,..·. 
pelo 11011radl1 Deputado, lliscutir mais-uma subsídíos historicos de que S. Ex; dispõe;{ '. 
vez a questlio. a.gra<1ecendo a V. Ex:' o an~ desde a Coastituinte até :i.· da!a. presentei;:,.~ .. 
s"'jo qu· 1.ne oi!e· ece de t1Pmonstrar á. Gamara Pois. Sr. Presidente. póde-se compa:ra.r·:~ se:i:~;<· ·· 
doii D•·putado~ ~ grn.vídade uó i!i:msteíltavel ".iço d:iq11elle,tribuna.t, onde o illustre. ~~:f~-~-, 
a~to pl'àtica.do pelv Governo. conti•acr.andoeste nistro tmha a seu lado 14 collegas, onde: se•f :~ 
serviço, ;tli<l.s jíl. feito, com um mini~tro do trocia.m ideas, ·onde o serviço e distribui.do'"'-. 
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. ígu~lmente poI' todos. a .e5te outro em que , 1 er:i. apo~entado eiD. ·cargo . federaL De mooo 
· dei!t1·o·d~ prazo Emiti.do, teni . etle de ap~li- que o li~m rado · cõiü.l'actante é uin homem 
cat• tcdas ·as· f uncções de seu talento. todas as ínYalid(). duas veze,; Julgado incapaz do ser-
suas f~culrlades_ -intellPctuaes â. · critica e ti. .Yi~.o · p:1blico; quer co mo lente dist!ncto·, que 
analyse.~ Ora, perdoe-me o nob:•.e. O~putatlo. 1oida ]ftfüldade do Recife, quer .. ~orno Mi-
S. E:i.:. a.pez:i:1· dos r"ecursos de seu. talPnto .e oi.st1·0 do Supre_mP T ribunal. . " 

"habilidade.fie argumentad.or exiniio. foi in-l o. sn: ~ R1VÀDAvlA CORll.i:A.-0 Ma.rechal 
feliz.JJ!l- g<>mp:i.raci\O. (Apa;·t'!>. ). A in1·~~icle z. podia nomeal:o para. o' SÜ1iremo Tribunal, · 

.. . S'. - Pres!~ente._do 1llu~i; i-e cont.ractante.e ma- porque en~o era um. sii:nptes · aposentado e 
. lllfesta, ,dlZ·O ?lObre 'f)e JJUtadO pnra appro- não: um invalido. Agora elle e Ulll inv:ilido;,~ · 
· · va.r .º.' a.e~ c\o . go,·emo, .. GUe o a.posento_u da. ·:Patria.. . . · 

q:ias1 mo~1~da?lente; e~treta:iw_, ~cl~3 no> 0 SR. FREDERICO. BnP..G~-Mas-, !:)r. P r[i- · 
v1~mol;o .a.t1sre~to. passf;1a.udo nas I U!l.S, rom side-nte,. 0 nobre Deputado pela &i,hia. nd-
o -~mb,ante. :iJe.,.'.e e ~b.e1o rle saude . . duzi11 razões ·tãn especiosas para: provar a 

Sr essa · m~a.l1 dez~li~< •ll .t>r9v~da. com~ dti invalioler. rnomenb.uea. ;lo Sr.· José fiygino, 
S .. B:i::.: part1- todo~ 0~ eif.,1~~-

0
ªfi.:;1 r.e SE t~o momentanea. que dins <iepois S . Ex. , 

deeretu ª· e.posentado:rrn _de '.l.inl. tr clo.su. lepido. ·rorte ·e vig~1·oso, a.presentou-se.para 
. pmroo Ti·i~un~l. i~~rindo ~;ias, u1!1·ª, '~"°~ to·l:1 a ord~m d0 serviço, isto ~.para. serviço 
. . par; CC'~~.cer .n~,~ _um,.. ~m~;,o .la. -:;uo.ça~º: m1I1to m:;.is ele...-a\!o, muito mais ü npol'l:ãnte 

,então - ~1,,~·se~ a .1:;1d_!L! .e, esta. i0\3.h_1ez :º1 .·e d~l1c:tdo daqueJle que dcsempeoha.va. como 
prop<is1t:•lmen.o. considera.da. com~ ta.L_;para minisil'O do :-iupremo Tribu:ial. e estas razões 
~ue, deixando de p:l.l't: a. C?:ist1~ui~ao. ? e;opeciMas oã.o c:i.laram no meu espiI'itü, nem 
,,.o•erno com~ett.rsw 6 S6 i;ervlço tu_o 1mim - no espírito d;i. ca mo.!"8. e muito me.::los deviam 
tante, que ·~ca~a. <le s~r elevado a.. :t~tu~ pI'oceder deante da: disposição expres:;a da 
de uma. e~pec1al!dade pe,a p:~l.a.Yr:i.. auto1•1za.!Hi Constituição. que uão · fez as distincçüe5 es-

. do nobte Deputado peL~ Ba.h1:i., q~e me pre- tabeleeidas pelo nobre Deputado. 
ced~U- . b, . . Si a Con~tituiç.:ío. estab~lec1me a doutrina 

.. , S_i S: E7 ·· o no r.e contt~~taut&, ~st~ Hl- p.;rigo~a.. que 0 llL hre Depntado :i.preµ:O(Jl.1. a. 
•ahdo pa1n. _o se~viço ~ubh~o. pari. !une- lei constitucional sel'ía. toilos o> di~.s sofis
c;ões ,,.que sao disti•1bu1das ~or l4 .?utr• 1S mnd:<i. e ~ cofres public(J~ ver-se·biam em 
colle.,as . seus ~ .. ern p!'!l.ZO muito. ma1.,, la~ diillcuJd;J.de :par:i. · pagar , como ;ic~\ia.lmente 

· ~o ql.!e . o ma. ~a.d? ao ~o~~-racto, clle esta succede. com o Sotil"emo Ti·ibunal. du&s or-
1~rem1ss1velmente tmpoSSlb1lrtado, _quer phy, dens de fuuccional'los, uma <!o, :lCt i>ir!adc e 
s1ca, quer l~lmente. pa.ra o desempenb.o ou tra. duquelles qu~ forJ.Ol aposent&d<Js. ·-
dessa. comm1ssao, 11ue o nobre Deputa·to • ,,. · . 
elevou a altuI'a de uma corninissã.o das ma.is O Sr... PAUL.\. ~~lros-E v. ~x. accre- · 
importantes. · scente : os da. u.ct1n<l .. de e:n meo.o: numero · 

do que os aposentados~ isto em 01to annos 
· O ·sR.. M:.u.Jt..Quu s Go:-.ç.'l.:t.'n!:s-Pode ser de regímen. 
;~~~ào para uina cousa 0 '"a.lido pi.ra o SR. FREDE1uco BoR.GEs-Isto éum abuso 

injustifica.vel e censu1"0.v<:L, ta.nttJ !Ilais quan,lo 
O Sa. PA.m..>,. Rui:os- A Con~ tituiç.'io dir. : nó~ nos :icllamos numa. situação . financeira; 

invalidos pai-a o 5erviço publico. augrutiosa. e quasi de~esperada. 
O SR- F&~PER.rco BoRG:>:s-Sr. Presidente, Mas. Sr .Presidente,não é este o ponto ma.is 

a. distincção que acrtba. de fazer em apart.> \'.U lne1~1vel do o.cto do governo, cha.ma.ndo 
1> llObt.e Deputado })ll-r· P~rn~robuco n5.o está nm invalido par-.a. ~ntractar com·eu e servtço 
na: Constituição; esta. distfocção ê do esoi?ito tão momentoso e importante. 
de s;.Ex- . . -- A-razão, Sr. Presidente, que a. meu ver 
· A Constituiçiio não distiogue in;-alidos mais impede ao não só governo d e con-

perma.nentes e invalidos temporarios; nã.o tl'actar com o 'SI' - Di· . . Jôsé Hygi.no Du arte 
distingue · invali.dei: po.t'<l uns ta;utos· c;i.r;:o:; Pet'eira. este ser\·iço,como em rE-lação a outri:. 
])Ublicos e va-.lidez ~ara outros. (Apoiado: 11 parte contracta.nte, é uma razão ele orclcm 
Este é· o r ecurso ae S. Ex ... reeu!'>'o rl<! mor:LI. 

• clefes3. traquissimo, e que niio colhe nem na Sabe a Ca.mara, ~abe o i>aiz inteiro quc-
advogacía do illust1·e. co!lega . Deputa.do pela S. Ex. bavia collaborado co;n outro~ dous dis· 

.. Bahia, nem ·ria cirurgia do nobre Dep~tado tinetos .eol!e~as,os Srs.Drs • .Toaqu im Barradas 
- · por Pernambuco. (Riso_) e ~fac!J.a.•lo Portella, e · acceit:ido :i. incum

_Sr. Presidente. occorre a.inda uma co11Ei- bencia. do governo . para es.Se Ser viço gratuita· 
- déràçã.o mornl, que nií.o pôde ficar em si- n:i~ote. Pergunto, Sl'. Presidente • . a. um. _. 

l_eocio,, e é que o hoor:1do contract.ante, a homem 'de ,;icnples probidade e de mais vul
~: ~·~Q.'101.D. ... o governo comriletteu o serviço tla gar honestidaüe, seria licito acceita.r. dous 
, •· ÇQµipila~o _sy~tematica das l!'!ís · fed!) raes, já. annos e m~io depois, -qrp. contra~~Q rep+une-

.. . . 
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r udo pô1' ser:viço que deixou de Í.1zei !P~atuí· ! u::na ·regíslaçii'.o que dufa. 11e_ h?nt~rn e que.· . 
. t (l.mente 1 _. .. · ' ··· está s~ndo manuseada pelo rna.1:> simples 1td..,. 

Esta pe1·gunta fica. sem: resros.ta.. . · Yt>:!a.<lo. Nãü ·ha JlPSsa l eg:~la-cíto dU1iculilatl e$, 
. Fico. sem ' resposta.. ricrqJie· em n.,art.e j:i. i c.congi•uencla~. oliscmi.Ja('.e;;, nem nmbigui

tmba. ·me· dirigido. ao nob~ ·e. Depuw.dci jielo. · da .• ies:quc e:tigissem uma.. comrniss1lo ·desfa 
B<1.hia.. o Sr. Dr. Amphi'opliio. ra zer,rlo-il1e. ordem. e nr~m ;;e trata.n de urn sei• . .,iço ui·- . 
justiça. e. dizetido que::;. Ex. r:à•• ~et• í :;. cap:iz ~<"'O~r. e .inadiilW!. ,\ · ~ii.ua(.'.â0 e,_ ÍID QUe Se 
de fazel-o. que tei:do mn1'.:i.J1nente. se· com· rliz. ilc ecnnnrnias ·profunrlas; e o gov~1·no, 
promettldo coro o g-ov'e~·no do ~eu pa.ii :i.· ;:i.p1·t· nero or11:ik• . ·~o f;r : - Pres11len &<' ,1~. Repn!.lica 
sentar, com o~tros concga.s · ciu individual- em su:i·l?)~a,a;;em. quem de.scrr.vc o p:Lir. - i~ 
m!:nte que fos.qe. urn s~rYiço. e não na.'i"endo beil'11. tl1:1 11m abysmo, qu.:tl o <Í.!1- ·banca-rota., e, 
feito. razão da. mais simples ritaralL'.J~de im· ent1•.:hnto é o ;;overno riuem se torna réo .tle. ' 
pediria a. S. Ex:. de mais t;irdo vir con- um·erirne àesb. ot'ílem. lança.1~do mão c1·imi.
tra.ctar.-á. t i tulo ma.is oneroso, esse me;mo uo~:i. 60S COft•es publicos -para -ila.lli tiT!J.l' re-
trabalho. · · munernclcs ac:s amigos . . . . : 

Mas niio · !lc.,, só nisso, S. Ex. veiu nos SI'. Presiíle;!i::l. Jíl.ço justi.;.i:. aos :irni,zos 
dizer. em d<>fesa. do acto .<lo gQve1•trn. qne maill ser íos a conscieuciosos •'o G1w erno a~
e~te nada. mais havia feitc do qn~ \1s:~ :- 11<- tua!. f.•GO.iustiça aos ma.is :n••enfo• ,, rJ.mt
uma a.utoriz:u;;<o legisla.ti1~. cont r·2cra;1do 1'.LLfol'~S dwe>L:·acteJ.• e 1l.a. ::lt~ Cümpeten<:ia d o 
com o Or . .Jo.~é Hygino Duart.: Perci1·a. e;:>~· Sr. ()r. Jo~i-. li>:!i no ílu:uti• p,"1•ei ra,p:ir ilo su-:>
scr:víço, mediant e a qnantia. dn . l 5= ilOI~:=;. p1.~· c;ne todos· 'd!e3, e:1o co.,:;eíench1. l:l~füo 

Não é c::tacto. l\'ão !'Ó e.,'$!1 :wto?·ização Je ,. tlizer 1')11~ e.;;s.c ucto ê Íl•StJst«ut,aYel, e q ue 
gisl11ti•ajâ thih·, sido tisatla pelo go•ern .. .. Cl)InCI ta.!. que•· :·elo !ar1n mur.11, q m:1• pelo 
cnritrac ti>nclo com o me.~mo Dr, .Josê Hy~ino lnílo legal, é ma1s u1n u iste symptoinu dos 

· Dua;•te PêrPim, Dr. Banadi1s e Dr . Po .. tell11 tempos l:1mectr.vci~ e sm:ir,!·ios que ~tl'. • >es
. eBse ~erviç:o gr:?.tuit.:i.mente. como mail' farde sam· s. Tenho dtto. !Mtáta bem; m ,.i/o l>:·ili). 
foi utilizada -pelo g-o•erná, a titulo one1·6so. · · 
e:ssa auto1·izn.çii.o. commettendo es~e t1•:J.ilnil!o O S:i::- . .<~mo~·hn FE~nelirn - S't'. 
no Sr. 01·. Mar•celino 11<J. Gama Coelho." que P1·e.;idente. d·~us motiYr•s iue tt•J.z(·lll i t r i
IJercebeu pnr elle a. quantfa ·'e ' 12:0üô.~~oo. bun11= o p~·irndro e s!Je1· de llal i·equ~rí · . 

Sr . . Pre:>idente. o facto que :troborlc t.~·lLzer mento mm:. :petli1:(1,, inícwrna~ i'\es ao Porler 
ao cool1erímento da. Camar::. ê um fücto pu· Execu ti'' º Pº '' i11tat0!neü-io d a :,1<'!~:1. de3ta Ca
'blico ~ con>t:. do relat orio elo hon:·a1!0 -Mi· rua1·a; 
u.istro do Interior (Lii). · Pe11í inrorma,~õrs 11a1':l. >abcr pot' que Yerba.· 

Sr.: Prêsiàente, a. Camara tem, pois. cooh~- o t:xm. Sr . ·\linisrrn da Guerr:L p~ga1·:i gi·a.· 
·Cil'l:lento. peh' -prop1•io relntorio do ~Hni~n-o tili<>açGes a íJUe tem <iirr·ito um r0fllcial que. 
no ·Ioterinr, de que esse ser,·íço já. se acha. po~· j:JGr>P~r;-:çt:c-.s. lbl ille~o.lmcntl! !Uandado 
telto. e que corn elle toi dispeucbda a quimiia. para. :i 1·oloni:l mi l\ rn.t- do e opim. 
de 12:000$000_. _ . 1 Conoo S<'! "ê cl<•. " rç:t1t1u1\t1' vii;entc. nã.o. ex-

Nestas·cond1çoei:. pPt·gunr.o eu. e com b;lo isto o l• g:-.r de :i.J11l\anrn 1le!'sn. coloni11. m:h ta.r. 
o fundamento. em que lei ;e ~seou o gover- cnr::o pano qu;,l foi no1newfo o 0!1lei:1t : t que. 
no pa'l'll. comtlletter e!'Se i;et'vieo ao Lll'. J, sé me relirn, .~ nem o E.xn1 . Sr. Mini"~-ro do. 
Hygino Dnart.P. Pe.n\i:r::. '? ~fS>S:\ :~ f!U<' ::i. ~ouc11 f1uerra .iu lgon-n nl'··~t·i fl . con~i!!rumdo-o na. 
alludi e Li 1 Nii.o. po1·qu e e;:sa já. foi u r.ilt1aua.. ~u11. propcst;. Jc 01·çamc·n&•) p::ir:t o exerdcio 
embora niio f.r.<se esg-otado o credito. t'j \le er:L ruturo . . 
de . 15:00•·$000. 8i o· serviço apre~eotaJo Desejo. !ielO mrnc!'. not icii(1S <l~s.co 1eq~ci-1-
pelo Dr. Mare!i'Jlino da. Gema Coelllo 11ão rn- meato; creio que isto nii•) "'erõi. t!itnci l. a wm
s,,tísfez. o ministro r1i:o den~ria tel-o i-er.c· bi- 1lenuo que a Secretaria do Exm. sr. ) linist:oo 
do, nem podia tiagal·O. Portanto. ô qne se d:i. Guerra e aci ui, mi Capital Federal, aind3. 
deve <:?ODcluir ó que o servi Ç!o satisfez ·e que não foi mudada. para Canudos. o lo!,rego, 
t'oí pago. · ac:i.m'pnm~nto dos inimigos dos republicanos e 

Sr. ·Pre.;idente, :ilém desta r:iziio capital, da R1"p11b1íca.. . . . 
acc:1•esce uma outr:i.. n[o menos notavel : Comi11úo e'pe!'anrlo qa e seia att euà 1do o 

· V". i:<;x. e a. Ca.mara. e o Jl:i.fa inteiro ·s-;bem meu pedido de infm·maçü(!;;. e em relação a. 
que o. le~slac;ão fe:(er a.l d:i.ta da. Republica, este úsumpto, por bo.ic, fico a.quL . 
isto é. de í aunos a.penas a. esta -parte e que. Pm:so ao ::e.:-undo motivó. . • 
J>ortanto. essa tarefa de o:-ga.niwção syste- E' C?ile :i. necP.s>irla.oie q ue tenho <le op;ior 
matíc.'\ das leis federaes ê um cumulo de es· al ~ urnas contc~tações a n•uitos to9ico::: d.e. 
c~ndalo! . - . . dl~cur:os rrommcia.ios no Seuar'O pdo illus-

Sr. Presid~nte. trata-se da oriraniznçãci ire Senador :\lauoel Fr:1nch-'co ;'llnch"-do. oppo· 
:systematica. de u ma l~gislaçõ.o t1 e anno;:.. de· sidoni$t.a. ilOS .-epublico.r:ws do Estado uo Ama· 
scculos, de uma legislação di!1Jc~ e .-!lltQ çl:e z~11as. :, 

Çl!Jllu:.. V. ~~ GO. 
' 
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_._ E:1t:o im'Tle<liM.arn~nte ein as~uni:Pto. _ -j- Es~···s factos vJ:) ~e rcaEZ<J.11clo índependen-
S. Ex .. i:ehnendo u1n 1Uscurso qu~ Jll'O· t~mcnte aa.-vontatle nos rnoa::.rchlsto.s. -

nunciei ne~ta. C•isa. Ji~;,«) : .- - · o St~-.• '>.FFOX:>o co~TA-E eltes vão atlhe-
-:«Portanto. não_ tem razão o Sr .• ti.mori m rindo. 

'Figueira: qll~rido diz que· ó Sr. Edu;;1·Jo Ri· O Sr.. "A!>IORn r F1Gusuü-S1•. Pi•esidente, 
--beiro n<i o í)Otrou para ;;sta: C:i.:>a. }'otque eu. jir tivH occasiii.o dê dize~ dest:i. . tri!•::tna que 

não qui2. • · _ . _ - _ ninJtuein . c;capo.. n o. Anwz.on.n.s, n. iito!ll.VrC. 
- .bt.· •. como elogio. j ii -o disse. n5.o acc~ito,. ,,ar"i-lr.os:i. <lo Hlfüt!·e Sena:iln1•; _ · · · -
porque é· pr·~·su mp~••o que me oi'i,o ca.be ; e. HO:ie CD be·nie n. hooru.·de'I·epe!iu· as _gr:i.ves 
como i• oni::i.. ·acho-a demasiada.roente embo- injnsLiça.,., que S . Ex. pl'l>r.:riu .em ~eu dis-
ta.da par :i poder ferir-me (1) »- _cui-w Ge 15 rle julho do corrent_e ant)9· contra. 

. . . . . , o µot.ie t· jud1ciai·io do Estado do Amaz'lnaS. 
Emll,•t.3cda t •.• veja.-'\. Ex., S1•. Pl.'1.%1• ent<:. E 0 faço com -. a. rna.x.im;1· satisfação, ~em 

eml1ot~~rln ! : . · · - . . _ julgar 'necessnrio s~dl'zi!· -p.-ovas en:i fo:~or 
Isto e ina.1s o.lgmna. cousa _do qite. ironi_a .. , 1 ,-i0, cretlitos m•n•aes e intellectuces de cada 

e. pareca. que nem sempr? . o 1llus tre Se- um cto.; distinctos m"gtsu-adcs. -que cmn
nad~ir Mad1arlo •e sente nu-::sco_:..<lo, e p<;tiM, poom 0 pl)rler j nàici:irio rlo Estau.1. 
enti~" que sou um tI·.i.n>eu!lto 1nca.uto_a pa~- Tão gra\.'es ·ro:-am as aggre;:;,]es, a. que rne 
sar por I!;'~to cl.1s :i.1·gol:i.s ua. Vt:!lha umvc~1- rtofiro, que deram Iogar a. que o benern~ritO 
d.alie de Ct01mbra. Senado1· Quinti1w Boc:ayuva. perguma~se em 

o SR. <h.RLOS ~hRCELl1\0-Pois. V.Ex. não aparte . 
sabe ~ ~'oi lã que o illu>tl".idissimo Senador 
tirvll a carta que po:;sue de bat:ha.rel em pri. «Não ha -pcd.er judichirio no E:;tado do _ 
meira• lettrss. Amazona.s ?i> 

O Sn. A:!IIO:P.Dr FJ<:;OE!:RJ..-Agora.. Sr. Presi- « O 81·. Fraiicisro Machado-Infelizmente, 
drnte. devo dizer : o Exm. Sena.-!or não V. Ex. enu::cio n :• a ~erdD.de. CJ.Ue nii.o J:l'l>So 
me a.ttlogm. J·Ol.' ,ue eu não dis,e que o .!eix:u• tle co111i1•mQ.r Exk.c no "~in:ozonn.,; 
Sr. Dr. Erluardo Ribeiro nii.o enr.rou pai•a v 1 uma. organiza.~ã.o ju 'iciar·ia ; porem. poder 
Senad.i , _ _porque o illustre Sena •or não o ju•Hcia1fo. nog termos em .<1ue _d~ve_ a;,rir, 
quiz ; qu., eu disse foi o se.!!uivte: «S.Ex. não com iodependene:a. neccs:;ur1t1., nao e~:sto no 
quer que · entre para . o Sen:?.do u m rep11- A.mazoua:> .• . . » . · 
ulic:uio da esta.iura. mo1'al do Sr. Dr. Edu· 
ardo R.11.>t-i ro (2)». Ma.is adcll.nte diz s. E:s:. : 

_O SR. C.illLO.s 1'.fa&.CELT,r~o- E disse a ver
dade. 

o SR. A)!Ofil~ F'JOUElRA - Or:i.. Si•. Pre:;i
dente. l\a 11ma g, an.le dille1·eo~tt entre as 
P.'llav-ra$ pot• mim prolerirl:IS ~ aquil'lo que o 
illu~;.re Semi.dor a.!firli10\t llavt•r eu 1.Hto: d;) 
on•te s• conclt1e, q ne e~tc illusr.r<: Senador·, 
·r,•pitc . não rne :ittiugiu. 

::; . Ex. nã.o tem qne1·id·1 muila.s cous:i.s. nn
tr~t..i.nto t>ll~ se t•.~em rea.lizado indepen<lcn
tem{lnre de sua. vontade. 

Não queria.. por ex.etnp1o, q ue a Repuh\ic:.i 
fosse procla.madll. no 81·azil. ella. o foi, e S. Ex . 
por e:;se motivo al>andonou a Pr·~~idencta 
da. então_ província. da Aronz(1D2.S. tal fQi o 
;;ianico do rriomemo. p:~rallvje pret end·r to
IJJllr viugança::r uas pes~cms dos republi~a
nos. 
· Tambem o Sr. Costa Aievedo oppoi:-se ao 
movimento i•epublicano de lõ de r-:ovembro, 
m:i.s. apeza.r <.l~o. a Repu:, liea foi procla.-

· mada.. 

(t) ·f)fo:·io do Cc,;1:;_.i"f!~ o1u 1lf .• !.) d11j11n.hO J<: i.~Oí . 

/\) l)L<curso vroi1uuci~d o na >is~ão du- 1S rle' junho 
<lo 1~n. 

« ..••. existe or:;raniw~:ão .i 11dicia1'ln.. porém 
como pn• ler que tea hn lii1·ç:i de 3.gir rle.1t;·o da 
P,sphcru r/.r~ f,1 .. ;c,tiu<J.rle , d" jrr;;:iça. 'e d<t iw.lr:
'[Jt!ifderr cir.i, nüo o temo.··. » 

Srs. Or·pufa1\os. g r:•V<'5, 1-.:-pito, $~0 C'Stas 
:i.ccu<:u:í1 r-s. elln..: ::-ão simplt-sm(?ote lcvhnas; 
t:i.ln•7. u.:·~cutp:\l'i:.1$ e;n uu\ros. ma.$ que mlo 
p .. dir,m !\61' prole rir!a." do Scn11r l ~ · Fedo111l por 
um Sco:1do: e Senador <JUe t't<pre~ent :i. o Es· 
t:ido. cuj:t ma:;istl'atura e t:w b:u·b:i.t":l.mente 
vili1)Cnciiado.. -

Assii!;nalam e:::t.'\S accui::tçües umo. situa.Qão 
l·:.>.ivosa e o desequilibrio :1•e11t:1L que em 
s . Ex. pronoz sómente n. iõea de ~er reconh~
cido s~n:<dvr mn i·epublicano, como e ô 
D•·· Eduardo Ribfiro. 

Nii... ha. P"de:· judíci11ri:!. rio Estado do 
\ ma zonas, porque o illU>>re Senailar nü.u en

r.ont :·ou magistrarl· •S qne a lli s_e-rvi~,em de 
instrumentos doceis nos seus c:i.p1•ichos poli
ticos . 

E' este o moti·vo pc:::-que S. Ex. otren:le a. 
ho1io1·ab.1id11(!e de rnag-i~tr:i.dos distia~tissi, 
ml'.ls. ~nt1·e 01> \iU<'e<:<. por 1;0111-a d c>-. im;.gi;i i-,'1.
;ura. daquf" lle Estarlo. eu 1lt-..-c; lc:ub,·n.r aqui 
os nomes Ól•S Exms. de~··mb::. .. ga.1n1·es Lioe~ 
n üu Villar BM·reto Coitiullo, Luii. Du<Lrte ó1:1o 
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.-· Silva .. Jose Alv~s •'e A~sum:p(:iio :Menezes, · . E' o ca~o de uizer-se :·bom Sen~d.or :para a. 
Ce:tar do Reg-o Mi·nteiro. !.ynr:ulpho · d~ As- Rejlul·licn ! -
'siu1.pç~o Sàntiligo, Guido l}om~~ ·aê SotiiH., Vou uy1roYPitt'l ndo n ensejo qu~ i en110 da 
Abel r.e. Souza. Garcia ~ ilhioc.:et: José d3 Oli- falla.r .para pr·ovii r que o E:xm. Sr . Semv'or 
'\'eír•a :M11'and:i.. · ' Macha do é.de facto 1n<·mm:liistn -'.e quem .. - 1 . . . 1 

Lembro tamlern aqui os nomes des . ciistin- · q'l! :z~~ que ~e illnda, :pen.;:ando de moela con-
. ctosjuiz~s de <lil'eito. Drs~ Francisco Caetano i trin10. 

_da. Silva.: Ca.!llpos. Paul~no d~ ~ello. Ray- i . U~A Vo~. - 0 Sr: Dl· .. Yilleroy, por . ex".' 
mun'.1o da ·Silva. Perd 1g~1u, . ~ia.noel ·Ar,:apttO : l::IDf. lO, foi illudido }JOI' cile . · · 
P~reLra. M $:Le! <le Souza. e r1t-1:w de. nta1· o:; 1 · · , · . · • . · 
nomes de outros disr rriétis..:;im r·s iu ius. ma- ; ·_O ~R. BE'1.Entt1L Fo~TE:>:ELLE- Repur.lJca.no 
gist1:aJ1.os que teem sebi<lo cUmp1·ír seus deve- na.o.~: q~~m .• ~l'<~na;- st:. diz s;l-o; ~ qUt·m tnl · 
res .. para. não tornar fon)!a .~ta . l ;~ta. .. . , se l e · ela pu. .eus actos d- couimuo repu-

A e,,t.es e a. outros respeit1n·ü.: senhol'es 1 blkaoi~:mu. . . . 
est.'\ entregue a. magh-tr:1\urn du r::s ra.i?o. O S1~. .Alloltl:?>I F1cm::m ..... - Tncor;omcdei o 

Que sirn •m. poi,... ns pala nas que venl10 : inimigo . t:~ptrLu e syls1en,:tt ico cil>s republi
de proferi!' d~ solE-mno prote:>t.o.1 :is 3.f:!!.T'.,~Súl!S · ca.11vs com o "t:t; ui D te pel'1údo do <liscul':iv que 
p!mgent.es com 11ue o hl l1>•tre Sen:.à1.1r i ·r~ 1 ti1:i.t 1i Cusa prvuU1Jc1e1 : « Conqu istal'am \3)· 
tende lan("a1· v .. rgc.•nlw!õ.o menr.$prt:çO. ou o 1 an <>11ca11éo·o do don1inio do E:mi. ::>r. Se
que mel!Jm• DGm~ tenha, ao p0<1t.l.' jUClH:ia.rio, i.11du:r Mac~ildo, .que nàu se 9eclan1. fr-.i.nca-

. do E~tado do Amazonas. '11111mtc ruoual'cln~ta. :po1 que 11ao Ih~ sobra co-
- _ i·ug1 ru pa.1 a fauto e a.pi uas diz, !2·~ie aiio {a;; 

O SP.. C,\'f\Los '.1ACET.LINO_-El1.cnao c•' l1tlCCe 1 q«<::st <"i'J de (ôrr11a de !W~erno.» 
con~a alguma do po<lH Jnd1c1ar10 r'aquE<lle . . . . 
E~t,.ilo : qu:mrlo ,.,ttie naqu• p·. s.~a ~eu tampo Pois l.iem; ma_nque.1ando, com u ma logtca. 
em Obidos caçnndo •·ndoiwhas (1·i$o . ) de qu.-:m pret•·uue ~Ugl:· do assu r1.pw. 1·esvon

deu \!O ::;i.m100: «\. Ex. cum:prt:heude. que 
O S:s.. i\MOR.iM FIGUEIRA-Em c1 iscur>o qnc Msim :-o JlÓlle pensar. quem t'On sid1:1-a urn 

pr·C•fo,..i rl f'sta trib una atil1·n.ei que o illu~t.l·e CI'.iru"' :i, !llllUi!esta,ito dt: Ulll~ opinhl.o com que 
S· nadot· ern pa.le:m·a!>. pr·de-se dizer qu~ dia· nã, , cvnco;·tla ... » · · 
riri.s. com p~rlitico,- elo AmMoua.~, n.qu i no 11 · · - · 
Ri:.., !'t~iia piXJpa~nnd:i. <la dei~o:>ição uo Go- De mm·amente, a conclu&1.o logica não .o 
vernhdor do Rio Grande rlo ::>ui.. . houra. · · 

conibm ie minha.;s exprC~>(ics, s. E:<:. úevo. entri>ta nt.o. dizer a S. Ex .. que a. Ji . 
queria [). inter;eu(:<1o do Go'rtorno CPUtI'8l. b1-1·1to."l· de pc n~a.mento e:xb.te,est iio as nossas 

. . . . . . . . . . lt<is l!a.1·amitiuoa, ma.s sómente não acbo .. e- . 
n .. :>!'e E·ltt.uo,_uo ~cu t1d;i de im1)Q1 a i e f1\1 ma. l'io. ;1.1• c;:onn ar!O jul" O inde.:·en1.e . um monar
da. ~or;i-utu iça<> Estad11t1l. Ciue p·1ra S. _Ex_. cl1i:-'ta r'i ~cr• ~e 1-e1.r es t!lta.nte de. urn i.ar t ltlo 
~ta ro1·a tios moldes tr-l<::Viús pda. Constittu- reput.Jicano 
t;'llO Feit er a l . • 

" O i1111i-tre SenDclt:.r cr.m-prchenàeu que com 1 O SR. c,.,, r:Los MARCELLtNo-E· Sena•'o·r que 
esta at!irmr.çflo preti<n() a. dE-~«obrtr- !he a ! n~o _é capaz de di<.u1·:- n6s os i·a1,.,blicano:;
ca.I:«i.. J>ül o em eV'kenc!a , na faina tom qne 1 ~o <lt z.:-os do ii.o~scdcirio . · 
<JS :Dll!!l,l;OS emp-0Jem1d .. ~ d1)_ actt-!a l r e;.'I D.; C:O 1 O Sr:.. A)JOP.n r F 1Gt:EmA-E~tontet1.r10 11~la 
preter1~e1.n, qua.t1do . mai;; ri ao Sl'Ja. J;,~ ,:al'_ o franqu1-w " de c::i !;ão d:l. m ia1ia. lin~rn:ipem. o 
descred.!to. desmoralizar a no.o;sa bella llllitl- incorrecw /;em•dor. como vou most1·an110 a 
tu çiio .1'• puuhcuoa_: . . c;:i:'a 'Pª~'º· dt-o-me rrs1 ,osln.~ n êsmo . 

O ide11.I do Sr . ~enaàor era., em pr1mel!'O Po1· exfmplo: no discul:fo de s. Ex. de 3 
Jogar. f111çar a retirarl[t cio (\r . Juiio tle Ca~- ·de j11lho. lê-se: 

· í.ilht•~, :por u.cio de ínte:rvHH:ões indeb1t :1e, 
como as qU? por esse t empo j:i. ~e inicia-vam. « Quanto ao pc:nto de di1.er que eu llavía. 
M:is.. . s. Ex., respondi:n·do- me, fug\.u do modJiitacio uma 1·e~:po:;:.t: ~ QUl! r'ei a 1lm t\'pal'te 
ponto capital cb :issumpto, deu um gr~nde que rec~hi do Sr. Srrnadl>1· pelu Rio de Ja. · 
salto, ' e em seguida ~:i.hiu·se com limares- u~tr·<J , ,, Sr. Quintino Bt•cayuva , declaro que 
posta ingeaua. qu e bem ce1ro.cteri2:i o escru- e iucxacto. ~ 
pulo rie assumir pos1Ções drfiaid<1s.. · Eu não 11isse isio, porque não foi a re-

A nãc ~er nss1m. p"rrce q i1e o digno r P.- sµost:i. ao ap:n·te que S . l'x. rnofüflcou. ~. 
pre::.entante rio i·e:.:imen :p~•>S~dr1 , :i.~ndn pen:;t~ p:;ra p1ova. HID mais cn nnic ntar ios, !Pio o 
na. impolit íca. e impa.t1·ioti.:1. i 11te1·venç5.o C0ID 

1
1\U'~ t-stá no discu:rw o. que allude o il!ustre 

que t3r. to ::;()11\:ou . $1;:;11adO!". 

E' ell1> a inda. o me.smo homem (We 11110 fa.; 
guesrao ele 1orma de goV<~"t1t1 • tambem pal'a 1--- · 
definil-o n5.o é preciso mais cousa. alguma. (3i .\ rcforonci:t r. " " PuLi<lo Rcp\lblicnno Fodcrnl. 
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<'Não fa.!fa)u CÓra:::-em êl. S Ex . ·~1:tra n.facnr 
n. l1"o11ra do S!". D!'. r·i:eto Pi res. 'proYc:e;.~1 "1" 
um :i.p;n·te do benemcri•o Sen:i.d:;r Q:.iinti:10 
Boca.yu\'S. . . » 
.. Ade..."lntc, lê ·.;;e :_· 

« O mu~tre ~· enallo1• ntio ret.ir~n . norn col'

O Sr:. . AMORDl F :Gur.:11u - Requei:r-o pro
t'O!!a•.•:w do exp,·J i..-ule por meia ltura. ; desfjo 
Qltt: s(>b1·e te;:;p.1 f•:U~\ OU1't"1·S SI'.'1. PA"tllfados 
qui:• q1w1-.•.m u~«1r ·ri a pala.v:·a. . • 

( Co'f!n•l!adtL. tt Ca sa ,· .d crmccd i éa· a 1iro1·0-
paç17Ü . }" · · . . 

rigiu. a· ~hms~ ciffen :· i~a. ·poi•quê Pll:i. Pr:i. ·o !§:r. P!'c~i<l'!en.~e- C<:nt.i111í:i. . ~o~u 
ck:-tinnd:·• a prr:1Jur.1r ·Plfeir.o da ·occnsiuo 1'. p1:1ana o Sr. Depuiado Arnorini Figuei;·..i.. 
c .. ntra. o·J>eccnhcnn:•·nto dc•1: m .S1·.11ador.» . . . . · 

-- ·~ . · . . · . . - {} §h·. ,-~ 1!.111oi:-E ~n F!~~;:~-'l ãr:~ -·E' 
N_ao La!Je1 "m t1·r S. Ex. ll~ .od1fica 1.10 <1. re- · r<:tc S:- . .Srnlldúl' q ue i.re?endt f,.Zt:r cpin!ii.tl 

spo,,t:i .• que deu a nen hum ;i p::.rte. 1 ·. Se ' o c"·rr:• ~h~ul •1·A·i·ioº 
S,.. p ~ · 1 .. . 1· · '! cJ nu ~ne1. U· · . •l. • \.·µ ti .... t .a. 

. _. 11su.ence. pv.ni t'rH· o m e.u Ctl 1 CJ!<l e~ S·· Pl'·' · 'cnh n,i j - "Je•i·t· • 'tT"l a Republíc·• 
ba.nmda. o Sr . _Cario~ . ~Iarcellino, rfü o 1 l . s '. . co~~1•1 ' .\ ~~~:edo ~;ao· ~~;.,';°ffi\i~ j~prt•~ea: 
Sr. s~nador QIHI rn:o o r.1m l1t•ce. t'a;.\~ .~~ 'Ã;nitZO!:ilS· 110 ó"utr o l~U !llO do Con-

0 SR. C ARLOS )IARCF:LLI::\O-:-Ora. V. E:x.

1 

grr.s.•o. _ : . · ·. 
vae $C occupai· d.rs~o as~u1:1 mp~o: o S<~r:ar1or Ta.o.i t:i cer1eza.t;:.m <•lb i! :i .Jerr·oto, q1l!' nr-m 
Macharl_o tem l!cen<;a pan:. d1~er ele ml!n o qni r. ~ "'r ca.ndidat; ,. pa.r-.;, c;u~ :r bi,.,,dm ni:o lhe 
que qu1ze!' . . 1a1·rt•!1 nt:i~S" r.n~ t l' ~LPs. i h>~i; 1i n 1la r:anú i-

0 Sr:.. A~!ORDI I"IGVE!ltA (t•ril/rr;; d ,h,·c ru.ra 1t!;,i11.r·a. P ill fa n•r d!I S:·. r IT', .]Ol!tt t[J:lS Pcd~·osn. 
o Sr_ Dep;!tc~do Cc;.1· /1is .1Ja,·cr.llf"o)- !·;ern · ~c~i T~Q bor1 1:- 1--~t. a c1.1>·tc:;u d~ vencer : o Dr . . r~
que \'. Ex. não pr1 ci!.11. qm~ "ª o ' ' e n !1a 1k- 1 nnt lt:i.; (l!ltl :;g-ucntc• o <.'.<lri ll'c•. (Cr1,~am-.<c t/, . 

. fenilc1•, D•·m 11:<.:St!!O ve;u p rncura· ;•rnduzir 1 r e,-.<o.< ci1,(lrte< .) 

d el'c>a ; V .. Ex. ouçn·ll!e· (: v~i·:'t . . . o f-1< . ,\ w n:D! !";G1; i::m,\ - P6dc o S1•. 
Sr. P1·c~1dente. o 1llu~tre_ S<·n:i!ior- ~·: :t- p1._ Pruoknto de J,Jnra~s trat>a.lhr.r con!o -

eli:t·1o conbllC:e o meu_ colleg;;, ~:arct> l!1~•' rle~c'e crn i;:~;-: Ih: ,\m:izo11as elle ~ú ' 'cnceri>. pe!n 
a.~tes d~ procl~maçau •'a f:l•p ublic;•~··. ~nC'.' :1.' lr <tl! Í-1:• •~lei torai. . . . _ . . _ 
tra~•·m.-:se . mu1t.1s Tezes m. rel .. •~-<;ao d:i. ·r i·a:isfer it p:rni Ja. c!hmies e :l.Lé b·1t11Jhoe.s. 
A ~ rocincw _do P ur<l. . e;i c!es.-:., i:i i:r~>r:int•í . 8r·m rnen<• do ·"i·r:w: ú~ 

Emfirr.. 11ao c1~•'rr> m~ ~·em(;~:a;· ~~ ·~::e ·o:liciaes <lo l':xcrcito nãu cumpl'itiio •.•r·ue~s 
tempo. por.-iue ~- Ex. ro.k· •:11.<n-. 1p1 .. ~u ,,,,·1t <•t" (·s <l ·i si· ''rc,,-1 ,· e~,•n .1. ne!;11hl ic~ - 1 • - - º 1 t!,.._ h • L .._ • • o. · • ""' U ... r - . ª 

'tl110 tcn.w raz:lo:, mn" 1 1r.~::1 1C·n1J.r:,1· •. q11c . r~ Acrn ;: fül , ~~ . IJ:Ll':~ c:.i: :te~t.ar el eiçfe~. pôde · 
::l~t~al Depurado l.~J'.;~·a lC:t'.·lo~ ~1 :~: ·.,cl'.n 1 ?. ;N (·!Ir n:Tnnj:tl·ai' rom <• ;;1·• Sen:i.rlor :..1aclio.do, 
e. ••'.', Deputt;rlo (, t.du:i.l 1.•J A.11.1w11.Ls ,:r l1> e póile atê 1 : 1 •,~mo mr.ndal·M f<Lze:r aqui, n;\ 
part1· .o ft ~ llO port<'!O!!C!ll o ~r. ~cn;·ufot• ~!a- ea~i ;ul Fi'•1·· ra l. . 
chrv lo. e a.te llrtnuu eum ~u:i ª"~1µ:1mt11r:" cm <' • _ _ . _ ~ · . 
1892 a CormitUi<;iio llaquclle _E, t:ulo. () ~r:. . ClfAr.,\QUL\:- Gn'.'i(ALVF.:> - O ::;en.1do 

Sem !il'd<•nd1~r rldon·!Cl' :10 na·u c<·ll;;r.i e fall :L por 1ii t.111111. l' f:tll:1. <:orr;o P:lp;:l.. 
amigo, '!"dll't.>.,mo :1. e:Stc·s fncv.,c n pet•ai< ;11i:11 O ;';::. Ov1111o AllltA.-;Ti:;~ - E~T.:1 declnt':L1;ão . 
e,·id1mcia.r mai,; um krmn <~a ser:i' •~e i11n: 1·- é ;mpc>r inntt• - r:> :::;; oa·.io fa!l;, p~ir nl~ i mo. e 
cli1cle~ tão m:i.J C\' o!U!l!\'ll!C Jiroduzi rla. t~11~e · f ,)b NHl:O l':qJ!I. · 
n:: rlo. · lJl'l"B!tSOS Sn.s .. llr.r1:T,\D<H •!;io :t11ar Les. 

E. fóra. fü>;;:~e rumo do C1111;:rc:<so. nifo é 
menus pcrígG::;o o aut• ·l' ap1•1111or:irlo 1!e ta ut:~s O SR. All?lll~I l'wi:i,:lI•A-0 :Sen:ie~ plide. 
be!leZ:•S; e.;til. alt i o honr:i.rlo ~r . Sen;,.: •l' fo ll;1.r '''"' ' n 1':t1.''! : 1111~ uo A1unc1':i" cout\-
Sarmento q1:e .po:· , ua n ·z j it foi victi mu 11 0 1 · · ·em os <t re1.;~:· pel:!. nr_.,~a. i:a1 t1lh3. <le 

· mão ve~o autigo e cllrr-rnco de,;~e seu col- .. J~ 1 el): :!Jl:t~no~ . 
lega de rep1•esentar,;:1o. \'oltl 0mÜ,; :!o i.hs~u; so d.o ilh:sl re Sena:lcr 

Nada mais e n ada. menos d C> que is t.o. : o :'>I<:l·bado. 
Sr. Senador Macl1adú quiz p · c.va!', que o sr. Di~se S . Ex., no de 3 1!e julho, cm pretensa 
Sem1dnr Sar111ento, co11tra cuja. !Joncstid:u!e ::le!'t-sa : 
nã.o tenho a. ma•s ieYe suspei la, sPj:i. éito isto « Alf·m t.!ist.', o Sr. Simplicio Cc~l llo de 
em homenagem :i. vereia.de ... • r:il.o e1~ s~rio, Hc:zendc ... » 
tratamlu->e de dinheiro. P-9<;0 aos nolJres Deputados (lUe prestem 

O S!·. 8•·na.dor Sarmear.o d_e_fenlleu-:,;c corno heno (J.tlen~i" a isto : 
lhe foi poss1vel, e o SPU lnh11ulo:;o a~;i:ns,or · _ .,, . , ... 
respondeu com a seguinte phra~c. qcc n<> 1 « . - .uao nega ql1e"' mon:irc111~t:l. ..• » 
Amazona~ ficou !.tem populil! 1·,a<la :-«os a i· P ii 1:1u.is ad':1.ntt1: 
vor !Jllcs "ªº ficam f»'<J>:as . !· «-nii.o e; elwre polfrico. nem a>sign;),.'Pn.peis 

o ~r.. P1u:smE:<;TF.-L .. ml 1'0 ao S:· . Depu- r eJ:\li\'CS :l rollt1ca; mio concr:ne ;\S J'~ 
t;ldo, que :.i. b.ora. e:Stú te1·wiut1da. uniões . .• ~ 
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Pois lJcm: conrronta,w!o·s'· est~s 1 10.l o.t·rr~:; 
cr.rri .:~s que estão uestc dor.urnP.nto 'q ne Yõu 

·101· (·m.o.strando ?01t boleti,;~ im.p1 ·r::-..~o) pfH!e.::;e 
pt:rtoitammte fo~e:· um ju!:rnmea to do crl.
terio e da ~el'icda.•I•~ com i'(Ue S. E.x . 1!n in· 
t<m:n~oõc:<i tios ~eus . ct>llcgu~ <!e traballto no 
Scnaco : · 

foCtos de Cil.t«liio. rJ?ssera clarauniúle que as 
i nf~rma<;õesaq ui pre$tv.úe.~. n.ão ~o.o Ministro 
H<\sp;:i.nh-;l; como ã. impren:;:i, tinhirm. · sido 
fornecicl:i.s ·jlOt· t~ot1s Df!;nitatlos goyancs em 
c•ppo~lção. ·. 

Cumo V. Ex.. su.te, Si·. Pr~:sid~nte. os dous . 
Deput:1nos a •111e se rcr1·ríu o Sen:1do1· Bulh6es, 
sv:nu; cu e 11 .meu· a.migo~~_ Alves de Co.stro 

« Ao·?arti.-lo :Kaci_om:l...;. O~~o.bai:rn o.1si·gn:•- qLte e~to.m9s ~m o;ipo:si~·io; .1:;o1·ta.nto, essas . 
rlo;:, solrlad0s . ào I·ar.t1d .. , ..<Vtic:o;w l , tcem .'' .ip Cv-rm:i.ções ou· fo!'ill'!l ;w~stadas po1· mim ou 
hpm·a •'e couv;d;~1·. ?S (',1rer:tore;; e o~ 1'.ernn.1s rim• <-i>'-e men ,Hstincw col!ega. . 
meml.1:·o:< d(• rdi.;i:-1<Io part!do pa:·n. um:\ rc: j Vcr. ho dize!' a Cama:-.~ dos Srs. Denutaãos 
tC1111r,, p;l1.1<·a. quu ·tera !<•;.;p.1· LoJ~, ::s ·1 lf'.! quo es..<a.L iuC'onnações nüo fo~~m presta.das 
bor :•s <l;L t:i.i·tle. em am (!os ~alue,. do cd itlck• 1 por mim... . · · · 
doGymnn.•10 ::l mazo.nen~c. n:i. qual os mc.smo~ 

0 
!': • _ ~ · . , - -

aba?xo assigr..a•'os prr·tcndem expor•>- JU!l· , "-ª: :\L~ES .• P:-. C:~s;r'!'.O -:- ~em t.~o pouco 
ti.vos .que· os detc~·ruin~rn.o1 a puguar pela ,:O~ ~1~1• '~~"_o:~ •·'~ C?nhac11~en.o desses 
füslo '1ô P(l.rt1do H.cpublicano Fc~1lcrnl. c)1e- lac~o" e,cancLaiooo:s pel,\ 1mpren~o. de~ Ca.
fü1do pelo Exm. Sr · Seaa.dor ~fa.1\,1el Fran· p ,t , l. . . 
cisco Machad'J, t' •• demons~ra.r (l. ucr:t.'Ssida:le O · Sa . Ovmw . Am~N·ri~s ~. · • • nem pelo 
pol ~ t ic:1 desta ·fu,:iío. . Uiustl'e C.'O!leiiii. e correligionario que acab:o de 

~-Ia.nãos. 14 de :nsrço rle ISr.::i .- D;·. S:m- ' honrl'.t'-l'!le C!H:l o seu ~pr.rte. · 
plicio r'oclho de Re::cad~.-Capii.í'o :l.>< lnt>io Eu e o meu companh~iro p:-ctendia.mos n ií-0 
F. Jardim. :» emb:i.raçar a rn~•rcha t'!.o~ tmbalh<-S da Garoara. 

· com as que.~tues poln.1cas do ;i~~o Est.i.do 
Depois rh 1eitum rlP~k documf'nt,; p·)Jit\co, cti:;cutindo·n.> :rntes p .. b imprensa. Jogar mais 

c:or:i que mai, uma 't'toZ >l'nllll }ll'Ot'Ul' qnn o px•op1·io ]lam serem apuni.da.11 mais calm11.
illustra Se ;;vlor }fach:i.i.lo e piwl i1,do~o E)!?J ln- mente : lll"S uma -.:-ez '1.lle o Sr. Senador 
verd:i th•.s. a que fic:am re0.uzhks a~ atlí nnn· B\t! f.iõt>s t,1·0 u:xe-as para o recicrto'fo Coitgresoo, 
<:Õ~$ c,c S. Ex. ? pc~rnitca v. Ex., SJ'. Pi-csideute, qu~ desta 

X ji:llf.vTil. c:•lcuiada.. cc.111 q•.;Cl p~·et,1;-ndo se trU :nna 11'.e úê resposta. n~o só sobre este 
impor :i. aê~en~.fro · 1:c cid~dilos illustr~s. cu :1n !.?:t·~-·:eo :icQntecimemo de Catalão. como tam~ 
tci)onho ar~umentos e <loc11rnet:i1cs tito il·re· bem ~ol>l'o o~ demrds füoto~ occor1idos no meu ·. 
cus:i.•~ is , qu;wto e~m:\~a<lore:;. · . E-~ta<~ü o qU(! ~ó Jl'Jl' ~i são sut'ilcientes para 

O Dr. :;implicio nfto·c p.•litico. rii1.) '<"n.c :i ~? f,nm11r juim1:1 resp~ito d:i. pnlitica despo-
rt>uniõ"s e nem :i.ssígna p~i peis pofüíc·cs ? . t1ca o alJsurd:t q•1e est.a. sendo udopi11da í-elo 

E~to boletim 1111001• "1"fo-o ) rc•pun1!c a per- p:-eaiclen1c 1le Goya.~. r.•1 iuhúto de ~rantir 
gunta ·l~ mo:lo catbeg-orico. o pre:iti;:t(.\ do mes:no S"n«dor Bulhô~s . 

Sr. P•esidenle. ~ão :·~sim :u: nrd::de~ que 1 Si·. Pr~:si • 'cnttJ, V. Ex. cert..'\mentc leu no 
o illustre Senador c~:n ittc 1111 Senado; 1; . con- lkpu'•liCil. de 17 de .ia'ha. orgli.o do Partido 
cluind<>. t' für;na.reí : si s.· Ex. niio <i lllOlll\ I'· l~eµubl ic:t.nr • Fc1le1~11. que $C publica. nest;\ 
chísta cnc:ipoL•'-' o. •:omo jã. Live occa~iilo •!!! Capita:. 1i segu!o•e toe:•! : 
:1SSc\'1•rnr e ,:emonstt-ar ,: t•i;:a Lrihuua . c;! tâO 
o i\ulo:1!0 Conscltien-o tambtm uiio <: m•;t1a1·
chist:t, e se p6•3.ti n1e~1nv ;i.creditac· quo o fai
iecido D. Pedro U, não o era. (,lf" ilo lm11, 
m uito hc1u,) · 

..:Vfoúo de Ca.ta.l5.o. E•t.1.Jo •le Goya.z. a.cba-se 
ues1a C:ipita.l o nr. Fr.,•lcrico Ferrari. enge- . 
1iheiro ela Estl'ada de Fe:'l'o de Cátalão ó. 
Palma. . 

Sacemos 'lUe foram su,pensos os trabalhos 
o St"' o°"·idio _t.1..bran.tes _Sr. rl11q1·1Pl111 via-!'eue:i., ate que s~jarn tom3.das 

Presidente, a.pecas pur· e~pat;o do cinco ou 10 r.~lo Go,·ernv ;1s necess:i.ri:~s pr·ovidencias, no 
minutos O\:cup~1·ei, u<io sema.ntedpadamente seuti1la tle gar:rni:i1· <• vir~:i. no pessoal empre
J,)erlir·lb.e desculpas, a precio~a. <1Lte!lçàCJ úa. gauo na constrtll'çâo da linh•', visto ser o 
eama1·a. dos Dcpur.udos. ~~smo con~tunteuierrto per~eguhlo pela po-

Fui_ hontcm surprehendi,~o com a notic:a hcia local." · 
q_ue tive de urn top1co Jo .-1i~curso proonn· Est:i. noticia não foi d~da pot· mim .•• 
c1ai.lo ll:t l•Utra. ca~a do Congl'e>;~o. :pelo Sr. , • ,, ,... 0 •. • 

Senr1(lvr Leopulc1o de Bulh"ties, ~ c·l>re negoC'io3 l os~. AL••·· DE vA~Tll:O - Nem por !lllID, 
reltll.i vos av Estado, que tenho 3. [lvUi ":I. uR que na.o son .-eportcr nc Jornal algum. 
repre~ent:i.1• nesta utsa.. O StL Qv1i:>w A11R.,\NTr:s - •• nem tão 

V:mo,; Senadm·es ~lle assi~t.irnin á sessã o 1 prmco p cL1 meu at~nncto collegn dr. Npr&
re:ili7..ada hontem, uaquelh.i. 0:\51!., ;;iin\o- sellt.1.Ç<io, como o ll.lí!rmou no Senado o Sr. 
t in11n·me que S. Ex., qua.ut~? se re1~1·1:i. :i.us _scimclór Leopoldo dé Bc.lhões. . 
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Sei. Sr. Pl'a;;idP.nte, que s[r; muito gr:i.ves um:i. indicn.çtin '!? rPSp?ito. n~ga.ndo-se O ~e
o~ factos que se de:·am em Catalã<· · e p••ra $lden,.e 3. recebel-:i. e subme1ttil.-a a deJ1ber u. · 
.qu\l u. Gamara. - fique a par de tudo' venim e&> 1!a corpoi-a.;.'to: deix11n 'o f\nr.:-.o o~ a.1111).!os 
a.presentar um requerimento d~ rnfürm:u·ões. -do gove1·no dtJ .füier nuwc1·0 pa.ra. que fosse 
ao Governo que. !'e~llndo ·~onsta.-me. j\Í. e' ITOti<<ta :J. indicação. . 
súheclor de tudo . .- · As cou,;as CêJntinunram ne~te pP; e c9mo se 

. Por este meio. olite.l'e! doc11mentos comp;;-o- appr·oximii:va.· i epoc~ da eleição. 05 no.sos 
JJlltorios de CJ..Ue no· l~sfad0 de- Goya.z j:\. não ami;.!Os a.1·quiesceram ·em que fos:;~in 11oruea.
ha. garanrlas,·de \"idi~ e nem de prop1·1eila·te. d:1s mesas P!r:1t1 •l<J.e~: sem n-11ae nii.o haver ia. 
ni"t0 sô ".1);tm 11adonaes oomo tainbem l'ª'ª eleiçíio,segm1•lo i•retenàia çi prGsidente do Es-
estrangeir·os: · tai!o." · . · · · · 

Rcuniu"sc·o conaeih<i e a. maioria. depois. de -
· Voi:i:s ~ ls'to é gr-.we ! lnnç-. r em act.a o seu pro!~;;o contra <1. •1eii-

o SR. 0~1mo ~.\llttA~TES - Coi;1 a r?orga· berit<~l.o do pre.sidente Pffi . norn':ar me~s ao_ 
nilaciio, <1. l de :ibrtl, d·..1 .partido Repu1Jlic:mo contra.l'iO do que di~pnnh:i. a lei m11nw1pal. 
Fedo?r;Ll •Jo meu l!$~tdo. e·pe!a qu&l o Senador conl!nr-reu para. "nome.-•çiio da.<: me~as. uma. 
Bulhõe;; foi ''i-lle exduido. enter'l-ien o (ll es;\. ,·eir. que· se a.-co:--'oa com " r~~pedi vo pre::1i· 
neur.e do &t.do de Se agir.a~ .no 10Lu1to de dente do coosel!Jo"que orgaoi1.a.1· se-; .fa.111 tam
sustcmtar o p1·esçígio rle s"'!l par·ente. princi- bem me.s~s r•li!il.or-at':$ para ·os ref .. ridt1~ \~;:;
palmtmtt! o.lepQl$ q.ue viu a. m;Lioria dos hons . tric:.os. ern que não tinlEL l.rn.vído alisi:ame:nto 
l'eµublicanos acc~itar eatllusi-1.~ticamwte munictpzl. 
e-<sa. reorganiz.as;iio tiio uecessaria. p~r.i. o Feir.o isto, o presiden te do conselho pasw11 
fort.'1.l~cimento do p::.rtido. o ex .. rch::o ao immedíato par , ir tomar a.s-

Ap µroxi ma va-se o ;ileito municipal. E•'ll. sento na Carnar:L e~tadaal; e este por sua 
preciso <J. todcJ o t1·anse que o g-ov~ruo g-_~~ - vei passou a pre;ide:1cia.. do consell10 ~o. l ''. ~e
nhasse ess:t <>ICiçã.o. ~Ias qu•d o met0. s1 1' cr.,tario. p •r tn a.ssum:do o cargv ae lOten
quasi unanimic1:1de do municipio ar-.i. contra- •ten<~ municipal. 
ria ao Dresi<l.e-ate Y · Lngo 1!eJl01S <le ter Pste assumido a prcsJ-

Homem de recurso , o Sen:\rlor RulhGes reoz 1iencio. do cons<>Itto. realizou-se um" se~~ao 
'.\"er aos :seus amigos que "onseg-uil'i>i tutl.o. r1 .. ~ta corporação a ~G de maio, s .. odo e:ot.3:0 
uma. vez que se obti ,·e.s~e que o conselho mu· votads. unanirueroente a "preliminar npresen
uicipa.l maoda.~;e executa• :!. ei eleitoru.I mu- t,'!.da. pnr nm dos: no;sos amigos. como cons<:a. 
nicipal. na pa.rte que não pD . .lia e nem devia cfo seguinte e.ditai do conselho, do mesmo 
entrar em execuo.:ã.o, dia. ::6 : 
Es~a lei, Sr. Presidente, é da.ta'1:l. de 18'..,15 

e esta.belec.e entre ouka.s .dispo::i~ões que ; ~Edital-O cid:lll[O Joaquim dc·S.'lnt 'Anna. 
E_m_'JUanto w•o se fi~r o ~t:$!amer.t~ -~o rnu;ii. :\ndr:v~c. presid'='nte do c.iaselho r.rnnici pa.I, 
cip~<J cunc"•:n:rlio as ele:ç,1es . mumc1paes º'. l faz S;Lber a todos os eleitores que t1 ciinsel llo 
e.leitores altsta.dvs de can(o•·mida.rle com a lei m unidpa.l em se~são de !Joje de!ibr.rou por 
fede»o.L. . • unanirnida.de.de votos que os tlei l.Ores lcderaes, 
~ mais aue;imc: ~~1~1Hmto ""º se ~:-u ? ali,>tados de conto1·miúa.Je com a. lei 11. :-J5 

alis:a1nento ao ,;tun1ci,·ito, conwrrerr'1o us ele:•-. de =~s de jo.nei~o de lfi~2. o.te 0 a.nno ole 1895 
çt5u mu.,iCiJJ<ie.s os eldtorcs at1.:;to.~lr1s pela lei inclu,oin,;. pndem votar na elekão munici11al 
fed~ro& e scn;in1o as-;:1esas-etc11<1~ ·para ai de 2 ,ic juribo µrmdmo. visco que são cJlt-s 
eleçõcs e.;ta1J1JCJ.;1$, SC!J_ t<md.o·s<J, P111·~ "'· ª 'P.~0- por for1;a. da. lei n . 20 de 19 _de abril de IS95 
cesse. eld:o>al determm.ado nc.<:a lei (u.rt. 6') . tarnbem eleitores munic!pa.es; ficaudo resol-

Por Jesleixo do presidente do conselho. que vido que nas secç<J~.s el~itor..1.es, oode houve 
não fo1·n0ceu os llVl'o~ e os papeis nece:s.>arios a lis.:ameuto ruunícipal, seus vototi sej:i.m to· 
ás com1mss(ie:; de alistamento do~ distrjcto1 ma.do..; em separado. 
de Saot.a Rit.'\, Rio Cla.1~ e Leopoldin~, .0 '.1° ~ P ortanto. cm cumprimento a.o disposto no 
fez nes,;es _loJ.rares 0. ah,tamer~t.O 1."~~wi?'l.l. o:i.rH"'rapl10. unÍ"O do art. 42 da cito.da.. lei 
Logo. a eleiçao mu~~ciplll _rlevta ~et .eit~ ~e (le r\i de abril de 1895 e ern adLlitumento éLO 
:i.c~or'lO com O art. til ~a lei e!~itoral. que.aoa· edital desta presidencía. d11.t3.do de ;-i do cor
b<?.1 <ie c1 tar' porque. amda. na.o est:i. feito 0 rent.s mez cun voe;mdo os elei tores rn uniei· 
allS_tament? do '"Mumc1p;~ · . li p<ie~ pa.ra. aquella. eleiç.'i.o, convoco tambecn 

- losn, porem_. !.1ªº eouv1.1naaos iot_:-ress~s o esT.es a comp·tl."tY·erem no l't•fet•ido dia. hora 
Senador Bulnoe:i, porque elle na.o rilopôe 1 d d 11 d' l ii ti 
nem de um voto siquer nessas ~ei·cêies. Tra.- e. "giLI't<S .ll~tg!.rn. os nnqu1: e e na 'a m e 
tou-se. pois. ele lil.zl3r cnosta.r q•1<· nii.o tia.veri:i. 1 da.rem seus vo.os.,,: . 
eleições nt-~l; districtos por falta ·'e a.lbt<l· 1 E par-~ que cheg ue ao conhec1mento tle to· 
merito municipal. Os oo~~o~ amt;;os. suJ:>euiio 1 do;: os iu t1-reS.~;1dos , maudel 1a.v1·c1.ro pr..sent-0 
dis~o, apresentaram no conseiuo municipal cdttal que sera affü:a.do na porta tlo conselb.o 
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municipal e public.'ldo peta iarp:.-an~r~. Eu, 1 A"s 10 noro.s g-rnndo numeri; de ci,lad:tos 
JoaquimJ.ListiuarnJ.· de Vella~co, o ~:.crevi. ·1 grados se di;·igírampar~ ~cadeia, e~ cujo 

Gopz;, 23 de mt..ic ele 1897. -Joaquia. de p·w.!rne~c~ sapel'10r~devia fnn.·c1~nar aJunm: 
Sant'A•rna .Aiidi·m?e,» La. e~~,1~arn os se_"' consetlle1ro,, convocad_o,, 

pelo eilita.i •.lo pres.1deme do consdbo Cbr1s
tiaao de Moraes e mais o sr. Mtg·uel da ~o
clla.. depma.do estadual, qne pretendia presi
d.ir a.Junra, i\llega.ndo que ha via. :renunc\a.do-

A eleir;iÕ, ~i'. Pre~iii.enfo, corrett d<"bn.ixo 
da.. maior pressi'í,o que é.· :poo;si'i'el imaginar-se. 

0 SP.. AL>F.S Dll 0AS1'Ro-N:ío- ~ó o IJI'f'Si~ nes~e dia 0 seu ; 11an'\~to de <1eput:1:do. 
O.ente ilo F.sr.arlo pP .. lin vi,tlls PºS~n:i.lmrnt~.· 0-.1 eonselheiros S<ÚtL'Anrti~ Ao1k.•de, Luiz 
coml'muito.' emp!'€;r:i(loa vot:•i'run ~0b litSpf>.;- Guede~ e .Joa,quim. Gl':i.cian~ decla.l'arn.m que 
ÇÍÍ:(I 11.o ~ ~8llS che!'e~, O >.)Ue e :U•i~ \ergo'. !iil.O po ' iam. ;LC<'e\ti-\1-0 COll\O p1·e~idcin~P- d,J, 
nhoso. .. - ju\lt(l,. po1• u~o haver urn doc:nmenlo omcíal 

o· Sii. ·ovrnro .1\P.R.\~'?Es-Ter11 razã:o o meu qut: cot1fil'mas~e a sua ded<iraçfi.o rle 1•enon
coilega., tolos es~~s facto.> fot·am ª"'rnuiei•1dos c:a; a~r.:l·esr.:en•.to 'Ple eHe ltc• via l'un~ci,,riado • 
em tel"gt':l.nÍmM pas~a.dos p~.rn estt\ ~.pitaL na C.1mal'3. d;;.; Depma.dos no 1\ía. ·antece-
como sabem o> S· s. Dep_ut1.no~. , . .tente. . 

N[io 1-bstante, S1'- Presici.ente. à. ·vicÍf..l,·ía Re:;ultou r!is~o·uma. troc11. de p·tlav1·as eub:'a 
cnube o pm·1ido !e•li;rn.1; SP.rnlo,1:1crrotiido~ os os con~elheiro~ e o.l:.rnri:> <1Ss1,te1Jt s: r"tir<1.nc 
canr1íd:.>.fa; 00 govel'no rie Goyaz. dn·~e crn seguid:i. •.io i•ecint.o us Srs. Miguel, 
. o ljrupo <lei si·. 8ulhÕPS não de~ani mou. Christfo.no ll B;varistO M11cil'•do. 
h;ivip :i.in.:a o racurso da .ium.a. '1.pura.dcra En virtude da. l'Pr.ir ·dn dos chu' con;:elhei
Como ~st~, porêm. er:i. con-:;r;n' •a. :10 pre: ''"" Cllri~tia110 e Ev.wisr.o. tlca't'a.rn a.penas 
.slden te do Esõ·· no. coJtit,m-s~ de impe•li1· quatro, nume:ro imufficiPnt~ pa.::-.:. o run;:i
on~ elb runccíon:iss?, em•n'eµ~n·lo-~e o pro ciono.mecto •ln. junta que •1cve compo1•-,c ·!e 
cesso de obsr.rucçi\o, como 'e fizera no con~ sei~ mernbl'OS. O con~elliei t•o S•tm' .~nna An· 
S€lllo. dr~.Je, secretario do conselho, a~~umi11 então 

E o fim cn e!'gotar-;;e o priizo legal e br· a presi<lencia d. juntn. e convo~ou dot1s rup
rninar o man<lato d~. junr.a. ap1.m:dora. ten"o plen tes de con~ell1..i:t:os, já j ul'aine11tados e 
a. camo.1•a cstarlual p:·evisto u l1ypotl1e~P, em qu., ~"' a,ch(l.vam pr··se11tes. os Srs. Ma:rin.no 
u:na l~í vot.nh a!> C.'1.l'reir<ts e p:.·I.:. qn .,l l> Liritii e Manoel Clem~ntillO. e cou~tit11iu ci.e~se 
presirlenfo do Esta•fo «fie ,y,, autoriz;l.dÔ 1l no- modo a.)uu1.a. que <:orn~~'Ou o. runcciumir 1.:om 
meu.r C'Onselilo e inte11(l<!ntes prov-i-oriG&.ond ... todc;, ordem e regulariiiacle ·n[>. :i.pul';1ção das 
.ficas~e ac;::ph;1!n o po11er muui<'.11) ,1». · a.uthenticas d;ts oito secçGes,·eleitoraes do mu-

Afirn de que o JXÜ7. intei!'O fique ínteirai!o ui<!ipio. que esta~rn sobre (t inss.:i. 
do que occorreu pi;;:- occ:i$iii.n d.a. :i.puração rla Ctl'e:~ de uma hora ma i:> t~·wde foi a sala do 
eleição ·mumcipal r.o m<:u Estado e do.> a nu- co:is.-: llo inY•1 l1<la por grande gt•npo de in•li
sos cornmetti<\o; peto.8 . amigos elo ·senndcn• v1duos a.rm:J..dos. cap1ta11eado~ pelo intendente 
Bulhões. p~~u llcenç<i a V. Ex. pua. tr~as- em exerciclo João Basilio Se~·radom·ada. p<>e
c-re.,.er no tMU tl1scucso o seguii1fo artigo tend,ú1do e.ose grupo que o;; dous conselhe•l'OS 
d'.-l República. org:i? r.lo P.-tl'!.ido R.ep:1bliel!!lO que sa /La.viam retifüd,1 e mais o deputado 
Fer1~r:J..I <lo 111eu Estado. (1ue nar-ra- com Ioda. Mig-ncl tornu!::'sem pui•tc no. juuta co!Uo mem-
verda.•!e o que .~e p~ssou. · b:·os. 

Por e-~e <il'ti~o. ~r·. P1•e$idente, p6de a C:i. . o presi<lente fez·lhes ~enth• que, já. estnndo 
m::i·a ._.~rific:tt' como €~til 8::-ndo com: 11·eheu- installada a junta e funccíonando no trab•tlho . 
d ido o reg1men republ1ca.uo pelo pr·esi<.lente d:i. apura~ãa· ha cerca rle uma ho:·~. não lhe 
rlil G~1y::iz. era. m(l.i~ possivel permittlr o ingres~o de ou

Eis o urtigo ! 

Jt~s omr.ia ·~i12~it-To1io.< os cor~.çú;;s re~n
blic,ino~ espe;'a:1mm t'• m a.~1Ci('l'Jade o ah"oi•ece'· 
i.lo ilia 22, em q n<- 1lev i a.-s1 ~ ;·<:n11i1· a jmH« 
npur11dor<i. tia eMçilo mu.:1íc\ptil. . 

Os boa.tos al~rmanrns e>pa1!wdo::; peles par
t i1larios do gov~1·no explicavam P~>a ;mci<;
da(le, IJois p1•011ahwa-se que ('!te P1'<>tf-adia. 
dc~p0ja1·-se nesse dia àa s1·~·ietladr; d<- que se 
suppije revestido o Poder Execlltivo. para 
a. .. scer ár:trnpa. da potiti1·ag·em de~:~ow;arla ., 
sem c,scruplllos. <tnte a qual tudo é dil'eÍlo at(! 
ml'smo o .sitcrificio das vii.la~ dos ~eus concida· 
dãoi;· 

tro~ m em b!'Os. 
o~ Srs. :Miguel e 'E"arbto. a de>peii.o i.lessa 

cortez ol>;ei·vação. for,"• l"a.m as cn.nceUas do 
recin to e n1;1Ue penetrar,:m, füz~n<lo grande 
;ui11ullO. <.LO rne;mo telllpo que o inten<l .. n te, 
a1.ulado p .... Jo :sr. Antunio X. Gnim<trfi.es e ou· 
r.ro~. int1m!l.•a ajunta para que sodisso11·esse, 
d\z1~ndo que ena et'a. illf.'g,.J. 

O }eu pre,..iden te. de:pcns (le chamar à. or· 
•lem trtll vezes consecutivas os desordeil'os, 
sem ~er attenri·'o, repelliu-os do recinto, re
euando novamente :•s ca.nc~U3.S. 

Ne>te acto, o conselheiro Evaristo Machado 
p11xou urn punhal de p1·ata com o intuito 
natural ele pencwar :i. torça o.o vecinto, $endo 
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o p~nh8.! e s·Úí1. ba.i~~CI !om'l.rl~·>do c~&i~,11~ 1 F'oi 11 ·~1 ,,;rã1rl ·~Í!"i'l oxemplo r.le civi~11!t1, de 
con~lhe1~0 po~ ttétl c11rn,1~0 e . eatrcgm~:> ao 1 : ~\me~:tciío, <lc: ·~m·w il. U.•iµul>l ica.. 
preside;.te d:i JLL!1t:i. p:i.<·a. >!!:'v1r de b:i->e ao O coron~ r'1·:mcisco Leopoltlo para nós jfl. 
resp;?ct1vo proces"º· 1 não t~ o p1·esi:ie11t,e (lo E::tado. Desde o mo-
R•3s~11~c.le.:1i la. ~ c1'lkrr, _ ~~o .:tinuo ~~- a. .i unt.t :ncnr.o ·em <Jtte S. S. violou :i. con~tituiçã.o es· 

em se u5 .tr:i.01lhil:•. q11~ .J ~ ra:n iJ.J 1~.nt:~·:lo~ - 1 ti:t:lo :~l. o.etcntnnrlo conti·a. a autonomia. do 
Nes~e moro'.·~:ito c::ei:0u :io :;dlilcio, q U:l j\. mttnicí ~io com forc•J. arm.1.da.. perdeu a rc;. 

era gu·.1··•1ad::; p·)~ g:-;H'1c força d~ p:>!ici~ u.:> 'pe!w.b1.1d11rlo, de chefe do Porle r Executtvo 
. .,_rrua.~ e:nb'.daJ,~~. unn C):np rnb. ia .:e sol.fa-1 P '·1 ~·a cn ve1-_~111• a.g _ve~t.1>~ Ue..: quaiquer e, bo 
dos com l\ . .;u; offi :\:v;~ . _,11u 0 ~o•e4'rio <lo c!c: · oro.l. pro;nµto a lani;ar mao dos mai~ re
E~t•1!b !mtuL!av>i vü · a. 1bi.n :>iç'i.1 do i nc.en- p1·~.v.' dos mews . p~u·a ·col~<J~ar seu s a m1g..:s 
dente <le30rrlei1'1J. afim <1e imn~.fü o fun ,cio.:1POL1 t1cC1s na<p8:<1çoe" muo ictp:i.es que o elr~i
ntLmentoda junta, ··in1a •nesin(! que se to ·- ltor =l~J, cm sua so:ic~:i.~ia. confiou u outr.>s. 
nMS-< ro ist~r e=npre~ai· tod:t a fo1'1;il. que en.-1 · ~ao U•Hl~~- s :.1cnfic1m ~e- •1 t.la.~, p orque 
c!li:~ entã,;i o e1ilicíc. . - e i_acto ve·1fl» 1•;0 em cri znnologrn. que os 

Anim:1do •!Om n ~:·::mh <'•lemen l~ , j ;: :wi:.•ti- 1 :~:i.~: 1fa<=<bu•atl_os CJ."imi1103os vacíkim ~ _t~c
gui C} õJC recehe:·a. tl:J ll ['.~.5iu.:.nt!i ~'r,in :i~i.:c• j "·'"'.'• .G~;'\Oi lo ""ª? ~oinmetter um hom1c11llo, 
Leopoldo, o rntsu . l<! !l t~ m~w1011 sn;tt~!dn. vez . e '' rn ;e.1dc ~1tc ·rncilav:i. C.•da. v'~Z que. reu3 
s juut:i. a que se uispe?>:o.ss=- S)ll pa:ia. Je sa1• 1()11t'-ls ~e v~1til. v11._rn p11.r a. .os membro:; da .1un~: 1. 
ev:1.cuii<l:1 dl!. s~la. &. ~iione:.n.. 'iU~ cite v:1a. :tlll se;-en•H e tra.nquillos, e;;. 

Com urna. ::.lCi\·ez dq~r:: a. <1.o> illmtms mern- 1 cuh·h~ soe ~x.:iu~h-amente no d_i:·eit'}. 
br :)S qae :~ -:o:npmtln?a.;;. jau~a.- n;vb. ['~s ;~ou- 1 E!1~•·e. o 111 e1.11lente, •1ue d1spt1•1!n <le 
deu a. e>•a. esrn:t:~ !nLimu.i;íl.o. ccntia~ta.u·lo n .• ! .;r .. :. : : 11~ forç1. e~• .1u:1t.'t, que est.'l"'" i 11~r 1r:.e . 
e:terc:eio 1la. ~ ua. f;.tn -qlu ;oµU<'<'l.!.O'.':l.. t ·t~p::.1·~ceu um·~ f:1·1nchc,ira que 3- Pl•!xão del!c 

H<wia elht termim .. Jo ns s~11~ tr,~!i:~Htos e 1 ri:~n p;i lc tra11spü:'. apez11r rla.s est1mulai;ões 
che;;:i.va a.o ü•·:>mo (L r,~pcct iv, 1 1tc:;:,, quan.1fo dns ~:~liu .;.i.~ :,;. .• ,-e~m•!ncntu.e': - l'ol'am a~ trB.> 
ter~et;·:i ·r··z toi intiru:idci. por U'U <1'r'!''ll: ro tfa !)a[;t~r"'s. "º:11 que tn:ci:imos est!l artigo: /'tis 
i 1üeu•lencin a disµerHr-~e imm:!1liat:l!:'l ·: r t~e. !omiwi cmr.ii.» 
est,a_n lo cerc<1 d~.20 !Ira':-'~" pro:n: pt:1s pa.:-. t !:i· ! D ··i d r .. ;t , ,,,,,, ... , ,. .,. l 
-vad1re:n a sala (•O co?1"~lbC1 a. n1·uw.i1;·a. o:·de:n I ·. 01? · 3 e -- ~ . e,, ••. ne.1oe :>.. a.,m1 aç<10 t .ª 
do intendente. • 

1 

()l.eiç,to, como V. Ex:. :wuoa. (le ver: o pres1-
1l~~nte dtJ G:)yaz mamlou os seus amigos fazet• 

Este 'l'&cih "ª . e':J t:;:.n<;:w m.ú.o ~;o :is;; t>~ i · ouc1·~ :>puraoiio. tQ;·manJo a. junta apur·adom 
na.to para ~e:·v1r <t()'; ~etts !'.f.õrli<1;; • . e em-

1

1 C•)m n:ia.is tr;;s il:J:li>i'lnos ')Ue c '>nsiderara.lit 
<1uanto 1~~0 _sc ·l~,va o sccret;ir1') tfl•rn tno" a .;upp!ea:es ; niio :;'e! teudo n~m :i. cau tela de 
ac ta, que f,n as~1gnad~ PD• to•lo:;; •JS m~ml>;-os ccihonesta.r a h;ir11hdl1eira. cl!:i,rn:indo µara 
e pelos dous fi:1caes . em pt'e5~nç;i de •?!: ~i;:i ile e 1m ;;::ir :i. jij :?(;t illegal aos supolen tes na. 
50 pe;.soas que .c;s1su,,m :i.o~ t1'll.ba.lh1);:; tle or;\(,1?1 cln. \"i1ta.··5.<•. • 
apuraç.ão. Fsi"s a·n ig ~ do 11""-"d • t ti ~o htuí"·'.l U"' ·p- "'1COÍ" o ""'~"1'e mo~·1·c · - ·- "" . ..,. '"~ '. e.1 e zeram apn· 

• 1 _L. G 
1

'"' - ,,, •·"'"
1 

'
1
' l r:u .. to a. ~eu tC..'Yl -) e:ccl · rn. as t "ne. nio que c~u;,va. nnmlnenr,~ p!'lrqae o i:i.;en- • ·• - •· '. · ' · un.!. - res sec.,...~s 

d 
· , · • fi · • l . q u·~ u:w •1ue:H1 o. qu~ \'Ot-'.ISS.:m. o a ssn:i 

en~:ia..-i :L ,11nal :i.~q u1eõ~t<O as~,;ti:n nla.- m~·ntr•ti"o t'i~e~a~ ~-.. n ·t·10 •1·1,l d " l . 
~ J · t ' t ·'· . -.. ,, - .. - ,, .. ,. . . •·" , ... • · '" .... <. :s 1.0 1pom,u ç11::s co!'I !1'.J::o gut. 111a . ... e.'5 e '' 1. .. :...~ ·':>~.quaze:, 1 "' q·· :~tr J 11 .. ... o- ·o- ·· ... n '·tl .,.,..._, 

do 1Juli1onlsm ::i. a. j unLa. r eéiro :1-se . a.t1';1::e3- "' > ..... • • ': • .'J "' " '·" ·•1 :i.~., - • • 
s'l.ndo gt~•n•;I! a la de >0!:i.•t",o; do iiri.iouctü C.'l· fo r aqui pc)tle s~ cak:~l;ir como foi '"e•go-
laà.a, serido o.Co:np:i.nha.·1a pêtr :ri·a.ntlc uu- nliv.:::a <\ tlerrowi. Jo Pt'e5Hle11 te de Goy;1Z ! 
m01•0 de pe~s .:ns gmo!a~. disposli,; ~ deten· :'>1:a:>. Sr. P:-l'~i rlerite, e!llqu:lnto isto se 
derem os p1peis e livl'O> dr. «pnrM;:io, a inrl• faúa. o ínt~ndente i!!terino for mava um 
cQm sa.~rificio <le 5Uas vicl.: ~s. sl o go...-e .. oo ·1o ii::que:•itL'. e.x;·~·.l.!a com:nunio..'\çõ•is a,o pl'e:>!
Est:Ldo l'ei!Ol '17e~rn à ultima. hora. convert01' ·5~ rl cn te. in ··cnr.ando füc tcs-e ai-raojando mais 
em il.~$M;ino. u rna_ fürç;i. p11.t'ft jü$t~ti.cara~ violencias que 

Aindn não vimo5 o povo de~t~ capital !lffi pr:itt::cu . 
attitude tão di;;na. e pa.triotica. E a isto o presidente do Esta.do não se 'Pejou 

Inerme, ou arma•lo 3.1Jena~ com o r1i!'eito em ma.udat· publicar como do1~umentos 
que assi·tio.-lhe de lmpedÚ· que vies.-;em in· ,,Jtfoiu.es ! 
trmo~ o~eupa.1' º' carg1is electivos nll!nici· A consequeneia disto foi a que todos sa
paes. o povo de Goyaz n1Iroat0n as bll.!oner.a~ l.Jc1uo~. 
<lo sr. Fm:-tcisco Leopoldo e deu á dign t O presidente do Esta.do deu posse aos seus 
j1.mta. apu 1·a .. lor<i o :. po10 morai d-: que elln a.ro.i!!Os que foram derrotado,; e que não 
C-:\recliL pa.ra. kmi.r ~ t~rmo a dHli .;1! &nrefa foea.ro. diplom;i.fo~ pela junta. legal. E nós; 
de ·liplornar os e,;colhid•>s do eleitorMlo do Sr . Presi<lente. nã.o temo; recurso algum, 
muuicipio. po1·q ue a. lei est1\dual niio o permitte ! 



c~ara dos Oepl.tados - lm~esso em 21/05/2015 11 34 - Página 15 de 29 

SESSÃO EM 22 DE JUJ,HO DE 1897 481 
-. 

Agor~,sr. Pre$idente,que a. Camara. conhece 
estes 13.ctos, e.inda l!&verã quem veall& cHzer 
qne o governo de Goyaz se guia. .Pelos prin
ciplos de justiça. e de mor<'lida.de 1 Só póde 
al!lrmal-o o Senador BUlllõe.s qne é pri.mo 
e cunba.-do_ do presid~ote do meu E~tado . · 

Vcin;s - Apoi3.do. E' uma. triste1.S: tudo 
isso! -

Entregues a.os seus trabalhos, acreditavam 
os t1'8.llal.ha.dorcs que nã.o ser ia.m ma.is incomc 
moela.dos. . .. ·· 

E1s q~e. qua.si dous mezes depois, é :cer-. 
cada a &"aa oosa pela. força. pollcial e sã.o 
assassína.das duas ínnocentes :filhas desses 
hesJ.la.nb.oes, fica.ri.do um outro illlio grave
mente ferido ! ! 

· · Este facto foi tamlx!m narra.do pelo Ropu-
0 Sa..Ovroxo .Al3~A.Nres-Os nos~s amigos, btíca,, no dia. 11, 6" columna.. · . 

Sr. PreGidenw, dí:pJomados pela junta lega.! • . cida.de de ca•-i:: .. 
1 

em Goya'ª, ... 
01

. em 
·se reunil."3.lll em c:o.sa. -pa.r~\cula1· ~ a\ll func.- a. ""'w.u u ~, 
ciomm.; e as suas deliberações serão re· principias do mez .passa.do theab:o de úma. 
speitndas por todos os nossos eorreligiona.rios. -verdarlcira scena. do cruelda.cle e vaodalilsmo 

que lançou na miserfo .. ·e levou af! dooespcro,' 
· O SR. ALVES DE CASTRO - Apoiado- O quasi ás raias da loucm~a, as familins de dois . 
povo goyano. altivp e indepsndente como ê, honra.dos industrlaes hespa.nhoes. por assim . 
ji condemnou essa olyga.~hfo. implantada no. ser do o.grado de um. .desse,; mandões do in
nos~o Esta.do em nome da. Repu.bEca. e · por ierior, aQ serv-iço da. J;IOlitica. tttsloucada do 
inan1rchistas encapotados. governo de Goyaz. . · 

o Sa. 6vw10 .AB~ANTEs. - Nã.o po3So, .s.r. 
Presidente. deixar lle me referil' ainõa. aos 
factos de Catalão e tambem do Rio Verde. 

Neste município tambem muito rez o go
verno de G<lyaz po.n. ganhal' as ele~Ges,na.da 
con.se.:,"llíndo. 

Deixou de have'!' eleição cm Ca.pcllinba. 
porque muitos c<i.pi:.nga.s do pre:;ideut,e üo 'E$
taclo. vendo se der.rot.i.dos. fizeram ba.rulbo. 
disparando diver;os t iros sobre eleitores 
nos.sos. 

Tre3 ficaram moL'tos, a.lgu.o.s de;a:ppar~
ceram -e muitos ~eã.o gra.veruente fel"idO$. 
E o.ssim mesmo foi. derrotado. 

Si eu não tivesse receio de fatigar a 
atteoção dos meus illustres colle&as. pod.ct>\a. 
narr-J.l' outros factos que vêm ;it testar como 
k1j11sciça. e mm·aiir.!o.dc por p:q•tedo g-ove~no 
do meu Esta;.Jo. 

Ao p:i.550 que tudo istose pratica. em Goy.iz 
com. meno:;preso a. soberania. po pl1l3.1'. a. Te
dacçii.o do Goya:: continú:i. a. tr;1osmittir para 
esta capital nof.icias 1nveridicas. a. invenb.i· 
füetos e a. figurar intervenção da. furç."l. fe<ler;i.l 
como meio de desviar a a.ttenção pullfü ... '\ dos 
desmandos dos pollticos dominantá9 no Estado 
que aqui represento. 

Va.mos relatar o facto desenhando-lhe 
a.puI13S as peripecia.s princi'pa.es. 

«'E' preciso que em Goya.z esteja. a. periclitar 
couito o p~·estigio da autoridade, para. se 
lanca.nniio de tão v iolentos meios de vencei· 
elei(;Ões. O vexa.me, a. perae:ruição,a. v iolencia. 
noo bastam, o terro1· ê ta.mbem chamado alli 
a. Sffr<il do esteio robusto e ftrme para o do-
minío do -p;i.rtido governista.. · 

O director da U11 iqn E spa.nola o Sr. Gaspar 
rle los R.. ThOus veiu a.o nosso escriptorio 
acompanhado dedou,; ~tricios seus. os 'hes
pa.nhoes José Di<1s Ribero e Salvador Dias 
Ribero, que vão se a.prese.nfar ao consul de 
:sun.·na~li.o, quel:l.osos de netos de prepotenci:.\ 
de que foram victimas .em Goyaz. 

E' :;implesmente borrol'úlio o que estes dois . 
llomcus contam 

Jfa annos fund:i.r:im elles uma. olaria. nos 
:rre<?dores de C;1t:\.\ã.o, distante ·cerca. de cinco 
a seis kilometro>, e a.hi viviam. tTanquilla.
rnezite a. fabrjcar, a.uxiliados por alguns em· 
prega.dos, os divorsos productos de s ua, io.
industrfa., e não se oooupa.ndo com política· 
da.va.m-se com rodos e eram bemqu.istos por 
partida.rios de todos os matizes. 

Antes de terminar. Sr. Fresirlente, é J?re
doo que eu denuncie ao pa.iz o segui.nte 
facto: · 

Ultima.mente. em princípios de junho foram 
proellrados por pessoas da. im.rte do coronel 
Para.nhos. ctlefe politido do Jogar para forne
cer<1m com os ein11rega.dos d3.()la,ria. um. con.
ti.Dgen.te de eleitores a.o pleito munfoípal que 
se hia em breve ferir. 

Exist ia. nas PI'Qximidades da. cidade de C:i., os homens recusaram-se !01·malmente o.lle-
tafüo -uma p 0 quena habitaÇ<io, re$iMncia de a:indo nunca se terem mettido em politica e 
tra.l.mlhudores he.~panb~s- emprega.dos da. àppell<mdo para. 3. sua. qua.lida.de de estra:n-
estra.da. de ferrv desta c1_9-ade a Palma geiros. _ 

Por moti,·os, segnndo me ,fü~m, :políticos, Tra.vou-se discussão entre os indfütl'kles e 
es!;es trabalbaf.011es collleç.:i.n1.m a ser per:;e-

1 

o proponente. retirando-s' este sem conseguir 
guidos pelo chcfo 10<~:11 que queria que P..llcs demover aquelles do seu proposito. 
se ;ll.istas~em elcitol'e.3 e declarassc!ll estai· ao No dia. 7 de junho.pelas 7 horas da ma.uhã., 
lado de sua p:u·cialldade política. . foi a casa dos reca.Zcitr~ntes cercada. por sol-

c11.111a.ra. i'. l lí 6 l 
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de.dos de-_polici:i,, ao mando :1e l;~? a~fore~. l lli~:·rose:l:·i<'IIi .:oill i1max.i'l1:i. h>evido.rle estas 
d3.nxlu ccnttnnas ues~·H'gt~s ·~J.~. Ílt?..tl~~l'l~! .. . <w iili.01·m:i. çües. . -
que resultotl n. mo1·r.e !m11te~iata ri~ du-.s in- ConW,- Sr. Pr•csidcate. qu~ ·~S amip-os <lo 
felizr.s Cl'iauç:1s. que ~e ad1av;1tu r.tU U!ll "·''a· Gov~nu 'C•t.e:n e~L~ r•'qanrii:irntos, tjue s:í 
randado em frente a. ca~~-uma. menina. de i2 teem. por fün foze1·em a iuz sobre os a.conteci
ann~s de ifüi.à.e, pol' nome Mercedes. e -um i_~entoo :•;ue so deram. no· mEu· Esta.do, e que 
msnlilo de IS mezes apenas. os fJ.lt,,e·> n:pn~- s:1n mmto. gr:n:es. _ 

. sentavam \Ís co:·pos V"(ll"d.uOS pol' lnla:; em Co:Ilo ji ··lbse, Sr. Pr~s!:~eute, os lrnspn-
yados lagares. nbues 1~ram l!r!lnens pac:i.to~ e tl'a.ball1n.dores, 

O primei1•0 mo-vimento que ,t[\·era.m 05 reoidinda a p~qt1et1~ d.i:;ta,ncia de Co.talão . 
. o.ggredidos foi o dn r• 1slsten~1a ~-mas ti~"'5pro- Ainda estavam em eas:::. q uaudo cli.egou. ;l 
Yidos <if' meios para fazet-:a ()·m r:;;gm. i v1~1~a m liwça po Lici:i.l q uc esti em Cata.l~"':o. para. ad. 
d8 fu!iir paN o mu.tto, rinmdo por nmitO$ qui1'írpros..,lytos llar.t o ;1•up~ do Sr. Bu-
<lill~ f •rnl{i<1os. · j 1t1i'il'.'s. . ·· . 

Consi:guindo es~~•va1• ;'t s •m11a •los set~s g-ru.- .\.força poHcial Yendo uma menina 1le Il 
tuit,.is i1; j,?ii_;o~, Ti(,r.1rn os r1ui8 in[diz"~ p:n·· · h.nno.>. com outt•a. de met1c,r icJa.ie no~ braços, 
esta c:ipitnl. rnuriici·JS de yu,rius •1rJCU:n'!llW'> l •.l•·LJ u;na d•.•-"~ar;:a ile C'rm1.li!rü;i ~oln'e e!L1s, 
com que cont;~:a pr''"·ar o ;ot.te1,la1h de CJ u'' st11:<:b 1• p!·1rr:<:,ra ,·;i:·11.d:o p~:> qn:ttvo bal::s. 
fora,m victima;;. :::.pre.;;ent:i.ndo-'3-c a0 con:;;lll ue ! UlU(l. n:< e;.i.lJ'. ç:L, outrn. nri. 1:~r1ui. e ilulls no 
súa naç~o para. lhes ser feita justiç:t e reí!la- peio:u) e n, segu:l'i;• ;tlcança.da pelos projcctis 
mal' o que für de 1.lireito.» nos !Jcaços, p~iw e perna. 

V 11H1 terce: l'a. creanca levou 012 t ra descarg(Z, 
Peço tambem permis!;iio a V. Ex., Sl'. Pr.,- sendo foriúa g•'<LY-emente nas perna~. -podendo 

sideute, para. tra:n.:;e1'e-ter no rnen discur:'o reítigiH-:1e ainda. -
esta. local f10 or;;-:io rlo nosso pP.rti llO, noticio. Tui lo isto so p:isso11, Sr. Pt·esidente. cm 
que não foi rornecicla a esse .itJrniLl. 11ea1 ;.i0t· pom.:<1~ rninut0s. o~ hc~p~1a:16cs. sw·prehcn· 
mim e nem pelo SI". Al ve~ fie C;~~;,ro, con v&.m • ~ido5 C)m a d~;c.11·;:;a, C)J-re1·.: :n á pol'ta e :io 
repetir. mesmo pr:m1ue não tiY•"W . .>S comnrn- rne;,mo tempo que viatn ª' su:i,s íllhu.s o.s~a•
nic:ição alguma do.:; nosso;; amigo~ :i 1:es· ;;i11a<las not::.·::i.rn que a iu!'ç:J. .ii~ tocáva. em 
:peito., [ retü·;v~~ p:1..t'Cl a. cülatle. LfmitCL7a.r!1·Se entiio 

Eucontl'ando-rne hoje C'lrna.lrne;:te co:u c·s os !.r~1k1.U1ado1·cs a t.l;u· a!g•Jns ti~.'JS naquell:l. 
refei·irlus hesp:i.nhoe-:>. que a1mfa se acham dlrecçio. 
nesta capital e intel'l'O~'l.llctD-0.S :i. respeito, Comu ,_.,, ~ Camar:1. rstc~ f:i.cto;:; ,:;;to g1·a.ve::; 
disseram-me que tr'1zin11t elles c;Lrta' <lLrigl- e nú~ prcc:i~~Hllc•S ier• rll'!l85 pleno eoJJhcci
dns a mim pelos meus affii;!OS. e que nü.iJ eu· 1n~nto. Por b~o. t!~pero, r~pito. qne o St'. 
tregara.m-me ainda css~s cart~s. por·qnCJ o rnini,itro :·.ã.i se 0lé\1no1\i cm ru;·11e,·er-lli·! log<1 
Ministro Hesp:inhol cnten11eu de cons~r1'al·a~ •t> i nformaç{;,,,,_ ]'.ler!illa~. r.filll t:nnbern de qu(; 
em seu poder. por' corit~1·cm revela.•:iies gra- (:a possa mais w.nle.tlt~~uc1re:s;;<: questão euiu 
vissira.as e por terem Yit1do abc:·tas. d.ado:; seguro~. (JfoiJQ úe11t; 111.~•lo úcm.) 

,., Cor:io V._ Ex: :;_ê, Sr .. Pres~u.~~te, aitH~t 1 Vec1n t!. ~fo,~ 1. sitü lidos_, apoiados e sem 
nao t1v.emo::. oc.,as1~0. de 1::1 as ca, .as ~os p.c,,- <lelnLti: eiH:erl·aJos os se••urntc; 
sos amigos a respeito o so wubemos no 1acw "' 
pelo Rer.1blica. 

P•mi, que os acont~cimento.; de ca:;a,füo, 
venham a. publico com to<la <t vcrd:i.de. resol-

I~EQr_:i·:i·! 1 \I;~xTo . .; 

vemos apre-entar- a C<tmara o segni:ite re- R~q11e:"'emas <J.11e peln :\liniõfarlo d.'.l. fn'1us
qucrimento (l(;).por ciuc ~omo~ infornmdos (l•~ iria,, Viação e Obl'US l'Ul>licas. nos sejam. 
que na Secretal'ia da Iad11~tl'ia e Viação presiacbs <.:S scguiutes infor·mar;ücs: 
existem doc:umentos importa.::!tis~imos a ro- 10 . , à . • 

1 
• 

speito. . _, ucs e quanuo. se a~ iíl.m su~pensos os 
Ssi que o diredor da Companhia d;1 E:;trad.a tr~v.a!l~~~ . d;l .- const:·uq;af da E:itl'adu. \le 

de Catalão a Pa.!ma, apresen~anr.!o os mot.b-os Fe~~o ~~ ~'.lt.i:.w n. J:>.~!~n.' , . 
que determina.mm a suspeus:.1.0 do;:; servlços, . -. • ~--~ª-;.~ o~ _1~ot1 :_o~_ Que (;eternuaarum a 
explica ao Sr. Ministro da. Viação como oc· Pª.1~ls. ~,tç..~o deo.1e~. t.~b.t!l!.~ ' ~ " , .. 
c1wre1·am eos~es factos,apr-esentando riocumiin· / · ~ ',~-~_pi.1 Je}Ol·Oo o, doc~ine~ho:;. ielatnos 
tes importantes, enne os quaes LHL um for- ~-qu..,,,c«O_, fo,_necidos ª. es.e Am17tcrw pcl~ 
necido por alta autoridade estadual. 11,u~uv:inh1a ,\.lLO·Tuc~mtms, co!lcessionar~a da 

. _ . reltm.la Estrada de Ferro de Cci.t:i.liio a 
Para escla.recel' mais a. questão. Sr. P~e;;1.

1 
Palmt "! 

dente, vamcs o.pr·esentJ?' tambem o segurnte 
re_querimemo ao Sr. ~[iuistI'•l das Rel:.l.çõe6 ~:üa. uas Ses~ões, 2:.:>, de julho da 18~)7.-
Exteriore~ liG), eilperaudo que os ::irs. mi-, O~idio .l.úru;i:i1s .-..-lfoes d·J C«stru. 
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Requeremos que pelo ~finisterio d.o E:'l'.te
riol' nos s~ja.m fornecidas a.s seguintes ihfor-
maoões: · · 

Que· lla. wb:rc a r eda.mação de doos sub
ditos hESi)anhoes, · CUjl\ }ll'Oprieda.de foi em 
Catalã.o, Esta.elo de Goya.z. ínv3did:l. pela. 
forca. policial ahi estacionada.. · ma.ta.ndo-lhes 

• dua,s filhas e ferindo ut11 lilho ·gravemente?· 
.Sala. das Sessões,. 22 de julho de 1891. -

0vidio 'Abrantes. · ·. · ' 

O S,r . Parnohos Mi'n11tenegro 
(pela ()relem) diz que .acha.ndo-se incompleta. 
a 4' comm1s~ã.o Lle Poderes; em virtude · da 
morte do· Sr. Gustavo Veras, pede a.o Sr. 
Presidente que proYidencie no.sentido de ser 
nomeado o Deputado (!tle ueve substituíL-o. 

1·e;1~ulamento Yigente, 1-e~ula.Jllellto que só 
pode ser rer.:irrua.do por acio do Con~resso. 
(A.J;oiados ~ apai·t<tt.) 

Diz e1n seguida qual o· modo.por que deve 
ser feit3. a nomeaçã.o. de accordo com o esta
belecido no art. 205 · do regul&mento em 
vigor. · 
· .Segundo es>e artigo. a. nomeação deve ser 

!e1t:i. l)Or decreto. . · · 
No ca$O de impedimento do commandante 

e:ft'ecli\"o , por u m\!. commh~o .· O at't . Hü 
do regulamento prevê todos e~es impedi- . 
mentos. e estabelece o modo de.fazer-se a sub-
sfüuição. · 

· Diz o art. 14E\: « O co;limamlaiita il11. E$colá. 
st:i-ii subs,il1Aitfo.on1 ~us 1'egilimos fotp1J.1.limen
tos 11clo o!fichtl mais ffi·ad..lado Jemr~ os c:m
pi·cila<Los da. E scola . N os impcdime>ilos fortui
tos ..._.,.(t sul>,<lituido, ,u; Conorcgação, pelo k ;ite 
'l1"ÍS 11.n/igo; 110 COYlSClJio ascowir ,pelo profc.<.,cr 
ma~" ant iyo ; ~10 co•i$t:llto de d isciJ)lina, pelo 
m e111b1·0 m1t.i.• yi'l!dtw.<lo e 110.r de1nai.r actos l'f!;lo 
mais {J»aduado dos emp,·e9(uil!S tlu Esccla pre
serncs. » · 

O !!!ir. :I-l:enr'iqne "'\Ta.Dacla
rC!.i\ - Antes de b-a.tar do assu.n;pto que o 
ti•az á t ribulla.. congi.atula·se com :i. Camal'a 
por ver que o Sr. Presidente da. Republ ic.~ já 
cogita. <le dar execução á lei QU<l creou o 
es~do·maior do exe1·cito e a Intendencia da 
Guerra. ; isto segundo u.tllrmo.m os jornacs de Não ha uma só <1isposiçã.o de lei com que 
hOje. · 'POSSO. S. Ex. j~sLitlcar ~\ portaria. expedido. 

t d d ltoo tem, e de que hoje d il. coohecimento o 
Foi cs e \lm O> poutos O. ac~usação qtie Dia rio Official . S. Ex. podía., si o official a. 

fizera. o ore.dor a S. Ex •• por occaslão d:i á is· · 
cus;;ão do projecto a.a. fixação de l'urças 0 é quem cabia por lel o ·e:x:ercic10 desta funcção 

. J. usto n tie neste momento venll:i. t rn:z.et con· niio merecia confiança. escolher outro qual· 
,, quer ; mas de accordo com as exi gencia.~ da. 

gratu!a~-êes. (.1.pm·te.< -) lei. Podi"' no rne~r o mesino Sl'. coronel Ttoro· 
. Ai~da ~ntes de t ratar ~o a.ss_nmpto q!1e o po'\v,;.l,y, mas por decreto. coino <leterrnin& a. 

tx-~z ~i. tr1 buna .• faz uo.11 pedido ~~ tllustre com- i€i. e· .,. nom~1ç5.o só pôde ser- eff<!CtiYJ.. O 
mis;;ao de ~!arrnlta e ft uerra. . 1 ma.is. emqu-;,~to o Conçres.so não ·rerorm.a.r 

Em sessao de :28 •1e maio foi encerrada. a o.decret o n. <>-.!O, o Prea1tlente da Republica. 
discussão do projecto n . 12. desta anuo. o nii.o tem direito de fazer 'tUa.lquer modifi
umu. emenda que tevo a. honra de ap1·esent.-u· caçüo . 
foi envia.da á Commis.,•lio pam que ella em!t- Julga ter assim jusfüicado ·o recyueriment'o 
tisse -po.recer. O •1ssumpto do que m1t11. a que vae :i.prc.>entar iL coosideraçáQ da. Ca-
elllenda. e simples e <le fa.eil estudo. mas são mara . · 
decorridos qnasi dous IDo7.e.s o a illustr~ com· 
missão não entendeu:i.inda. dever <la1.' pal'~.ce L' 
a l'espeito. 

()SR. Ovt1>10 Amu-:-."TES - E' que o refator 
está fóra. pa..cseiaado. 

O SR. HENRIQUE V ,ULADAltES ent1•a no 
assumpto quG o tnz á tribuna. 

Diz o Diario Offioial de hoje que o Sr. P1•e
sidente da. Ropublíca.. por portaria de llon~ID, 
nomeou commandante intei-lno da. E scola. .Mi
litar o coronel Róberto Trompowslt y Leitão 
de Almeida. Vem declim1.r á C~.ma.1·:i. que é 
este ma.ís um act.o illeg:i.l p:ra.ticn.do por 
$.Ex. 

O orador lê a disposição da. lei pur;.i. mos
trtir que S . Ex. não podia fazer esta. nomea
ção sem ser de accordo com ns disposições do 

( .liici!o bem; n1uill) bem.) 

Vem ú. Mes~. e lido, apoia.do e sem 
ao.cerrado o segutnte 

R.EQ"Cl.E!nil>lE~TO 

<lebato 

Requeiro qtie a. Mesa solicite do Governo, 
por intermeffio do M1nisterio da. Guerra., que 
infor me qual a disposição legal em que se 
baseou pa.ra fazer a nomeaçii.o de um com
m:indante interino p,:tr.t a Escola Militar 
desta. Capifal , contrn o disp osto nos arts. 146 
e 205 llo i·egulamento a.pprova.do pelo decreto 
n.330, de 12 de abril de 1~90. 

Sa.la das Sessões. 22 de iulho de 1897. -
He;wique Vollada:res. ' . 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 21/05/2015 11 34- Pâgina 18 de 29 

484 ANNA.ES DA CAMARA 

ORDEM DO DIA . N: S9 A :_ 189í 

TR.A.B.A.LHOS DZ:: COM.\!IS>ÕES 

Vem:ó. Mesa. a. seguinte 
• . 

.. Decl3.l'amos que si · estivessemos presentes 
hontem <i. ' ;oi.ação do projecto que concede 
licença. ao in:tegerrimo e honesto director elas 
Rendas Publicas, terfamos votado pela con-
cessão da licença. impetrc1da.. . 

Sala. das Sessões, 22 de julho de J 897. ~ 
Barbosa Li,na~-:-Ooelho Oinlrn.-A{fonso Cosia. 

Vã.o a imprimir :i.s seguintes 

REDACÇÔES 

N. 34 A - 1897 

Redacção final do projeclo n. 34 A, do co-rrente 
c::nno, !ll't: auto>"i~a o Poder &ccv;tii;o a c<m
ceder w11 anno de licença, C<J<n o r e.<ptc,irJo 
oi·dena<lo, rJ.O telc!Jraphista. chefe 1.la Repm·
tição Ger al dJJs '1.'t>.Z.:gmplto$ ll.lfi·cdo 1le 
Lima Albt{giterquc Mcllo, partt tmtm· de 
~l'« sa11de Ol'IM lhe con"Oier 

O Congresso Nacional resolYe: 

Art. unico. E' o Poder ExecntiYO autori
zado a conceder um a nno de l icenca. com o 
respectivo ordenado, ao tele<~raphista chefe 
da. Repartiçiio Geral dos Telegraphos Alfredo 
de Lima Albuquerque Mello, :para. trotar de 
sti:t saude onde UI e convier; revoga•:las as 
disposições em contra.rio. 

: Sala das Commissões, 2.2 de julho de 1897. 
- Guedelhc Mourao.-Ji~i:encio de .'lguiar. 

vii.e a. imp1'iDJ.ir o seguinte 

Rcdticç(lo fiiwl <lo 1n-ojcetÓ n. 39 A, do cor
:·e;ite cu1no1 2ue nv tori:a o G11verno a cõn
cerlci-- ao Dr. Caiidido Ba1Toso do A.ma,·at, 
mcrlico aiuc1:ua.;·, tia Di1·ec1oria Gerai de. 
Saudc P ublica, um anno de licençà com 

· orc.lmado para tralar áe suq; saucte onde tlw 
c~m1'ie•· · .. 
ô Congresso Nacional resolve: 
Art. l . " E' o Governo autorizado a con

ceder :io Dr. Can1lirlo Barroso do Amara.!, 
medico au:!i:Hiar da Directoria. Gera.! de Saude 
P\lblica, um anno de liccnç;i., coin ordenado, 
para. tra.ta.r de sua. s:i. ude onde lhe con:vier. 

;\l't. 2." HP.vogam-se .as di~:posições em 
contrario. 

Sa.la. das Comniissões, 22 de julho de 1897. 
- G1•ed11lh« .1loui-iia.-J v..i;e11cio de .:1g11ii:il·. 

N . 45 A-l89í 

Re<lacç,;o final do projcc10 n. 45, do correnw 
aimo, que a111ori~<1 o Goten10 a cunc~der " 
Lui:: Rorlolpho Ürna lccmli de .'l llitiquer qwi, 
dir~cior rtas Remia.< l}ublic~s do 'l'/1c,:ow·o 
Fedctr.tl .,,,,1 unno di! licen~·a., coin o;·derwdn, 
1Ja1·a. lratar de S!IO. so.,udc 011dc ll1e cu11vic1· , 

· O Coug-resso Nacional resol\·e : 
Art . 1 . " E' o GoYerno ·autorizado a c1.m· 

cetler ao cidadão Luiz Rodolpuo C:walcanti 
de Albuquerque, dir ector cla.s Renda.,; Pu
blicas do Thesouro Federal, um anno de l i· 
ccur.<t, com oril11u,1do, pn.ra. t r:i.tar de sun 
sa.ude onde lhe convier. 

Art. 2. • Revogarn·sc as disposiçúes em 
contrario . 

Sala da.s Com missões, 22 de j ulho de 189i. 
- Gtcedelha. Mourao.-Juve-1icio .de Aguiar . 

PD.OJECTO • 

N. 49-1897 

Autor i::a o Gooo!wno ri a11rir eto 1liinistcrio da Justiça e NcgocÍ!Js l ntei-iores o credito de 
202:8B2$1.f.9, suppleme;;tetl· a va•·ia.s 1'erbas do arl . 2" ela /,ei n . -1.2[), de 10 ele de.;embro 
d.e 1.896 . 

Em mensagem Lle 5 do corrente solicita o Sr . Presidente da Republica o cre<lito 1le 
274;802~119, supplernentar a. díve:-sas verbas do oi·ça.ruento do Ministerio d3. Justiç<~ e 
Negocios do Interior no actual exercicio. . 

Das tlemonstrações qu e acompanharam a r eret·i• la. mensagem e vão a.mixo Lrau~criJ1 t.as, 
deprehoude-se que a necessidade do alludido credito emaua. da. insufficiencia. das res
pectiva:! consignações orçamentarias. 
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Assim as verbas : 
Policia do .Districlo Feclei·al 

Proposto pelo Governo ... . .. . ... ... .. ... . . . .. ..... .. ~ .. . . 5.S20:Sl5$G'OO 
Supprimido ~elo Congresso pa.ra pGssoal ' 

· rese r-v"ado da policia.. .. ... ... . . . ..... 40 :000.$000 · 
. Redu~ida. a. 50:000$0l>O a consignaçõ.o de 

· 06:000$000, proposta pelo Geveruo p:i.ra 
· ma.ter ia.! cfa Brigada Policial- Differença. 16:000$000 55:000$000 

Liquido . . .. ........ .. . . ... ...... . . . .. ... ......... ... . . . . . . . . .. , . . . . • . . • 5. 764:815$000 

Devendo sel' por oonta da. União-metade . . ... . . : .. • .••. • . : ....... ..... .. . 
Foi, porém, vota.da. .. ... • .. . .•.. ~ •• •... . : . . : . .. . •...• .• .. , ...... . .... . . . . 

. Di:fferenca.. para menos no qrca.mento .....•. ; . . . . ....... . .. .. .... . . .... . : .. . 
Votado pa,1~c1. contlucção de cada.veres. cu- · 

ferinos e alienados .. ... ... ... ~." . . . . . • .45:600$000 
Vencido, porém, o éOntracto, ó respectivo 

cont.1-atante uã.o quiz cont inuar a fà~.er 
· taes serviços por menos de 5.?:0QO.-S 
mens:i.es, pelo que são necessarios. . . . O:i:000$000 

Sendo, pois, prec\sa a dt:rrerença. de .. .. .. .. . .... . . . .. ... . .... . .. ...... . . 

Pr~posto pelo Governo ..... ...... . . .. .... , 
Vota.do pelo Congresso ........ .. ... . ... . . 

De menos .•......•.•..• •... .. •. ••. •. • . ; . . 
Despeza estimo.da .•..••...•.. •... . · . .• . •. 

50:000$000 
25:000$000 

25:000$000 
43 :096$872 

Differen.<:~ pai'a mono; no orçamento ...... . , ... . . . ... . . . . .. . . ......... . . . 

l"acuidado de Dir eit" do R11ci(e 

Proposto pelo Gc.veruo para. pt·emb aos 
leutes nos termos <los a.l.'ts. 38 e 39 do 
decreto n. 1 . l59, de 1892 . • .•..•... • 

Snpprimido pelo Congresso . . . . . . •. .. ••... 
8:000$000 
8;000$000 

Havendo, porém, ·o ex-ministro <la justiça., baseado em taes disposições, 
concettido, por despaclio de 22de agosto de 1896, a.o Dr. Clovis Be
vilaqua o premio de 4 :000$000 para ser-lhe, entretanto, pago no actual 
exel'cicio, uma. v ei: que a consignação respectiva. daquelle jâ. estava 
quasi esgotu.da, füz;-se preciso. a somma el e •• . •• • •. • .. • . • . . . •..•.•.••. 

Gymna.sio .Nacional ( e:rierivito) 

A consigna.ç-âo 'rotada de 10:000.S -para despezo.s imprescindiveis com 
os exames geraes e J.e prepara torios, íncluslYe pa.ga.mento mensal do pes
soal inuispensa.veL10 mesmo set-viço, gt·atilica..;.ão tle 2:400$ ao director ; 
l:Síl0$ a.o ·;ice·direc: tor ; 1 :200$ ao secretario ; 600$ o.o escrivã.o e 600$ a 
U!ll loi,;pecior ~91:vi nclo d6 a.manuense, é insufflcieute não só para taes 
$e~vicc.•5 como -paL•,i, attenrl~r· :•.o.~ nr-~E's;;,'l.rio~ C<Jm a segunda êpocade exames 
tle accol'do c0m o§ l" das instt'uci;-Oes approvadas _pelo decreto n. 2172, 
de lS9'i, tornan•iO·Se por isso precisos ... . . _ .. . ..... _ .. ___ 14:071$1 00 

e ~mbem. pa.~'3: gr~tificar os lentes su pple ru.entares em 
ra.za.o do c1-cEc1<.10 numero ·de o.lumn0$.. ... . . . . ... . . . 6:600.$000 

2.882:407$500 
2.854:407$500 ------

28:000$0~0 

20:400$000 

48:400$000 

l8:096$3í2 

4:000$000 

20:1171$100 
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l mtittilo Berijamiii Crmstan t 

Votado pelo Congresso ... ........ ,: .......•. . ...•. .. .. . 
nec~ssarios, de accordo com a redii.mação tlo' director, 
ele-vação do preço da carne fresca attento t\ que era de 
699 :;-éis por kilo e hoje é de 999 ........ , .. . . ....... . 

35:000$000 

45;000$000 

dif['erençã. pn.ra menos no orçament-0 ..•.••..• .. : . ..•• , .•..•...•..•...•. 

Ôbrà.~ 

Proposto pelo Governo .... : .................... ... ..... . . . 
Supprimido pelo Congresso para continua.· 

cão das obras da maternidade. ..... . . 50:000$000 
Red.uzida. na consigna.ção para consen-a.Ç<1o, 

accrescimo e reparos de edificios e pl'o
prios naeionacs e pa.1·ticul:i.res a.o scr\·iço 
do Mínisterio da Justi~.. .......... . 50:000$000 

Liquido . .. . ...... . . . .. ....... . ......... ............. . . . 
Votado ••• • .. .•.••.•.•.. ..•.. • .. . .. . •...•.. . .......... . . 

De menos no orçamento ........ ............. . . .. ... . . .. . 

100: 000$000 

325:000$000 
255: 000$000 

jQ: 000$000 

Entretanto, sendo urgente. na cpiniilo dos directores ele algumas repa
rtições, fazer reparos indi$pensavcis e outras obras nos p1·oprfos 
nacíonaes por ellas oooupada.s, ~ünda oo actu:.11 exercicio, torna.-se para 
isso necessaria a somma. de ••. . • . , ... • • .• .•..•. .•• •. .. •....•... . ... 

Corpo de Bomllciros 

Officia.es e pra<,,as de :peet : 
Difi"erença no valor das etapas que b::i.çendo sido calculadas para o actual 

exercício na base da. etapa simples - 1$300 - foi de accordo com a l • 
observa('ã.o da tabelh de vencimentos que acompanhou o regulamento 
appro>ado pelo decreto n. 2.224, de 29 de janeiro de 1896, lixada em 
1$.565 . .. . •.... ••. ... . . .•• .•. ........ . •• . . . .. ...•..• . . .. ....•..• •... 

Gratificação rla. 5" parte do s,1Ido autoriõada pela lei n. 429, de 10 de 
õezembro de 1896, pm-a 120 reeng1tja.dos, quanrlo este numa1•0 a.té o 
ftm do actual exercicio elev•u·se·ha. a 183 ... .. . .. . .... .... .... ..... . 

Remonta de ti.nimae:; : 

10:001)$000 

~2 :638$775 

i3:027$372 

9 :198$000 

Pa1a :i.cquisiçã.o t1e 44 muares em substilu içã.o aos que morreram victimas 
de pesre.. ......... .. ..... ... ....... .. .................... .. ... . .. 14 :080$000 

Alugueis de predios : 
Para. pagament o dos que competem a sele officii>es raellicos, nã.o con tem

:plados no orçamento e a um a lferes remo\·ido da ~ta.ção de Humaytá 
para a Centro!, por conveniencia do serviço .•. , ..... ....... .. ... . .. .. 4:590$000 

Conservação do quartel, etc. : 
Pa1·a. reconstrucção urgented os circuitos electl'icos das caixas de a visos 

de iucendio, as qua.es acltam-se completamente im1tiliza.das. .......... 50:000$000 
Procedendo a. Commissã.o r1e Orçamento ao exame da:; razões allegada.s como justificação 

do augmento das ~·erbas acima relet•lda.s, ede i)arace1•qu e sej:i.m attendidas as segu.iot~s : 
P olicia do Dlst1• icto Federal.. . ... ...... . ........... _ . . . . . . . . . . . . . . . 48 : 400$000 

porque houve engano na for ma.ç-.iio da. parte das <lespei.as que competem á União , dando em 
resulta.do a dif!'erença 1le 2ti:OJO$ contra ó orç.am~nr.o i: liavet• si1lo e<ücula.da na razão de 
3:800$ mensaes a cond11cção de cad:weres, enrermos e a lienados. de u.ccordo com oeon· 
tracto ent.-1.o ex:istente, quan do este serviço estó. sendo fei to na.ra1.iiode 5:500$ pelo facto do 
contratante não quet·er continuar itquelle preço, após o vencimento do dito contracto; o que 
produz a. ili!ferenç& para. menos de 20:400$000. -
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Guarda Nacional............. . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 18:096$8i2 
porque a consignação de 25:000$ é inferior ás despezas respectivas, nas quaes só o pessoal 
entra na somma de 32:520$, ficando para o material 10:576$872, segundo a média do 
exercício passado. 

Faculdade de Direito do Recife...................................... 4:000$000 
porque o premio concedido ao Dr. Clovis Bevilaqua o foi nos precisos termos dos arts. 38 
e 39 do decreto n. 1159, de 3 de dezembro de 1892, que regulamentou o art. 3°, n. 3, da 
lei n. 26, de 30 de dezembro de 1891 (orçamento). 

E' facto que tal commissão teve logar em despacho de 26 deagosto de 1896, que 
tambem determinou fosse o pagamento elfectuado no exercicio seguinte - 1897, pela 
razão d.e já estar esgotada a respectiva verba daquelle. 

E' certo que esta circumstancia tornou duvidosa a satisfação de tal premio, pelo facto 
de assistir ao Congresso o direito de supprimir e modifi.car eip. leis annuas as consignações 
que não são de caracter permanente, como acontece á actual; mas tambem pa:r:ece que 
tratando-se de uma despeza de natureza. toda especial, como realmente o é a concessão de 
premios por obras de reconhecido memrito scientifico, que absorvem não pouco tempo de 
estudo e força seus autores a dispendios muitas vezes crescidos, a sua suppressão não deve 
ser absoluta, isto é, annullatoria do direito já adquirido, em virtude de um acto official 
anterior á dat,a da lei suppressora. 

Assim, pois, e sendo certo que o despacho tem a data de 26 de agosto e a lei de 10 
de dezembro tudo 1896 e mais que na proposta do Governo sobre que foi calcada aparte 
desta lei relativa ao Ministerio da Justiça foi incluida a consignação para tal despeza 
conforme os precedentes, parece de justiça seu pagamento. 

Gymnasio Nacional (externato)..................................... 8:751$100 
porque a consignação de 10: 000$ para fazer todo o serviço é realmente insufficiente. 

A proposta do Governo foi de 20:000$, o Congrerno, porém, reduziu-a a 10:000$ para 
attender a todas as despezas inclusive as imprescindiveis com os exames geraes e prepa
ratorios, etc. 

Ora, segundo a demonstração fornecida pelo Governo, logo nos dous primeiros mezes do 
exercício corrente, a despeza paga absorveu 9: 840$, deixando o saldo de 160$, quando 
resta a pagar ainda até dezembro 8:751$100 de gratificações ao pessoal administrativo, 
em virtude de leis ; ás commissões julgadoras em março e abril, aos serventes e contínuos, 
de janeiro a 10 de abril, e publicações na Imprensa Nacional. 

Assim, limitando o credito pedido a 8:751~100, a Commissão pensa que não deve ser 
estabelecida, ao menos por emquanto, a 2" .época de exames para a qual seria neces-
saria a somma de5:480$000. . 

Instituto Benjamin Constant.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. .. . . . 10: 000$000 
porque é justificada pela elevação do preço da carne fresca, quesendo de 699 por kilo, 
passou a· ser de 999, dando-se, pois, o augmento de cerca de 50 %, que- não podia deixar 
de influir no calculo feito para a quota de alimentação dos alumnos. 

Obras.................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:638$780 
porque com a differença de 70:000$ que se deu nesta verba, naturalmente por equivoco, 
pois havendo sido propostos pelo Governo 425:000$,. foi mandado reduzir pelo Congresso 
100:000$ -produzindo, portanto, o liquido de 325:000$, acontece que na lei acham-se consi
gnados apenas 255:000$000. 

Dahi a impossibilidade de serem satisfeitas obras já autorisadas e algumas urgentes. 

A importancia destas obras ascende á somma de ...•......•••....•.... 

Deduzindo-se a quota: 

Para pequenos concertos no edificio da secretaria de Estado e em 
outros que poderão pesar no exercício futuro., ..........•............ 

Menos o saldo da verba ainda em ser .......... , ................•.... 

Credito ....••............... , .... 

60:677$250 

10:000$000 

50:677$250 
38:038$475 

12:638$775 
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Corpo de Bombeiros: 
Ofilciaes e praças de pret ........................... . · , ............. . 

porque a etapa foi calculada a 1$300, quando pelatabella que acom
panhou o regulamento approvado por decreto n. 2. 224, de 29 de janeiro 
de 1896, é de 1$565. 
e ......................•.......................•. -.• ..•................ 
porque foi calculada a gratificação para 120 engajados quando até o fim do 
exercício serão 183. 

Remonta de animaes ..... _. .....••..................... · . .. , ....... . 
porque é necessario substituir 44 muares gue ni.or1•eràm de peste. 

73:027$372 

9:198$000 

14:080$000 

Alugueis de predios; ..•....... , ........ , ......•..••.•..•...•........ . · 4:690$000 
porque deixaram de ser cóntemplados no orçamento sete officiaes medicos e um . alferes. 

Quanto o credito de 50:000$ destinados á reconstrucção dos circuitos electricos dos avi
sadores de incendio, ainda que a Coinmissão reconheça slta conveniencia, todavia pensa 
que póde ser adiada para futuro exercício. 

Concluindo; a Commissão apresenta o seguinte projecto de lei : 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. 0 E' o Governo. autorisado a abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores 

o credito de 202:882$119, supplementar ás verbas seguintes do art. 2° da lei n. 429, de 
10 de dezembro de 1896, effectuando pira isso as necessarias operações de credito : 
N. 14. Policia do Districto Federal, para este serviço e mais para o de 

48:400$000 
18:096$872 

conducção de cada veres, enfermos e alienados ............. . 
N. 17. 
N. 24. 
vilaqua 

Guarda Nacional, para pessoal e material. ..................... . 
Faculdade de Direito do Recife, para premio ao Dr. Clovis Be· 
pela obra Direitos de Familia - nos termos dos arts. 38 e 39 

do decreto n . 1159, de 1892 ................................ . 4:000$000 
8:751$100 

10:000$000 
12:638$775 
82:225$372 
14:080$000 

N. 29. Gymnasio Nacional (externato) ... , ................. ; ........ ~ .. 
N. 32. Instituto Benjamin Constant, para alimentação dos alumnos ..• 
N. 38. Obras ...................•.............•............•..•....... 
N. 39. Corpo de Bombeiros, para etapa e reengajamento .. , , •. ; ....... . 

Pa1•a r amonta de animaes .. ;, .....•......... , ..... ... • . .. ; ... . 
Para alugueis de predios .....• , ... , ......... , . , ..•........ , .•.. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições ein contrario. 
4:690$000 

Sala das Commissões, 22 de julho de 1897 .-Francisco Veiga presidente .'-F. P. May
rink, relator.-Urbano Santos.-Luiz Adolpho.-MigueZ Pernambuco .-Paula Guimarães. 
-A. Montenegro,-'-Belisario de Souza.-Paulino de Souza Junior, 

Sr. Presidente ua Republica dos Estados 
Unidos do Brazil-A lei n. 429 de 10 ele de
zembro do anno pas~ado, que fixou no 
art. 2° a despem do. Ministerio a men 
cargo, para o exercício de 1897, repro
duziu na verba Policia do Districto Fe· 
deral o mesmo equivoco que se deu no 
de 1896; isto é; tei· votado um credito me
nor do que aquelle que devia ser,de confor
midade com as emendas determinadas pela 
mesma lei, como passo a expor. 

Para a despeza total desta verba foi con
templada no projecto de orçamento a quantia 
de 5.820:815$000. 

A citada Lei supprimiu a consignação de 
40:$000 na rubrica -Delegacias poJiciaes
para o pessoal de policia raservada, e man· 
teve no material da brigada as quantias vo
tadas no exercicio de 1896, para diversas 
consignações, dando a di:tferença para menos 
de 16:000$, que sommada aos 40:000$, ácima 

referidos, resuita uma diminuição total de 
56:000$000. 

Abatida, pois, esta quantia da que foi pro· 
posta, na importanciá. de 5.820:815$, fica re
duzido o credito a 5. 764:815$,mas como a 
despeza é feita metade por cónta da União, 
segue-se que o Congresso Naéional deveria ter 
votado a quantia de 2.882:407$500, metade da 
de 5. 764:815$,e não a de 2.854:407$500 como 
fez, isto é, menos 28: 000$ cujo Silpprimento 
se torna necessario solicitar, para integrali
zação da referida verba. 

Além do equivoco apontado,deu-se tambem 
outro, que, embora com sacrificio dos serviços 
attinentes á verb:t que lhe corresponde, ob
viou-se do melhor modo que foi possível, por 
occasião çla distribuição dos creditas ao Tri· 
bunal de Contas. 

Allurlo á verba-Obras-para a qual a dita 
lei votou no n. 40 o credito total sómente 
da importancia de 255:00$$, quando, obser· 



SESSÃO EM 22 DE JULHO D~ 1897 489 

vadas as alterações alli indicadas, devia ter 
· sido de 325:000$,que é exactamente a somma 

de 200:000$ a que ficava reduzida a consi
gnação-para conservação,accrescimos e repá
ros-reunida aos 25:000$ peçlidos e concedidos 
para obras da Faculdade dlj. Bahia e mais 
100:000$ com qué foràiil dotados os da 
Faculdade de Direito do Recife. 

Uma vez, porém, que a lei votou única
mente 255:000$ e mãildava, entretanto, aba
ter 70:000$ do total da verba, só restou o 
alvitre, que foi adoptado, de tirar essa quan
tia (70:000$), proporcionalmente das mencio
nadas consignações, ficando estas coilseguín
temente assim: a 1 ~ com 156: 923$076, erri vez 
de 200:000; a 2ª com 19:615$385, em logar 
de 25: 000$, e a 3ª com 78: 461$539, em vez 
de 100: 000$000 . . . · . 

Deste facto, e sobretudo da reconhecida. 
escassez de tal verba,decorrem as difficuldades 
com que ha lutado este Ministerio para at
tender ás justas reclamações dos directores 
de .algumas repartições, cujos edificios, pro
pr10s nacionaes, demandãni despezas com li
geiros repâros de segurança e outros de mero 
asseio que não tem sido possivel executar. 

Tratarei unicamente dàS que terão de ser 
effectuadas dentro do actúal eiercicio, pai•a 
as quaes, - indicadas sob o titulo de autori
zadas, na demonstração jttnta n. i, de onde 
constam igualmente todas as déspezas já feitas 
por conta da diminuta consignação da verb!J.
Obras- votada no corrente exercício para 
conSérvaçâo, accrescimos e repáros de edifi
cios, proprios nacionaes ou ·particulares ao 
serviço deste Ministerio,-se torna necessario 
o credito supplementar de 22:638$775, em 
que importa o deficit previsto da referida 
consignação. 

Por outro lado, prevalecendo-me da oppor" 
tunidade que se me offerece, permitti que, 
em relação ao mesmo orçamento de 1897, 
enumere mais algumas verbas cujos creditos, 
tendo sido deficientemente votados, precisam 
tambem de ser suppridos com creditos sup' 
plementares; taes são: . 

N. 14. Policia do Districto Federal. 
O serviço com a conducção de cadaveres, 

enfermos e alienados, que era feito por con
tracto mediante a quantia de 3:808$, importa 
actualmente em 5:500$ inensàes, visto ter o 
ex-cont ractante, que continúa a fazer . sem 
contractoo dito serviço,elevado ·o preço deste. 
D'ahi, pois, a necessidade de um credito de 
20:400$000. 

N. 17. Guarda Nacional. 
As despezas que correm por esta verba 

estão estimadas, como se vê da demonstração 
inclusa, sob n. 2, em 43:096$872; sendo ocre

camara V. III 

dito para ella votado, apenas, de 25:000$, se 
faz necessario o augmento de 18:096$872. 

N. 24. Faculdade de Direito do Recife. 
Na proposta de orçamento do exercício de 

1897, foi incluída nesta verba a quantia de 
8:000$, para premios aos membros do magis
terio, de accordo com o codigo do ensino su
perior, decretos n. 1. í59 de 3 de dezembro 
de 1892, art. 39, e 230, de 7 de dezembro de 
1894. 

Contando com essa quantia, o meu ante
cessor, Dr. Gonçalves Ferreira, por despàcho · 
de 22 de agosto de 1896, concedeu ao Dr. 
Clovis Bevilaqua, lente cathedratico da Fa~ 
culdade do Recife a de 4:000$, como premio 
pela importante obra-Direitos de Familia
que íóra pela Congregação considerada ele 
alto meriio e de grandes vantagens para o 
progresso do ensino e da sciencia, determi
nando, porém, queopagamento se effectuaria 
no proximo exercício (1897), visto que a 
verba do de 1896, destinada a taes pramios,es
tâva quasi esgotada. 

Para que possa, portanto, ser cumprida 
esta decisão, honrando-se assim a palavra do 
Governo, é mister que o Congresso con
ceda, para tal 'im, á referida verba,o suppri
mento de credito da mencionada quantia de 
4:000$000. 

N. 29. Gymnasio Nacional-Externato. 
A diminuta quantia de 10:00Ó$, consignada 

nesta verba para despezas impre:;icindiveis 
com os exames geraes de preparatorios, in
clusive, como dispõe a lei, o pagamento men
sal do pessoal indispensa vel ao mesmo ser
viço, na razão de 2:400$ ao director, 1 :800$ 
ao vice-director, l : 200$ ao secretario, 600: 
ao escrivão, e 600$ a um inspector servindo 
de amanuense, foi de todo insufficiente, pois 
que, conforme vereis da demonstração junta, 
sob n. 3, só a despeza, na importancia ele 
6:600$, que se faz' com este pessoal absorve 
mais de metade da dita quantia. Vériflcada 
a insufficiencia logo no começo do exercício, 
expedi a 29 de janeiro ui:n aviso ao director 
do Externato parll, que proseguissem os 
exames, que por tal motivo haviátn sido sus
pensos, visto que o Governo opportunamente 
pro>"idenciaria sobre o supprimento do cre
dito que fosse necessario. Disto resultou 
ficar pdii pa.gat· pa.rte das despezas feitas, e 
julgando ot1trosim conveniente mandar pro
ceder este anno a uma 2• época de éxame, 
de que trata o § 1° das instrucções approva
das pelo decreto n. 2.172, de 21 de novembro 
de 1895, torna-se preciso que o Governo seja 
habilitado, para isso, com o credito de 
14:071$100, constante da dita demonstração. 

Igualmente par.a a consignação desta verba, 
destinad,a á gratificação a lentes supple-

6~ 
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mentares, é preciso o augmento de credito 
de 6:600$, porquanto pelo crescido numero 
de alumnos nas diversas aulas do Externato 
o director, de accordo com o art. 78 do regu
lamento, teve necessidade de divirlil-as, des
ignando nove pessoas idoneas estranhas ao 
corpo docente, para reger as aulas sup
plementares, pela impossibilidade de encar
regaremcse estas a membros do respectivo 
corpo docente. Dahi resultou que, perce
bendo aquelles a gratificação mensal de 200$, 
sobe_ a despeza, durante os nove mezes do 
anno lectivo, a 16:200$, e, sendo a consi
gnação de 9:000$, dá-se a differença de 
7:200$000. 

Mas, como alguns delles foram designados 
em abril, e, portanto, só percebem .. oito 
mezes de vencimento, basta, por isso, o in
dicado augmento de credito de 6:600$000. 

N. 32. Instituto Benjamin Constant. 
Odirector ,em officio n.69,de 19 de maio finrlo, 

pede que seja elevada de 35:000$ a 45:000$ 
a consignação - Alimentação - allegando 
que a carne fresca, que, durante o anno pas
sado custava 699 rs. o kilo, está sendo for
necida actualmente por 999 _ rs. , preço da 
proposta mais barata que se apresentou. 

E', pois, necessario o augmento de credito 
de 10:000$000. 

N. 39. Corpo de bombeiros. 
A respeito da insufficiencia do credito votado 

para esta verba, o coronel commandante do 
corpo de bombeiros dirigiu-me o officio n. 111, 
de 18 de maio findo, justificando minuciosa
monte,com a demonstração que enviou e acha
sejunta sob n.4, a necessidade do credito sup-. · 
plementar de 150:995$372, sendo: para o pes
soal 82:225$372, proveniente da differença 
para mais na etapa de 34 officiaes e 592 
praças de pret, na importancia de 73:027$372 
e· 9:198$, para pagamento da 5• pa1•te do 
soldo ás praças que terminaram seu tempo 
e requereram novos engajamentos, nos ter
mos do art. 7° do regulamento; 14:080$ p·ara 
remonta de animaes; 4:690$ de diiferença 
para mais nas grati ficações abonadas a oito 
ofilchies, para alugueis de predios, de confor
midade com o art. _ 111 do regulamento, e 
50:000$ para a reconstrucção das linhas te
legraphicas dos avisadores de incendio. 

Tenho, pois, a honra de subfnetter a vosso 
criterio a presente exposição, pela qual se 
evidencia a n cessidade de solicitar-se do 
Congresso Nacional o credito total de 
274:802$119; em que importam os augmentos 
ás diversas verbas do orçamento de 1897, de 
conformidade com o incluso resumo sob n. 5. 

Capital Federal, 4 de julho de 1897. -
Amaro Uavalcanti. 

N. 1-Demonstração das despezas pagas e autorizadas por conta da verba-Obras
do exercicio de 1897 

PAGAS 

Vencimei1to do engenheiro encarregado das obras deste ministerio e do 
ajudante, de janeiro a 31 de maio ... : .............................. . 

Palacio ltamaraty 

Trabalhos de pintura .........•....•.... ; ....••.....•.... 
Folha do pessoal encarregado da guarda ............... . 

Senado 

300$000 
234$000 

Diversas obras .....•.•.•.•.....•.•..•..... . .. . ............... ....• .. . .. 

Secretaria de Estado 

Diversos trabalhos realizados, inclusive pintura e collocação de um appa-
r elho telephonico ......•.••.......•... . • .... •.....•. , •..•...• , ..•.. 

ArcMvo Publico 

Concertos no telhado e na claraboia do edificio .......................... . 

Assistencia de Alienados 

Folha dos operarios em serviço nas obras do edificioda praia da Saudade 
n. 20, destinado á InspectoriaGeral, e diversos fornecimentos •....... 

7:500$000 

534$000 

12:109$750 

1 :565$100 

365$000 

6:976$640 
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Bibliotheca Nacional 

Reconstrucção e collocação da chaminé da uzina da luz electrica ......... . 

Instituto Nacional de Musica 

Concertos e reparos no madeiramento e acquisição de apparelho de gaz .... 

Museu Nacional 

Folha de opera.rios, em março .......... -.........•..• .• .•.•....••...•.•. 
Fornecimentos de materiaes e trabalhos de bombeiro ..•..•..••.......••.. 
Remoção de diversos ·materiaes existentes no edificio para 

. o deposito das obra.s, inclusive a folha do pessoal em-
pregado na fiscalização desse serviço. . . . . . . . . . . . . . . . l : 449$800 

Instituto Benjamin Constant 

Concertos na cqaminé do grande fogão e na parte dotelhado que cobre a 
cozinha ........ ~ ........................... _ ....................... . 

Escola Nacional de BeUas Artes 

Concerto das claraboias do edificio e pintura do telhado .....•....••.•... 

Casa de Detenção 

Folha dos operarios em ·serviço nas obras, de janeiro a 
março .................................. .- . . ... _ ..... . 

Fornecimento de materiaes e trabalhos executados .•....... 

Repartição da Policia 

2: 171$300 
33:158$929 

Concertos executados pela Companhia City I mprovements . •••..••••.••.. 

Estações Policiaes 
Obras realizadas : 

Na I• estação .... : •...•....•••..• . ...••.•....•.•..• ..•. 
> Jl• > ....... : ........................ ; ....... . 
» 15• » ...... , ......... ·········· .............. . 

Lazareto da Ilha Grande 

Fornecimentos diversos e trabalhos de apparelhos tele-
phonicos ..............••...•..•..................... 

Trabalhos realizados no hospital de variolosos ..•....... 

Hospital de Santa ]sabei 

Construcção do prolongamento da ponte .....•.•.•........ 
Concertos no encanamento da agua eoutras obras urgentes 

Lab'orator,io de Bacteriologia 

IE0$000 
2:717$062 

390$000 

175$000 
402$380 .....,;\---

5:000$000 
4: 506$170 

Trabalhos realizados no edificio,em janeiro e fevereiro .....•.•.....•...•.. 

Escriptorio das obras 

Folha dos vencimentos dos empregados, de janeiro a abril. 
Fornecimentos de objectos de expediente, fechaduras, etc ... 

2:200$000 
250$800 
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483$000 

7:235$000 

235$400 
2:806$610 

4:491$810 

266$600 

528$000 

35:330$229 

900$4(:0 

3:257$062 

577$380 

9:506$170 

587$660 

2:450$800 
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Fornecimento de moveis e reparos feitos no gabinete do Sr. Procurador 
Geral da Republica ........ · .....•.........................•.......• 

Folha do pessoal encarregado da vigilancia e conservação 
dos materiaes existentes nos edificios: 

da Escola de Minas, em Barbacena, 
de janeiro a abril ....•..•......•.....•....•.•....... 
do destinado á Maternidade, sito á praiada Lapa, idem 

420$000 
900$000 

Folha dos operarias em serviço na demolição do andaime do edificio em 
con3trucção na rua General Severiano, em abril. •..........•.... 

Creditas 

Concedidos á Delegacia Fiscal do Thesouro Federal no Estado de Goyaz, 
para ?ccorrer. ás despezas com as· obras de que carece a sala em que 
funcc10na o Jury ....................... , .... , ....•.............•.. •. 

Distribuído á Delegacia Fiscal do Tbe:;ouro Federal no Estado da Bahia, 
para conclusão das obras da Faculdade ·de Medicina .•...•....... ; ... 

Distribuido à Alfandega de Pernambuco, para a continuação das obras 
da Faculdade de Direito do Recife ................................... . 

DESPEZAS AUTORISADAS 

Vencimentos do engenheiro e do ajudante, de julho a 
dezembro ....• , ..•..•.................•..........•.. 

Vencimentos dos empregados do escriptorio das obras, 
de maio a dezembro ...................•.•.....••.. 

No Instituto Benjamin Gonstant 

Substituição de uma parte da chaminé de um dos fogões •. 

10:500$000 

4:400$000 

375$000 

No regimento de cavaZZaria da brigada policial 

Construcção de diversos trechos de muro e mais obras 
complementares no quartel. A viso de 30 de março 
de 1897 .....•..... , .......•........................ 

No Deposito Publico 

Concertos diversos no edificio. A viso de 6 de maio de 1897 

No Instituto Benjamin Constant 

Abastecimento de agua. Aviso de 15 de maio de 1897 ...•. 

Na Casa de Detenção 

Illuminação a gaz. Aviso de 21 de maio de 1897 .... . •. 

9:500$000 

1:388$000 

5: 100$000 

4:668$250 

1:691$000 

i :320$000 

237$000 

972$000 

19:615$385 

78:461$539 

196:961$525 

Na repartição da policia, na 4• delegacia e na 19• estação policial 

Reparos nos soalhos, pintura e concertos. Aviso do ga~ 
bineta de 27 de maio de 1897 ........................ . 

No · Senado 

Reparos dos estragos produzidos pelas chuvas. Aviso de 
27 de maio del897 ...••......•....... . .•........•.. 

3:648$000 

248$000 
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Na Escola Polytechnica 

Reparos diversos e urgentes no proprio edificio e no 
observatorio do morro de Santo Antonio. Avisos de 
28 de maio e 3 de junho de 1897 .................... . 

Dfoersos 

Para pequenos concertos no edificio da Secretaria de Estado 
e em outros •..••.•..•.....•.•••.....•.......•....... 

10:850$000 

10:000$000 

Adiantamento feito ao engenheiro para occorrer ao pagamento das ferias 
dos operarios e outras despezas .....•.•.. , ......•.....•.........•••• 

Credito votado .......•........... 

Deficit, •.•.•.•.•.....•....•..••• 

493 

60:677$250 

257:638$775 

20:000$000 

277:638$775 
255:000$000 

22:638$775 

2ª seccão da Directoria Geral de Contabilidade da Secretaria da Justica. e Negocios 
Interiores, 4 de julho de 1897. -José Carlos de Souza Bordini, director geral. 

N. i:! - Demonstração da despeza que se faz annualmente com a guarda nacional 
da Capital Federal 

Pessoal 

1 commmandante superior ..... -. ....•.........•......... 
I chefe do estado-maior .•...•.•......•...•.•..•......... 
I secretario-geral. ......•..•.•.•.........•. , .••........• 
2 auxilares a 1 :440$000, ........... ; .................. , • 
I porteiro, servindo de continuo .......• , ... , •......... , .. 

Material 

15:600$000 
10:560$000 
2:400$000 
2:880$000 
1:080$000 

Diversas despezas, inclusive illuminanação da secretaria do commando, 
objectos de expediente e fornecimento rle patentes á Secretaria de Estado, 
calculada na razão de 881$406 mensaes média do exe1'cicio passado ..... 

Credito votado .............. ~ .. . 

32:520$000 

10:576$872 

43:096$872 
25:000$000 

Credito preciso.................. 18:096$872 

2" secção da Directoria Geral de Contabilidade da Secretaria da Justiça e Negocios 
Interiores, 4 de julho de 1897 .-José Carlos de Souza Bordini, directo:r geral. 

N. 3 - Demonstração das despezas feitas e por fazer pela consignação da verba-Gym
nasio Nacional (Externato)-déstinada aos trabalhos com os exames geraes de 
pl'eparatorios 

PRIMEIRA ÉPOCA - PAGAS 

Folha das gratificações do pessoal administrativo: 
Em janeiro .......•....•..........................• 
Em fevereiro ............•...••........•...••••..... 

550$000 
550$000 
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Folha das gratificações ás commissões julgadoras : . 
Em janeiro ........................................ . 
Em fevereiro ............••................•........ 

POR PAGAR 

Folha das gratificações do pessoal administrativo até o fim 
do exercício. (Lei n. 429, d.e 10 de dezembro de 1896, 
n. 29) ..•..•.....•••..•........•.•.•.. ; •.. · •.••.••.. 

Folha das gratificações ás commissões julgadoras em março 
e abril ...•................•....•.•. . ............... 

Folha da·s gratificações aos serventes, contínuos, de janeiro 
a 10 de abril ••..............••..............•....• 

Publcações na Imprensa Nacional.. . . . . . . . . ...••......• 

4:350$000 
4:390$000 

5:500$000 

810$000 

1 :611$000 
830$100 

SEGUNDA ÉPOCA - DESPEZAS PROVAVEIS 

Folha das gratificações ás commissões julgadoras, cal-
culada para um mez ....•......•.......•..•......... 

Folha das gratificações aos serventes éontinuos (idem) .... 
Publicações na Imprensa Nacional. ..•........•.. . ..•...• 

·4:400$000 
800$000 
280$000 

Credito votado •.•....••••.....•..• 

9:840$000 

8:751$100 

5:480$000 

24:071$100 
10:000$000 

Credito preciso.................... 14:071$100 

2• secção da Directoria Geral de Contabilidade da Secretaria da Justiça e Negocios 
Interiores, 4 de julho de 1897 .-José Carlos de Souw Bordini, director geral. 

N. 4 - Demonstração do credito supplementar necessari para cobrir a insu:fficiencia 
de algumas verbas consignadas na tabella n. 39 do orçamenta do Ministerio da 
Justiça e Negocios Interiores, para o corrente exercício 

CORPO DE BOMBEIROS 

Officiaes 

Dif'ferença para mais na etapa: 
l coronel cbmmaadante •............••............•................ 
5 inajores . ..•....•........•..........•......•........•....... , ... . 

10 capitães ....................... ~ ............ ; ................... . 
6 tenentes ........................................................ . 

12 alferes ......•........•..........•......•.........•.....•.•.•.... 

592 praças de pret ...•..•..•.....•...•...........•.•.....•......•..... 

63 praças reengajàdas, que, terminando seu tempo, 
requereram novos engajamentos, de accordo com o 
art. 7° do Regulamento (5• parte do soldo)............ $400 

44 animaes muares á razão de.................. . ..... 320$000 
Di:lferença para mais nas gratíficações para alugueis de predios, de 

accordo com o art. 11 do regulamento; ao3 otficiaes abaixo mencionados : 
3 majores 1°• cirurgiões, sete mezes. . . . • . . . . . . . . . . . . . . 100$000 
3 capitães 208 cirurgiões, sete mezes.. . • • . . . . . . . . . . . . . . 70$000 

773$800 
2:901$750 
4:836$250 
2:611$572 
4:642$800, 

----~-
15:766$172 
57:261$200 

73:027$372 

9: 198$000 
14:080$000 

2: 100$000 
1:470$000 
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1 tenente pharmaceutico, sete mezes .................. . 
1 official que se achava destacado na estação de , Huma
ytá e que fôra recolhido no dia 1 de abril, não sendo 

por aquella razão incluido no orçamento do exercício 
corrente, nove mezes ............................. · ... . 

70$000 

70$000 

Para a reconstrucção dos circuitos eiectricos dos avisadores de in
cendio: 

Material a adquirir ..................••.•.................. ." ..... . 

495 

490$000 

63r$OOO 
-----
4:690$000 

50:000$000 

RESUMO DAS RUBRICAS A QUl!J SE REFEREM AS IMPORTANGIAS SOLIGIT.ADAS NO PRESENTE 
CREDITO SUHPLEMENTAR ' 

Pessoal. .......•.. , ..•.•............................... , ........ . ...•.. 
Remonta de animaos, etc., etc ....... ................................... . 
Aluguei:> de predios ...•............•..• , .•...•........................... 
Reconstrucção das linhas telegraphicas ........ , .............. . ......... . 

Somma ................ , .... ,, .. . 

Obser'IJações 

82:225$372 
14: 080~'J00 
4:690$000 
50:00$000 

150:995$372 

Pessoal-82:225$372, sendo 73: 027$372 para a ttender á differença havida, no '\talor das 
etapas dos officiaes e praças do corpo, que, tendo sido calculada no orçamento do corrente 
exercicio, tomando por base a etapa simples de 1$300, foi, de accordo com a 1° observação 
da tabella de vencimentos que acomp'l.nha o Regulamento ªJ?provado por decreto n. ·2.224 
de 29 de janeiro de 1896, manr1ado fixar em! :565 pelo Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiores, em avisos n. 104 e 105, de 16 de janeiro ultimo, e 9:198$ para a gratificação da 
quinta parte do soldo, autorizaria pela lei n. 429, de 10 de dezembro de 1896, que, t endo 
sido calculada para 120 reengajados, torna-se insufficiente, pois até o fim do corrente exer
cício deve o corpo contar cm 183 praças nas condições de receber essa gratificação. · 

Remonta de animaes-14:080$ para acquisição de muares a 320$ cada um, em substi
tuição aos 44 que morreram, em cousequencia da peste que grassou nas cavallariças deste 
corpo, durante os ultimas mezes do exercício passado e principio do corrente. 

Alugueis de predios-4:690$, para cobrir a insufficiencia da verba de 15: 120$, para 
esse fim consignada no orçamento, visto ter sido augrnentada a despeza com o paga
mento dessa gratificação a sete officiaes medicos do corpo, que a ella teem direito, de accordo 
com o regulamento, mas que não foram contemplados no orçamento, e a um alferes que 
por necessidade do serviço foi mandado recolher da estação de Humaytá , onde se achava 
destacado, para o quartelcentral. 

Conservação do quartel, estações, postos, linhas telegraphicas e telephonicas, etc. -
50:000$ para acquisição do material necessario á urgente reconstrucção dos circuitos 
electricos das caixas de avisos de incendios que se acham completamente inutilizadas. 

Secretaria do Corpo de Bombeiros, 18 de maio de 1897.-Alferes Augusto Jos~ Ferreira 
Coelho, secretario. -Visto. -J. BordirJ,i, director geral. 

N. 5-Resumo dos creditas supplementares . necessarios ás diversas -verbas do orça~ 
manto de 18.9 7 al:>aixo mencionadas, e a quese refere a mensagem desta data 

N, 14 . ..:... Policia dó Districto Federal: 
Proveniente de lacuna da lei ..........•.........•.....•. 
Consignação - Conducção de cadaveres, enfermos e 

alienados ................................... -. ....... . 

N. 17.-Guarda Nacional: 

28:000$000 

20:400$000 

Para despeza com as gratificações do pessoal do commando superior 
e com o material. .......•.....•..•..•. , .... , , • , , ... , .•...• , .•... " 

48:400$000 

18:096$812 
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N. 24.-Faculdade de Díreito do Recife-: -
Para pr·emio ao le~1te c;üh~rlratieo Dr. ClÕYis Bevilaqua. peii~ sua obra 

Direil"s t'e.Familia, que f<>i consiciei·ada pefa congregação drt Fa.cul
<fade como sendo rle alto 1nerito e de gra~des -.antagen~>: para 9 
prog1·es50 do ensino e da sciencia. .... ~ .. ,-...•. : •... -~ .... : ........... . 

:N. 20 .~Gymiíasio Kacíonal_.:.Externato: 
CÕnsigna:°ç[o -- Pa.l«t de~pezas impresciridive'is com os 

_ 14-:0ilSlOO . 

4:000$000 

examús geraes de '11reparatorlo:;, inclusiYe-_pagamento 
mensal do- p~soal iutlispen"-1.vel .aomesmo serviço, etc. 

__ Coç.si1511a.çlo - ~ra.ttdcaç(\o a lentes supplementores •..•• EL 600$000 20: 671-$100 

N. 32. - iustituto Benjamin Consfant: 
Consignai:iio - Allment..'l.ção ..... , : ; ..................... .' ....•.•..•..... 

N. 38. - Obras: 
,~ consignação - Cou~ervaçã.o, accrescimos· e reparos de edi

fieios, p1•oprios nacionaes ou particulares ao servico 
deste 1ninisterio : 

10:000$000 

Importanoía. do de(i,ci: constante da clemonstr-a~:io n. 1.. . . . . . . . . . . . . • :22: 538$775 

N. 30. - Corpo de Bombeiros: 
Consignaç~o - Etapa..................................... í3:027$3i2 
Consignaç.iio - Gratificação ri. pr:i.çn.s reengajadns .. _.... 9: 198$000 
Consign«ção - Remonta de animaes, etc •. , •...••. ,.... 14: OS0$00ü 
Consigoa~·ão - Alugueis de preilios IJ'1.ra estações e postos 

e morad;t r1e olficiaes ......................... _...... 4:690$000 
Consignaçf~ - Con$ervação do qua!t<:il, estações, postos, 

· linh<L telegra.phica., etc............................. 50:000$000 . 150:995$372 

Credito preciso ••....•......•... .;; 274:802$JI9 

2;• secçã:o da Directoria Geral de Conta.bilid;ide da Secret,;iria da. Jilsti•;a e Ncigocios 
Interiores, 4 de julho de 1897 .-JosrJ C-arfos de Sou.:;a; Bardini, directol." geral. · 

. O Sr. :Preside:nte-Não havendo l" à.Iscussão <lo projecto n. 27 A. de 1897, 
nàda ma.is a tr'1.tar. de~igno para am;inliã a. decl;11·ando benms. de co:::tribuirem com um 
seguinte 01•dem do dia: dia de ~oldo. mensa.lnHmte, par,L o A~ylo •1e _ 

Discussão unica <lo parecer 11 • 32 A, de 1nvalido:3. as praças do batalhlio de infanta.ria 
ISD7. sobra a emenda o.lforecilia n:i. 2• d.is· de niarlnha., do corpo de offieiaes marinheiros 
cu,;sã.o elo projectu n. ;3~, desr.e annci. que e dv d.o marinheiro5 nacionaes. 
:fixa as forcas de terra lio.ra o exe1·dcio de Lemnta-s<: ;i. sessiio âs 2 hol'as e :30 mi-
lfül8; nutos da t:l.tde. 

2• diseussã.o do :projecto n. '17, de 1897. 
providenciando ~obre o preench.imcnto dos 
claros exístentes na força naval ; 

Discussãounica do projecto n. 46, de 1897, 
emenda do Senarlo ao projecto n. 12 B, de 
1896, da Camara dos Deputados, que concede 

_aos alumnos do curso superior das Facul
dades de Direito, matriculados tJ.ntes da lei 
n. 314, de 30 d.e outubro de 1805, o gozo das 
recralias da leaislaçílo a.n terior· 

'õiscussílo ~nica do projecto ;. 42, de 1897, 
emendas <.lo Sena.no ao [Jrojecto n. 33 C, de 

55' SE~~ÃO E:\I 23 DE .TTJLilO DE 1897 

Pi-esirlencia d"s Jfrs. Arthw- .Riot (pi·e~ider>te), 
Fo11seca Poi-tella (2° -vice-zn·e,-ilfeMe). A>·thur 
Rios {presid~-nte} e: lctUo rfo MeUo \1º secrc· 
tm·io). 

1S9o, da Ca.mar3. dos Depu~~~?s, c;ue reco· Ao meio-dia. procede-se á chn.m:\ch .. ~1, qual 
nheee como de cai·:wter 01ttcir1.l o:; exames 1·rslJOndr~m os Srs. Arthur Rios. .Tu :io de 
-.·e1·ifica.dos no Lyceu de A::,rJ.•ononiia o Veleri· 1 ilfollo, C:.:·los de :-'ovaes, Alvares Ruliiüo. 
na.r·ia de Pelota.s, na Academia <le Commel·cio Silva. Mn.dz, s __ ilverio Nery. Carlos Ma.rcellino, 
de Juiz de Fura e nos esw.beleciment-Os cou· Albuquerque Serejo, Ecluardo de BerrGdo, 
generes dos demais Estados; Elias Martins, Henl'ique Valladares, Marcos 
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de Araujo, Pedro Borges, Bezerril Fontenelle, Malaquias Goucalves, Martins · ·Junior;· :r.'fo~ 
Marinho de Andra11e, Augusto Severo, Tava- reira Alves, Miguel Pernambuco, João ..de 
res de Lyra., _Francisco <:rurgel, José Pere- Siqueira, _ Angelo Netb, Al.'thu.r Peixoto, 

. grino. Trindade, Apollonio Zenaydes, Affon· ATnujo Gôeõl, Olympio Campos., . FelisbE>llo 
so Costa, João-Vieira, Cornelio dac Fonseca, .F::t'eire, Rodrigues Doria; ·Nei>a., · Ja.yme 
Juvencio ~e. :Aguiar, Rocha. Gavalcantl , Gemi- Villas-Boãs, ·C3.str.o Rebe!Jo, Milton, Tosta, 
niano Brazil, Seá.bta, Francisco Sodré:, Ma- Paula : Guimarãe~. A,dalberto G-uimà.rães, 
noel Caetano • . Vergne de Abreu, Tolentino Amphilophio; Leovigildo Filgueiras,· Ga.ldino 
dos .santos; Paranhos Montenegro, Marcolirio· Loreto, Pinb.eir9 Junior~ Jeronymo Monteiro, 
Moura., José .Mur tlnbO, Xa.vier da. .Silveira. Torqua.to Mo-reira., Heredia. . de Só. •. Tímotheo 
Augusto. de V.isconcellos, Raul Barroso, Fe- rla. Gos ta, Fooseca .Poi'tella, Barros Franco 
lippe Cardoso, Belisarlo de SonZa., Pei·eira. Junior, Paulino de souza Junior. ca.mpolfaa., 
·dos Santos; Erico C'A)elho, Nilo Peçanha, Leo- Calogera.s. João Luiz, LamounieL' Godofredo, ~ 
n·e1 Loreti, Silva. Castro. Ma.y rínk, Almeicla Telles de Menezes, Ma.tta. Machado, . ArthUl' · 
Gomes, llencles Pimentel. carv;tlbo · .i.\·Iow•iio, Torres. Padús. Rezende, Lama.rtine. Grana- ~· .. 
·Vaz de ~Cello, Monteiro de Barros, lldefo.nso deiro Guima.rães; Casemiro da Rocha, Costa · · 
Alvim. Lu.iz Detsi, Gonçalves Ramos. Fran- Junior. Lucas ele B~rro5, Erlmundó da. Fon· , 
cisco Veig;\, Alfredo Pinto, Alvaro Botelho, 3eta, Rodolpbo Miranda, OVi.dio Abrantes, 
Leonel Filho. Ferreiro -Pires,Rodolpho Abreu, Cat-acciolo, Mello Rego. Lamenba -Lins, Ri
Theotonio de Magalhães, Nogueira. Junior •• -ada.via Corrê~ e Cassiano do Nascimento. 
Manoel Fulgencio. Lindolpbo Caetano, Edua.r- ueixam de comparecer , com causa. partici-
do Pimentel. Olegario Mo.ciel, ltodo!pbo patla, os Srs. Theotonio de Bl'itto, Luiz Do· 
P:i.ixão, Galeão Carvalhat , . Domingues de mi agues, Torres Portugal, Coelho Lisboa, 
Castro, Oliveira Bl'a,,"1l. Gusta.vo Godoy, Adol- José Mariano, Herculano B:>ndeim, Euclides 
pho G?rdo, f'.<irnaodo Prestes, Paulin? Cal' los, Mn.lta, Aristic\es de Queiroz, Eugeuio Tou-· · 
Fratlci~co Ghcerlo, Utba.no de Gouvea, He~- rinho Osca.r Godoy Alcin<lo Guanabara. 
meneg1Jdo d e ~101·aes. ~ves de Cast ro , !,u iz Urba;o Ma.rcondes, Ponce de Leon, Antero 
~dolpho, X~vter do 'lialle, Alene<ir Gmma.- Botelho, Antonio Zacbario.s , Leoncio Cort•êr., 
r:.tes, Bm.zll~o da Luz, Paula _Ramos? _Fran- Lauro Müller Martins Costa e Azevedo Sodre. 
CISCO Telentino, Pedro Feneira, PllnLO .ca- . ' • 
sado, :M.trçal Escobar, Possidonio da. Cunha, E sem causa,_ os · Srs. S~rzede1!_o Correa, 
Franci,::co Alenc11Stro Victorino Monteiro Gued(?lb~ .Mourao, Barbos.i Lima. Joao Dantas 
Pinto da. Rocha, Vesp~iano de A.lbuquerqu~ Fi~ho. Rodi·if!ues Lima, Ed.ua.rdo Ra.i;nos. 
e Py crespo r1·1neu Macbatlo. Alves de Bnto, Agostinho · 

· _ Vidal, Ernesto Ba;dlio, Julio Santos. Deocle-
Abre-se a. sessao. dano de Souza., Bernardes Dias, Octaviano de. 
E' lida. e posta em discus~ão a acta. . Brito, cuper tino de Siqueira., Augusto Cl~ 

meµtino, Luiz Flaquer, Bueno de Andn.da. 
o :Sr. X:a'' ier <la ~llvcira. (vela Cesari.o de Freitas. Arthur Dieder icksen . 

or(lem) declara que o i!lnstre Deputado pelo Guillon, Apparicio Ma.rietise e Campos Car
Distrfoti> Federal, o Sr. O~ca.r Godoy. tem tier. 
deixado de comparecer ás sessões por moti-vo 
de enfermidade. ORDEM DO DIA 

Em seguida e approvada. a aeta da sessão 
antecedente. 

O Sr. Galeão Carvalhal (pela 
· O?'dem) pergunta. si . já ha numero para vo
ta1'-se um requerimento, que pretende apre
sentar. 

O S1•. Presidente responde que 
a.õt•iu-se a. sessão com 93 Srs. Deputa.dos e 
que ainda. não b.a numero. 

Comparecem mais os Srs. A1n-0rim Fi
gueir.i, P<:tlt'.:i Chermont. Augu~r.o Monte
neg!·o, ).fa ~ta. Bacella.r . UC"bu.no Sant.ls, Ro
urigues Fern:i.t1des. Aniz.io de Abreu. Tl1omaz 
Accioly. Ildefonso Lima., .Jolú:l Lopes, FI•ancisco 
Sá, Fredorico Borges. Ermirio Coutinho. Tei· 
xeira de Sá., Coelho Cintra., Pereira. de Lyra, 

Com~r& v. Ut 

E' annunciada. a. djscussão unica do pa-.. 
recer n. 32 A, de 1897, sobre a emenúa offe- · · 
rrcida na 2• discussão do 'projecto. n. 32, deste .·. 
anno, que fixa. as forças de terra pa.r.l o ex.: 
ercício de 1898. 

o Sl.-. Presidente - Tem a. :pa.-
lti.vra -0 Sr. Nilo Peçanha. 

O St·. Nilo Peç-nha diz, com o 
de vido respeito aos hon1·ado~ membros da 
illustre Commissão de .Ma.rinba e Guei:ra, 
que não póds sWl'ra.ga.r a dou t rina elo seu 
pa.rP.cer, elimio(l.ado prog.rossivameute as es
coJ;1s nliltt:nes 1la Republica. 

Vein de longe ;l preoccupação terrorista. do 
Govet•no presente, to1·naudo mais !un(io e ma.is 
irritu.nte o divo1·clo lograto entre ai; n ossas 

63 
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inti tuições e as classes armadas da Nação. l é umn. triste verda.de e é tambem uma 
E' notorio que o &ol[_erno, aãoquerei:do com- mfam!a, o _r.overuo não viola só a libel'
prebenrler que o e::.e:;:dto é urtla das organi- •l;~de indivir1ua.l. nã.o ra..ga só a Constituição 
z~çües mais conserYadoras no :i;>.i.iz, faz delle da. ltepublica; elle cobre os claro~ do exer
o oOjecto de inquietações, d~ su;;peitas e de cito com o.; ma.is baixos elementos da.. socia-
perigo pu.!Jlico t . d~\de ! (Apàiad.os,'muito bem; prot~stos.) · 

E porque J· Aca~o, desde o primeiro im- - Quando fa.lh1-,,·a em commissão do Gcr>erno, 
perio ate o;; ultim.os dia.s da realeza, não fo\ l'el~o propo.>italmente. ·As Com.missões da Ca- . 
o exercito o _port;i.-estandarte .da.s a~:pírações mc.ra não npresent.a.01 o 'l'Oto dos De:put.a.dos. · 
maia legitimas e mais -justas d•1 socied:uie· (Apoiados.) · . 
brazileira ? (.4.poittdos.) Existem pela. nomeação e escolha. do Sr . 

. sem as tristes iucursões dos pronuncia· Presidente da. C."\Sa, tambem ·:;eiltado. na
mentos e da ~udilb.agem, não tem. :;ido elle 11uella cadeira. pela .inte1·v-ençiio indeblta e 
a. a.lma.e o braço das maiores causas da nossa .:riminosa do Governo do ·Sr. Prudente de. 

· . . patr-la.. já. na defes:i. dq territorio, jà. na sa- )lor;1es na .eeonomiado· Parlamento 1 ( ... 1poki-
. . g!a.c<io do:; ma.is oolemues · .cJtn pro1ui:;sos da dos e nero aiJOia.dos .) . . · · 
·. democra cia.'? {Múiea: b1:1ii.) . . E si S. E:t. senta-se abi, a:ca.usa. rerootaé n. 

Aca.so. · quando elle··resistiu i ~oua.rchia., in,a.são :do Poder Execut ivo· na. clirecçlo ·dos 
· não acceitando a. missão odiosa. ·dt1. ca.ptura. de t1·a bailios parbmentares, como a. causa .pi'OXl· 
escravisados, P<tta bradar da.s alturas da se1•ra :na. <! :i. toleran;:ia da, opposição, que, podendo 
. d~ Cuba.tão, wi.eniade ot" niorie, não o f.iz apea.l-o, é tanto mais ordeira, quanto não 
honrando a . -propria ci..,ílizaçã.o '? tem permittido que a su1irl!ma autoridade n o 

Proclama.da a Rep~bli.c:1., qua.l foi o movi· recinto da.Ca.mal'a val!J.a por um litígio pe! .. 
manto a.rm.a.d.o a que elle deu a sua. re~ponsa- 01a.nen~e! (Jfoico · be>n.) Vae terminar e com 
bilidade ~ (.Wuito be1n.) o consolo da que rlesta vez ao menos se le· 

Porque, pois, essa. atmo;;phera de preven- vante a.lguem para. i;oml\r com empenho a 
ções, de disseminação, de violea.cia, contra o C(l.USl do Governo. 
m:i.ior fa.ctor da revolução de novembro ? Oetendam-n'o jique elle p~rdeu a mascal'a, 
Aca.so é justo que se e.;ieja, dia _por d.ia, a .e, presumido l\el'deiro da potitic..'l. de Floriano, 
, tornar extrao:rdínaria e~sa guardti. pretoriana or;.:-aniz.-i. ~y:siliematicam~nte a. r~voltu. nas _ 
essa. policio. da Capltal, :i.berta il cubiça. de es· ameias do pod,;1"! DefendP.m-n·o. jõ. que u\i:o 
trangeiros de tod:i.s as proced.encies, P<1ra corn podendo,don1i.ua.l.' a. pl'opria hypocri;;;hl, in
ella fa.zer frente ao exereito, como si elle; \'e:;te a critninosos polí tiCQs de pu~içi)es d e 
amigo da. paz e da autoridade, fosse o inci- contlanç:t militar! (Apoiatlos} . · 
ta.clo-r e o foco da insurreição e da a~archia ? o Sn. SEABr..-1.-Protesto coo tm. a palavra 

Nem _com~r~hende que se chame a. 15~ uma criminosos <.m nome da dignidade deste Con· 
Republica. ~ili~r, qul?-ndo somos o. pa13 tal- °"esso! (kia,.t es). 
'Tez de mais insu.B!c1ente orga.111zar:.ao ar· .,. l 
mada ! . O SR. KILo PBÇAXUA-Criminosos, sifll! 

Nem precisa lembrar, ao ln.do dos grandes Criminoso~, sim, ~ que tomaram M'lllas con
cl:l.l'os das nossas füeiras, que, entre ouuos, o tl"J. a patr1<i.! (Apowdos). 
4"de al'tílha.ria lfl está. no extremo norte. 
reduzido a quatro prar:.as e um sar gento ! 
(.1poiado$). 

Prov:i. mais eloquente está. na proprla si· 
tuação que a.travessamos, na luta. diabolica. 
stoica , epic.-i, qu~punhados de b'rav1is man· 
tem nos sercOO.S da Bti.b.ia l · · 

Reputa censuravel a couducfa da commis· 
são do Govet·no. combatendo a emendo. soJn.·e 
as es::olasmilitares: o· Go .. erno assu me a re

O Sa. SEAerv .. -Crim;aoso é V . Ex. qllando 
•1uerl:i. que ~ ~q uadr::i fosse declara•la. pira.la! 
(Prote~to~, st1ss1Lri·os, apartl!s, t1im1.1llo.) 

O Sa. PitESrnE:-;TE suspende a se.ss~o. 
Sm:peude·se a sessão ãs lZ horas e 50 mi

nutos. 
Reabre-se a sessão ás 12hor:i.se55 minutos. 

sponsabilidade creni.enda de extBrminat' a re- O Sr. Pre!!lidente-€ontinua com 
presentação exterior de nossa patria. a. palavra. o Sr. Nilo Peçauba.. 

Porque não temos o -voluntarindo, e por
que o Governo jó. declara pelos seus or~;i:os 
que sorteio militar e uma. illusã.o falla.z, e 
pol'quo combate a creaçfl.o des...<c viveiro des· 
tin:ido a ser o numero, a. capacidade, a honra 
e a. bL"a-.ura do exerci to; para onde · c~un inha 
o poder publico '! . 

Para o i:e<:rutamento '! Sirn ! E' est~ 
o :seu processo ! No recr·ula.mentc. que 

O Sr. Ni.lo PC\!:anli.n (conti1immclo) 
-E tal é a si&uaçii.o, senhores, ;i, que a revolta 
nos obrlga ainda. ! E suppõe o uobi-e Deputado 
r1ue ;l. recordat,:ão desse trecho de no.;sn. ·vida 
parhimeotu.r e d.: sua. ener;dea. inicia.tiva o 
acovartio e o infame 1 Não J Senhores, w o 
ficou infamado o · 1·epre>entante que ~ 
Côrtes de Hespanlta. . determinou a. p irataria. 

, .. 
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Jla.ra. os navios da re. volta de carth:igen"' r1n-1 -- Comprehende a. .Camara C!\~e l he ·e di.ffi.cll ~
·ramado não ficou Salmerao, o estadista. il- acce'so ã. tribuna. -neste raoroe nto de t anta. 
. lustre, quando rr::rerendou. o decreto. d~- pi- t exaltaçfto e eí-:eita~~o · ~tic\ar_ia por .parte 
. rll.taria. para a esquad. 1:a ' msurrect>t. ! La, ao\ de a.lg1ins Sr:>. Deputa.dos, fü r.endo_ recordar 
en.vez;· dos apoclos; da -violenoia e do .. ata.que semp1'e nos seus. _doestos, oos seus· a.pâ.rtes 

. b1•u1.a.I e .ignol.'ante .• as acclamacões se enfei- deprimentes muitas vezes· da. dignidade do 
· :<ava.m na. medidà decis!V"a pela integridade peput:i.do, o quadi-o dos anjos decahidos; de · 

da. Hespanna · e pe1a. liberdade do povo ! Milt on. ·. . . . 
(ApoiadOs geracs-) . : E' re.i.lmente dilflcil a. pl'eseni;:a do· ora.dor 

lnfama.do não 'ficou o Governo do Marechal na tribuna, µorquanto sua primeira condição 
Floriano quando, dias depois dessa. propost.."'., de vidf!, é a liberdade,· e· jL1.lguem disse que 
.füzi:i.-a. sua, decla.rando pi.ratas ;os navios· re- a tribuna-sem liberdade só era. .accessivel ao· 
voltados, pois que a. tanto isso importava -o orador sem dignidade. · 
t~l-os priva.d.o da protecção da bandeira. na- ·0 S · :8 ABR .~_: ipo"ado 
ctonal t (Minto bem .. ) . R. E •• • I • 

E vem da.h'i, <lesse ·período ·ae amargul'as e o SR. M,\RCOLtNo MouR,\...:..A difficuldade é 
. de ·numilbações a que vós,revoltosos,submet- tanto· maior quando vê ainda J>leitea.r-se em 

testes a. ~:i.i:ã.o BrazUeira, a. autoridade moral um dos :pOntos do territorio de· sua. Pa.tri~, 
que vos fo.ila, e que nós temos pa.-a falla.l' ao na. suo. cara :Bahia, a luta ·sa.nguinolenta da 
patriotismo e:i. i maginaçãodo·paiz!(Apoiados; civili:!:açã.o contra. a. barba.ria.. da liberdade · 
11110 apoiados.) contra o fanatismo o o banditismo. (Apoia· 

Abri a historia. r1os ultimos tempos e não dós.) . 
encontrareis os nossos nomes e as nossas Ainda. ê difficil a sua. posição, 'Porque vê 
responsa.bilida.r\es nos motins e nas convul- penrlente de ~aas hastes o p a.vilhã.o nacional· 
!ôes, tanto ma.is pervertidas quanto <lesvai- ent ristecido . e em signal de <1ô ti. ~pera. do 
rada. a. pa.ixii.o política. que arruou ga.les nos sopro da, \'ictor-ia, que. entretanto, não oo 
subterraneos de um:i.~ fortaleza do Esta.1lo, fürã. demora.r e que s.er-.í tii.o cer~a como a 
contra. a. :i.utorida.de da Rl'lpublica! Abri a his- manhã é a hora. rlo despertar do somno. 
toria. e vereis que si a a.mni;;tia. restituiu á. O que te1~i. feito a sua pa.triotica. 1erra.. a 
commuahão nacional os criminosos polít icos, primeiro na. -pa.z e uina das primeiras. n!I . 
não Lhes podia. dar o governo, q_ue é o sangue guerra., p(lra..que contra si levantem-se toda.• 
do nosso s:ingue,a carne d!>: 00553. carne. e que eos>\S a.ccmaçVes injustas 1 · 
a ignomínia. d~ uma tra.ição o está aviltando! !fa ainda poucos dias. o or(l.dor lia commo· 
Abl'i a. historia e os crimino:;os sois vós, por- viela a~ ultimas palavras <le. urn b1•avo sol· 
(IUe uã.o tentu~tes sô contra a Constituiçã.o e dado.que alliencontrouoseu tumulo .• o coronel 
contra a. Republica.: lo~tes, sem o quere1-des Th:)mp;on Flores. Esse milita.r disse que ia. a 
tah·ei;. o instruinento e a. ~as:1 do periodo Ba.h a doente a ind:l., para pagar a. divida. de 
n1ais doloroso de nossa patria. am que a honra. que com ella haviacontrahido.dispo~to 
proprin naciooalir.l3.de foi s1tiad:i. e plt:iteada a V"n11ccr ou morrer, visto que p sangue ba· 
n:::i. sua sobe~a.nia. e n:i. sua honra p~la. pre- bi<mo. cm füverõa~ occaslUe:', t emsio.!o derra· 
potencia e pela ameaç:>. de naçõe$ csti-an- mado em p1·0L da sua terl'll., o lUo Grande do 
geir:i.s! Sul. 

(.4poiados. gei·aes, muito bem, ·muito bem. O pranteado coronel Moreira Cesa.r tambem · 
O Oi«td<>r é -vii;m11t-?1tv ci1mp1·ime:it11dv.) nos seus ultimo~ momentos :dedicou palavras 

em f<n•or ~u. Bahi:i.. legando o seu ca.vallo da 
ca.mp<~nlrn a urn 1listincto filho daquell~ 
t~rra. o illustre general Dionísio Cerqueil·a., 
recommenrlamlo.ao mesmo tempo á munitici· . 
eocia. do Governa<lor 03 bravos soldados de · 
policio. que -valeuwmente combateram contra. 

O Sr. Pre!!<ide~~te-Tema pa.lavJ·a 
o Sl'. Deputado Ma.rcolino Moura. 

O S1t . RotlOLPllo PALX.\o-Eu estou inscri
pto. para. fül!a.r sobre o assumpto, acites do 
nobre Deputado a quem V. Ex. acaba de 
conceder a palavra. . 

O SR. PR!lSlDENTE-Mo.s o Sr. M:arcolino 
;+.!oura e relator da Commissã.o e tem pre.ce-
dcncia. • · 

O Sr. :.1arcolino ~loura -
. . Vern à trihunn. cbamado nonünalme11te pelo 

nohrc [>ep11tado pelo Rio de .Janeiro. ll rruern 
sempre prestou :.is maiores provas de syrop:t. 
tbia e apreÇO p~la. sua. valente ded~cnçfio á 
causa. republicana. 

os fünaticos. 
E sirva isso ele protesto contra aquelle; 

que duviúam elo nos~o patr iotismo. 
Igual procedÍI!lento teve o general - Q;orio, 

que H foi pa,,"3.r o seu· trfüuto de reconheci
mento :t Ra.b ia.. 

E tecorlla·se o orador com saudades desse 
t.emp<l. qu.mllo o povo em .maS!'-:i 1le;:atrcla.v:1 
os ca. va.llos e c;i.1·rcg-:1.Ya 1) heróe sagrado por 
ta.nt."ls balulba.s_ 

Viu tambem n34uella. te:i:1-a. t1S · rniis levtt· 
reLO seus filhos it p1·esenca elo general, para 
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· ., que oonservassem.na mente e no coração.a pequeno exercito, feria de frente os riobres e 
· 1embrança do grande soldado. (~1poiados.) .elevados intuitos <la moc.idade. que procur a 
. Entretanto, Ie•a.ntani·se alguns catlegas na~ ·escola;i mmtareo senil'·ao paiz. 

· pedindo o estado de sitio ! Para que~ As escolas militares são estabelecimentos 
· . ·sr os nobres Deputa.dç•S pwpuzessem-que o de instrucção, foram instituídos pa.ra -um 

Governador retirasse da Bahia as . fo1·ças Ce- g:rande fi.m-instruir nos diversos ro.mos da 
deraes que lá se acham. õando a.o mesmo scienc!:i.-e arte ni.ilita.r, os m oços que vão alli 
tempo direi to. M Governador daq úelle · Esfado dedicar-se á carreira das. armas. _ . 
de mobilizar a. G:u.'1.rdu, Naciona-J; subscreveria. A elevação do nume1·0 de alumnos a 3~000, 
com o 5eu nome qualquer proposta neste seo- como meio de ·preenchei: os claros do exercito, 
t.ído. (Apo1'.ados.) · - . atten~ contra. a disciplina daquelle erl&be·· -_ 

.. o-sn.: J_oio DE SIQUEIRA:_ :A questcão ·e na.- lecimeuto, o.ccumnhl.ndo centenas ele officiaes 
que-füam pa.1•;,;dos, sem promoção, em çon- _ 

·c1onal e_não da. Bahia-._ (.Apoiados.) · - - curso com outros. _ - -
- O SR.. , nfa1~coi.rxo Mour..A ~ Não vern da. :'Pede licença. · para discordar, porque estil. 

-' - Republica; eomo e nobre Deput..i.do que acaha medida. não esta de accordo .com a elevn-0iio 
de_fa.lJar, lllõ\S a Republica foi sempre o so· de intuitos ·<los fandadot·es da.q_uel!a Escola.. 
Dllo da. sua. mocidade. - - Chamar para a.!li moços :para. estu1là.r os di-

Quand<i. pela -_primeira. vei;, fallou coroo versos ra.mcs da scienci.a ou arte da guerra, 
. Deputado provincial na sua terra, aino.a bem para fazer o seu curso de armas, e depois 
moço.disse que não vinha.•i. tribuna dil!eoder apanhru.-os, de sur1weza, pa.ra preencher os 
nenhum partir1o era -liberal r.ssent.1.<lo its claros do exercito, é uma injustiça. ê um 

· portas fü't Republica, attentatlo ii. disciplina e á esperança dos mo-
Quando mais tar-de veiu a. esta Ca.mara,ma- ços que nlli entram :pa.r:i. seguir a nobre car 

nifestou·.Se no sentido de acbar a.in<l3 pr·ema- reir:J. da.s armas. 
tura a Republica,$endo a idea. da abo!i~ão-o ·Alli elles não se dit"igem sinão pa.ra che
seu ideal sagi·aao. gar a posição a que chegou o nobre Deputa.do, 

Entendia que a Republ'i.p, como go~erno o e ~rrançal-os por mn excesso de numero, · 
mais per!eito nã:o potlia se firmar sobr~ um fazei· daquillo uin Yiveiro para preenchimento 
·solo de la.rna.-a. esctavi.dão. 11os c!ar~s elo exercito. é uma in.iu>tiça. é um 
· Lembra.va.·sedaquellas pa.favrasde Vergnl· a.twnt.a<lo i1 uellew. da instituição: clles ni'io 
a.ud : «J'Ulf,<nVa.mos em Roma, . e est<imos em podem se.r arrancados dalli da. noite pa.ra. o 
Pa1·is _; .este solo e ainda ba.stante fraco para dia. salvo s i os nob,·es Deputa.dos contam 
conter as raizes das liberdades civicas. com a indisciplina daE:!cola, o que não é :para 
· '3:rri.istameacceitou de co~.ão a Rep11blíca, acreditar . · 
-na qual já osu..va nela alma, e pelo cora.c,ão. (Trcca1n se apartes; soom os tympano$.) 
. . -A'queHes que_ nós julgam s uspeitos a Repu- Mil e Juzentâ.s praças n:i.quella Escola. são 
bliro., pergunt.'l. o o;·M.or , como perguntava. b 
nã.o ha. inuit!) Le•>D S:iy. - :i. i-utransigcocia. re· ma.is que sutficientes. ea.ppel l:l. pa1•a o no re 
pulilicana cc•uti'!L _0 ,_ ad!tereutt>S : «?.fas. Dl!põ.ti.arlu pcl•) E'.8to.do 110 Piauhy, que tfi.o 
J1rt.-ra qu(:m fizestl· a Republica.'! Fiiestc p~rá l>:·all:lni.e111ente t~m discutido ;!.s que~tões mi-

litJ.n':s. e que e um verdo.cleiro ;:old:ido prat ico 
vo.5 e p:tra (• vos;:o nsl), 011 ;i fizeste para a e theoi·ico. 
Fr:\nça. ?» (J,[ic i:o bei.i .. )' - · - ·E3te ·oumero est.-l cm propo;-çfo com o 

Si fizestes a Repubii~a para. o p~iz, o não n o:::so exer cito. 
para. -o v~so mcmupolio, entiio consint.aes S-l.o· e;kl-3 as msi:ies que tinhn. 0 ol'tt.dor pa.ra. 
que po~samo;; füllal' como t"\<pnblieano, por- coml:>:i.wr a emetHh. 
que sahimo3 d:!. mesma origem. sabimos do Cl'& t~:· y:o"L e~fai. fó~m3o respo.'.l.ditlo á. in ~9r· 
elemento popnial' que p:i.ra aqui vos mandou. pel hção do honra.elo Deputado _pelo Estado do 

Vem defender o p:l.recer do qua.l foi i·efa- Rio. 

to~. nobre Deputa.do por Perna.mbuao, cuja. - Q~anto ao ~]Joio q~a pre~ta,_ ao hon;ado 
a.usencia. deplora, em contra,licção com seus Pr~1denle da .ReP,ufil!ca., pr~,,b-o :po.que 
colleg:i.s da commissã.o demissional'i:i., que ~~e. a~_ 1:;(1? d:i. o:dem, d:i. llberua.de e das 
acceitou 0 numero de 1.200 alumuos p:i.r:l. as · .in.t1tu1~oe~. i:epubl1canas.' . 
escoln..s milital-e;;, elevou ern uma emenda esse O Sn .. FU.l..1'\Clsco Sotmi::- Apo13.do ! 
numero a. ti·es mil. o S1~ . ~fAx::coLIKo MoURA - Neste terreno 

. Essa. emenda, na fórma do R.egi.mento, só pede a Deus que o illustre l'~~s'<~<:nte 
visto que ang1Dentava a despez<1o. foi t~ Com-. Jemlire·se sempr·e d:l. energia e pel't1o;:i::ia. do 
missão dt~ llfo rio Jta e Guerra, e é sobre ellf~ seu t\D tecessor ein defeza. Ja lega.tidade e do 
que_ vursa a discussfto . Jogar que · :i. si>bel'ania. nacional confiou· lbe. 
_ No seu parecer disse que a. emenda era in· Elle deve leui.bra:r-se sempre de que a. hoora 
JUSta., estava. em desprvIJOi:<;ão com o nosso do primeiro m~nistrado da Nação deve repre-
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sentar aquella ilha isola~a. de. que . füll:l. que são as sentinellas, os defeiisorés ai-dentes . 
Boile::m, .·sem <P'r::l.ias, sem bordas e em que ela R:epublica, como o foram clmante a maldi~ . 
não_ se :póde. entrar depois~: de . lla.ver deHa. ta revolta. de setembro. . . . 
sahido. (J:foito bem, 1lfuit~ bem.) Agora, Sr .. Presidente, permitta V. Ex. 

que, aproveitando o ensejo, peça á. il!ustre 
O .Sr. R.(tdolpb.o Paixão- Commissã'.o de Mariobae Guerra não durma; 

Sr. Presidente, acba.va.-me ausente · desta por mais tem:J)o, ·a somno tranqulilo dos elei-: 
Capi~a.l,, por motivo poderoso, .de que dei c0- tos ~e·Bouddlla, sobre tres projectos de lei 
nhec1_mento á Gamam, quando füi apresen· irnportante"s e , urgentes, que foram sul>met-
taéla. a Cornmissãa de Marinba. e Guerra, de ti<los a sua criteriosa arireciaçãa. . · 
que tive a. honra de fazer pa.rte, :1. propostii. Encerram eues medidas reclamadas, nem 
do Gove1•no sob1·e a fixação de força.s de tet-:ro:; só . pela ex:"Mínistro da.. -Gueri:a, marechal " 
pol' isso niio rne m~nifestei a respeito· da. Bernll.t'd.o ·va..sques, ínsuspc;i~o n. maioria go- · 
mesma proposta; mas. fui e sou solidario vernamental desta Camara. .... 

·com os meus illustrescolleg-a.s demisslonarios. VozES-Xâo ha maioria.. 
Esta, poi·ém, não é a. questão .. Discute-se 
agora a emenda. do nobre Deputado por Per- O Sr:. Roooumo P"uxXo-... como ainda 
nambuco, contra a qual não ponho duvida .p~lo honrado general· Argollo, que deste modo 
em votar, attenta.s ás precarias condições ti- se exprime; em seu relatorio, quanto aos 
nnnceiras do paiz, e a qual acaba. de ser com- col'pos extranumerar'io do exercito e sani.~ 
ba~ida pelo illustre Deputa.do pela Bahia, a fario. 
CUJOS .argwnentos sm contrario op:porei, com «Em seu ultimo retatorio. 0 meu antece<sor 
a d~v1da venia de S. Ex., al!!'llmas li"'eíras 
considerações. . "' " disse que em via de e:dincção, como se acha., 

A emenda do operoso Oeputndo por Per- o quadro extranumerario, em virtude da. lei 
nambuco, angmentando 0 numero de alu.m- n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892, e aviso de 
nos das escolas milita.res, encerra medicla S:l- 27 de novembro dê 1894, sensível se VacJ tor· 
lutar pctra. 0 :Preenchimento dos claros do nando, caà.a Vf'Z mais, a necessidade da per
exel'cíto, que se vê privado de meios atti- síst.encia. e ampliação do dito quadro, :Para o 
nentes ª·este fün. A disposição constitucional qual sejam tra.nsferid.os os ollicia.es. que e:ic-

. do sorteio e 0 volunéaz·iado sem premio, são ercerem ca.rgos m:n outros ministerios:,ou que, 
Sr. Presidente, medidas illusorias, comple· me$rno no da Gua:rr<l, tiverem empregos vi
tam~nte ina.pplica.vei:i ao no;;so poyo no mo· talicios no magisterio das esuola.s militares. 
mento actual, q alistamento . .militar nã.o se Devído ao ·a.ccrescimo que nestes ultimos 
fez ainda, e Deus sa.be quando se fa.râ. a.nu os teern tido os di"versos serviços militares, 

Dahi, o intuito do signatario da emend{I, para. os quaes jâ não são sutlicieutes os offi· 
em augmeotar 0 viveiro das escolas que chies dos co1·:pos es'Oaciaes, os dos corpos arre· 
fornecerá soldados colhidos na mocUa.de es- gimentados tem sido afastados das posições 
peranç'.•Sa, represenfantes d:t clil.~se media., e que lhes são proprias, acarr~ta.ndo graves ln· 
ttté da a.b:i st:Lda 1 lo paiz, e não da lia. da. so- con \·enien tes pari~ o serviço. » 
cíeda.cle o lt dtt8 g:cles . 

Desrto que o Govern.o não póde conseguii- « A i::isuffici~n~ia. do pessoal sanita.rio mi-
voluutario.;; sem pre:n:o. ou lanç-ar mão tlo litar de ha. ·muito e:>tá reclamando um au
sorteio, cumo ba de completar os regimentos gmento em s ~us quadros, especin.tmente no 
e bat..i,fü~s redu.zi.rlos ao e.trectiYo de meia que füz respeito ao corpo medico.:i> . 
duzia de praças? Violentameote, como está 
fazen•lo, pDi·que o i·e~rutamento é uma ver- o projecto sobre a ampliaçff.o e persistencia 
·dade-a Gonstítuíç;lo tem sido rota. (apa1·tes), de quarlro extranumetario do exercito se 
e ha de sel-o emquanto não se puzer em achava eni 3• discus,;[Lo, roas. soffcendo emeu.
pratica o iiorreio militar. das;voltou à Commissão de ?>Ia.rinha.e Guerra., 

Eatrefanto. Sr. Presidente, negarel o presidida pelo illustre general Mello Rega, 
meu wto, repito, á emenda. que se di~- hoora. desta. c:i.ma.ra., e lii. espero., ha nmitos -· 
cute, i1orque. ella implic.,. augmen.to de des- dias, o indíspens-.ivel parecer sobre as referi~ ·· 
:p,>za. e muito me pesa no espirito a consi- das emenclas. 
dera.ç~ de que M llO$Sas finanças se acham Senda o pessoal do co1·po sanitado militar 
em estado 01miarnente deIJloravel ; toda.via.. insutiiciente pa.ra. o serviço, lJoje aggmv8.db 
Sr. Pr~sidente, consignado fica o meu modo pr.la expediç:iio de C::illudos, a ponto de ser 
de ver com i:e~peito U. en1enda a.mpliativa do preciso ao Governo i·ecorrcr à. humanidade e 
illust1·e Deputado p1.w Pe.rmi.ml>uco, cujo in: civismo dos meí:i.~os e e$tudantes bahia.nos; 
tuito !oi nohre.:e muito lou V•• vcL ·· · apresent:i.n\os, eu e o illustre Deputado ·:Pelo-.~. 

Elle não tentou creJr difficuldades ao Ga· Paraná, projectos que respondem ás nec~si· 
verno ou. angariar a sym:pathia. .dos moços, da.des desse ·~orpo scientitico; mas, taes proje, 
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. dos,ha:mais de um roei. agua~-d~m]_)a.receres! 
Entretanto, o art. 167. do Regimento fixa o 
prazo .mwmo de 15 dias Jlill'a ·cumprimento 
desse de>er. 

O SR. MELLO Rmo - Não·te!lho culpa de 
.. que V. Ex: •. não leia. o expediente. i\. ConF 
··missão ma.ndGU ou.vir G G:overrio ·\l. respeito. 
-o·sa. RoDoL?~o PArXio --' Parece~me uão 
ser pre1 ist> ouvir o Governo, quando se trata 
rle dotal-o com "medidas urgentes, :por si pro:.. 
p1'ío reclamadas. . · 

o SR. MELLO REGO da urp. aparte. 
o· SR. RoJ.ÍoLPHO _PAIX.lo - o o.obre Depu

ta.do tern obríga~-ão de obedecer á. letti-a. do 
ltegímeato e não iJ. voz do Governo. 

o SR. n!ELLO REGO - Faça o favor de ler 
o artigo do-Regimento. 

o S&. "RODOLPIIO p,ux.i'.o -E' o art . .107, 
que assim reza.: 

« Po1· ig-ua.l modo se procederá :para. com 
todos os projectos de lei ou resotucões. ainda 
os que vieram do Senado, os quaes serão 
todos en-vi\11.los às .Commis->i:ieo competentes· 
que darão parecer dentro de 15 dias, pro. 
cedendo. da mesmo modo icerca. de '),ualque1· 
a.ssumpto sujeito ao seu e_x:ame.:» 

Agora, uma. observação inliocente: a Com
missão de Marinha e Guerra, q_ue dorme o 
somnt> tranquillo do Nh·vlna eotn respeito a 
estes projec tos urgentes. foi solicita em í'or
muhfr parecer contrario á. emenda. do si·. 
Barbosa Lima, que abre as pm·t.as da.s escolas 
mUita.res a essa. -patriotiea. moclda.de. defen
sora arden::.e da. Ne_publica, querida. <la
quelles ..• 

tra.nq_nillo- do q_uc t.'\rit6 carece, porque & 
somtrra ··. de Flol'ia.no Peixoto,. hontem pacvo- . 
rosa, é hoje uma legenda. de luz para a" 
m•ioria., que a todo o momento 1•e_ild~ preito 
il rnemoda. do grande morto. . ., 
o SR, COSTA. JUN~~R-Põe em- duvid:i. leal-

de.ele coinque à. ma.i()tia. fallà-ria memoria do 
Marechal Floriano ~ · 
-o Sn.. RoDOLPHO PAIXÃO - Não pon)io. ~'. 

acho a.dmirave:lmeute bom que a. maioria-.se 
avoque o prestigío de um nome gl<lrioso.; que 
beba, gotta. a gott.i, o pod_eroso elixir que 
enche ae coragem e de civismo o coração ela: 
quel!es que amam, deveras. este -paiz; que os_ 
olllos crave na imagem bella. e viril do. s;i.lva
dor d<1> Republfo::i. _- que é a legenda ~o.nta e 
luminosá. que nos guia. :i. nós •.. 

O SR. CosI"A Ju:xünt-Nós; quem? 
O SR- RoooLPHo PJ\!x.:\.o - ..• a nós os re

pulllícianos. 
O Si'I.. CoST,\ JONlOR.-Dlga n nõ:;, os brazi

leiros; isso não é privilegio da. minoria. 
o sa. RoDOLl'HO PA1tlo-Nõs, que estive

rnos firmes ao la.1o do Marechal. que nos 
bat~mos contra a revoHa de setembro e con
t ra a.s insidias dos monarchistas encobertos, 
temos mais direito do que a. nobre maioria de 
inscrevei' o seu nome glorio30 na bandeira 
que desfealdamos; e nos leva. a. com.bate den· 
tro da constituição. 

O S1:.. Co:;;TA Ju:noP.-!-Iouve quem di:>sesse 
que do !ado de V. Ex. lia i•evoltosos. 

O Sit. RoooLPuo P.u."\::\.O - Mas não revol
toso~ impenitente.~, coma os ha no lat!o de 
V. Ex. O nobre Depnta»o quer arra.str1r-me 
a uin terreno owle niio desejo absolutamente 

O SR. MELI.O Ri,:Go - A Commissã:o nã:o palro.ilhar. Sempre que falo na Cam.a.ra., 
fez sinüo obedecer ao Regimento. evito discussões pessoaes. Si fiz rerel'en(fas a. 

O SR. RanoLPrro PAu::.to - (Porque não revoltosos impenitentes. não .foi com o in
obedeceu quanto aos outros projectos ? ) tuíto de molestar a alguem, pois me parece 

•• _ q-uerida daqne!les que, como eu, veem que 1üi.o ha ·rar.iio de cla.s-sificar-se deste modo 
dos saudosos tempos da propagn.nda, durante o meu illustrado amigo Deputa.do pela. Bahia, 
os quaes se bateram. dia a. dia, sempre na. o qua.l. a:presen.ta.ndG n. moção. tornando-se 
brecha, pela Victoria uo beUo ideal re]_)u- mais r~ali:Sta. do que o rei, tez :i;ieni.tencia., 
bHcaao. · quet· o confesõe, quer não,c~pa.z de a.bsolvel-o 

Naquelles tempos era. um crime falar-se do delicto que · commettera.. (Apoiados e 
etn Republ\ea; hoje e prova de civismo, ã, apa1·1es.) 
fOrça, amar o s moços que a defen•1em ! Mas, - como já disse, não quero palmilhar 

neste escabroso terreno; desejê, sim, chamar 
O SR. MEL"LO REGO - Ninguem disse isto. a. attencão do nobt•e Deputado IJOL' Ma.tto 
O 3R. RoDot-Prro P.ux1o-Não é bom que Grosso. a quem muito respe;to e considero, 

- nos demoremos neste :ponto: evitemos recri- sohro os projectos citados. que esperam o es-
mina<;ões. tudo da Commisstio dignamente presidida pol." 

· ·. ''.Entendem nlguns. Sr. Presidente, que a. S. Eli:., afim de que, usando da. faculdade 
·opposicão quer augmeatar o numero de qué me conr<:re o Regime!lto, não requeira. a. 

,.:····:·a·l·u· moo. s das escola.s militares .. com o ftto de !discussão ·d.os mesm. os, independente. de pa. 
~-,,Cl'.ear <trma.s pa.ra. depor o sr. Dr. Prudente recer. .. · · -
'~:.de. Moraes. Como · ji tive occasfüo de dizer · Hei <le, Sr. Presiilénte, me bater nesta. Casa. 
:,nesta Casa, ].lóde S. Ex:. dormir o somno pelo melhotamento e organização de nosso 
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~lorioso.: e~~-r~ito.-, -;~m'' ·. grand(sac1.·iticio da:S.· ·nior· assumi'u. o comm;'lndo em ·· 'Yirtu•1e· di 
nnancas do J)aiz. Nao sou catão,_ nem ~li~ disposição do regulamento da Escola_ Militar .•.. 
menta a pretenção ~a o ser; mas esta sera ;i. • o SR. ErtICo Coi.tlio - Nãô i~port11. · a. 
minha de6erid-:i ·cai-thago - Ol'gauização elo circum~-tancia de ser :interil1a ti.. situação do· 
exercito. Orga.nizeqiol-o de a.CC\l1·uo· com os general Pego Juriior á testa da :Escola Mi-, 

. pl'ineipios. modernos da · sciencia _da_ guerra, lita.-r, 'Visto como a injuria. !rr<igada. á. s; Ex.· 
·.<'fim de que, qua.ndo o nosso -pa.vilhao est-rel- :pelo Min1stro_-da Fazenda·subsistecnos termôs, 

ladó soifrer. iujuria. de inirní;:ro externo ou do tefo,g-r,1mma.. . · · . 
fnr enxo'l"alhado }lOl' ji1 gunços fe1•ozes do ser- · rm(lgi no, Srs. Deputado.s, que a esm hor~. 
tão, pos~il.mqs ·desafftontal-o. oppondo _a~ hü-'!· amigos do . $!'. Berl)ardfoo de Çampos dis~ 
te~ oti hordas de ?lfen~o1'.~-s. ).-.lui.\anges, ?isc1· cu tem co_;:o amigos do Sr. ~ego Junior as 
pln1ad3.s, cornpoot11s da flor . da mocul.aàa condiçi'ies de um encontro de SS. EEx:s. de 

. 'Vil)Ol"OS:l. e nãu do refugo \li.IS Y1ellas. . ' 'armas na mão. - • _ · · . 
· Elimine-€e de vez a. erronea e de=trosa • · . . . 

. idéa de ~ne um exercito se faz r1a. noúte para' U~1_ SR. DE?UTADO - Qual o que, el\es se 
· o dia. Desfaç:a-se. como nuvam vaporosa.esi:a entenrlem. . . . . -~ _. 

i1111são do g1·anilo, mas -va.írloso e inferiz O Sa. Ea1co CoEwo - E· essa oonJeetura
Pompeu, qne _pensa~a er~ue~ legiões em .fe· ·_me commov~ a mim que _seu amigo do Sr •. 
rindo com os pes o cbtio da. lt:1ha; mas os for· Dr. Berua.rd1no de Campo:;, pr1sto que zeloso 
mo;ossoldaclos dessas legiões. quepo:rventura. r.anto corno S. Ex .. sinã.o mais. pelos brios 
sm"Íl'am. em doí~sa do ro~to setineo. det·a.m do exercito br-J.Zileiro, ferido na pessoa. do 
as co,;tas aos pique::; do~ -veteranos de Cesar. Sr-. Pego .Juninr. á -vista das expressues in-

DPfen•lendo os interes-e3 da. forç;:i. arma(la. juriosas do tel~gramma. do Ministr•o da. 
cumpro um de;rer sagra.elo a.ue to•los devem Fazenda. 
cumprir . nesta. Casa; não stou.repl'e~ent:l.me Receio que ~ntre es?e d.igno memoro d_o 
do exercito, mas o sou do pa.1z. de que ell<· Governo e o dtl'ector mterrno .da. Escola. Mi
faz parte. como instituição proeminente e litar esteja imminente um duelo de morte •. 
forte a,ue e. (Muilo /Jem; muito bem .. ) (R.iso). · 

· · ,. . A phrase tetographica do Ministro da Fa-
0 Sr. Eric<> Coelho - Sr. Presl- zenda essa sim é 1n.iui-iosa, mõrmente a.ti-'· 

dente, apl'oveit.o o en~ejo q_ne se rr:ie Jep:.1r:i ra.<la. ~ face ile um otficial general; compa
nEsta discms..oã"' para c;.ommunic:i.1• .:i. CaUJ(l.~~ ratlvamente it referencia feita, pelo meu 
lloS rninlrns .a.ppreheu:.oes a. resiie1to <lemn a.mi"O. Sr. NHo Peçanha, aos revoltosos de 
facto tlo domi:aío ~u\,lico. ; sete~nbro lwje n"roendos para a m'!a!da.n:i.-

A Cama1·a ounu ha. momentos o dt~no cionaí não tem alcance u.l:;um offtmstro. 
representante do Estado \\:i. Bnbia. o ~r. ora: sl o honr;i.do Deputado pela Bahia 
Seabra. e~tranhar que o ora.dor, o meu ~tmgo protesta,.a ha momentos contr-.i. a linguagem.._ 
Sr. Nilo Peçanha. qnallficas~ede criroino>O>. do meu companheiro de bnncada, que não'\ 
com allusão a. rebellião de setembro, algu11s dirú. s. Ex.~ret1ectindo sobre os termos do 
cidadãos a quem o Governo acaba de oome.'Lr telecrammn do iliínistro da. Fa.zenda. a re
para altos p05tos du guarda. naJ.<?iona.l do Esta.- speito <lo d!rnctor interino d:.i Escola. Militar 1 
do do Pm.•ima; pois S. Ex. o illu:stre DC:P!l- No exercicio do mandato e no goso das 
tado pela Rahia entêndeque_ nenhu~ do ncs, immuníd:i.des da p:itavi:-a., n~o ~nos pode 
no e::cercicio do rn11n•1ato. pode cii.p1tuln,r de toll1er a liberdade de qualificar como enten-
crlme acto praticatlo por ci~a.dão quttlquet·. dermos o procedimento -p11bl1co de quem. quer 
Es~a lingullgr:m por rlema1_s es'?l'upuJos;i e que seja, wmta.nto qu~ não faltemos com o 

s0vera. do reprei:entnnte · da Balna, membro decoro de"V\do ~ a.s~emb\ea.· 
elos ma.is conspiçuos da maioria governa- Fica. subentendido que cada um de nós re
mental nesta. il.$Sembléa, a.sau:;ta-me_ sobre sponde no ieneno do ci\-vll:ll1eiris~o, pelas 
modo, Sr. Presidente, pelas cons1deracoes que o:t!ensas pessoa.es feitas da tribuna. . . 
11asso a. expor. · No c·aso -vertentê, p01•ém, o · Ministro da 

Ha. dia.s correu o boato de que o Governo Fazenda niio tem immunidades para fel.'ir o 
tinha nomeado para di.rer.tor da e Escoh.Mi- amor proprío do general Pego Júnior; ent-r~:;; 
lita.r o genera.l Sr. Pego Jun10r. a.o p:i.sso que tauto !\.\ltou a cortezia de-vida pelo Governo 
s. Ex. o Ministro da Fazend?. . deu-se press:i. ao director da E~cola :Militar. 
de transmittjr pelo .telegi-a.pbo ã imprensa de Da.hi concluo, Sr. Presiden~, que sará. in-
S. Pa.ulo que o Governo do 'S1·. Prudente de e-vitavel o duelo.snlvo sí o Gove-rrio offere.cer~~
Mo!'a.es I'llpellia a calumnia de ter escolhido publica reparação ao olHcia.l gener~l, a~< 
o general Pego Junior, paro esse cargo de a.ffl'onta.ndo desse modo. a exercito soli~P.Z•.•, 
honrosa confüi.nça. .. · . no ferimento moral. . . . . . ,0

._• :t4~~ 
O SR. HENRIQUE :V.A.LLAD . .\1\ES -Com eJre1to O general Pego Jumor ~~1 accusado de. te1:'.~:" 

o Gov-erno D.ão nomeou,· o genera.1- J?ego Ju- trahido, dnra.nte a rebelia.a de setembro,.:~·,_~-
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. 6o!lft!l-nça d~ ~Ó .. er~o '."e·~:3.~s\~stn:o.t~:i: ':~1}~: â:i~rii\ssÕes pe~Irian~ÍlteS : dá - d~a.;~ - ~~u.:~e ' ·- _ 
Jarda. · . _ J.>to• em prineípio de-junho; -o_ Sf.'.; Presi- · 

~--. Respon_deu· pe:-a.nte:.um consel~o de ·guerra dente teve neeessídade-. de. reconst1tu1.r -:essa.s 
_~:. , que º. ·cond~mnoú a. morte como ouvi rlizer. _commissões; nã.o o fez ~-logo, me. diara. m· a.l" 

-· - Entrebi.nto; ·o Supreino Tribunal absolveu a. guns dias.- · ·. . _ . . ·· . 
· ~e honrado militar porunanimidaJe. _ O orador foi nqmeado.pa.ra_ fazer\Jlll.rte .... da. 

-· ··· · ·· ·· · -··. . - · · .··. - ·· Commiss~ de Ma.rinha.- e -Guerra. achando· -
· O-S1L CAsSix..~·o :Do· N.-1.5cfüE3'1'0 ..:_ ·. Unani-- se então do_ente, e sómente no · dia 15 de .ju- · 

-·memente-nii.o ; houve_:-votos divergentes . Ilho· apr~iltou-se nesta. case. e teve occa-
. · · O SR.; °ER.i~ ConHo -,_.O !a.do ·é q~e a !.'ião ·de pedir dlspênsa.·da.COminissao de Obrãs 
sentença do Sup1·em0Tribunal Mmta·r bonrou Publii::a$, à que pertencia, para assumir o ex~ 

. a. fé· de otllcio âo general Pego J:unior, pessoa ercício de meinbi.·o da. Com.missão de Ma.ririho. · 
que não conheço. a.o passo que· sou amigo do e.Guerra.. ·. · . _ 
Sr. Bernardino de Campos. · Já. se vê que por mais . de .. um mez 
· Ignorá que irnputa.ção desairMa: é essa. que esteve em _ exercício - à. C',.ommissão· demis-. 
paira sobre o nome-do general Pego J unior, éóna.ri:i., -a cujo co"nhecirnento estava.m su· . 
pelo,quetra11$pira. ·ao teiegramma do .Ministro jeitas todas as mater!a.s, que depois p.1.$sa.r&m 
da Fazenda. . ._ · · para a: Commissão actual e por cuja. demora . · 

Como quer que· seja, o director interino em l'elação a. ellas;. o nobre Deputa.do ta.n.to . 
da. Escola. Militar Coi injuriado de publico tem reclamado; · . - · 
por um membro cto· Governo, facto estra- 0 s u~x v E l b 
nbavel nas relações- officiaes e muito de las- :a.~- RIQUE . ALL.-1.DAR"Es- _ u em roa 
tima:r; - V. Ex. que a. emen~ era a.~s1~a<l.a. :por 

Entendo, sr. Presidente, que 0 Governo dous membros da. . antiga Comm1ssao. 
deve apagar a má impressão do telegramma. O S1t. Mer.w REGO pede que não o in-

. do Ministro da Fazsnda. em uma. ordem do· terrompam. 
dia do Qu:1.1·tel General ou de outro modo Aconteceu _que um dos membros nomeados 

•• ~ melhor. . · -pela Meza. pa:m a . Com missão. de Marínha. e · 
-_ .·.rsso posto, faço votos p:i.ra que não se e Guerra, o Sr. Barros F.ra.uco Junior, pediu 

. i•ea.lize o encontro pelas a.1•mas, de sorte que deÍni~são desse loga1• 110 dia 16 ou 17. Depois · 
o e~ercito não perca . um .· dos· ~eus bravos .~e_11-se ainda outra. circumstancia.: o _ nobre 
ofliciaes generaes, e o meu amigo Sr . Ber- Deputa.d!> _pelo Rio Grande do.Sol-o -.Sr. te
nard.ino de fumpos. -ga.rantia. dás classes con- nente-coronel Guillon, que era. o presidente da 
servadoras n,i pa,,,--ta. da 1·~zenea, não so1Ira COmmissão, ta.rnbem exonerou-se: · - · -
a.caso al~m <1:rraohão. Jf(uito beni; risos. O · _A Commis5ão, po1•tanto, ficou composta. de 
01-ado1· e cu111prinientado.} _ a.penas c\e _tres membros, 1lm àos _ qua.es se 

. __ . · . ~cba.va. doente. . . · ·· · · 
: 0•~ • O SI·. 1'1ello Re.:o pediu a -palarn Nestas condicões. não~J!Ofüa. ella reunir-se 
· . . mais p:uoa u1na explicação pessoal do que para. !nzer :i distri buição das ma.terias. ele-

pa.ra. defender o pal'ecer d;i Commissão de gendo :i.ntes o seu pre~dente, 
~fa.rio.h•• e Guerra.. A este parecer já. se re- . Depois, o Si·. Presidente. fez; as nomeações 
ferino seu nobl'e cullegn. rela.tor da. Commis· necesso.ria.s, e só no dia 18 ou 19 foi o orador 
são de ?lfarinh:i. e Guerl'a. . . eleitO presidente da: mesma Commissão. . 

· Na se:>S:i.o de :21. apre~entou o SI.". Deputado Encontrou na. pasta diversos projectos, EI" 
H:i.rbo:sa. Lima. o segui 11te requerimento : _ . · dentre elles o que pa.receu ma.is urgen~ ·rol -

«Requeiro que sejam do.dos p~ra ordem do 
dia os projectos relativos :i. oonsccipÇão mili
tar e ã organização das Escola.$ MHitares, 
uma. vez que.atê hoje nã.o j ulgou a. Commis
sã.o de Marinha e Guerra conveniente dar 
parecer sobre . ta.es a.ssumptos. 

Sa.la das se.1sões, 21 de julho de 1897 .
Jla,-bosa Lima:» 

o rela.tivo á. forçri. de terr:i., que distribuiu-ao 
seu illustre co !Jega, ·o Sr. J,·!a.rcolino !>loura. 

O trabalho, a que se refe1·e o nobre Depu.
t.a.do, foi .. d isti·ibuldo: ao sr . Augusto Cie
ro.entmo ea.lguns out..,os ao Sr.- Montairo; · 

Tendo si<lo proeuraao pelo Sr. major Th<>
mai:; Cavalca.nti, que lhe fallou. a. r espeite> dos . 
:projectós relativos ã reforma das Escolas 
11.ihtares, prometteu-lhe que toma.ritt _a si 
esse a.ssumpto. · · -

Não podia haver uma censtll'3iIDaiS a.spera. 'E' :Preciso attender ainda. á circumstancia 
·e m~is injusta. ó. Commissão de Marinha · -·e ·rJ" que a antiga Commi$$ã.o e~' com poro de . 
GuetTa, do ql\e eS&'i que tez o nobre Depu- homens conhecedores dos t•egulameutos do . . · 
.ta.do. easino e das nova.q Teforraas Lta.'ll'idas na. a.d~ -
... E' sa.bido que variôs membros da Camara, ministr.aeão da -guerra, ao p3.Si!O que a actual 

: .que constituem hoje. a. ·opposição a.rregfoien- apenas tein nessas condições um _valetudi-
".tada, resignai-a.m os cart,i;os .que tínha.m l:la<s Da:i:io .e atraiado. · •. _·: _ ,__ _ · 
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.~~~z8~{;~~~~~f ;i~is~~g6~u~~.·:ri~~ ·~f.l'~~~~i~l~~·· ~~~d~:~ã~~~~fis~~~~?A~. 
O SR. 11EJ..L(J Rroo ~ Mas estr<1nhou que ~\Isto Clementin_o. ínterpe!la.ndo a Meza para 

e~ses .tr;.i.balhos- ~sttvessem · · dGr.iilindo . nas que -,1eclarasse sr em cu nu.o ca.so d~, nos ter-
. past:.is da Çommissão, qüe tem de vid.:1 pouco mos do Regir_llento, n~mea~ um D~JJutado 
.·.mais ué·um mez. · : : .... .. . .. · ·· p~r.':1-~ preencli~r a vaga. ~x~st~n~e .. :na. Qom-

- - : . - · - ·.. . r . . ..,..._. ,m~ssao de Marinha e.:Guerra; visto achar-se 
o SR. ~ODOLPHo., PAIXM - Nao. censurei atisente, u-n de seus membros. ·: 

ao .nobre : De.pntado, .o nobre Deputaao_ s~be . 0 · Sr_ Pre~idente não respondeu I<igo. ú 
muito ~em c:.ue ~s me~bro.s da Co~mi:;sa;?, wrgunta. e .0 riolrre .. Deputado insistiu •. de- ·· 
9.ue tmil:J:.m .e-se. Jl.ojecto coms1"'º' nuo cla.r1tnõo quo 0 Deput-0.do.ausente era o sr. 
tlilham cuidado. . . .· Augusto C!emeiJ.tino. · · ·· · 

O SiL ?.IX:LLO REGO.--:- Pois o~ nobres Depu- P·a.ra. que havia. o nobre Deputado de expõr 
tallos e o Sr. B~rbosa Lii!i~, que IJOr1iam d<tr por.- esse modo um collega ã. censura pública, 

·.,·andamento .i uma. ma.teria que conhecem e co!Ilo homem que falta a. $eus davel'es ~O no
quc é füo·neces~a.ría, po1·que nIT.o o fizeram. bre Deputado por Pernambuco, quà a.ssim 
quancle> em 24 horas podiam a.presentar o :procedia,. em rela·ção a. um dos membros da. 
parecer que a acteal ·commissã,.o não tem Commi~sãc:i «ctual, .não se recorda:va.·de que. 
podido a.pr·esent-ir? · durante o tempo que esteve na.. Commksâo, 
· () or3.dortinhapromettião ao Sr~ThomazCa.- o :pre~idente desta.· achou-se au~ente,. e· a 
valcanti e:x:amiu~tr esse p1•oject_o e não da.r~lhr' ninguem,occorreu como agora M nobre Depu- · 
andamento sem con•er~ar com clle. Pree::s:i,- tado. ·yir profügn:r-o, nem denuncrn.r tt sua· 
mente no dia. 20, quando veiu à c~ma1·a. ausec,cia, pedintlo que lhe fosse dado ~ubsti-

. achando-se ii1commodo.<IO, não pi'.ide demo:car:- tuco. Náo era, porta.nto, a ausencia. do coHe
se; mas. pa.~ adeantal' o e~tudo d.o p1·ojecto "'ªno orador mo•.ivo para o nobre Deputado, 
sobre a. rE>f01·ma., levou-o para. casa._ Foi · ~Sr. Ea.rboia Lima, expôl-o á censura da 
nessll. cccasiiio que -Viu que tinlla sido dís- Camara. do publico e do eleitorado que o 
tricuido ao· Sr. Barbo~a ·Lima. Achou-s<Í, ma.wfou ã. e.unam. 

.. porém, em difficttlda.de, porque n<>nhur.:I'a Foi princíp:i.lmente par:i. protestar contra 
nota llavía. qu.e iod~casse sobre que ver&u·ia esse procedimento do nobr~ Deputa.do que 
o µa.ree;,r da. Comm1;;são ; norou .. porém. que pediu a palavra; . . -
além do ~oto separa.no do Sr. Tho1uaz Cailal· · Corilpr·ehende :i. C.1.rn;u'il. queniio porlb. ficar 
· cnnti com um suosr.itutívo ao .pl'OJecto, ha.•ill. sil~ncioso, .não podta ter re~igna.;ã.ü ev:mge
diver;:as emendas, iudlisive as da propria· lica para support.ar mud1tmente uma. ia.l or
Commis55.o, e niio.const1t>a si al;:;mn artigo r~nS:\ á. Com missão de qt1e faz p:1.1·te. 
já se.achava a:pprovado. ·. Si o tl'ab:dho em questão tem si1lo rcta.r-

Recorreu á synopse e not.ou que a discus- do.·to~ maior culpa tcrn r. Commis:>üo demis
são dos ::trts. l•, 2.0 e 3·• jú. tinha. sido eocex- s\on(l.ria do que a. a.ctuaL 

· rada. · . · . O SR. Ronor,r:nn PAIXÃO - Quanto ã. mi-
. Ora, p~rema~lhe que o p1•ojec~ :::ubst~~U- nha parte, protesLO, pvrque nilo tive nem 

üvo devm. se\ a.,;iresentíl.d~ .em 3 d1sc11s; ao, urn proiec!o em mãos. 
porque ~e trotiva . do pr_:'.)ecto ern globo. ou · . . . r .· . , : . 
no 1 ~ a.rt1go em 2a d1scussao, estabelecendo-se O SR. I·I1.:-.;1.1QuE' AT.L/l.D;\.P.E~ da um aparte. 

· ent.'to discussã.o sobre pret'erencia.. · O St' •. MELLO Ri;;c.o - Não e~t.-i. 1lirii:;indo 
Nada encçiutrou que o arliantasse :i. esse crnsllras ú. Commissilo demis~ionarh1. ; acre-

respeito. . <lita qu e motivo$ poderosos a. impedissem de 
Tratou de esturfar e C<!m:parar ns diversas 3presentar o seu trabalho á deliberação da. 

emendas e substitutivos; e no dia seguinte Camara. 
conversou a respeito com·o Sr. Ovidio Abran- Mas porque não .admittem que identicos 
te~, :pa.ra. cujo testemunho appella, afim de motivos tenham occorrido pa.ra com. a Com~ 
que· a cu.mare. fique sabendo que jú. tinha ·misú'ío actual ? 
examinado os pa:peis reh.tivos ã reforma do O nobre Deputado que o precedeu na tri-
ensino miLitar. . . . bun;i, e com quem mantem,ha 12.a.nnos, apre-

Pretendia não da.r andamento a esse traba- eia.veis relações de ami::a.<le e que rleseja 
lho sem curnprlr a p;1lavra:, que tinha dado nunca. so:fl'r:i.m o. menor estre:mecilllento, o 
ao Sr. Thomaz C:ival~.a.nt.e, qm.tndo foi sur- nobre Deputado. repete. admil'a-se de que 3. 
prehendido pelo discurso do Sr. ·Barl><Jsa cornmissão. que não tem tido ' pre:;sa. em 
Lima.. apresentar outro trabalho â consideração da 

Offendeu-se muito com o modo por que se Ca.mara. como. seja :pã.recer sobre os 1)rt\iectos 
expressou o nobre Deputado :por Pernambuco. relativos· a.o ·corl)O sanita.rio;·· apressou-se a 
Parece\1.,-lhe, alem .d1sto, que S. Ex., .não dar parecer sobre uma ememla que lhe foi 
satisfeito com o requerimento que aJ.>resenta.- envia(la ha dois dias e se acha. em discussilo. 

. .' 
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,:. ;,; : :i:·1i: a.~trib~fo ~ste 'fâcto ã. circ~fus~rici'à dente~·e~te. de~ parecer~ - sej~ni:~;s.ÜJeitOs . ~ · 
. de . não querer a. .Commtssiio aoceitar uma .disausslio. . . . · . ~- • ' .••. . ,. 
emenda.· que aliis contem media.à' · vantajosa ··. ·coin isso até J?Oupa.riam ã,. Commissão~tr.a
:pa.ra o G~Yerno, visto como. a.mI>liando 'q nu~ .balho; ;i. que. aliás, ella. não se ~~c1JS3 . 

·mero de a.lumnos, dâ.-lhe meios de :preencher .. Quao~oaoaug1n.eo.todenumero.dealumMs; ·. 
: os·: .claros ·do .· exeh~ito.. .· .· .. · · · . . . deve. ·.aêerescentar a.o que a~sse o seu . .illustre ·· . . 
. Si·S.-Ex.·tívésse !idoo. Regiment'o,~ -· no.fo. collegã.-;: o Sr. Morcouno . :Moura:;-_ que .': ::i.: .. :' . 
ca.nte ao a.ssumpto, com 'certeza: Dão-.Se. SUr• emênc!a, SÍ'-pas5asse, . serfa hi~'ieq1iivél ·;) OS : . 
preh~nderfa pela._ pres5a ... da· Oommí~o . e~ es~<_1.beleciJ!!~nt<ia . destinado_s li.s. escolo.s · : que 
1.1.m caso. e do vaga.'l". em outro . . · E'.: o .. 'Reg1- . ex_1stem; nao comporta.m tão grande· nut:IJero': ::c ... 

· mento que manda submetter a pii.recer da. de alumnos; .nem: tamliem. con:vem grava.~· ·o ~' 
"Cómmissão emendas taes. Quanto ao 'Projecto Thesouro com :uma. de.speza. enorme. · _ . · ~- · 
sobre .o cor?? sani~io, . a. · _C~!,llmiS!ião e~~o-, . Sô eom· a. etn.pà, tomando a ·media. ele · 2$ 
.deu _gue seria. _preclSo a · op1f!n'.LO (la. ·t1~minis- por alui:no.os; · a. a~peza.~ que, para. 1.200 
traca:o. ·da guerra. e nos ter~os do Regi.m_ent_o a.lucino. o.nda. ·po'l' oitocento~ e; setenta e 
a ~ohc1tou · tantos contos dC reis eleva.r-:ie-hia a. dous mH 
. •o :'sii.. :nonomo PAIXÃO - o Regi monto contos de rei;;, apprp~ima.damente,no ·caso tj.e 
·marca.'tambem o prazo de 15 dias par-~ a 1lla.- ser o.doptada. a. emerida. que eleva a 3.000 o 
boração dos pareceres. . . . · · numero ue :i.lmnnos. · 

ó Sit. MELLO.REGo-Devido talvez õ. ida.d<:. Declara que não foi o ealculo relativo . a.o 
e ao facto de.ii andar muito desmemoriado, soldo que percebem os ;i.lumnos. No tocant~ 
ia-lhe escapando uma circumstancia · impor- a. i"à.r~~r:iento. a despez:i. de cada a.Iumno e · 
ta.nte para a defeza da. commissã.o de ·i\íe.ri~ na met11a. de 181$ por anuo; seru.,port.1.nto,de 
uba e Guerra. ' · 3.986:000$ com o fardamento 1\os 3.000 

A Coro.missão demissionaria, ao organizar· alumnos. 
o )lrojecto das forcas de mar, rlestacoo com O SR. COELHO CINTRA-O excesso de alum
ra.zão o al.'t. 2° da. .Proposta do Governo; pa:ra; nos é de 1. SOD, e desde que o excesso seja. 
formar projecto -separado, por conter mate- diminui do do total. o calculo é outro. 
l·fa de natureza· permanente, que niio con- o si~. ~1ELLO REGo-Sim; mas o a.ugmento 
villllà Josse ihcluida e!11 lei an~tta • . Foi o da despeza. e de inai> do duplo. Referindo-se 
orado-r procmado por. rlwersos am·gos, entre· .ao preenchimento dos claros do exercito, per- .. 
os quaes_o nobre Deputado_,PclO Am:l.7'.onn.s. o gun~ àos nobres Deputados sl rea.lmente.~, 
Sr. SereJo~q1;1e se ach:i. pl'e~<ente.e~he disseram acreditam que 0 augmento-do numero dos - ~: 
que .. s:. M1mstro· ~ Ma1:inh_u; t•n.ha. gra.nd2 1 a lU!llllOS trai:-:L o proonchimi;nto . dos. ~lo.ros ·t 

.prec1~0 das. medidas · ini\1cad_a~ )13.quel~e Não crê, e seria mesmo uma ti:ah1çao con
:i.rt. - , es~1almente n:i. :1.ui:or!Zaçao rel:1.tL- vid:i.r moÇos a alistarem-se.como. a.Lumnos. e 
va ao sortet? de praças nii ma n nh3. merc;i.ote depois incluil-os no .quadro da.s pracas do 
pnrn. a ma;-mUti de· ~uerro.. A todos r~pon- exercito po.ra pl.'eCnc:b.erem ·os claros :i.hi 
deu _que, s i em rel~.a.o ã força. de .temi.J:~ se e."tlsteo.~. · . . 
i:e11t1'.1 embar-di;ado. em ·ne::oc1os ae marinha Os e.'t.cln idos das escolas. por motivo justo, 

. c111.:i.10du. ma101· o seu embni1ço; · proouro.va.. pequeno contin"ente dariam. 
J?Ot"t<lnto, antes ~o t ucl?, o preparo que . lhe O illustre Deputado.o Sl'. R.odolpho Paixão, 
t a.Jta.va. e .:1.ss11n ta. ouv1C" e consultar amigos accusou ·a commissã.o de :Marinho. e Guerr:1. 
que p~dessem esclare~el-o. . . de ·dorminhoca., ou eousa que o valh ..... 

Assim o fez, e depois de varias consultas e _ _ . . 
duas conrerencias que t eve com o secretario O Sa. RonoLPrro PAix::--o - Nao foi esseº. 
do Sr. Ministro da M:i.rinha, eltl.be>rou o p1•0- tel'mO • 
jecto que. sendo àcceito pelos seus coHeg:i.s o SR. l\fÉLr.o REGO-... por nii~ ter dado 
O.e Commiss~o. foi n];!1·esenta.do e já hoje fu.2: com presteza parecer sob:re O"~t·oj~cto que 

7 parte da orde1n do dta. . . auo-menta o quadro do corpo san1tar10, bem 
. Não ha portanto. motivo, para que se lhe como sol> o que manda dar etapa. aos adjun-

faça a grande il>.)ustica, em expol·o á. Ga.:>a. e tos.· · . · . 
ao paiz como um homem desidioso-, além de Mas acha o nobre De1mtado que a .com- .. 

. que tem esta.do doente. mis:iilo. devia. ser precipitada. não ouvindo o • 
Si os nohres Deput.a.rlos, sem atten(leretn ás chefe da administraçã~ sobre.si CS$&S 1Dedido.s · 

razões expõstas. entenderem que o · proce- e~'a.m ou não CO!Jvementes. ta1_1to ina.ls que 
dimento, que a. commis>ão tom ticl.o.no ponco utn projecto está em antagonismo com o 

, . t empo que cou"ta. de ex.e1•cicio, ê prejudicial. o outru ~ : . , ·. · · · 
remedio esti1. em suas . mão~ ; . SS. EEx. Quti.l dos. dous e preferrvel; o . que m~nda. 
podem_rC:correr ás disposiçues .·regimentaes,- da.retapa a.o~ adjuntos; o que unprirta.,_em 
que (._permittem que os projectos indepen-1 ma.ntel-os, .ou aquelle que ma.nda a.ugm.en~ 

'~· ~.~· 
.:::- ./ 
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-- 'ó(ruadro do· col'po .·sanitil.rio,.,. êxtfoguinélo · gocios Interior~~ ·informaÇões sobr~ ~~- ~;::2' 
·os. ~adjuntos. ~ · · -·.. ...- tivos..que tem impedido o Governo de-:preen-

~ chefe. ~a administração da Guerra é o cbel' a. vaga de secreta.rio· da. Côrte de ,Ap:pel· 
. mais lialnl!-ta•\o a esclarecer-nos a esse re- lação, dada.. - ·ha mais dé dom;c mezes, e .bem 
·speiUY; a. . Cafnara. não possua· dados SP.gurOS a!Sim que O mesmo.mini~tro informe si pelo 
: para ~mM" a. !esoluçã() que melhor _oonsulte . . presidente daque11e-tribunal.foi Ceita a_ com
-• o serv:içe_ medico... - _ · · _ ... . _,. . .. - . . -:petente próposfa.-para-·proviiliento - do lagar 

: O nobr~ Deputa.ô.o; estr.an_!l1mdo,c9m9 fico~ _vs.go, e-;cópi:i. ,dessli. proposta ou de outra que 
·dito, iuiemora·da. Comlillssao,a:roeaç'OU-a com tenha. s1do. apresent11da~. _ _ _ ·_ _ · 
· a. ~s_po~i~o --re~imentl;\l •. ·que-pe:r-:.mitte sub- Sala das sessões~: 21 de julho de 1897;- . 

.• Jl!e~er a ~d1s~us,;ao os ·Pl'OJee<tos que dentr_o de .Frerie,·ico -Borges. _ _ · · 
· 1.,_ dia~ n~o . ti verem parecer das· respectrvas · : · : 

C-Om.m1ssoes. , . l M' . t . d- 1· d s. Ex. estará no· seu direíto requerendo ReqU:er~roos_ que, pe o _ lll!S er10 .ª ll us-
q_ue 0 projecto seja dado para.di;cussão, inde- t):ia., Viaça.o"e _Ob~~ Pubh~~f n?s seJa~_ pré-

. pendente do :parec~r. Mas, s. Ex:. esqueceu- stad~ as segumtes.mform.woes_ . -
se n.o·art. 44, que faculta.as Commissões e::ü· .. l~, désde q_uando se acham suspellSos ·ostra
girero dos. ministros de. Estado. por internie~ bal hos da. coastrucção da Estl'ada de Fe~ro de 
dio do Secretario da. Cama.ra, as informações C.ita.lão a. Palma. ; . . 
q-ue jUlga.rem indispensaveis para o desem; · 2", qllae~ os moti"Vos que determinaram a 
penl;J.o de seu manda.to. para.lyzaçao desses trabalhos ; 

A. Oommtssão quiz ouviJ.' o chefe da a.d.mi- · ~. cópia de todos o;; documentos relativos 
nistração da. Guerra e os requerimentos lhe á questão, fornecidos a ·esse ministe1·io pela 
fo1am remíttidos para infürma~. Companhia . Alto Tocantins. concessionaria. 

o s:a. RonaLPJio PAXXXo _A Commissão da referida Esira~a de Ferro de catalão a 
d~via tel' da.do essa explicaçã.o. Fico agora PaJ.m:a_ 
SClente, Sa.la das sessões. 22 de julho de 1897 .-· 

O Sll.. MELLO Re:Go-Está satisfeito 0 nobre Ovidio· A/lrantes.-Atves de CMtro 
Deputado 1 

() Sri.. RonoLPHO E' .:V:lõ:.'.\o-Estou. 
• -~ .. o ~R. l\I~LO REGo-Entãa,termi?a. as suas 
> ;~COUSlderaçoes, mesmo porque esta fatigado, 

-'·; •,~oente, e é com sácri!icio que está na. tri· 
buna.. . . _ 

:' Pede, entretanto, ·ao Sr. PNsidente, que 
lhe 1'.eserve a. palavra. em outra._occasião, :por~ 
q_ue ainda tem a.lguma.s cbser>a.cões a fuzei". 
que guarda p~ra. então. (Muito bem, muito 

· beiii_) · 

O Sr. Presidente- Havendo nu
mero legal, -vou interrompei·. a discussão 
para se procedet> á. votação das materia.s en-

Requeir~ qu~, pel~ Ministeri9 do ;Exte
rior, me seJam Loraee1das as segmntes infor~ 
mações:(~. ._ . , _ .. _ -_ _ .. . 

que ha. sobre a. reclámação de dous sub
ditos hes~a.nhoes, cuja. pl'opriedade foi em 
Catalão, E~tado de Goyaz, 'invadida pela. forç:t 
policfal ahi estacionada, matando-lhes dúas 
ti!llas e ferindo um filho gra. vemente. 

Sala d~s sessões. 22 de· julho de 1897 .-
Ou,idio _:~bra;~tes. . . · . . · 

E' pgsto _a yotos e a.pprovado .o seguinte 

.REQUER.IZ.U':XTO • 

cerra.dn.s . . . . 
Requeiro que a Mesa solicite do Governo, 

São súccessi'l'a;mente postos a votos e ap- pol.' intermed.io do ~ini~t~·io da Guerra., que 
provados os segu.1ntes informe GUal a d1spos1çao legal em. que se 

baseou para fai~r a. nomeação de . ~m com~ 
&EílDERIMENros . roa.ndanté in termo para a Escola MLhta.r eles~ 

. . . . Capital. contl'a o disposto nos arts. 146 e 205 
. Reque1r~ ciue seJ~m ~os ptl'll; or_dcim_d_o do l"euula.mento approv-ado pelo decreto 

·Ola os ~roJectos reLE-tlYOS a conscr1:p~(_) mili- n ssoº de 12 de abril de 1890. 
ia.r e a. orga.nizacao das escolas militares- · ' · _ " . _ 
uma vez que até hoje não jlllgou a com. Sal'.!- das sessoes, 2- de Julho de 189! .
missão de Mar inha: e Guerra eonv-eniente dar Hmrique Valladw·i!$, 
parecer sobre taes a.sstimptos. _ . 

Sa.Ia da.s .sessões, 21 de jullio de 1891.- o_s~. Lni_?-_Adolpho req_uer verl" 
Bai-õosa Lima.•: · ficaçaó da. vota.çao. 

. . -· Procedendo-se à verificação, .-econhece-se 
Requeiro que, ]lor fatel!medio ~a. Mesa •. se t.erem vota.do a favor 61 Srs. Deput,a.dos e 

reqwsitem do Ministerio ·da. Justiça. e Ne- contra 513. 
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_ .. _ <~;.k. · · .. ·.-~ - .,~ sEssxo ÉM. 23·. DE. j;uiao }~s 1891 ·· , · ''"'.. : ;so1r 
.·:;.~~. : : · ... -;:. .. .. . . . .. ,·,, .. .... : .. .. 

·'~~;:; si~-snecessi-vamen~ ·-pôstas ;i :..otos ·e ap- que·_-~- lei · de -1liação-di»torça: é têin:po~r.íÜ:~~: . ·_ 
.· .<· ··prova.das : as r-eda.cções finaes dos projectos.: sem que reclamações reae~ e eillcazes, no , ... : 

" us~ .11 . o, 39 A, 34 A e _45 .A, pal'á ser.em. en- se?~ido _de sere~ aca.utefad?s· os pequenos, . 
· :viados a.o Senado. "'···.· · · · · ' .·. · seJalll: fei_t~s ·e alem de se.ver!ficar._ que .esta. .. 
· .continúa a. di&:ussão unica do _ 1Jarecer ro~tribur~o se vae fao:endo · com a. ma.for . 

. n·~ ·s~ ·A; delS97, Sobre a emenaa:- offerecida.. des~i.:9por?,ªº: · . ·.·. . . . . .. , 
: ·na. zL discl1SSão do :projecto n.s-2; deste an_n.?; --· o ora.dor vê~ não de hôje; Ii:ias_desdea .:omi· , .· . 

q'lie :fixa as forças de "terra .pa1'a o .e>:el'ClClO !losa. ·mollarch1a, os pobres. e os peq'Qenos se7 . 
. ele 1 898~ ·.. e · · • · · .. - .. rem forcados a preencher os quadros do 

· .· . . · · . ·: ·· . e:xerclto e d:n1.rma.da. :' . _, 
· . ·.o Se •. Pres.ide:n.te-Tém a. 'p.ilil.vra · Ora, si um dos id.eae8dopovo britzileii'o nãó '. , 
· o ·sr . Timotheo da. Costa. : · . · . ·. ' ' fos~e _a-.proclain~~ da. Rep.ublíca; si os -repu~ - . 

blicanos niio tivessem. a satis!açã.o de 'ver seus . o· Sr . .. Ti:ino'theo da Costá. - direito.> perfeitamenté · g'ar:r.ntidos e salva- · 
· Vem.-.com.·basta.nt.e d.ifficuldad.e ent~ no pre· guardados pelas sabias dispcsiçôe3 <la-Consti· 
seaté debà.te. e a ~ão é síciples: é !?Strao,ho t uição d.Éi24-de fevereiro, que prohibiu · o re:
ao object.o em discu&:"ão, visto a ma.teria. ser érutamento, certamente . descabidas pode- _ 
assumpto muito e$pecial de oonhecime~to dos riam ser ·· todas e q~aesquer reclaniaÇões· que 
cidadã.os militares. No ~mtanto, _de~eioso de da. tribuna vi.e...<se aqui ·reproduzir; mesmo 
manifestnr a sua. maueira ,de ·sentir, a re- porque se poderia ter esta.belecirlo que essa 
speito de uma. questão que·reputn. importan- · composição de força para o preenchimento 
t lesima., não :poderia deixar de vir occu~ar ~ dos claros do exercito · -fo~se feita de uma 
attenção dos seus illustra.dos collegas, ·prin.c1- maneira equita.ti.;ra. isto é. satisfazendo . a.s 
lJalmeo.te qu.a.!ldo julga cumprir um ~evi:r; neeessidade~ relativas-a ca.da uma d~ clai;ses · 
em obe<liench\ aos dii:ta.mes de sua consc1eo.c1a: da. sociedade brazifeira. · 

Realmente, a ma teria. da fixacão de forc:is e . Isto não .. se dã, l)orém, e, muito ao 
tõ.o importa.ute e affecta tão . de perto os h . 
·desprote<ridos da. sorte •. que, por _certo, não contra.rio ao .que se ac a na. Constitui· .: 

,.. d d re d ção, vê-se que a igualdada aflirinada para .. 
:Poderia deixar ainda uma vez e vu e n ~r todos os. brazlleiros. não é real, e que a Repu· 
esses pobres q_ ue nã.o teem ad ;rog!!-dos, que na.o blic:i. v:.i.i enverer1aa.do pela. estrada. errada que 
teem padrinhos, nesta Republica, qu e. vo.e :sempre se,.....-Wu a. mona.rehia., que p:i.ra os ela· .. 
sendo pesada. para· os _pequenos. porqu~ os ros do e_!=erci:to m~adava oS ülho~ dos ,l)ob~~;';~ _ 
barões assigna.lados, os -commendadores, .os os orphaos, lSto e, os desprotegi.dos, os qu~.,· \Z 
capitalistas. _os dono~ de t~dos os bens ma.~· aão teem ao.menos protecçao. · . < ·· .. 

· riaes, esses sim, estão mais que_ bem re.pre-
. senta.dos, estãooptimamente a.qu1 defendidos, o SR. . .AFFONSO CoSTA. - Quando não são : 
t eem os seus patronos naturaes. · mandados os vagabundos~ 

Haja exemplo a. "Poderosa classe _dos lavra.· ó Sa . TrucmiEo DÁ CoSTA-E outra ques· : -
dores que teem a. fortuna de posswr advoga- t.ão ma.is impoÍ'tlln~ é aquella que d_iz re .. ~-~ 
dos não só no sem;ido propri;i.meute re- speito ao modo defeituoso e altamente mcon•.' :,.·. 
stricto da. palavra... porque os te~m tefülJ:dos veoie_n 1e -por que se completl!.m de ordinario 
e formado:s· em todas as academias do pa.iz e nas grandes eida.des ·da. Republica os qú&· . 
estraugeiras,_ como a inda teem n_osta Casa. i!ros do exercito. . . 
da Republica,~defendendo. os seus 1~t.ere~es, Não exagera. v.indo dizer a camara dos 
medicos. outros profissionaes e muitos cida· Deputar1os . que, · testemunha ocula.r , va..:. · .. 
dãos illustra.dos; que aqui teem assento. rias vei:es já tem intervindo em defesa. ·desses 

· Tambem os "l'flndes industriaes; os repre- pobres cidadãos· dentro das rna.s desta capi· . 
sentante.S dos Çaodes capitaes, o commerc:io tal, onde .a.lias deviam ser ga!'ant idos, pol'que· 
e as artes teen ·os seus representantes; No a ·exec11ção da. lei devia. set· urna atHrmação · 
emtanto, as cla.sses de~protegidas da fortuna.; da mais evidente segurança, para evitar que 
embora contribuam a.tê com o que ha.de:mais sejam. praticadas as maiores arbitl.'a:riedades, . 
precioso, o seu sangu. e, .não goza. ila menor verdadeiros actos de despotismo. · 
libetd.a.de, a que se possa tec mi h_gro. do des-
cançó, aquilo ·que ~r.~ natural na.olhes fosse Rcf'ere·se ás condições em que se aeha.m. os · 
sonega.do-a. tranqu1lildade·. _ _ , . ·. indiVidu os que se retiram de suas occupa.- . 

·Eila.s não ·:i. teem, porque sa.o obrigadas, ·çõe> e que são 'Vexados no exel'eicio da sua 
pela. necessidade que sente o Gover~o pe.1'.8- liberdade a ponto de não poderem voltar -- ~ 
completar os claros do exercito, de 'Vil' :pedir par:i. su ... s casas ou emprehender qualquer 4i~ · 
a. todos os &Mos o. imposto mais pesado-a gressão pa1'8. darem exercício ao cor_po, po:rc . 
cotitribuiç.i.O tle sa.ngue. .·. . . -~ . quàn.to mais de uma vez tem visto encutada · 

. E-como q úe se passa muito natural.mente, a pratica do rec~tamento, quer para o_ e:x:el'- _ 
.muito sem preoccupa.çã.o, anDO e a.IlllO, po_t · cito, quer ~a. a. arma.da, quer 0 Jl3.l8. a. guarda. . ._.-
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.~ :: ~ D.aeioc:i.1; e áté ~~aja se terii !eito pa.r.i ·q_u.ei !aiãn.o ·d.~ -tal Abreu; ~reado do cir1~d:~~ · --
a. brigada J>Ollcia.l: · ·· :. . _ . Presidente d..i. Re[JU.blica, foi · preso, declai-adQ · 

-· Ora.. pa.rece quci, vindo aclvogar o;,interes- ioco!llmunicavel· e mandado pi!ci. ums. .· t.or- . 
ses. ·a~se5 desprotegidos,.niio füz mais do qucf taleza. a.$Sen'tar praça.? · _ _ 
cumpri1· com um dever,affirinandoda tribuna . _ Oi'a., as~entar pra.ça. na ReP.Ublica é exacta" · 
da.ca.ma.ra. que esses- actos arbitrarios não mente. aquilloJ1ue era..nàmonurchia·: . · · . ·.· 
podem tfi.l' -~egu,imento • . · · : •· - . Não+ não .:ba · nada. que legatúe ·o: pl'ocedi~ . 

Entrando na ma.t_eria· elo proJecto da lei de 'mento s.ltamente i'epro-v:i;vel qi;e est*'.tendo 
ftxação;<j.e torças e da emend~ n. 32 A .. deve a. "11rimeil'a. . . :,tutoridade. d.,. Republica, coaili- . , 

. a.inda. precedep essã a.rgumentã.ção· de va.rfa!I vente·com taes abusos, porque si o cidadão · 
:" outras consideraçães, devidas .ao facto ·de não Presideute não fosse ' eonntveo.tejá teri& man

ter estadd presente quando !oi encerrado o :dado reprehender õS aut.ores de um. procedi-
. debate anterior.. . . · . · mento tão arbitraria. e, ·ma.is do .que. isso. de . 

· Rerere-se á. necessi1fado . de completar-se, procedimento qus · otrende a liberdade indivi 
quaato 'antes, os qua.ih'Gs do exercito; pensa dual. · · 
qu~ Se dev~ f~zer essa _comp~etaÇiio füi. ma.- O .Sn. R.Eoo: MELLO - Qfa.cto estã. expli-
nen-a a mais Justa e mais eqwtat1va.. . :· cii.do' · · 
. Em. a.parte já. teve occa.sião de pronun- . - O ~R.; T;MOTHE~ DA. COSTA _ Ailld& não 
· ciar-se . deste modo, quando disse Que as .filei- está explicado ·,· e t1.té deve alzer á. camarD. 
ras era.lil completadas, de ·prefereneia., com 
.pes30a.l do norte, e sobretudo com indivi<1uoj que e;U·questã.o est.à muit.o contwa. " · . 
desprotegidos. d,a fortuna, sem que, ·ecn. geral, Antes de·tudo, psrguni.3. ao cidadão Depu
os filhos dos homens ricos e abonados contri- .t.a.t.l.o por Ma.tto GI'O$So~ - o ·cidadão foi preso 
buissem colII. esse impost" de sa.ng11e, · c;iue ou não! Foi. Foi ma.nda.do para a. for taleza, 
deve ::er igual. que ta.nto deve tocs.r M> po- pa.r-.i lUSentar praça, ou não ! Foi. Quem. o 
bre como ao rico. mándou 9 . 

Ainda. em apa.rte teve occasião de_ fazer ·. Neceosariam.ente o engrossa.dor~permitta· 
uma outr<\ reclaro.a.ção. ba.stante sii..'llifica- se.:.lhe O termo - que mandou OU· que pra.ti
tiva. · · - cou esse acto, serviu-se da cir9uuista.11rii> 

:Ha necessi'd.ade de completar qua.nto :i.ntes muito pai·tiaular de se achar perto ao cidadão 
_os quaftros r1o exercito, mas de maneira. düre~ Presidente do. Republica ou de exercer junto 
.rente daquella. por que costum:i. 0_ Goreroo a elle q 11alqtier sommn. de ~\Utoridade. 

. .· ·-proceder. · em ilada.s emer;;eoéia.5, como · O sa~ MELLO REGO '- O facto não se deu 
. {-; na.quella. de que são todos testemunhas. · assim. Sospeitando-~e de que o in.dividilo em 

.Si se commette um delicto em um deter- questuo era. desertor, foi elle envi;l.do 'pa.ra a 
mina.do bs.irro. quer seja.na. ca~- do cidll.diit) Brti;alez:i.; e, verificnndo-'sr: que não era, rol 
Presidente da Republica., quer seja na. ca...<a. de l novamente remettido pa.t'll. a. poiicia
q::ialquer outro. hom_em rle i~porta.ncia. poli- · o SR, rmoTaEo n~ C-OsTA _ Alem destes 

.. t1ca, o pobre mdlvu1uo, que incorreu nes:;11. factos, que vieram ;i. :publicidade e que 0 pu
falta, _está ameaça.do de ser _ou soldado do blico conhece periéi!;J.meute, hll> muttosoutros 
~:i.erc1t~ o~ -praça de _marinha.. . . em identicas condições. E' asôil!l, cidadão 
· .Ora. :sso e uma_ neg3.çan for~al de que ª Deput.tdo por Ma.tto Gro:oso. que os desp1•ote
Repub~1ca. tem ~eis e ;i. afllrmaçao de ·, que se gidos, uma vez presos. são en'fiaJ.os para. um · 
contrnua a. seguir ? mesmo costume usado a.o bafall.íão, 00 pa.ra. urna fortaleza, para. a.ssen· 
~poda monarch1a. . tar p1;11ça • . 

No __ tempo da. monarcb1a,_ '? or:i.d~r te".e _ Quautos filhos de víu•as pobres, muitas· 
occas1a0 de ver .c:;tefes de pohc1a. gue 1ufüll1- vezes 0 seu unico a.mparo n~ .velbico:, niio são 
-vellncnte re~eLt~a~ para o e::terc1to uu para persei;1.tidos e .-eem-se coagidos a. a.ssent:i.r 
a ~:rm:i.da o rnd1:~duo que fo~~. preso e q~e pra~:J. como.wluntarios? &verti. algum eida
esttvesse i~o depoi;1to _da policia u:n certo dão Deputado que coo.teste 0 que acabo de 
wazo, de oito ou dez chas. Ora, occorreu 'UI- dizei· 9 · · - . 
timamente cousa muito semelli.ante, e como · _ 
agora vem 0 exemplo de cima para bnU:o, e 0 S~. MELLO REGo-Eu, pelo. m.enos, nao 
bem posslvel que em breve tempo seja essa conte.to. 
a norma de conducta geralmente seguida, e, OSn. TmoTs:Eon.-.. CoSTA__;Ah ! Si o cidadão 
no emta.nto, isso é a. negaçii:o formal das leis Deputado, ou. algum outro collega, contes= 
d;i. Republica. A Constituição é muito clara wse, então irfa. ma.is longe. . . . 
a este respeito ; os cor\igos, penal e crimina.t ; . E ate póde dizer á Camaro · que o recruta-· · 

·· sã.o igualmente cla.ros: o indi'1i1\uo que tenha \ menta , que é um a.tt&'t:l.do _ _ioconcusso-do _. 
. prpcerlido mal de»e _ res.pouder por esse acto.

1
pr oc-edim.ento i_rr.eg:til.;.í.rcJe.quem :o p1atica. e!ll -

ae.aeter-d.o ci1m. as leis estabelecidas ; entre- nome do Presidente da. Repubhea.,. procedi-: 
tantv~ a iro.p!'ensa. desta. Capit;i.l dá noticia de ~eato (lUe foi, pelo orador, _ ta.xrulo .de c1•i-_ 
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minoso, está. sendo piaticadó como ·uma. . O SR" T~~wrmio DÁ. CosTA-Ess~s faet.os S':io 
Ii.01·ma. regular de proceder.,, . . . amda mMs coml?romettedoEes do Governo< 
. Reportando-se á.sfo!'ças que partiram para em ·vez ~e assim ·tic:i.r~m completos ~ corpos 
Ca.nlidos, ·após o insuccesso de Moreim Cesar1 do exerci~?· a.m.da m.a.1s ciaros se aa.rao, Por; 

-deve.dizer á ... Gamara dos Daput_a.dos que fo1 que a ~mc'.' -cousa. que o Governo _podera 
testem.unha ocular de muitas -violencias pra.--' consegurr_ .·~.ter uma. praça. farrla<l8:, _:;enbora..,. 
"ticadas pelo Governo :pretendendo !JOl' esse de uma espingarda e algumas fD:Umçaes, mas 
modo, q_ue a.caba. de ~ndemnar_e cond~mnará que, com··eel't(?za. qu~ndo_~se gl!~tar no matto 
setnFre, preencher os. claros do exercito co!ll ·ol!'ª jagwiço ! largara tudo:. deixa.udo a. ~s-

. iildividuos que muitas vezes t~m a ·nega.ç'!-O prn~i).rda. _a pa.tl'oc.a .. e ate ra.esmo o cm·-
. mais formal paJ.'a. este serviço. que a"bsolula.· turao. (Riso~) . _ . 
· mente nãó podem: ser solda;dos e sõ serão Ora. nestas condicoes,pergun:ta.: queresul·· 

fujões. (Riso). , tado tira.o Estado, dessa manei!'~ de completar 
o sn MELLO REGo-Apreúdem. ' os cfarosdo exe~c1to; <J,Ua.ndo hoJe todos sabem 
. . • - · . . . . _ . ·que um sol.Jlado, munido de.nrma moderna., 
o· SR. TrnOTHl~O-DA. CoSTA.-:-Na~ ~prendei:n. de repeti,-ii.o, · (le alcance extl'aordinario, >:om 

. Va.e conta1· um !a.cto - pe1m1tta.·ll1e ó ü-. bons cartuchos, protegid() :por uma arvore ou 
, lustrado ger:~ral. . por um escombro qualquer, sí já for .exerci-

Por o<:cns1ao da. .revolta de setembro, o tado fari1 frente a.10 ou doze homens? 
orador teve occasiã.o de alistar muitos volun- réve occ:.tSião de aprecia.r isso no tem:po da. 
tat•ios e, entl'e esses, um homem. forma.do, mn revolta. Pn.ra al"uma ·cousa serviu ella. Pelo 
b~cha!'<>l, DÕ:O sabe de que cspecie ; e,. i:e- menos, ficou-se sabendo . que dar ti:t'OS não é 
unidos, seguiram pa.r;i. a fortaleza. Um drn., privile"io de nin(?'Uem; Ma.s, de nrn soldado 
o coronel Reis Montenegro,que erQ. ao mfüno a.rranj;do pek'l. fó~ma por que o recrutamento 
tempo commandaote da pra~e commaodo.u.te está sendo feito. só se :póile esperar que, 
daa.rtUlmria., pediu_ ~o or'.a<lor _12 _llomens qu::mdo a. sentinell<l. grite-qpem vem lá.~
p~1·a effectuai: um<i_ dlhgenc1a. ~a.o . mdagou elle esteja pensanclo na. manw .• (Ri$o.) 
qual era a dil1ge11c1a., e,acto contrn_uo,man~ou Esses solr\a.dos, além de o.unca poderem 
:rorme.r e quintar a sua gente, muito 1rece1o;;o satisfazer ás necessidades de uma. defesa ou 
de que os que escolhesse não cort·espon~essem ue um a.ta.qüe, sã.e. os peiores e os mais caros 

_acorn::aissão nelica.da de que Í<\!U ser meul'.1: ao Estado, porque e bem sa.llido que sujeito 
bidos. Pois bem;· rlentre os 12 homens, 101 medroso e 0 que mais come. (Riso.) 
quinta.do o tal bachareL _ .. Es~e serviço de recrutamento dii. ensanch:i. 

A.h! confess.'I. o OI'a~or, deu-se muito ~al· a muit;is ringariçaszinba.s, sobre s~r um mo· 
com o tal doutor. (RuC1). Uma. .-ez .escolhH".?, tivo muito bom para prestar serviços e mo-

. o homen declarou-lhe que abmlut:i.mente nao strar i1Utorídade, a exemplo dos ca.pitães-
ia. (Riso). E quer saber a C<i.mn.ra. como e!le mores. . . 
seguiu 1 Sob a ameaç:i. de ser amarrado Yae referir o caso do· criado de um medíco, 
(1'C>lo) e seguindo a frente d:i ~orça. (Riso). militai.·, 0 qual foi recrutado e mandado para 

E' as;im que o orado1· ·fara, sempre que a. fortaleza·. Cita este exem]lo para. demon
tiver de defender a. Republic« .os que o acom· stra.r a sua. asserção. 
pa.nha.i.•em, de.ve dizer, serão voluntaries, e Por mais esforços que empregasse o medico 

. voluntarios de motii prop>w ; entretanto, não foi ca.paz de ovr em liberd(lde o sen 
quan•\o fracassarem, farâ. o que füz. ao tal serviçal. •. . ~ . · . 
doutor ; _ Jlas,:i-dos dias,. teve de r.1scar o No emtanto, depois que urna. senhora. tev~ 
seu nome da hsta e manual-o pa~se1ur IJela. oc<:a.~iâo de estender o seu manto de m1ser1· 
1•11a tl.o Ouvidor. (R~~ol: _ corrlia wbre e~se· pob1•e de;:prntegirlo, e~ 

O:·a, perg,uata: md1v1duos, que. tenll":l-m me!loo de 24 horas o rapaz foi solto e quasi 
eSlila negaç-â.o· :\.vida. militar e _que seJa.rn .:v10- pódé asseverar ·que trouxe ~alvo conduc&o 
lel'.lta.ilos na s1u1 liberd:1.de, mmta.s vezeo nlb.os para nãD tornar <t ser jlf!ga.do. Fica, -por
unicos da viur~, com~LetameDte sem outro tanto, :proyado que nesse serviço existe um 
amparo, podera_o sel'Vlt' com lealdade nas regímen de excepçi.i.o. . 
fileiras do exercito ~ . . Por occasião da expedicão, a. que se referiu, 

Reclama exa()tamente contra essa manell'IL para C;:inudos. deram-se p~rseguições, rearu- . 
de preencher os claros do exercito, e nesta. ta.udo-se muita g-entc. 
recl~ma.ção -v~e um protesto. _. por~ue, long~ Agor;i sahiu esta ultima. brigada e nova
de haver vii.magem nesse procedimento,. so mente mandou-se fazer reerutamento pa.m 
ha. eles vantagens e perturbações. determina•1os ba t..'1-lhões d;i. guarda nacional, 

o SR- BEz~&RIL FoN1'E:'IEU..E - E :posso, e isso com o peior ($1'3.Y'.!llle, ;;ej_a ~ito de pas: 
desd~ já., declarar aoor-o.ctorque o facto :publi- ~agem, pa1•a o c1d>1dao brazüciro, . que e 
cado:pel'O Pai: de hoje, sob1·e º·empregado ~mpre o burr? de c-,u•ga, nasce para ·ser fu-· 
do Correio, e verdadeiro e authe.o:tico. zilado pelos Ja;,,<TU!lços, pa.Ta. ser . explorado 
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pelo . commercio. servindo. só, fóra. destes naciotiaes, jl()rque gera.Imente dii.ee ·que o . 
cai;os, IJar~guarda-.treio· na.s es~das de fel'r<? bI"aZileiro nao ti'a.balha, que o bra.Zileiro nã.O 
e .pB:rll.c ~oldado dõl. : guarda nac1onal, ·- e all1 prod~.. . . _ ·· · · · ~ · · 
mesmo, si e preto; para cozinheiro. ô SR. i'ifELr.o R:s:Go-Ningué'm diz isto •. 
. o .sii.. :MELLO RE~o-Pâ:ra-a. ºguarda naci9- . o s:R. TtirorHEO DA. CoSl'A.....:... E1 o que se çiiZ . 

-nn.l nãq~a~recrutamento, ba alistamento. ·· geri.luiente. _ · · · ·· · · ·. · . . -
0 · Sá •. TntoTREo CA CÓSTÃ - ·Mas . ame ()·cid~. Deputa.d.o por Matto Gr?SSO ha . 

d · · · G de saber que·.'o.:dlrector d.as · cap~taz1as da 
que ·a; ·imprensa . eu noticia que ci . overno .Alfandega.já preferiu os portuguezes;porque, . 
queria chamar dous batalhões da ~guarda na.- clliià .elle, os brazileuos" ~o são fortes e ·pon- . 
cion:1l, p,ir(). se occupa.rem do serviço da guar- tuaes ·c·omo 

0 
portuguez. ·.. . . 

·rução desta. Capit.'11. immediatamente os •• b 1 - t 11 mff 
cominand.antes procura.ra.lll se recommanda.r · . P_ergunw: um razi ei:ro que em a. J._a. 
aos ancarreg!!ados da díreôção da. . .,ni:.i.l'da. na.- 3. sustentar, que não.t:rouxe-pa.ra o.Bra.zll · 

uma caixa de pinl:l.o e Dão . tem .a mulher. cional, quer seja o cidadão Ministro ào ln- como caixa economica, para cozinhar, lavar 
· terior, quer seja. o comma.nda.nte ·supa-rior. da e eno-omm:ir, '(Íóde solirer esta concurrencia 7 

me8ma gu.a.rda, o cidadã.o genera.l Graça o "brazileiro não se acha., em hypothese 
Junior. "milad · · 

Pois dia.ria.mente não veem tod.os, nas tJro- a.lguma.,. nem. siquer ass1 o as nec~1: 
· ·' chdes e vanta.geos que tem o estrangei.ro . . prias ruas desta. Capital os soldados, ate cu:- . Si d:i.s ca.:pata:r.ias pa.~a.-r á. Estrada de . 

guns á paizan_a., recrutando? Ferro CenLral do .Brazil, o orador encontra a. 
o SR. MELLO .REGO-São abusos de com- mesma cousa; e. por excepção, se tira.rã uma. 

mandantes de companb.ia.s. . . ou outl'a. ~filcina em que o bra.zileiro nã.o . 
o sa. TmoTHEo DA CosTA _ SI 05 abusos seja. sempre preterido pe!o estrangeiro: 

são do cómmandante superior da· guarda na.- O SR. MEU.O REG-0--:-Sr V. Ex. for as o~
cional, · o cidadão :Ministro M Interior qu<: cinas da Estra.da _de. F~o Ce~t~al do Brazrl, 
ena.me a contas esse commauda.nte; mas, s1 com cert~za. mod1:ftca:r!l. o seuJu1zC>. 
pa.rtem,·llâo delle, ma.s dos comma.ncla.ntes de o sa. Tn!OTHE:o DA COSTA.-Como ·dizia., 

. ba~lhões, deve-se peili! ao commanclante su- poi· mot~vo do_ r ecrutam.ente, os . b~ileiros 
perior da. . guarda. D11C1ona.l _ 11v.e chame ao necess:1namente abandonam tudo, · mettem
:cumprÍlllento dos seus deveres os seus suba.l:_ .se em um.bu'!'aco e ncmph\ntar couve podem; 
ternos. · · · _ · . _ _ · porque as t erras, nos arra. baldes da. Capital, 

Porque e_ssa.Sj>rov;i~~nc1as nao app:irecem.? estão arrendadas a. - port~guezes. ; _ 
. Porque o cida.dao Mi.Iustro do Intenor, que, Nessas condi(:~~. perg<inta =·· ~tií. ou_ n_ll.O 
como todos veem, tanto se preoccupa em prejudicando fun1la.mentalmente as con~çoes 
<lar patentes aos mar<l.ona.tos, em confirma.l' de vida do pi.'Oleto.rio n acional esse proce-
nôs postos esses oificia& 1l<llorosos q u_e fiz!"' d.iroento irregular r1o Governo 1 . 
ra.m a degola, no Estado do Parana., n~o Não se pôde continuar na. prat1c:i. desse 
tenta., 3.0 mencs, cohibir esses a.llusos '? · abuso. : · . · · 
. E' bem. possiv-el que o cidadão Ministro da · Entrando it"Ol'a na m11.teria. da. emenda em 

Justiça. que está. sendo .tão solicito nessa.::; discussão, deve declarar· que a medid(). pro
promoções, nã.o possa. mesmo, por este facto; posta ~lo cidadão Barbosa Lima., o.ugm.en
ter-se entendido com o cíds.cl~ ~enera.l Graça tando de 1.200 a 3.000 o :numero de praças 
Junior a respeito das necess1da~es da _gu~a para as eseol.a.s militares; eleva. não ha. du- . 
na.cional da. Capital, e a. respeito pnnc1pa.l· vida de 1.800, o numero de alumnos. Mas 
me.a.te da.s garantias e da. liberdade dos cida.- 0 . que pa.receu ao orador, em . "Vista. da.. 
dãos brazileiros. · _ oráçã.o . do illastrado general. é haver uma 

Eoque.é.lll:o.is grave é qu~~do i_stose confusão·muito!orm~lno seu~pirito;::por
!az com preJWZO do pobre braz1le1ro, :por~ue qua.nio, da.s decla.raçoes .que pôde ou.nr Õ:º 
o por tnguez, o francez, o hespanhol, o ~t."t.- illustra<lo Deputado por Matto Grosso. ver1-
lia.no, esses continuam. · a. ganbar a sua vida ficou que o ·re!ericlo cidadão suppor. que os 
livremente e com uma soberana. vantagem, l .800 alumnos a maior são ainda um a.ccre
qtl&-~ 1'e51lltante da pequena concur-rJ)ncia scimo ao nulllero das.forças do ·exercito, : de . 
dos brazileiros na effectividade e no trabalho 1 vinte· e oito mil e tantas -praças, ·conforme a 
de qualquer runc.ção particular. · . · lei estabeleceu. · 
. De!_e c\ecla.ra~ a Gamara. q.ue .muito.~ desses 0 SR.. llíELLO R.EGo--Os atum.nos não estão 

cidada.os õJfenchdo~ em sua. ~lbal'dade Jª. aban· oomprehendídos.no nnmero das .iiraç&s; · 
Clonaram os serVJÇOS d:is di ve!'S3S fabricas, o . . _ . . . . . .. 
que se verifica em . va.nta.gem do estrangeiro.. O sa.: ·Ti.\IOTBEO DA. CosTA-81 asSl.m e. com. 

. que t.em mal.ar sa.lario e uma. remuneração a facul_dade de poder elevar o nume:r.o de 
moral, que vem enl:ova.!har a reputação dos 3.lumnos a 3. 000, :fica. o a-overno de alguma 
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-· ·so~te· h~bÜitado ~ _preencher mais~ ·a.1guDs Onde .. ~wtos: ..:residem ·p~esentêmeote . . Po·r"'= :..· · 
· ·clu;ros do .exercito . · . tanto, a.credita. que o illustre collega. não-. 

O ·sa. MELLÓ RE~o-Isso seria viola'? o.re- con$eguia destruir fundamentadamente o a.r; 
iulu.mento" ela escóla.. ~ . - . gumeritó de que se serviu o a.utor da.emenda: . 
~ · · t d · _A outra. questão é que a lei de ·fixação de 

O Sn- T111rcTJ1:20 I>A CosrA-Nem 0 os os forças milJ.•cou o nume1·0 de 28.000 praças 
aJÚmnos .conseguem ser ::\PPI'.OVudos •. nem de_prot; in_ c_lusive os 3;000 . allunnos. · . . 

· tõdos.clie~am ao tirn ·da carreira., e era. offi-
- ciaes~ · ~ · O Sa. MELLO RF.GO-A lei diz -: -compor.:.se-

. N:i.s outr:i.s c~colas ê a: me~ma. cousa.. hão de.28.00Q. praÇ,1s 1) tantos a.lumnos. 
Póde informa.r que se ·maM.culou com lí5 · O S~. TrMoim;:o DA. CosT.A.-0 que ·sustenta · 

aJll~. e-. aJ> t erminar o êu...."'SO, desses colle- é que a idé3. do cidadão Barb0$:1. pma, foi · 
ga.s . só restavam 24. · · · . · iD,cluir·os alµmnos no numero das praças, -e 

Ora, nns e~colas millta.res, os estudos hoje ·desses alumno> poder-se-ha tirar o neeessa.rio _ 
são, além de sérios, apertados. e. tantas e:x:i· para formar os-28.000 homens . . 

.. . gencias reclamam.eruconsequencia.-dapra.tica Ora, já eram grandes as ·difficuldades para. 
. necessariá. da vida. mili.tar, ·que, como e. Ca· s~ m?ata,r o ep:ectivo a. 24.000 praças, mais · 

· m:na. não ignora.. nem todos os·alumnos. 110· d1ffi.c1l a mda. e manter o effectivo de 28.000 
- d.erão attinglr o fim do curso; . . . · · homeos • .Assim ha, como d isse, neceSlÍdade 

Vae prGvar que e pr1J.tica. a. medida ~ que de fazer :i. Itmitação do numero de praças, 
estã. cohereota com as suas idêa.s. · incluindo o numoro destes . alamnos, con
. os ·.aiumnos oua se matriculam nii. Escola. forme a emenda j i referida do · cidadã.o. Bar-

Militar teem eni gera.! o exame de :1droiss-1.o, bosa Lima. · 
11ue e mais alguma. cousa <1o que a cn.paci- Passa. a outl'a questão. que é rela.tiva ao 
da.de do recrutado.q_ue ó individuo bisonho, modo por que o .sou illustrecollega. r eferiu-se 
analphabeto;in1!3.paz de ser um bom sol- ao autor da. emend11.. 
dado. O illustre Deputado ha. de pmuíttír-lhe 

·E já assim se tem comprehenilído, isto é , que venha fazer a. detesa de um i!lustre ci· 
que o exercito . em hypothe se alguma póde dadão, quê está. ausente ... 
ser formado c?m ?o~e~ em tae:; coudi_c?es; o SR.. MELLO REGO-Por isto, n ão queria 
ta.uto que · se UJst1tu1ram nos · corpos milita- fallar hoj~. . - _ 
res as escola.s r egi :nentaes,onde o soldado va.e 0 3· n:,, - e _ · . · 
::i.pr0ndel' a ler e escre•el'. Emfun, o soldado a . "'.roTBEO PA OSTA _ .... eque !ez uma 
hoje não é -mais o que U(I monarcliia. se sup- reclamagao com ºJ melhores ~nte~çoes. Re· 

unha ser · _ . . fere-se tireclatnaça.Qque fezoctila.cfao Barbosa 
P . · . · . Li_ma, sobre o projeeto <la eon~ripção mi· 

o· ~!-t · 1~E~LO REGO - As escolas rel\'tlllell· 1 lita.l', isto e, para que este projecto. que 
ta.es Ja. existiam no .tempo d.a monarclua., atteode ao :principio· de igtialdade ua. dispo-

0 SR.. TrnoTBEo DA. COSTA_;O illustre col- sição 1las contlnf?en~ q_ue ~e1n de pre
·1ega. sabe que- nessa. epoca. apanha.Yam-se os encher os cl:i.ros, viesse a discussao. 
mal-procediclos dos tra:].ia.thos agricoln.s e i!e O illustre lJeputado :por M:Ltto Grosso es-
0\1.t ras occupaç(i ?S, os quaes eram remcttidos tro.nl1on, que o mio menos illustrc OepuW.do 
para· :is fürt.-U&a.s e para bol'do dos navios. Barbo:;;1 Lirna fizesse esta reelamação. 
. Portanto: il._ el~vação . il~ numei;o ·dos alu· O SR. MELLO REGO-Não; estranhei apenas 
moos .n~o e s1oao um me10 occas1ona~ pál'a o os termos em que a. tez. 
preench1mento dos cla.ros do exel'CltO. Os · . · · 
alumnos qua passarem :para o exercito já O SR. TmO'l'H~ DA CasrA-.S1 alguem te~ 
terão a.dquirido ••S noçõ~s sociaes .• já. terão <;Ulfl3. j 0 proe6dtlllei;it~ do 1llustre coUeg,~ 
comprehendido as noções ao que seJa - pa- ~ 0 Re.,imeoto, que diz. <1:desd~ que ~m pro_ 

.. _ · • . d-~ ~-' Jecto se demore n a. Commis.;ao matS de 1., 
tr1a ' .as noçoes que a socie a.ue_ .mVl,lerna. dias qualquer De"uta.do tem o l' ·t d 
lhes exige. _ ' . "' . 1 Jrc1 o e 
· O unico argumento de algum valor, con- requerer ª ças:i. a. dJS)l_ensa ~o parecer, pa.i-a. 

~ - tido no discurõO a que res:ponde é .._ que a entrar 0 proJecto em. disc~~) . 
capacidade material das tres escolas ·lnilita- O SR.. M~LLo REGo-Jo. diss~ a. S • . E~-
res 11ão permmirã. es~e numero . que estra.nhe1 os termos; mas nao o drre1to 
~ve_ . dizer. que uar1a. impede o Go>erno que tem S. Ex. 

de tomar as pro..-idencias necess:1.rias :para O SR. . . TDIOTHEO D A Cn:.-rA-Elle não cen
que se t o1·ne .et"cctivo. a ele..-ação a 3.000. , smou pe:ssoa alguma., mas a Commissão,.que 
.;\ Gamara sa. be que_ s~ sóme. n te. coo. siderados 1 não. e." p.e&;o3. e~bora ~ompon. ha-se de pes. ro~ .... 

· internos ou · dom1c1!!ados os alumnos qu~ -Realmente, s10 seu 1llu;otrado collega.o.Sr. 
nãc.teem patentes, isto e. as proç:as ele pre&; Barbosa Lima censuresse a.o não menos illus· 
e bern a~sim !lue o~ o:filciaes sã.ó li~enciados, 1 trado colle_ga o ~irlti4ã.o general Mell~Rego, o 

·podendo :residir for& do- e:.-ta.belecimento. e 1 oratlu1• seria o prune1ro a estranhar; mas cen:-
· Caut&ra V~ IH 



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 21/0512015 12:03+ Pág ina 19 de 33 

.514 ANNABS ·DA CAMARA 

O Sr. Uie:n:riq ue ~r aH:~dm:.~e.s-
Sr. Pre~iàen.~e, cabe-me a. pab.v1'0, ea: uora 
tã.o ad.hnt:i.da que fico im:p~,s~\l.i1lit·1<1.o de 
produzir argumentos em reh.l.çüo :l.O pt•cjecto 
em di5cmsâo. 

Appe!!andoum pou.:o para. os precedent~sdn. 
C.;.ruara., le111bro-me de que.em ca~os iJent1cos. 
quau<lo fülC,t!ll as~ilil !O minutos, dá-se a 
hora pot• te1•min::i.da e P'tSS:t·se ao e::qmdiente. 
Consulto. pois, a v. Ex. s 1 posso nc.ir 111· 

scripto pa.l'u. a.manhã. porque .n;"io JloSso tti:l>o
lntamente respúnt\er <LO 111 ustr-e re!:i.tor do 
parecer qnc se di~cute e que nomina.lrnem::i 
me chamou ú tribuna. 

•. 
O Sr. Pre,.;aden.te- Considerandv 

que é muiio pouco o tempo restanre, defiro 
o pedido do nobre Det)utado, 

Fict~ a discussão adiaaa pela li.oro.. 

O ~ ... l.0 Secretal·.io pl·ocede ã lei
tura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Sr;;. Membros do Congres.>o Nacional.
~os c11.sos de· perda. Jestruição ou extravio 
lie a polices geraes d:i. d i virla publica e n;i.s de 
convcl'Siio Ja faxa d!l juros, detet·miaa a lei 
que ao resp<ieti<O po~SU~l~Or Sejam dados 
novo5 tltulos em substítu11;ao. 
O~conc, po!·ém, que o pa.ilr:fo ou estampa. 

da~ a]l,)llces eu.littJdas :ne. o. d:~ta da peocla.
moçã.o da. Republtca contem dtzeres, emble· 
•uas e elfi rries' que não tem mais razão de 
ser, uns p~la circumstanci.i. de se re~crire~ 
~ cur~os c1ue soir1·era1n moditicaç~es aw 
mesmo mi. denomiuar,:ã.o, oi1tros por nao esta· 
i-em de !mi:ruo11ia com a. nova fôrma, ti.e go· 
vet·no. 

"\.ssim, IJois. e convin,lo evitar tanto qu:.l:nto 
po~5i1·eL que de t?-e~ divergencias ~UrJain 
·lifilculrl:i.tles e con(US<tO no reconllec:unenw 
rla authen1id11ade J.ns mesmas apoiices, venho 
solicitu.r-\'OS autvriza.çãc p~ra alterar eonvc
n:entcmente o re~pecr.il'O ·p;.drii:o, unilbrnü~ 
z<lmlo ;ts apulices tle cadil typo e de ca.d:~ 
valo?', prov1den~i;J. e;;ta que ja foi ler;iibradn 
pelo Hini.-;tro 11a F«zemla. n? relator10 quo 
me a~rescnt0u em :;o de ab1·11 ultimo- . 

Cu1•it<tl Fede!al, 10 de julhtJ dP 1897 .
Pradente J. de Moi·aes B«.n·os. Presidemo da 
Repuhlica..-A' Commi~são de Orçamento. 

De Eu""enio Leonel Ferrnir·a, pedindo resti
tuii;-,"(o d~ imposto de prpµrieclade, .visto como 
esta. não se re:t!izou pelos motivos que expoo. 

Officios: -A' Commissão de Fazentfa_ 
Do sr. Deputado Mat'cos Pereira de. DilJosé H.od:·igues de Oliveim Braga, m:i.-

Araujo, de l!oje. communicanr1o que é l:Or-) cltinisr.iL rie L" ~lasse _<la Estrada, de Fe1:r~ 
çado a i·etira:r-se desta Capital, l)Or motivo 0 entral do fü'llZl\, sol1citu.ndo aposentadoria, 
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nostermos do decreto n. 405. de 11 de ma.io 
de 1890.- A' mesma CommisSão. 

Dos emprega.dos aa. Estrada de Ferro Cen
tral do 'Bra.zil, -pedindo· que se. lhes f;i.Çll 
e1Iecti•a.:Ilo pl'esente exercício, :t gr3tilic~.ç,i.o 
u~ 10 °/, sobre os vencimentos de que goza· 
va._m·11a. tres a.nnos.- A' Commíssão de Ot·ça· 
mento. · · · · · 

O Si'. PreEO;idente-Tem a pa.Ia:vra. 
o Sr. Galeã.o Carvafüal. · 

O Sr. Galeão C~u."'valhal.- Sr. 
Presidente, tenl10, a. b.onriL J.e submetter ó. 
considerá.çii.o da. Camara dos Deput.<j.dos o 
seguinte requerimento de· informaçõe;i · (iUe 
passo a lêr, e que v-aeta.mliem as;ignado pelo· 
meu nobre amigo o Sr. Paula. Kamos, il
lustre represent:i.nte do Estado de Santa Ca
tharina. O requerimento e cóncebido nos oe
:,'11 intes termos: 

«Requeremos que a Mesa. solicite do .Sr. 
Presidente da Republica as· seguintes iuror-
mações: · 

1°, ern que lei fandmt-se o Governo para 
dispensar por portaria.. se~'Undo consta. de 
:publicação feita nos jornaes desta. Capital, os 
lns[}ectores de l" chi.sse ela Rep<l.t'tiçã.o Gera.J 
dos Teleg:raJ.)hO~ .lo1•ge Hermano Augusto 
Eshredt. Jol"ge Fm•ta.do de Mendonça e outro. 
e os inspectores de 2• cl,1sse Julio !:llanc. Josê 
Geminiano Gomes Guimarães e ·outros? 

2 ·, quantos annos rle sel"víço publico t~m 
ca.da. um do5 lmpect01:es di~peu;;ados~ 

· 3°. si os inspectores dispensodos incorre
r:i.m nas disp0siçôes coa~t:mtes dos arts. 554 
e 555 do regulamento da Repa.rticão dos Te
Jegrapllos, approvado pelo decreto n. l.6G:3, 
de 30 dejanelro ue 1894. em vigor.» 
· Sala das sessões. 23 de julho de 1S97 .-lo,'.10 
Gale<TO Cl7.natltat-Pa,t<la R.<ima.-. 

Sr. Presidente. o Jo,.;ial do Comme1-cío e 
outros jo1·n:i.es desta C11pital publica.ram urna 
noticia, declara.n<1o que o honrado Ministro 
da. Viacão e In'lustria. com o maior constru.n
gimento e com o intuito exclusirn de füi:er: 
eoonom.in. em sua pasta., por porta.ria. de '21 
do corr-ente. lia.Via dispensado muitos empre
ga.dos da Repa.rtiçã.o Geral dos Telegrnphos 
em namero de 31 funcciona.rios. E$te acw do 
Ministro· não veiU ainrla publicado no ))i~rio 
Officia.l nem de honteru e nem de hoje, como 
tive ensejo de verificar pela sna leitura.. 

A. min11a presença ~esta tribunn. é ·pará. 
manifestar as minbas duvid:i.s sobre se· 
melbl1nte deliberação tomada pelo ho11ra.
do Ministro, que sómenl.e tem a~tri'oniçi3es 
Jlilra dispensar os. empregados da. Repartiçii.o 
Geral dos Tclegraphos nos termos resctrictos 
da lei. Querendo afüsfar 1lo meu espirito e~ta 

duvida._,, tomei a. liberdade de fazer o presente· 
requerimento de inforrnaoões, ~essjando en.:: 
t~eta.nto que o Sr.-Ministro desista da pra
tica. de um_ acto tã.o injusto e ill~gal, caso 
esteJa."praticado, o q~e const;:i. realmente · a 
crer. 
· .Sr. Presidente, a , Repartição.- Gei:al dos 
Te1egraphos estã.- convenientemente orga.ní-. 
.zarl?-·porlei, e acha.se em pl.eno vigor o seu 
ulttmo Regalamento approva.do pelo. decreto 
.h. 1.663, de 30 de janeiro de 1894.(Apaiados.) 
Para todos os ·Serv1eos da mesma repartição 
foram votadas as verbas ·Decessa.rfa.s, que 

·constam da lei de orçamento, que estó. sendo 
executa•1a.. · ( ApDiados.) 

O pessoal da Rt;po.rtição Gera.! .dos Te!~gra.
pho~ consta tambcm de um a.lmanri.ck o!ll
cial ·organhado por ordem do directclr ~era.l, 
no qual "l'eem detalha.da.mente classificados 
todos os empregarlos do quadro. Est.'li publi
cação, subor<linnd~ ao disposto no art. 305 
•lo regufamento citado n. 1.663, de 30 de 
ja11eiro de 1894~ obedece a. tre,; grandes divi
sões-a. admin istr:v;ão geral,a. secção techoica 
e a contadoria geral. Ora. assim sendo, ê 
claro que os emprog<Ldos, que fazem parte 
de..;tas tl'es grandes subdivisões,estão sujeitos 
naturalmente ás tlisposi,ões rio regulamento; 
que preceirnam .;;obre os modos pelos qu.aes 
são os empre~:tdo3 nomeados e demittidos. 
No caso da minha iustci. reclamaçdo, cm.t:i.-se 
de fuaceioaarios <le certa categoria, como são 
os inspectores de. l'' e 2" classe. que teem o 
seu ordena.do determinado ua tabell..i. de ven
cimentos, que faz pal.'te do regulamento de 
1894. O inspector de 1• classe percebe 6:000$ 
:\nnuae.;; e os de 2" c!"~se 4:560$. Esses 
funccionarios, pelo art. 447 do regulamento, 
são uornea.dos por õect•eto do Gorer11.1, e 'POr 
co<1sequencia ;:i. nomeação é da competencia 
do Presldente da Republica. Esses mesmos 
empregados sô parlem ser demittidos uos 
tennos rigoros~' dos art;;. 5.">4 e 555 <lo re
gulamento· cit:Ldo, que dísp6e o seguinte: 
Os emp>'egados ·da Repm·tiçM Gúal dos Tele
g~·apho>, que tii;eren~ mais rle de::: arinos de 
e/{eciico servíço, ~ó porlenio ser demiWdos no 
caso do ilicC>rrere))i em aZ.r;um crime 1lCrijicado 
p1w proce.<so Jwlicim·io 011 admi>iis:ratiuo, ou 
em reconlu:cidt< falta de ::elo no seniço pu· 
IJlíco, comprovada ja pela av.sencia {>'eq_t!enlc 
d •·i::partiçiio ,,'em causa que a ju,·tifiquc, jtl pelo 
abandono do,- serviços de qv.c (arem encar-
regados. • 

O.i ernvregarlos gve ti11e1·em menos <le de:: 
annos de.\'Cl'"viço t>oa'.et<<o ser demitlidos, g_imnda 
comp.-o·radr, esriver a sita irlaptiduo, ou dâ
x"ram de bem ~a~·cir, íatt«r:.do sem cat1so; ci 
repa·r·1 ü;iZo, ou dcscm·undo dos scr~içllS d~ ')t~e 
(01·~ni iH .. ~U~l1bidos. 

01·a. :>r. Presidente, a lei é muito clal'n. 
e positiva.. CO~ empregados rh. Repartiç-~o 
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.t3:n~ dos TelegraphÕS não são. 1lemissivei_sl · O ;~. G.~ui~o C.~vÚ.1i.Ú:.-A êcon~rriia · 
ª ~~tum. . _ . · que o Go>erno·p1;etende ra.ze:r com as cemis- -
fi So o_c..·ugo ~e.dn·ector ?er(\l é que é da_con- sões injusfa.s-ê ricliculo. Calculo" na somma. ;lc 
ança.~_mmed.a.w. do Goveroo. Pel~;; motivos· 145:588':$800 em um anno financeiro a quan~ 

~xpo ... s1 . penso que • o· Sr ·.:. Pt•füdcmte .da tia dispao(]i(h no ?aga.nfanto de v encimúnto:s 
ep~bhca .'!J.ºS deve dai ~S t"azoes pelos r1uaei; MS clespror.egidos fu[)ccionarios. que tã.o»vio-. ran ?U d~:>pensar 3Jorbltrar1amenfe ta.n tos .le;ita.mcnte são · afastados do serviço publico -

.: uncc1o_na,z:1os, que fa.zem parte úo q 1UJ.dro, · 0 , , · · • 
accrescendo· a cit·c-;)mstancia de ter sido . \"O· · · Sn:._~,\L ,\QUIAS ~o.-.çAI.VES-E com ~ssa.;; 
tada .a competente verba para 0 pagamento econum~as. que ise podem fa.z.cr as ~'T;i.ndes 
dos. vencim~ntos de. todos ·estes empregados. e~uuomias. · · . ,.. _ . . · . . , 

S1 ~ Gov~rno _ass11n prOC9deu por mvtivos O SR.. RoooLt>IIO ABREU.- 1-I::i.s dentro !ln..lei ~ 
superiores, isto e, p<>rque os empre"ados in- o sn M ,..,_ · • · 
Côrt'el'll.tn .etn falta. ~ deiX'._11'14ffi de" cumpr i r den.trd· ;~;L l~r·:<\Qul:~S vOXÇALYES-:Na : orllem, 
os seus deveres, sere1 o pruneiro a louv:w o · · · 
aclr> do Sr. Ministro, m u.s 'fcli7.mente nii.o se O SR. GAtEX.o C,\RYALH,\ L-E; forçil. . re-
tl'il.ta de punir fült:LS, pois os jomaes affir- eonl!ece1· QUC nit gramle alll),-Çj:lo rlo.l ar"~-· 
m~m que o S1'.Miu1stro foi le\•ado com muito ment.:i da Yia\·ilo e da ii:dus"ria n:io será .i.· 
constr3.ngimento pelo c:;pirito ele economia. iaü:rní t\canie <JU;i.::tía de t4:í :588$80\J. úm:i. 
O <tUe niio resta. duyida, é que o Governo ~ort!a:deira migalha, que sal va.râ. as nos::;as 
exorbitou (apoiados), -violou a lei, pois só- .manç .• s d:uido-se tristo Cil'CUm~tanci:i. de 
men te o Pod!r Legislat~v-o. e o unice compe· !ic:i.~m incsperadamenoo sem rocmsos"tanios 
tente para. vo;:a1· e :;upprun1r as verba-;; ne- fundom~rivs que ser'.Viram. muitos tiu1-ante 
cessarias aos va.1·íos sel"Yíços pul!llcos. . lon fo(os a nno; ll<i RepaI'tição Geral dos Tcte-

E nem pre>alece a autoriz~io couferida g~·u.phos que.tem um serviço muito especial 
ao Governo na lei de orçamento cm cxecu<;ão o mesmo mm~o TKWticutar, tlespert01.ndo em 
em referencia. a.os empregados de que estou todos C! sen~1rnento da. desillu~ã.o comple t<l. 
tra.fandu. . pela ex1ste.nc1a de um pi·iJieipio de .justit;a. 
· O Governo, para fazer face ao deficit, 110• . Sr· P;·es1dmtc, eram e~tas a::. li:;ei1-a.s con-
derá reduzir a;i despezas 1otndas para· os 1s1deraçves que me pl'opuz a faier ó. Ca.:-
<1:versos mini.~tedos, como julgar COGYC· o;iara e.los 9eputados, e penso q11e apre
n1ente,: com . ~eres _pl~nos pat•a ~upprimir cmndo. dev1damellte o :i.cto de qu~. trata o. 

·_ os serviços, que ;i. seu iu1zo p0<lei-em ser ,\is- requeruneoto qu~ tenho a llooraoe submetter 
pensados, despeiindo "o. pe~oal re.spectiro, ~l s~m a.ppt-o~aÇ<l.o, n~ se demom1:á e lll pe(~ il' 
Jl!-3.S semelbante· aut.or·1zaça.o não póde de dS i_uformo.çues que sao m·gentes. Para 1n1m 
forma. alguma attinuir a empre"ados de u ma. :;erti rn uloo agrad•tvel, si o Governo digna-se 
rep;i.rtição organizada, que só PQdem ser dh- mformar que esr.amos em •erda_1iei1•0 engano, 
pensados na fórma. da lei , e que t em dir~itGS e _C?UC OS empregados em q uestão não foram 
adquiridos em reteroucia a.o montepi.(l e á d1s:ve:i~ados, e que pelo contral'io, serã.o 
aposentadoria.Sr. P1·esidente, enti-o os (•UI- m:i.nttdos, tiendo ~1~slm ga1·a.ntidos e reco
pregados, que o Sr. Ministro dil. n:~ção pre- nuectdc·s º" s~us direitos. Esr.i m;1r~í lmst:rnt.e 
tende dispensar, lia. :..lguns que ;:eem wats qne o i-;.,w~rno t;1mbe111 n•)S ::i.!i.t·me. que ~o
de 16 annos de serviço publico, o cuja. t·ecv!ll- méu:e US1'.I"• <l~< il;ttriiluiçã,o l e:.g<•l de demiitil' 
pensa ê a demissão não justificada. (.4.voia- emp1·ega.dos pu1hcos no.; te rmos •la lei, bto i:: 
dos.) . quando 0$ funreiouar ios J!Ulilicos incorret·em · 

E' certo que e~tamos em uma. epocha • . 9m n~s disposições expressas~~ leis . que .•' ct er
que toda. econorma. de•e ser feita, em que ha. minam o~ c:l.5os de tlc11U~- Termma ndo 

. nec<issidade de cortar fundo cm todas as des- peço a. V. Ex. que eu~anun he o req ucri
pes;i.s, mas não seró. com :i. violação flan-:rant;; men~o que tenh o a 11om-.,, ile a.presentnr a. 
de lei e com a. miseria. de fonto sen;jdor.:;s ·cous1deraÇ<io li.a Qi.ma.t•a. (ilf uito ./Jcm, ra'ltito 
antigos do nosw :pa.iz, que serão salvas as bem.) 
finanças, e si realizará o d 13sidera1um de todos Vem á ~[~sa, e lido, <1.poiaclo e sem de'bate 
nos. que estamos empenhados em equiLitra.r encel'rado o s~guinte 
os or~mentos extinguindo o rle(icil . Temos 
que:;tões muito serias n eluci.far na discussii.o 
d.os orçamentos, e ;i.lti será. occu.:iiiio oppo1·
tuna. vara apreciar-se a p:olitica. fiu•u1cdr-.i.. 
que t.e~os seguido ai.é boje e contra. a q11a.l 
desde Ja. me declaro ~.dv.irsar·io. . 

o SR. RODOLPUO A Bll.Eü - Te 11\ -SC feit-0 no
n:~~ões novas, e no p1•op1·io M\niste1·ío da. 
V1a~a.o . 

n.eq_Uel'Gln03 que a ~;e:;a solicite do Si.> . 
P1·e:;~ctente tl:i. Republi~ as seguinre:> infür· 
mu.i;'°e,;;: 

. l . 0 E1il que lei r~rn~ou-:se o Go'ler oo para 
dispensar por po1·t:.i.ri.L, :segundo co.us~ d Ll 
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p_ul>licação feitn. nos jornaes desta. Capit.a.l , os NiLO de~io fazer o papel dos carabineiros 
inspectores de I" classe- d:t Repa.rtição G.era.l de 01!13mbach-chegar farde. V. Ex. sa.be que 
elos Telegropbos. Jorge ·. Hermáno Augusto o prazo marcado pelo Governo para a. apre
&:llro<lt, Jorge f urt::ido ~ Mcílilonça. e outro. senta.ção de _pro~tas termina brevemente. 
e os in~pectm·es de 2• classe Julio Blanc. Jose 0 Sii. ~LU,A.Quus 6o:xçALYEs-Chega tarde. 
Gemiui•~no Go:nes Gttim:i.rães e o:itros ~ -

z .. • Qu:intos s.i1n•)s de serviç~J p:1blieo-tcm O Sá. PAn,..._ IlA~tos:......Ern tão poucos dias 
cada-um dos ínspectore,; dispcn.,ados ~ é qnasl impossivel discutir o projecto nesta. e 

3.·• Si ·o; ínspectore-: ·lli-:1)•>DS:<dos incoi•re- n:'. out1".l. Casa d() Congresso. Em todo o c:i.so. · 
rom nn.s 1l 'sp.Jsições cor.st11ntes no~ ~\rt~ - 55,: :•cceitando o npàrte do meu nobre collega e 
e 555 rlo ~eguh m.entoJl[l, RP-parti (;ÍLO c!o> Te- -. :irnig-o, Deput.-i:•lo por Pernambuco, devo dizer 
legraphos. itppi-ovado pelo tlec1·etn n. 1.003, que tenho o ma!or.inter ess" possível em que. 
de 30_ de J~nciro <le li;:H, em,.vigor _, · este p~ojecto soja tr:i.zidó · á discussão na. .. 

Sal;i, das sess·~ies. 2:3- de j ul!l~ de 1$97 .- lo·io Canu-i.ru. • 
Gah:ão Carca/Tutl.-í'cwl<t Raoiws. Ô Si; . BELISAntO DE Souu.-Atnanhã terâ. 

O !!!ili" .. P:u1va· R:<un.oi;. - Sr. Pre
sidente. ·d~!"do que s" <leu a ~c:isiio no Par · 
tirlo Republicano Feuer:q e qt1e eu por wue
rencia. de principio;; vi-me !orç:i.do a. collo
car·me ao ln.do •lo genel'a.l Glicerio. face 
timb~·e em ser o homem elo. lei. Proeuro 
pautar todos os re-,11s :ictos. ne5tl C:irnar~ 
e fora. rlclb, pt>!a. m:i.is se'"E:l';~ obe·liencia 
Íl3 disflo:;içõe:s con~titucion<\es ; e nesb ca
mara levo a.inda. a. minhn. ooedioncin. a. 
não me n.fai.>tnr u m só mom'.!nto das dis
posições 1·egimentaes. E'. portanto, cohe
rente ainda. com esse:> priucLpios. que sempre 
adaptei e hoje fü.c;'.l timbre em procl:1rna1', 
que venho d~ conformida.<le com 0 $ a1·t~. 
107 e J/l9 do nosso Regimento, o primeiro 
dos quae:; declara que os proj1~ctos que rorem 
juiga.dos objecto de deliber:i.ç,ã.o pela Caniara 

. sejam remettidos ;i. Comrn.issãn res pecliv<J,. a 
qual. dentro do prazo de 15 dias. dar.i. o seu 
parecer. e o a.rt. 10!~ que dà ao Deputado o 
direito de pedir. desde ctue :t Com1nis..<ão niio 
cumpra o setl r1ever, que ti Cao:::i.r-.i. oi isenta 
e..<:S!l projecto indept"ndente do parecer, apre-

- sentar ü, Gai5á o seguinte req uel'lrnento : 

o pa.rrecr . -
O SE.. P;._ur1."- R.mos -Tenho o · dever de 

(liscutil-o para pl'ú1'ar â. Camara e áo men 
p:~iz qLie o motil·oque me for~Olt ll. apresen
tnr ~sse projccto noi.o foi o do <>pposíção ao 
Goverrw. c:omo se propalou, mas sim o de 
oppo;içãofraoc:i.e srstematica. á desoi:ga.n!zação 
1Jo s~cviço pu!Jliw •. neste ra.mo importi.nté 
d•l admin i:nraçã.o. Foi pa.ra. evif::l.r que ficasse 
complet.-i.mente <l().ltr.uiclo o credito publico no 
meu pa.i;r. e que. depois de nos :icha.rmos com· 
p!etamente priv:;uos das no~sa« estradas ds 
terra. nã.o cons~guis~emos aqnillo que é a 
unic.l arma a que se a pegam os defensores dn 
arrendttmento, a .>alvaí'.;ão do nosso creditn. 

Sustento. Sr. Prcshlente, q_ue o (l.ITen: 
damento das estra~las •le fer1·0, em these. e 
um des:1st1•e paro o paii e. r.o caso vertente,, 
é uma medid<\ que pouco resulta.do trara. 
Imrn os nos..<o.S interes...<>es financeiros e que, 
de sccorrlo com o e11.i tal JlUblicado, tolherá de 
uma vez o desenvolvimento d:i viação ferroo. 
entre nós e se1•í1 a.penas uma operaçií.o, que 
polle<á constituir um bom negocio pa.ra um 
~-vn• I ica to, m:ls qu e ab~olutamente niio ser
v'1rá p<.n· .. ~ os intere,;:::es ··lo meu :paíz. _ 
Qu~i·o mesmo tet' occasião de mostrar _a. 

« R·.,queiro que se.ia. dac1o para oi·,tem rlo eanw.:·a, qne 0 <mico respeito que me merecia 
àia tle arnirnhã.. in·.lepend"'nten1etl•,e ,1,1 l"U'C- a. política (to GoV'emo, em rela.cão ao arrc.n
cer 'da Comm •S>:Í•? 1·e:pccti1·a. o pr.ijecto l'e- •l:imentu das 'l!\tt-ada.s de !erro, e1~a o prin
" ºg!1:ido :i ; 1uwr17~-i.ç<i11 d.ufa. ao p,l<ter Ex~- cipro de cvhei• c:tcia. que <l<?sappareceu ·com
cuuvu para ar1·umlai: as <;i;trutlu,; tle rerro ua plet.:lment.e, eii1 vista das mrormações que -
União. 1 n<':ili.-i.'.n de ser prestarlas pelo Governo . 

:Sala fas sessües, 2-3 de julho tle 1897 · .,,. acerc-..i. do oo~t:> que corria de que elle de. 
saía va. füzer a :icquis.ição da Estl•ada de Ferro 
Melhoramentos do· BraziL 

O meu pr ojeeto foi :ipresentn.do :i. C:i.mar;J. 
no dia 14 <lo mez pa;;:sado; são decorriclos, 
pois, cerc:i. r~e 40dias. Comprelleude V. Ex. 
que ea ~ue me bato contra a. nwli<in. do 
at·1-endn.mento d:is e$irar!as de ferro poi: 
griaclpio;; e não P'Jr opposi1;,iLo polifü~. cmpre
uarei todos os ê.-;forcos para QUC es><i medida. 
cito soj<> le•· :ida a cffeito. uii.o só por prin
cipios como y._ disse. C->lllO :ti:1da mais 9elo 
roo lo por que se q;:;er fü.zcr es:;:e :i.rrendt.tneoto 
t~ pela a pplical,'.:.io QUC se quer dar ao p1·0-
ducto dessa. medida. 

o SR. GRA;Í."1DEIRO GunrntXEs-() Governo 
não tem semelho.ute inteu~ão. 

O SR. PAUL,\ R,,~10.;; - N'ão . sei si~ pa· 
ln.vra do nobre Deputado tom ma.is a.uto1•i
·l~<la , lo que a do sccreta»io uo St•. Presidente 
rlo. Repuhlica. · 

o SR. G1uN.1.DE1Ro GUIMARÃES - NãÕ tem. : · -
Apenas ar~umentei cotn as proprias infur
maçües do GoveJ'!lô . 
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O Sr. . PAULA R 1.:11os - .You ler as infor
maçõe; e V. Ex. verá que dol!:i.s li.ão se de-
prehende isso. . . 

o Governo mandou estu<l:i.r a. estmda. afim 
de :ver si p00in. a.dquiril·~t para -n.uxiliar n. 

. Central. Logo jó. lia. essa. hypothese. 

Nilo quero ne.~ar a proficlencia do Dr. 
Ca.rlos ~ainIJa.io. ~aEent:i apenas que ú sus
peito nesta rnateria. 

o SR. GR.-\.;."UD"BrRO Gw~iAttÁES·- PO!.' con
sequencin., ·à.gora não cogi.t.3. diss_o. 

O Sn. . ·?!1.11LA. R.u.1os- Vou ler .• 
o· Stt . BELis;.moº DE SóuzA' - . o Govemo 

adquiria a e.otl'll.dn, -si acaso isso conviesse ao 
arrenda.ta.rio da Estrada de rerro. 

0 Sa. I3 f:L1S.A.~IO DE SovL.-1.- E ' um profis-
sional distincto. . 
. o Srt. P A.l;L,\ RAMOS - E rn pr imefro logar. 

não m~ consta. que o Dr. C3.r los Sampaio te" 
aba dado parecer decla.r.i.ntlo que a Estrada 
de Ferro Melllorn.mentos .p ossa servir de ~u
xilinr ã. Central; cm · segundo lagar. porque 
elle é presidonte da. COrn113-nhfa Melhora.men
tos •lo Brllzil, proprietaria da estrada q1:1e se 
quer vendor ao Go'l'"erno. 

O 'Srt. P.\1.iL..\ R1o.~ios-Estou vendo, Sr. Pre- Entre parcntheses . Foram lá visifa.r a. es- · 
sinente, que a opinitto emittida. po;lo honra.do irada os SI':::. ~Iini:;tro.s da Viaçã.o e da Fa
Deputado pelo Rio de · Ja.neiro ·mo::;ti•a que zehd<i. ; percorreram toda-e ;·ottamm- clizem
s. E:t. não intcrp1•cta. a. opiniilo do GoYeruo; me-sa.tiSfei tis~imos. 
Estou -vendo que hei de :i.;:sistir, qualquer A proposir.o; con~·em cit :\r uma pllrase, . 
desses dia.3, a uma. nova deposieã.o de leadcr, qu e ficar-:'t 1-egistmda 11os anna~s. da eoge
e que sera ~1 do meu nobre ·a1nigo Deputado nharía: «E.m, e .irada tirm poucas obras ri~ 
Jlelo Rio de Janeiro. · cwte, ma,11e1n. m ui/a arte fü>S obras .» (~iso)- . 

O que o Govemo diz nas suas infllrma-
ções é o segu inte. . o Sa. BBLISAltlO DE Souu- 0 Ministro da 

Resumo as informações: o. Governo co· Viaçiio ê·um engeolleito d istiucti.;;simo. 
me~ dizendo que a.inda se considera. -parti· O SR. PAULA R,\)I:is-Nâo estou da.ndo di
dario do arrendamentodasestradas de ferro. plomas ·a pessoa . • 11g urna, v . Ex. sa.be que 
e que, estando convencirlo 1l:i. u tili1lnde desta elle, desde que se lo1·mou, é medico e nunca. 
medida., não pretende faze-racqu isiç;to rle e~-1 trabalhou e1n engenharia.. . 
prezas cong~neres . O ~ove:no decla.ra. mais o SR . BELrS.\RIO DE Socz..t-Foi professor 
q~e. eumpr10.do a a~ t?rl:t.a.çao do Cong-re.so, distincto da. escola. 
nao pretende aàqun·u· estrada de ferro al 
guma. pat·tic\tla:r -porque, diz elle : . 

"Como. porém, l he tenha sido o:ffe1•ecitla a 
. Estrada. de Ferro Melhommentos de> Bl"azil, 

em eocontro de contas com o Banco de Repu
bli~. e mrias a.utoridades tenham indica.do 
essa .-ia. ferrea como linha. auxiliar d<l. E$tr;:l.· 

·da. de Ferro Central do Brazíl, o Governo 
julgou con•eniente procc~er a e$tudos de . 
ordem technica ~ tina.nceir:i., de s"rtc a estar 
preix\rado pa.ra. realizar a.lgnm:.i. opera<:ão que 
possa. convir ao Thesouro, ca.so, e!I'ectua.nilo· 
se o arrendamento, os ar1·endat::i.rius enten· 
dam que lfles convém adqui rir o re1;.fr1o 
proprio. > · 

~u n ão conheço parecer de autoridade 
alguma. neste sen tido. conheço 'parece1>e5 11os 
qnaes se dec[am q ue a Estrada. de Fer1·0 M&
lhoramentos elo Brazil poderá ·dr e;,usar 
seria concurreocia ã Centl'a.!, caso se faça.m 
certas e determinadas lig~. 

OSR. BEL!SAJUODESOUZA.- Eu Vi o parecer 
dó Dr. Ca.rlos Samraio. 

O SR. PAu"LA. RAMOS - E que é presillen te 
da. Companhia <le Melhoramentos do Bl':lzil. 

O Sn.. B EL1SA1uo DE SomA - Mas q u~ é 
um engenheü'ô e meri to, um professoi· dis
t incto. 

O S:n. . PAUL.-\ Ri.:.ros- Mas que é suspeito 
neste assuwpto. 

O SR . PAULA RAMOS- Não 11uero ir para 
este tel·reno: não· disc11to :Pe.~soas , an alyso 
a.ctos, quer elos meus amigos. quel' dos meus 
a.dl-'ers:i.rlos. V . E~. me conbeceaqui ha. quatro 
annos esa.beque eu sempre procedodeac<!Ordo 
com a s mi1llU1.s <Jpiuiões sem me importa.r colil 
int!Mctualidit.des. · 

O S:a. PA.ULA. R.A:-.ros-(Lerido) <!'Só Da. hypo
the,e de niio realiz» r·s~ n 3.t'I'enclaro.e11to d ;1S1 
estr:td3s de !erro, convirá ao Governo e~tuoa.r 
que>tiio sob o llOnto de \"iota. rl:i.s vant:igeM 
de :i.dquil'ir a Esti~lda. de Ferro Melhoramen
to:;:, :Para ser explora.da pelo Estado. co11j uo
tamente com as outras estradas da União.:i> 

Da.bi. co1no se vê. o Gr.verno d8$ejou razer 
o estudo dessa estrada particular. conhecer 
as suas condiçi3es techo.icas e financeiras, 
pa.r..1. depois fazer negocio com o syndicato 
que a.rrendn.r a Central. 

T<ilvez seja isto jgual a ú que se pediu para. 
a Oéste de ~linas que i;e dizia que o Governo 
ia. adquil'ii' p1tra. lazer p:1r te da. rêde que ia 
ser arrendada . 

o SR. RODOLPHO ABR.W-E isto é o que se 
clia.ma m~a operação legal. ~ 

O SR P,\ULA RAlWS- Apenas saliento o 
facto. · 

O Governo toma. a. si o estudo da estrada 
sob o ponto de vista. tecllnico e !lna.nceiro, 
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compra·;i. e clepois '"l'ende·a ao srndicato, caso 1 si lhe cnffn:.m fazer a operaç;i.o pa.ra. o The
elle queir3.. · _:;ouro e depois tazek'. a,·renúar ao syndlc:a.to 

D sync'Uc:i.to não terá, pol~, o trabalho que. a.rren datn!:io. !Apartes.) Qnêr rlizer-o·Go
terri tido o '~ovemo. de e3tu11ar· a estrada. e verno é corr~tor da Companhia ~Iclliora-
de _tratar direcfamellte com a comp3.nhia. mentos. 

Agora V. Ex. vae vel· que o _Gov-er11o co- - o Sr:.. Gn.1..:xAnE1Ro GcrrnARÃES-0 Governo 
meç.'.l. a. dizer que a.bsolutam~tüe niio quer estâ. auw1·izatlo. a adquiril'-_para. arrendar. 
ía.zer acquisiç·ão de cmprez;ii pa.-ticuláre~, E' preciso 9ntencler bem as 1n'1avras. Sl esta 
visto que cstú. resolYitlO ;\ an•endar ;J.S e;tht.· :i;utoríz:ulo a adquirir 11ara. arrenc1~1-, - elle 
tlas ((UG possue. .tpena.s t,t:i.ia. •le ciet'<cnrler· bem a sua füzendl\;. 

O pi·,1p1·io !':t'. i\Vnistro d:t_ Viai;ão não qne1· rúto trata 1leser procurador.-. 
quo as estra<la.s de reJTo ~l.lj:im a1lministr;vlil.s 
p,,;lo~ p11rle1·e~ vatlico~. )'.J!l!S rli7. qne 1) E~t»1!t· o SR. il[ELLO H.i::GO - E~~ª estr<.v'.anem de 
uão }oóue se~· .empte:1.srio 110 est.rarl~.s ·d." ~raç:a co.nvem e o Mi11iswo não a accéitii,'á. 
ferro. · · _ O SR. PAüLA l{.,\Mos-Diz o men nobre 

Portanto, si n:io si fü.er o arr:•'nilamento coilega. ·que est;i certo que o :Ministro da 
da.~ e..;tr·adas. o Go\·emo pDdPr., fazel" .ü.cqui- Vi:\~ão n:io fara :i.cquisFçiio d.essa e;mtda, q•ie 
si<;ii.o ua. Estrad~ de Ferro :•:r.ll1oramc11to.:> do n"m \IC graç:i. sel',·e. ConYieto·olí$50 é ciue 
Brüzil. :~pre>eutei o reque1·ímento, que deu logar a 

o Slt. GRAN,\D1'!RO 'Guur.1r-~Ãl':S-Não ]JO- l•ssas inforrr.açüe5. ' 
tlerá. Jist ,;rndit~ in nbus. Conh.eç1.1 a.Hlustraçãodo nobre '.).iinistro. fuço 

a S. Ex. a mab completa. jusr.lça, não po· 
O SR. P,wL.'- Ruws-.-\poi:J.•!o · Est ·,.u;,fo,· 1lernlo por is;;o admittit· que S. Ex •• que tem 

in rcbus. ~e ba.t i•lo :tté boje poi· e•se,; pl·incipio~ a. que 
O Srt. GRAX\DEm.o Gi;t:ir.\ 1~XES - Sim. !la ponco me l'efel'i, queü·a de \lm dia. para. 

senhor. ou cru comrnctr.er essa gtande incohei•encia de 

O s p 1~ "::itl)s-.• crei to 0 ª"" rte ilfl füzer ~c< 1u i;;! çúo de um e estrada de fe1To 
.. R. AULA • "' .. ~ P<l.ra o Tli.esom·o. 

nolwe Deputado & J.l!l-~sn a repetir· a l~itur:i. 
·- t\o trecho : Oppnsíclrnlist'.l. fra.nco corno sou ao Governo, 

• m;i.~ le:tl e ~incero .. !ovo dizer tL V. Ex:. q•1e 
« Só nrz !1ypothcse de ru:<o rmli~•H'·se o a1·- t;enlw ~opera.n,,-a.de que o Governu rlo meu 

re·ridanrt:;iw r/( i.Y c• ... t..r(.lda . .: de feiro~ cGn1'.itâ an 1 pa.tz rmo quere,.a con11t·rter o Tltesouro em 
Go.:cnio estudai· a g'<e.<lii:o ,·oi; ô po»lo rle'dsta uma especi.. de feira da. L~~ra. Dizem-me 
drc~ <'ai<lriyrns de adrp~ir;,. (l Es!rwl" rJe F~..ro que ha •m ·Pm·rngal uma tel~ em que. •e 
Ncllu,-rw.1en1os rio H'·";;il. 11i;1·a sei· c;,~pfot(1.dt< 1 enc0ntra tudo de que se neces~1ta.. por biu~~ 
pdo Estado cor.j1c,1c&amedc co''' as ottii·as e.<-

1 

pre~? e on•te •·;1e pa~ar tudo <;ue e velho e Jª 
trarfos do: u11; ,; 0 • » servtdo. Eu espero que o G"vel'tJG do meu 

po.iz mioquerer;1 cooverter o Tl\esouroem uma 
O GOYerno, si esti vcsse firme no seu pt'O- espec!e d<J fe il'a da Ladra, .adquirindo es

gramma de n~.o ndquirir estl'atl:J.$ de ferro tni .. lus de [e'f'ro e 011ti-os ben$ que foram en
lJ:>l'il. a unrn.o, de cer·to n:tn ia se dar <\O tr:t· tregues .a0 Banco r1a. Repuhlico. por ~ompa.
ball10 rle ver si uma. e,;tr:uln. ,~c-n-.·irà 011 nã.o nhi:ls faitidas ou quas1 lll.Uidas. (Muito bem, 
ser adqu irida p:i:t·a o Estado. . mitito bem.) 

Ora. o GoY~rno não ~net a.rrenfüt1·, e o qn<~ Vem :'L '\Ie><i., é lido, :i.poi:~do e sem debate 
se deprrhenlle <lesre lacto; en.treti11110 manda cncerr.ido 0 ~e:;ninte 
suspen,1er os t1·:i.bal\10s de prolongament<J da~ 
sua, e:s1rad;1s. Como se cumpt"chcude isto~ 

O Sr~. Gn,\N,\oemo GuDL\rt1Es - O Go
. verno apenas esnvlun a conqiniencitt de ad· 
qui?·ir para permutar. E' o que está a.lli . 

O SR. P.1i;L,\ R_\.::ii:Os - E' o que está na 
in:1agiuaçiio rle \1• Ex. (A./'M"les.} · 

O que quer.o sa.lieutaL· é isto: que das 
in!cmnaQues ão Gov-erno presta(la~ a Cn.ma.ra. 
se tiram as seguintes conclusões: primeira. 
q11e o Governo niio quer far.~r acqu18iQão de 
estradas de ferro particulares; segunda, que 
si se d~1· o B.t'l't!nda.mento da Cemral por um 
syudieato e este quizcr fazer a acquisição da 
Melhoramentos, o Go1Terno se dai-à ao t ra.ba· 
ll!.o de fazer o estudo desta estrada, pa.ra ver 

REQC"F.RUIENTO 

Requeiro que se,jn. dado para ordeul do di.a 
de :i.maú.h5.. independente de parecer ela Com
mis5ii.O re:spectiw1, o projecto revogando o. 
auwrir.ação da.d:i ao P0der Exei:uti1ro p;na 
al'renda,1• <L~ estr;1.das de ferro da. União. 

Sala (hs Sessõ~s. 2:3 de julho de 189i.
P1wla Ramos. 

o .:§r. nelisarlo de Sou~a 
(JJ(!l'll umn e;i;11lfraçll'o pessoal.) E' em nomo da 
Commissã.o de Orça.menta o..ue vem fa.Har 
tt:i.ra uma explicação, em attenção ao aparto 
llO nobre Deputa<lo, o Sr. A1Ionso Costa, que 
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asseverou não dar a Cornmissão de Orça
mento parecer Bobre o projecto do nobre 
Deputado, ·propositalmente. 
. o. SR.. AFFO:>SO CosTA~J'.\;:lo affiraiei. Disse 
que esse parecer podia sei• p t'otellaúo p"r-opo-
~i talmente. -

-o Sk. Bi!:LI~ARIO DE Souz.1.. neve info~·
m;i,r â. .Cams.ra. que :i Commissüo de Orçri.
menw·daril o ;;eu pc•.n~Cel' arnt1,nl15. a respeito 
do arrendamento da Central. _ · 

· .A Commis'>ão c;intaxa p1·imeiro apresentar 
à C(l.mar:L o 01•çamento da. despeza, que vae 
ser apresentatlu se::unda feira. pitra .. em face 
dos encargos da Na\;ãC> br;izileira e em face 
<los recursos que ella. tem, a On.mnra delilJE
l'ar, com plena sa.bedori"' e pleno con11eci
mento ile caus3., sobre :1' vanmgem ou não 
àe m;111ter a nuto1·ização que tem o Gc>verno 
J.13.ra a.rrend.ar as e~tra1las de ferro. 

A Cornmissão :i.pen:i.s pretendeu, com n. 
maior lea.lr!ade. com abmluta pro bida.de. obter 
os dados para um calculo entre os encargos 
que tem a satistà.zer e os recurso5 com que a 
Nação póde Cill1tar para fazer faoo its SUll.S 
d.espezas. (A.parte~.) 

A Ca.mal'a. sabe que o Governo não pôcle 
applic3.l' os fundos J!rovenientes do an•enda
mento das E:>tra.das. sinlio pai-a o fün com 
que foi autorizado a fo.7.ei: o mesmo a1·ren1la
mento. 

O que a Commissão queda era p!'>;·guntar 
primeiro <\. ~a.çã.o qual e:ra o estado da fa
zenda. publica, porque toda gente sn.be que a 
lei do a~-renda.mento d<ts estt·adas vís.i sobt•e. 
tudo a. valol'ização do p;tpel moeda. pa.ra rcs
iace da nossa divi<'ta. 

E .esse pa1·ec!'! ser o melhor meio de resg:i.tar 
a nossa. diYida e valo1•iz •l' o meio circtllan te. 
("lfüito bem.) 

O Sr. i'ler1nc11e.gildo de :\lo
ra.e,..-Sr. P1·esideacc. ri:.i. :>essão 1le llonte;n 
o distincto Deputado po1· Goya1.. o Sr. Ovi1lio 
Abrantes. :i. proposito de uma plu·ase, que 
diz ter sido proferida peto Sr. Sena.do1· Lco· 
poldo de Bulliõe;;, numa dis~usoão h:ividn. 110 
Senado sobre as occurre:icias de cat:Llii.o, 
attribuitido a. S. Ex. ~ao Sr. Ah·cs 1!c Cas
tro o.s illfc>rmaçõcs l'or-necida.s ao rninist.ro 
hespanhol e á. imprensa de~t:i. Ca.pita.I, pbr:i.so 
que não está. reproduzida no .Diario rla Con· 
gre.<so ••• 

o SR. Ovrnrn ABRANTES-A pllra.se foí dita 
no Sen·1do pelo S!'. Senador Bu!Mes. -

·annos e outra de collo e sendo ferido por uma 
bala na. perna, quando em fug,1, um menino. 
que correra. par:1 acurlir.» 

Não seria eu, Sr. Presidente, q11e tl'aria 
·para a C11m1wa q_uestões como estu., de in
teresse puramente locd, e que devem ser 
resolvidas no Estado ; mas uma. vez que 
S. Ex. a trouxe ... 

o SR. OVIDIO. ABRANTES-A questã.ó foi 
trazida pelo S1•. Senador Balhões e eu re
sjlondi ao rliscurso de S: Ex., em que h:J.Via 
rcfet·encia. a d•Jus :peputados aa opposiçiío. 

O SP:. Ht::[~MEXE(HLDO DE MoR) .. g.:.... - ; • ju l
~o-rne no dever 1levir defünder desta trilmna 
os meus a1nigos de Cata.lã.o e o go\•erno do 
Esto/lo que tenho a honra de represento.r, 
nw tendo dado ilontem prom.pta respo3ta a 
S. Ex., vorque já me h:?.vía retirado da 
sessão, riuando o digno Deputado occupou a 
tribuna. 

Vou relata.1· iL Gamara os factos, ta.es como 
elles se de1•a.m, b3.seando-ma paN isso em in
formações ftdedig::rn.s. 

O S&. Ovmrn ABRA.~TES - Desejo muito 
ouvir essa.:; informa\)ues. 

O SR. HER~IE~EGILDO DE Mo1u.Es - Vou 
satl:;fa.zer a V. Ex. Existem em Cablão 
alguns bespanboes que não raras vezes teem 
per•mrbado ;t ordem publica; e corno· rece
besse o intendente precM,oria comra um 
de.lles, que era de>ertOl' do col'po de polícia 
eswr'<ual. ordenou ao itlfer(s cornmandante 
do clesr.acarnento que tize~se a. c1•ptura. do 
me~mo. 

No dia 6 clirigiu-se o alferes. acompanhado 
po1• algumas pra.~s, â. residenci~ dos hespa
nhóes. distante tres kílometros da cida•ie, e 
~mdo :i. fo1«;~~ recebiil:t por elles .. em numero 
de nove, com uílla descal'g,i, travou-se então 
luta, !ui.vendo rogo de parte a pa.rte, oc~ 
sionando a mol'te da ilous meninos e feri
mento de um outro e de um sol1l1Ldo, que foi 
1r1i.vemenLe f~rido por duas ba.lns e que, tal
vez, jiL tenha. inllecido. 

O Sa. Ovmrn ABRANTES- O nolire Depu
ta.do acre:J;+,a, qu':l morreu'! 

OSR. Ar.VES ASTRO-Em que documen-
tos se tun•la V. i.;x. ~ 

o S1c HERMENE:GlLDO Dlol ;\IORA.ES-Expo
nllo o facto, ba~eado em uma. ca1•ti do ex:se
nador pol' Goya.z, o Sr. coronel Paranhos, 
(1le cujn. honor~bilidade os nobres Depurados 
nii.o du1•irlam e nem podem duvid.ar) e em 
teleg1•a111m:i.s de amigos da.quella. loca.lida.de. 

O SR. H;:n.~1E:-;EGILBO m; ,\Jor:AES-.•. «conta. 
â. C:i.mar;i. o ataque violento que >offreu llilS o SR. ÜYJD[O - ABRA:'\T!~s-Niio ha tele
J)I'OXÍl!lida·les do C<tfalilo uma familia de gr:iph• .. 1 cm C::.t"fao. 
he8p1nlloes, que foi espingardea.dc. pela forç'.ll O SR. HErrnE;<;ECJLDO DE Mc>P...1Es-Os tele
potioial, mwrendo de fol•imeu:os recebidos no j gra1umas sii.o o:q.1edido$ de Ubera.ba.. exacta.
n.taqu.e duilS filhas dessa tamilia, uma. de LI mente pela mesIDa. via :por que teem sido ex-
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pedidos telegmmmas de~tinados ao nobre pedindo que, pelo• Mi11i:sterio da Industria, 
Deµuta.do e a imprensa desta. Cn.pitaL Viação e Obra~ Publicas ; sejam fornecidas a 

En rlesejava, Sr . P.::!'sídentê, lex' :i Co.mara. esta Camara informações relativas i Campa· 
estes e outroB ·documentos que comprovam nhi<li de Estradas de Fe•ro do Alto Tocantins, 

- as minhas a;;severacões ; mas não ·~ posso concessionaria da Estrada de Ferro de Ca· 
fazer porque estes documentos, riue ainda ha: ta.lã.o a Pàlmas. 
poucos momenios ach:wam·se sobre a minha Nas questões que se referem aos inter-esses 
carteira, . desapparccera.m. do E~tado que o nobre Depul.:ado e ~u fomos a 

Gonti1tUarei a minha: .exposicii.o, venào-me honra. de representar, saiba. S. Ex. que aai
nll entretanto obt>igado a restringir. pot· es>e da.remos sempre de perfeito acoordo : nes:;as 
facto, -as co:1s!derações que tinha a. frtier, questões não seremos adversarios :politicos. 
um~. ve:r, que-não mel! mais -possível provar IM~ito beni.) · .. 
as prc .. iosiç-ões Qlle enunciai·. . Assim, p;i.ra.completar o requerimento que 
_ Affil":no. Si:. Prei'idente, que os fa.~tos que S. Ex. apresentou,eriviar-eí â Me~a um outro, 

se deram em Cata.liio niio tiveram ori~«m pedin11o c1ue não só veo\laJU as ínformacões 
politica. como se pr-ocurou insinuar na. outra pro:>tadas pela companhia ao ;\Iinistel'io ela. 
Ca~a·do Parlamento. Via~1u, mas 1.ambem ci.ue venha côpía do re-

.A ultima eleição que ali\ se procedeu t.eve la:torio <lo engenheiro-fiscal do Go-verno junto 
togar c~m fins de abril, ao !)asso que e~tes o. e"ta companhia. 
factos tiveram logar no dia B do mPz pa.·sado. E' o que tenho a dizer. 

O St·. Oddío Abi•a.nk; disse hontem da 
tribuu;i, que la.ri publicar ~o .Dforfo rf,, Cor1-
gresso um artigo inserto, no orgii.o do partido 

(.!liuito bem.; muito bem.) 

republie;.mo do :-:stado, que :por ln Ui to longo ooCU)!E;,;Tos A QUE SE REFERE o SR. HER3!li:
não li~\ á Ca.mara. 

Ta1nbem eu. por minha vez. peço licença 
p:i.1·a fazer publi ·:i.r. no m~sino Dia'l'io do Cmt· 
.qres.w, um artigo em respooca à.queUe a que 
S. Ex:. se referiu. 

o S:a.. ÜYIDIO ABRAXTES-0 nobre Depu
l-1.do permittirá. que eu leia agorn esse a.r
tigoq 

l'>&GlLDO DE llIO!tAES 

< A installação - Com toda a solemnicbde 
installou-se. a l <lo corr~nte. o Conselho Mu
nicipal, eleito a 2 de junilo Uliimo, para o 
biennio de 189í a 1899. · . 

Tendo a. maioria dos membros do conselho 
legalmente 1\iplomados se reunido no respe
ctivo paço, desde o dia. 26 do mez findo, p1ra 

O Sn. Hml.MENE:GILoo ni;: MoRAES - Não o os trabalhos de verificaç[o de poderes, na 
tenho em mãos. porque, como j â: tive occasião 1 se:;~ão de 29 foram reconhecidos e procJa.. 
de declarar. os papeis que trouxe para. do- mados conselheiros os Srs.: Miguel dit Roclla 
cumentar as as;er•çües •iue or<L faço, desappa.· Lima. João Baptista Rodrigues Jardim, An
recera.111, foram-me retirados tle sobre a car· tQnio Alves de castro. Tristão A maneio Pe~ 
tei1-~. droso. Elrancisco Manoel de Vellasco, Eva.-

O nobre Deputado declarou mais quci tem risto Gomes de Freitas Machado, Joaquim 
cartas de seus a1nigos de Gnya:z:, que ninda ~lanoel Corrêa, Francisco de Arruda Fialho 
não leu, mais que opportuaamente ser-vfrão e Joaquim \Vencesláo de Fa~ia. Albernaz, 
de documentos escl:i.r~cedores do as,;umpto prestando todos o comp1·omisso legal, 0.11 
perante '~ cama.ra.. fór-ma. 110 r1·gimento int1·rno, com oxcep\'ão 

Pois bem: QU:l.nno n nobre Deputa.elo apre· a.pen <S dos tres uliünos, QUe não se achavam 
senta.J" e:;ses documentos ao conhecimento da presente:;. . 
Camara dos De;•utados, !·ntão terei occa,;ião Na S('s~ão 1lo dia 30, fol reconhecido íneen· 
de Qar mais amphi rcisposta " S. Ex:.... dente J:ll..Unicipal o capitão Joii.o füiptísta Xa

vier Sermdourada, sendo poi• um oliloio con· 
üdaJo para prestar o compromisso con>ti· 
tuclona.t do seu cargo . 

A l do corrente, ás 10 hora.;; do dia, reu-
0 ~R.- Hi;:RMli:;';EGILDO Dll lvfoP.At~s - Vê-se nidos no paço do conselho tolloõ' os seus mem

no Dia,rio do Congre$so couso. divex·sa do que llr'os, com excep(oão apenas dos tres repre-
o nobr;:, Deputndo acaba 1le 1lizer em aparte. sentantes da. mlnoria. o pre~idente ela mesa. 

Ern todo Cj.~O laço a oorrigend't : quando pl·ovisoria Antonio Alves de ·:astr-o . de-
o nob1·e Deputo.do receber essas ca1't:J.S e a~ clarou aberta a s~ssã.o solemne de i::isi;a.lla
trou:xcr ao conlieclmo:itu ,_ta, Cau:ara. nes:;~ •;it,·_o, prnlel'inilo em voz att~, ·com a aceIItua.
occ~si~.o. ~i me 1fü· conceJid1t a p;a.([l.vra, l'e~- ç<tO !irrne e grave dli norte-americano. a 
ponderei a. S. Ex. seguinti; formula, constante do art. 13 do ''° cimcluir o seu disrnr~o. o Sr. Ovidio regimeuto interno: Está insl!IUado o Con~8lh.o 
Abr3.utes enviou á Mesa um requerimento l iYiunicipr:il da capital rJ,e Goy(i::. 

o SR. ÜTlDIO ABRANTE; - o que disse 
hontcm é q ne CS$à» cal.'tas não rne tinham 
sido entregues. 
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Os distiucto> e numc't'csos cav;1 lh~i1;os ·que.\ c\ad.:i de sua· z~st!io. no ca.l'go de intenc!ente . 
com :i sua p resenr.i: irn p1·irnia.1:1 itlii ior ;;olem- 1 !'<i [!aram ·tinutem o:; Sr;.Co:>ta ~ m:i,jot' Bet·
nida<lo á installa~i:o ào c-on,.-el!1t1, a~oil\era.m l n<~1·11.o d.e Ol in ·ir;.i. ... 
as 1m.lnvr_ · ~s do St' .. p~·esic!ente ~om u ma pro- . E:n ~e~uid:•. 1\il'igir·am-se à e"~ª _co il~ustre 
longada. sn.l'l"a de :pa,mn.s. ·:1ce-p1•;:o~1cl1·11te c1.o tons~lho. capnao JO.«O B. 

Eir. ~egulda o sec1·~t-.\!'io leu :i. mensagem Ro<l1'i6i1rs ,Jln•,1im, que JOi múlt0 sn.lldll.do, 
en\'l;~d:i. pelo inten·l~nte e na· .Qna l se encon- 1le,;1aca.ndo o;. 1H'ad1' l'es a.s bellas qua.lic~.ades 
t1·am precio>os d:iJcs <1cm·c-.l eh :id1niuist; áç;io que ornam o 1eu 11or-J.(:iio generoso e o seu 
muni.cipal. Tenliina.·',t a. sn<i. IDitur:i. proco- ca1•:.c:wr nobre () alt ivo . · . . 
cle1He à. eleição da m&a. p~rmnnemc. que O:; 1i:n.ni1e;i.ados agrancceram aqu!lll:>.S de 
tlcou ;is~im oonstituida.: jlresi•!e11tt\. t~och:1 monstraçô<'.:! 110 ~yrq.pa:.hias e ~e sol:1lar ie
Lim,t; vice-pro~ill<•nt e .. 1oiío B l:t•<lri::ines J:ir- [ t\;i· 'e. ;;_,<c·gur:mdo c;ue sa0er iatri honr;u· o 
diin; sec:·et::riCI, Ev:n·isto G. de. Frei !;1.S ~la.- 1 m:i.mlatc> qmi o pO\"O 1'1e:s · e:onferiu, L!~tba.
cbado. l li 1:1 mio pt>ia ,51.w. pi·os pr,1·iila<lc r, correspon· 
E1npns.;.an~Jo·Se a· mes:l de · ~eu'°' J n.~.t.f'(ls o d!·rv1o :t-.:-:ua ;'t:) csp~1·~tni.;a~ ·~•)S :,1.mi~os e cor· 

nch~•n<lo - se na n u1'•'.,-'ula . .J r"'\pitrLo Joi"u.> "1U.J1· I rdigionar ios. . 
tista Xo. ,·\C:!l' Senad1,11r;i.da. í'ni OüllH~ftd 1 u rn:• (b :n:w i .\•;;t:m r.l;; gu:1t·da:·;.rn toJa ron ve
cornmi,sii.o c1e tr~c~:.n;;.,ihei1•os. q:rn o int!\1- ! 11i;;.-1n•i ,1 JJ ;.l~ o!ii;" u~··o" e. 1\ omina.d1:0~ p1w "iC uti
duziu uo recinto <fo conscltio. Jlfritnt·~ u quai. l inenco~ •ll1'1lílS <lc: lou~·or, i•r()t:t11•:u:am tm<lu
prastvu o coinprorni,.:~o dt! int@1lr-ntf! l!lUlii· 1 zir o ;eu ':!W»·we ju«ilo ~üi.;1crirhJ..:~e éa utdo· 
cipn.l p:tra. o biennio 1ic lS\ií' ;, 18~). ls:un~rne • le ~llo~ai· º" a.i•er::ai·io~.rcspPit.i.ndo 

Nol"a,; ~alv<1s cfo pa lm~ se ouvil'am. cóml' ai<sim a mal=ua. o a. l r 1:m za. qua11 11~rtvut lhes 
sa.udaçio á. e loição da mesa e · iL posse tfo •\eixou. 
intendente. C.! nitu :ip~·ecin.mo;: e!-.'1. docilidade ele scn-

l.;J.\'t'a1la aact.-i.o Sr. presidente levantou r.irnentcs , uw te1•1ninar cJe um pleir.o ·ba;;;ta.n te 
a ~es;ão e, o. seu cnn l"ite. o.> me01bros uo c:'Vn· disp11t<1<!0. poi,; ell;. rev•fa um:i. fina eiiuca.· 
selhn o :L$ pe~soas gue S·! · ;i.dia.~·am 110 p~.ço J ç;i.1). <li;:rna ~e S".! t' lmit'<tla.. 
municipal acorupa.nh:n·am o inter:·:!erne n :e il "' !loher!.<·c ·. i-pu.~- Na. eonfercncia. do Supe
SUtt $Ccret r.ría,uudc ebte :•gl".;.1\eN1U-! hc~ ta?na· rior i"ribi:n;,1. <le 28 do rnc?. pa5>ado, für;,m 
nba. gentileza e , por su<• 1·04, con1·k~ou :t~ lidas <>S i nto1·m:u,.11e~ p1·esttv!ns pelo ;!'OYt?rno 
pcs~ons pre,·entc.s par:~ lc,·arcm o pi·e~idc:::te d , , E;!ado (> pHlo int«tMentc municip·.J ~ob1·e 
de conselho :i.tf. ;Úua l'l'.'Sideucia. No pa:aCClte o 1;,, 1,o:c1.~ -"""f"'s r equcl'ido p~l< ·s c:un~idatc>s 
do Sr. tenente-coronel Rocha Lima. US(lV da da opposic-iio aos ca1·:rci:; m11 11í!\ip:\e.l'. 
·-palavra o Sr- . R0tlc-i1,rues Gosta.. ~aU<l:tni!o 1J~ A ldtu ra ·1e::.~a~ !)('('<IS olfü:ia"s. c:u~ a.baixo 
UO \."OS eleitos e o uosso clH'I'~ [!t·. Leop::.ldo 1 pul,tic..'lruos. e\ d os c'.ocurne n tos que a.< in
de Bull1iie ,;. ! sn·nhun c;iusou em tll•los q •te a ou ~· i 1·am, 

O Or. Naial, m qu;1Ji..Ia•l 1} de -parede do, ate nos pl'opt·ios op;io.•iciooista.-:. exei;l1e1:te 
Dr. Bullil'ies. agracte-=eu " snud;:-.c:lo ~ ~tel ímpl'C·ssii.P, ~•l1n•encen• lo a. t•1-'os-qu(l :i <·On· 
dirigida. e, preva.leccmdo-~e 1!0 en;;. t:·,iu. co.mpri-1 ti l!.cta t1<Vl\l!~ l\:lil :i.mori·laàe.; 11::i., oc:currcnci:i.s 
mentou o; re.presentn.::it.l'S Jo municipio, \ou - 110 d :a 22 e $~;.:·ui n ti•,; tinh:t.·Sl.l m:mtidn sem- · 
Y:ln<1o li ucertada es colha do e!e1tr .. rarlo, pois p1·1~ de11 t r ú d1s seve1·a> linhas Jo mu.ls escn1· 
cm c~·fa u m dos eleitos e!Je t(1.·g-:t ern reco-[ pu!oso !'e~iieit•) :i" d i~pr.1sições Ie:::ic:s e iiS ga~ 
n~1ece l' _Ulll:l g:i:rantfa a lwne.;ti1!a ·'.e lb atlm\- I J':<llT:i:1s 1]11; ci;JaoãóS, C C]UC, _lJO l'T.lln~11 , n üo 
ll1stmçao n:iurnc1i;a.l. · !1;l.\'l:l. lundttmtm:o p •r:~ u ai l'"'hdo ele l1 r<b1Ja -<· 

A's sl:te hor~~ r\o~ noi te um uua1eros1l grupo 

1

1 cor1.u.< pi:>r pane 1lo:0 0110os:c11:mí,tJ1.S. ' lllC hrn· 
de -republkano~ dirí~1u-sc :i. casa. uo Sr. :\n- <;.a.t~tm milo ,1e:-~c rceu 1-st"• p:u-.i. cons t r:i.n:;c· 
tonio AIYCS. presidente da tne;a. !>l"Ovisoria., r cm o tl'ihu n:\l :l s<> Jlt'<.l:tuncia.l' sollre :i. :1.pu
afim de <:umprim~mal-o. Fallou c:m pri111eh·o 1. :·.ai;.lo da.- _el ~i<;<it-s nnmicipae:<. para o que clle 
logar o 1llu:::.tre mtenctcnte, sahent:.muo as 1 )a em JS'J:J t111lln.-se J11lga1lo incompetcmte. 
qualidades do maaifes1,:i.o!o e cJ~;; seu~ col!e~_'ªS .

1 

Sentimos mui.t~ que a _Ju.-bpru.ieri~ia.,- j>i. 
ó.o conselho. Disse que no ;l()iO 1:0 Pode1· L·~- r~>,-0nt;1tl:i. pelo 'Inbunal mJ.•• llle pOL'lll l t t issc 
gisl<Ltivo M.l\nic. ip:ü aclla.Yltrn·sc 1·ep1·e~eni.a-1 eni.ru.t· no exa.me da. legalida.lle da. coo~ti
rlas todas a~ ·cia.sst:s <la soc:iedade e 11 110 a ope- tuiçiio da junta a p.undora e da a.purai;.ão 
rari~,a cu.i:isor te os v erd:trlei:·o.> r epublicanos procediJu :i 23 do mer. passado, porq1ie dese
ligam o ma.iol' intct·e~se. tinha n;~ ]'es:;oo elo j a vamos •t.lr re1·cstid;1, da autoridtule do 
Sr.Antonio :\Lves um i·epresentante dedicado. pn 'er judici;Lrio a interpreta.!;5.o que demos á 
:zeloso e incan,avcl. Louvou a correccii.o qu e tei orwinica mun ici pa l •J á lei eleitora l na 
eUe manteve n;i. presitleocin. do conselbo, parte ·Telativa arn eleitores Cjue deviam ser 
1lur:mte as suas sessües prepara.tori;~!i e. :io ~onvoca.da,; para. a eleição ,1e 2 de j ual10. 
te1·mina1·, disse 11ue espei·:wa. 1los i llu:;tres Dr: tal m0tto i ropre>;ion~ra.m a opposiç:io as 
comel llelros. genuinos derensores da cau.:oa. \peça.o;. allu<l i1\as que, terminada. a st1n. leitu1-a, 
popular, todo o apoio :iece.ss;u·h) â. 1ecundi·. o <1.uvogai\o do~ impetra.ntes, Dr. Ramos 
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Ca.iado, requereu ao Tribunal o.adiamento da 
deCi$ãO, visto não ter• conseguido ultima.! a 
j-llstificaç-J.o. que promov ia perante o juiz 
adjunto e com a qual pretendia pro\•ar a 
ameaça de ·constrangimento illegal allegada 
na petição . · 

Foi deferido oT;requerimento e a rliada a de
cisão .para. a conferencia do dia 2. 

Nesta conferencia. o impetrante João Gus
tavo de Sant'Anna. -exhibíu :i. justifica.çiio e 
requereu fo~se junta. ao processo do h«béas
corpu;<. 

emlttido JlllZO algum sobre a coaducto. do 
Sr. ministro Jayme e oSr·. ministro Olym_-pío 
Co~ta-quo n:'10 se julµ:;iva. ohri1?arla a pro
n1mcinr-;e sobre a. queitão, .. porque. e:ra es
t1·anlla ã mis~io do Tri\Junal,que não e:ra .J?m · 
tribunal rle cen,;ura., mas que. entendia que a. 
obrigação de um ministro. nos dins de se~$ÜO, 
não estn.ndo doente-é .comparecer ao Tribu
nal, pelo menos assim procederia. 

Ei~ n.s informaçoões prest~das "º Tribunal 
pelo goY-er:io do Estado o pelo intenllente 
municipal_. 

Examinando-a o presidente do Supe1'ior 
Tribunal, desembargador Coriolano ,1e Lo- «Directoria do lnterior,Justi~a ê Segurança. 
yola., declarou-se impedi1lo nos termos do Publica do Estado rle Goya.z, 29 ue junho de 
art. 12:3 rlo regimento do Tribunal. por ter lSm. · 
funccionado na justificação o seu sobrinho Ex.m. Sr. presi,lent.- i.lo Superior Tribunal. 
por affinidarle Dr. Carvalho Ramos. -r:m nome do -pre~tdeme do Esta1io, accuso 

Assumiu :i presíilencia o Sr. ministro Dr. o J'Ccel.1i rnento de vr,s>o officio, de hont.em cta.-
M:i.thias da Ga.ma. t,.,fo. Jl~•lindo- lhc informaç<ies 1·clativas a 

O Sr. 1ninistro Jayme com a pal;i.vra õ.ecla.· rnate1·ia de uma. petição cte lwb~as-wrpvs que, 
rou-se suspeito, em vista das informações e pol' cópi:L, o acompanhou. 
documentos lidos na sess;."io anter•ior. \ Cumpríurlo o acco;·d:to desse egregio Tri-

Achando-se p1·e::ente o j11iz de direi!;{) da bunal, de 25 do corrente mez, tran~mitto-vos 
Capital Dr. Carvalho Ramos. toi coaviuadu os inclllSO~ documentos. por cópia, dos quaes 
para tomar assento no Tribunttl em substitui- constam as oecurrenclas que n mesma petição 
ção a.os ministros suspeitos. e;;:poz clim S<LCl'dicio tlu. verdade. · 

O Sr. presidente <lo T1•!bunn.l procetleu a For esses dvcumcnt0s veritko.rú o egregio 
leitura da justificação, qne terminava por Tribun,.L como se de1·a.111 os fac:tos praticados 
llma serncnça., julgando niio provado~ os por occa,.füo de se apm·a.r a. eleiçii.o ne~re mu
ftcns da petição inicial. nicipio, re~lizado. a 2 do corrente, a. violencia 

Chamado em seguida o p1·i111eiro dos imt>e- de que foi victirna o presülento ,1a junta 
tra.ntes. Sr. Jo:Io Gustavo de Sant"Anna. para aµurador .. por parta de um grupo de sedi
Tespond~r a<) acto de QUi1liticaçJ.o, antes de ciows, os go.r;intia~ quo elle solicitou e o~neve 
ier e.~te lolr-'r. elle averbou de suspeito o para que :i. junta pudesse. a :'.3, funcc1011:ir 
Dr. Carvalho Ramos por ter. julg~ndo im- li\Temente, a. causa QUE! deter·ininou a acção 
procedente a justiticaç;lo. prejulgaio õ pe- d;1 autorirla.r1e policia.!, o modo por que esta 
dido de hal!l:as-corptl>\ que >e fllndav:1 excl11- se exercJu e as conclusões 110 inciuerito 
siva.mente na pl'O\"a prududdJ. na 1·eJCrida abol'to immediatament<! sobre CLS mesmas oc-
justific.~ção. cmr.:mcia::. 

Este. incident.e interrompeu o curso tlo O go1·emoconsíde1·aodoso ministrar qual-
h"veas-corpus. quer iufvrrna~[i0 subre as eleições que se diz 

lamas no.s esquecendo de nma occnrr1mci:i t•.·rem >í<io proeedi~as nas secções de S. ~i!a 
que se dt:u na. conrerc•ncia de 28. Terminada. e Leopoldina. •·isto que e,.sa. parte eh pet1çao 
a /']itur11 1la inform:11,::í.o rio Sr. intt>nd1~nte <'e 1whcas-cor1>u-< constitue nssumpto estranho 
11mnici[1a.l. que conclui:t po1· uma r!'fi.mlncia. a competencia do egr<~gio Trihunul. 
iL repr11vação que lia.via tido a conducta. Satisl';tzendo a~ requísiçõe,; 1te forca CJ.Ue, 
do Sr. ministro .Jayme no dia 22. por te!', no dia 22 {l seguintes. lhe dirigiu o inten
deixando de c0mpa.recer iL sessü.o rlo Tribuna.[, dente municipal pa!'a. a. pre-ven~·ão de delictos 
sdo tornar parte nos tr;tbti.!bos da.junta u.pu- e manutenção dct brdem publicii.. que re
dadora. como fiscal õe um dos c;indiolatos, ·e ceia.va fosse ~erinmente perturba.eh. por um 
,1rovoca11o um motim para impedi1· qt1e elli1. moYimenta sedicioso, cujos actüs prepara.
ia constituísse legalmente, o Sr. ministro pe· torios e!le !lavin. averiguado com a.s suas in
dindo a palavra, pela orclam, declarou que, vestigncC>ns policiaes. o go,·e1·no manteve-se 
parecenrlo-lhe que a reprov11('ã.o a que >tliu- escrupulo~amente dentro da esphera. lega.l, 
dira o Sr. intentlente era feita por ~eus C<Jl- cumprin•irl o estricto deYer que lhe impõe o 
legas, requeria. ao Sr. presiclente que fossem art. 83. §§ ~" e li. da Constituição Politic<J. 
elles ouvidos a i·espeito, e que. si o declaras- do Estai.lo. 
sem indigno de occupar uma. cadeira no Tri- O go\•erno nunca pemou, niio pens;i. nem 
buna.l,naquelle mesmo momento deixal-a.-hia. jamais pens<<rá em exercer o .mais Jev~ c_o~-

Deferido o pedido, os Srs. ministros Loyola, stra.ngimento illegal sobre a hbe;•cb.,le md1v1-
Gam.a e Abreu decl3.raram que não haviam dual de qualquer cidadão. E :-. maneira pru-
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dente pel.2 qual a. a.utol'irlade i•olicial fez em .• 

1 

cnnsia. do i•elatnrio do inquerito (:i.pp~nso sob 
prego da força. que requ isitou e foi. posta :í. 1i.) e ouc te11t..'l.ra.m reunir capanga$ pa.r;t 
;:u:.i. •li>;p.o,;iç-lo. p t·eferindo q<1c ao~ seutimen· a,.-s i>iircm os 1r:?.oal11os ria ju!lt<l. apur.'\tiora. 
tos •\e·.co1·0iura. e toteranêia tlc;t$Se <lc ill~nm EtT1)C!i'.':llllf~ntc pP-las 10 horas 'do dia 22, 
uwrio s ubor1l!u;tr!o o p1·e:;:t+gio de .seu cargo •. ~. pfosiOlenre da junta a pu1·adora te1iente·co
g ilra a. p~~sump~iio \le que os ím p~it·anie~ d:i rom•l >i ig-ul:l 1la Rocba Lima, acom panbado 
ordem <ie ii~e<1-<·corrm• en•:ontr:arilo no in· dos cons•:lheiro.- Chri~tia.no Rodrigues (1e 
teaderne ·rmlnicipaf •~ mais :;e:.:m';l g:i:ra.ntia. S.1 1:;r.'.. ~Iorae, e E,·:L!"isto Gomes de Freitas 
de Sll<L lioo~'tfa.de in·ii>iliU~Ll. desrle que man- ~laehado e de outro; cidadãos. :11·ocu1•ay;i.-me 
teL1l1am a ~~a o.~t~viJ.auc 1h1S limitas traç:ubs no P3Ç'.> d;i. !nten•h•nci;i. e communic<i•i1·me 
pela. lei. qnH vinli:t rles••rdos;icat:i.do no Paço .\luni-

E' o que püde o gov·.rno inf.:Jrroat• ao egr·e· ci:)al P-" ·' ci,i>td•io Augusto Alves de Castro 
gio Tribunal. f [Uc. :\.frente •1e outros cídadào5. oppunba.- :>e 

Saw·ie e fra ternidada.- JosiJ Xai:frr tle a q ue cile .lll'USidi5se os traballl.os da junta 
Alm~,: ,fo .» ªí'U' a..tvi-a. . 

. . A' exposiç.ão ve!'bal que fez ajuntou o offi-
Collendo Super ior 'iribunal de Justiça. rlo cio, f! ue pnr cópia vae a.p;:enso sobre n. 

Esta.do.-Em ob~tl ienci:l :L.O accordito do Su· I reqi<i;;:tindo-me ener•gicas e imme•liat.-i..-; pro
per·ior Tt'ilinn:i.l (le ._.lu~ti ç~ . <l«tado tle 2.'5 do vi<Jenci:ls .no H~nr,ido 1lc s·•r qa.rantido o set1 
co!'1·cnte, co1icedemlo :1os cidJ.diivs Joiío Gti,:- pr~;;tigi o. :i.tim de pod~r- funcciour1.1· livre· 
t a.vo de Sant'..\nna . . l(K1qulu1 :.\lanoel COnCa. menrE:: a junfa a;iura ·!ora~ 
e outros. imp~trames 1~e umo, ordem de Os dous con~elhe:roo. membros c~junta , 
habeas ccr,;11s, ordem p>Lro. com pa!'ecerem pe- nc;Jm pn n l13dos de ou trcs ci<l:tdüas grac1os. 
ra.ntc C>i<= Tl'ibunal e exi~indo úo suppleine co nfü·rnam por bt(•ir·oa• asserções 1lo tenente
do intendente ;1s íntqi·maciíois precis:tS. cum- coron el Rodi~ Lima. 
pre-:ne levar ao conhecimento de V. EExs. Senhor <lo trama que se urdia, pelo inque
:;.~ tri:;tes occu1·renciil:! de que fui theatrv esta. rito em ~e;::rer!o de justiC<'l., compreheriil.i que 
capital, no dia. 'Zt do corre:1te, pt:.las quae:; era pt•ín<li pio d:i. exeeuç;io tlu. se·ti~ão prerne
ftca.rú habilitado esse collendo Tl'ibur.;.<l a. ditl.llll, pelo rp.1e. de accor . .!o com toua a. le
juigar da. i mproeedc:icia do peú.ido dc t.c.b~as- gis1açã•1 policial ern vigor. e especificada.
co;·µus. 1ne:i.te com o a.r t. 33. §l§ i • e 19 da lei orga.-

De ha muito.s ài:is· circulavam nest.a c:i.· nic:>. municif>'Ll, de ide outubro de 1893, re
pital l.ioato> ah.LL'm<tntc:; de que. no ilia. 22 tlo r1ui~itei do twesidente do Esta.no a torça. ne
cor1'ente. os tra.bu.llws da. j umi1 apuru.dor<.i da cess;tria, afim Je manter a m·rle.n, seg1~,-a,1ça 
el~i~:ào nmrlicipal. que, te \·e togar a. :2 do cor· ('1 11·cp11J_uitiil/ade P"bticti-<.e prevenir qlle fosse 
rente, SCl'iam pot·turb.vlv.:s polo pa.t·tido c.t· por d~•ante o movimento t't'a.JUarlo. sob cu.ia. 
tllolico e pelos disàle11 tes. que, úcrrotado~ re:dida•le netlh11m<t du·: ída. mais poderia. p:ii
n as U!'nas. pret.;11diam á fin~ fiJr·c:; a.pur:•?' i·ar. sati:; fn.zmd. > ao me-smo tempo a. requisi
os YOtos d.as secções d~ ::Santa Ri t;1 ue Anws e ciii) verbal e cscript:t 1t11e naqnelte momento 
Leopol<iiua . Apon!nvam-se nomes Je cllMes m·~ (:ra foit.-i. pe!o 'Presíolentc do C-Onse!ho Mu
que conviJ.ava.111 c.-i.p;tnga.::; pa.i-.i. fazer prc~ão niclp;t\. 
sobrei <L juot:t •~pun.1.1lora. · o 1111 .. n offiei·1 de t'eqm~içii.o eia forç;l neces-

Toma11· lü c.:orpo esses b1Jatos. corno re;pon- s:i.r ia ao pre~i1!ent!'I do l~>tudo segue por cópia 
!;:1.Vt l JllóllS _illl lllt!Úl;1(l) ptdi.L JJJanut.,,nç;i,._. Ul ;" ºªPP'~"' ') n . . 
ort.lem .publica. estav;1 c u v i;;il;l.olC. qU<lUll.; '. lle:m.<:ompanh:1<lo •h força. q 11c o b:i.v1a. 
em ·li:t 11'1 Cv!'l'cll\C m1,z r.:c-elJI 11m;l .Je1u1"c!a '. r "<JU1g11.a.fo . si·~ui nm cum p:tuhia <lo te-
1!0 p!·e,itleu te do con::;ell:F• interin,• iullkio i n11ll t'.:~cOMnel Jlocll:\ L ima, ,1nscmsetheir os 
que e~tiijut~to :i.v app.,ns•) n . 11. t1·J.ze11d<.1 :i.o 'i :1iri.;;_tituio ltollr1,;ues ' ~~ Souza ) lOt'-• es .e 
meu conllecummto que se tr«Ol:l.\"tl u111a se· Er:i.r1st c1 Gom~s tfe Frt>tt:.L' ~'la elia 1lu e de 
clii;ao. Nes...~ deuuilcia. e:·am apunt:l.J.os 0$ ontc'(B cid;;.·lii.o;., para o Paço rlo Conselho 
nomes <ltLquelles que ua opiniiio vublic;i. era.m.I ;..1u11icip;tl. e. lá che~'1Ln•lo. e?1contrei um 
indic;1tl os çomo cue.Li:!s <fa s.;diç;'Lo, sen•.lo cite i g rupo de mais de 30 peosoas. a c11jal'rente 
acornpanlla1lo de um rol de t estemunhas. , poutle divisar. entre outras, o m inistro 

lmme•.liat:i.meute, em sc;.:rc•lo de justiça. \ c.ksse Trlbuoal, de:>emharg .dor Luiz Gonzaga. 
abri u m inquedw. que vae'appoaso :>oll n. el .fayme que, dentro da. grande e :i.ssen r.ado a 
e, t u1m1u1\ou ~epoi mento de test<•1n!.ml\as, che· mcs;L ern companhia de :i.lguns membros da 
guei a cond11si11J c',e qu!l t iuh:L fun damento a;j11nt.1, est;wa. como fi '3ca.l do canrl iJato :Vla
Ct1::und,. o r(,;1.es c min '·"' '~P!·~·chcn,.~ies da i nuP.l Cle111entt110 ri.e Fa;·ia. conforme consta 
opinião public~t , poi> q ue i.los d1.:; i: ;imc:utoso1 1h a.da ciu~ fizer:,m lavrar e que, impre~sa, 
q uas: 00I1U.!SU:S iltt-s te~t.: 1na nh 1;, ::-e c. \·id 1~n · '! c~z ;·1. .j uHr.:1 n. P.Stes a utt'S . 
ci:i. que di \'<:r•"-~ l"'~soi.,,; fo r·;;.m convidactas Tambern U.lj11t1·0 <lo.1·eeinto es tava.o Dr. ll.n· 
por alguns dos cheios d:i. opposic;ão, como\ to::iio Ramos Caiado. na qualidade de fiscal 
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ào c:mdidato a intencien:te .To:"'lo Gustavo de 
San t'Anna, o tomav;11ff asi;ento í!Om o sup
plentcs de co n~ell1eiro . os chladfros '.\lo.r_iano 
de Arauj o L ima; Ivfano:'1 Eustaqmo ilo~ 
Santos Guimarãe~ e · ;,ta.noel Clerncntino de 
Faria. 

Ardilo~:i.mi,nte e muito~ de in(lustri<i ·11:i. 
v ia.m-se levanta.do contr a. a presi11er.cia d o 
tenonte-co;·ouel Roelia. Lima., pnl'a. impe
dindo-o de tomar pa1te nos tr<1.ball1os d~~ a.pu- · 
ração, cbam~rem os s npple!He> a.1l rede pte· 
sente; e a.~sim ·rormarem mna. · ju11t~~ ::i.;•u t'a
dora ao sabor dos interesses parti1hwios . 

Occupaç-a a cadeira d·c, p?·esidcnie o cida
dão Joaquim de Sant.' An na An d1,1dc. secrCJta
rio do COnl>Clho. e qne, na a u:>eada. •lo te
nentc-(.'()ronel ltoclia. Lin1a. assu1n.il'õl. a prc· 
sidcocia. . 

A cllc me di r i;:ri, pe<lin1lo e acon~lha:1do 
su~soriamente para qu e re;;pei~s..<e <L lei e 
cc•lllS;;c a carlúir;~ da prr; s idcnci.1 ao W!lcri ri~· 
corvnel Rocha Urna . 

Fui desattenrlido. 
O des•·ario da paixão partida1•i11 t orna. va

os surdos á voz da r:i.zii.o e da lei ; a minha 
p1·cscn1:a <lllí. dc>acompanhatlo ri3. for ça. em 
inutil ; e sol> pena. dt~ rle1xar pt•r!clitar o 
principio rla autol'ida.de. vi -me /oi-çarlo a ·1·c ti
r ar -me para n5.o conttniiar "_on•:il' as inter
p ellat:õcs insole rJtes. qne me drngiao m\ !1 \s~ro 
Jay mc, e>quecido de sua ellev;\(i.a. po~içã.o so
cial e rio decoro 11ublico. 

R11tirei-me incontioenti para. 11ma antc-~ah 
<l o eclilld o , onde nb1·i o inqucl'ito. cnjo rcla 
torio vae a pp<inso ao n. {pui>lica<l.o 1111 S11111a-
11w ·ii> Of!iciol) e .!JlllO qual ricai-am p1·o va•los us 
cr inies pr evistos nos ar ts. 109, § 2', n. 2. art. 
110.-§ 2 . art. 118, ns. 2 e 5. <1rt$. J:d.. 1:!4 e 
134. pa.r agr::i pho un ico do Co ' i~~) F••ua.I. 

Ncstn i111crim . nn te' llle~mo •!e a b;·ir o in· 
q llPl' i tO. chc :.!'it~>:\ i r~ H"ç:t rcq ~1 ! :i i t.: L·~: .. '~ :0P ;11\n. 
r1w li nc~ p:·cÍ1dcl·OS · ·1 11 Ü<>l( r:111 ~· dt:l icto. uii-o 
o 1i1.. a.tten1~e:1dv a. (!Ue :~ p~i x/.t.-s pour.ica."' ~ão 
re~ptiitn.veis :únila. q11a ndoe111 Sd l ij ,_l, :svat°iiJS. 

Provi•1encie1 e li rn i t ,>i-me a.tlesr.ucn.r . rm p: i · 
meim sala do Hr•\;:im<:nto snper~<lt', n.I :.::uma.,; 
pt·aç:i.S, ni ;~n1l.-i.ndo ra.r.e r <iO :Lj1l:it.'1m.C11 (;0 <p l(l 
eu a.Ui con~i• te;·a.vn. Hlicito 111rnl. t!t1a:; ~ t1·c ::; 
intirna.1,:ões a. q:ie nio· :.üt1>nderam, só. se; 1·ct.l-
1·i:.ndo 111uito depois da. terceira. intim.;\c-lo. 
sem 11ue eu empregas:se a forç:1. 

Era mais" o criin~ d~ rlesobedienciu •WC PL'<l 
tica.rnm ; ent rot;1.u to. Exa1s. miuistrus . ne· 
nhum cidaJ5.o sdf .. eu con~trn.ngÍ!n<,nr.o il· 
legai em sua Jibc,rda.dc e nem <lelle Lbi a me<•
~ado. pois 11ue ~e :·ctira vam !inr~rnente e ~ . :, 
24 hor:i.~ d('pOiS. :J. ~:~ , ] ~. j:.11,k :. e '[UC Opl'e· 
se11ta.ra.m a. pct-iç-J.o lle lraiii:c;,,-c,,;·1;«s, que ~e 
d i~mte . -

No ·li:(s"guini.é :;. _junw. :i.pu:•aci ot•o. (t :'I de 
j unho) se re~rnia. prL"C<.:<lendo i~ c::onvoeação 
por edital, por ordem do presiden.te llocl.la. 

Dima ~ avi~ 'verba! do pot'teiro, J?Or hn-ve
rem ndo a d1at!os pa.ra. e~se dia os _trabalbos 
da ,j unta . pelô1 Í!llíJO~Sibllilladc de fUnccionar 
no.dia 22 _ 

Não· com1)a.recen-io nesse dia. os conselh~í
ros .Joa.qu l111 de Sal)t'Anna ,\nr1.1·a(le; Lu iz 
Gu edes de Amor im e Joaquim Gl'l!.cia;w P e· 
reir a de ;\b1·eu. ·que haviam toma.rio parte uo 
ajunmrnt1nto illicíto d_a. Yespera. foram con- · 
vaca.dos os snpp!entes m:1.jor .mão de A lmeida 
Senna, i~mcntc:: .Jo;io F!eury de C3'.Tlpas Cu ro.
do e .lo: r~ ,\ lc:ii:andl'e da. F(·ns~c.1 , que furma.
·r:im a JUUta. apuru1. ·ra e •1inlom:i.r am o in
tonden t~ e con~ell1oi l'<l :; deitoi:. 

O C1)11~r·lho 1lipl.,rn:ado ja ~e.reuniu. con
f. JJ':t!~ <:a:ist:~ 1fa c•>rnmu:iicaçã.o 1lo pre3idente 
1l:i._ JU n t11, rn,erta no Semci,1ar iu, appeuso 
soo n. 

Eis a rcsumida.ment-=, ~enhores ministros 
do S11 pe1·ior Tr ibunal rle .J ustir;a. do Estado 
as i 11lormu,::) ·s r-el;i.ti ~·as ás Ol!Ct:rreacias d•; 
dia. 2~, flU.::? me cutnp1•e p1·~st~;" no ca.1•.1ctei: 
dz s11p[>le;:te elo intendente, e por e llus po
dereis avaliar qu;io fa.ba.s si:.o a.-; allegaçi:ies 
ela pP.t i\,ãO cio iwbw~ co1:im s e infund;~da a 
ortlem imoetrada. 

Consc10 • du~ dcnire:s do meu ca.rqo. firme 
no ~umpr· i rneoto thi lei, não sei abdicar d[I. 
res po11sa.bili.tlade quo me corrn pclu. miinu~ 
~enviio da ordem~ S"gura.nç:i publica.~, pat'a. 
transigir com dP.sordeh·os. ain·la qua.íldo 
estes occupa.m pusiç,.)es elevad:i.s na. socie
Ja•le. 

Fui lll'tVleri r.e . sem deixai- do 8er energ ico. 
fa.zPnd o abol'tar a se1li.:ão pl:i.neja.hi. Cumpr i 
<> :noc. fo,•er e !il-o s ern p t·cncfor ;i. um ~ iqucr 
dos r:ichtdiios impctrantcs -

,\nte.> iie tcrmin:i.r. sf'ja.-me li<Ji Lo chn.1nar 
:.t. . :v,ten,·ii." r:» ' '" !IC!l•!o T ri bnn:il, pai~\. O dis
,·1rL11 1w~u1.o d1• .. !1!t l1c<1. .... ·-('.,,~1'ux qne •>S .in1pe-
1.:·1111L -~ _p1·ck11 · · ~·1 11 , c•:.ll)ü se paten teia. •lo 
rioal 1L L !'"Lh;~o c·111 •1 n" elh:s p1i.11:1.u·a.1u wans
lornP r o Tr11ou uai e1n junta re1·i:sor :i ua jUQta. 
rh :1p1w:t•;;lo. · 

i\:i l) e <e;, pa.;·:J. ao critel' iO e ;i. S:tbed Ol'Í3. 
d<;:;,·c Tt·i lmua.l :L ir1 \"nn:ii:o q 1.1c p1·cte nde1t1 dar 
110 liu./;•~ll-<-CO>JJ!J· S " C por i ~:'O íJU<l \"C ill :i. !'l'O· 
pusi•o l'~co1·1l:u· o r.~cm·so efoitc1•al e111 que 
fü1"u11 re.:m·ren tcs Felici~~imo rlo Espirito 
Santo e ol! tros. no qual ficou uu~ni1nemente 
:i.ssea t:i.1.La que f.lileda a.o Tribun:tl c(J mpe
tencia pa.~:1 1.o:ll'~r conhecimento elo Teeurso 
d:i.s decis ões du j1mta apumdura. em m-1ter ia 
cl ~i tl) l'al , porqu1• tal compet<~nci :i 11ãLJ l lle é 
1la<la na Const ! r.'JÍ•;:i.o nem 11a lei n. ~2. de 
:W .ic .i uiil'J de 1 ~li'.!. que orgc1niz0u a. justiça 
do Esr.n.do. nem mesmo a lei eleitora! <lo 
E~tv!o 11. I-1, dél :?.O 1ie jull10 tle fH\lo!. ; ficando 
a.~$~11 t:i.tto ues:;e :tcconlii.o que ,, l'·i muni 
ci p;~ f 11 • 20, de l!J de ~•bi·il <.!e J 8!15, ll:n·Ia 
e::d101'uit.tdo quando ew sou art. 52 creou 
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recurso p.a:·a esse Tribunal elas dec:lsões ri~! PreYalccendo-me da oppor'tUnidade, a.pre
jun<.a apurador:i.. seuto-a V. EExs. as homenagens da. me.is 

5eja·me licito famhem, posto que eu con· elevada consideração·e subido respeito. 
siclere matoria estranha ao r;c!-lt';o ne .haben.<· sa.ude 0 iro: crni,tade.-Goya.z, 29 de junho 
cor!!"":'· m~s que no emtanto 1m allegaaa pelo> de JS97.supplente do inteodente,Joüo Bap:ista 
p~t1c1onar1os. reco1•dar como prova da correc· Xavier Sen·arlourada..> 
çao e legahd~1de cbm que se nouve o tenente· 
coronel Roc:l1a Lima. presidindo a junta apu- !\Ta conferencia de 6 o Tribunal julgou pre. 
mdora. o voto· 'encido do ministro .1ayme, ju<licados-a suspeiçã.o opposta ao Dr. Car
na recurso eleitoral n. 7, de 25 de outubro va!hri Ramos. por niio h:i.ver. o recusante 
ii~ 1895, no qual se lil : pt"estado a devida cauçã~, e o pedido· de 

.i<Ora, é sa.bido que o tr:ibalho eleitoral '.1 abec!«:corpt•~· por ni'io. ha.Y~_rem com~a.recido 
prefe:·e a todo e qualquer outro servico ~ ses,_::10 os ~inpetra.ntes, .J:t con_yenc1dos da. 
publico ftm. 57 d:i. lei n. 35. de 26·de 11mprocedenc1a. das suas allegaçoes. 
jar:ieiro de l~9Z) .; poi:: isso, em meu cO?· 1 Vem á Mesa. é lido, a.poiatio e sem ueba.te 
ce1to, o prP~l'leme do con~ellrn deveria approvado o seguinte 
<lcb::ar no rlia da apm•ação a sua ca:leíra. 
de de.pmailo e convocar os cinco compa
nheiros que com el!e constituissem a. 
junta nos termos claro> do paragrapho 
unice do rirt. 46: e nunca. err, cnso 
al~m, ser n. junta · :presidi~a 'Pelo que 
exercia interinamente e, log:n• de p1•rsi· 
sidente e com exclusli:o de tres conselliei· 

ltEQUSR.IME1'TO 

Requeremos que o Go,·ernoremetta -por in
t~rrnedio fo Miuisfario Mi. Viação. cópia do 
rel:i.torio rlo engenheiro fiscal junto á Es
trada. de Ferro de Catll.liio a Palma. 

ros. E' pre~iso rruc se note que e cous:i. Sala das Sessões, 23 de julho da lSOi.
muito dí>"é1'.::a o funccionii.mento normnt He1·1ncricr;ildo de ilío1·().es.-rh'/Janodr: Gou;eia. 
do Coosclho :vrunic1u 1! e o especii•l da 
juntei. n.;.ura<lora. • 

Em foee ~testas oonde~·ações. e sem 
controversi:i. para meu fSf)Íl"ito que ~ 
juntaorgaoizou-se com iofraccilo áa •fü· 
po>ição terminar.te do ja citado art. 46. 
parv.grapho unice.» 

Eis o ,·oto do 1,,inisti·o Jaxme em 1895. 

Vão a.· impl'imir os seguinte> 

P.1..RECEltES 

N. 77-1897 

J;vl•fere o ,-eguel'imento e11i que o tenente rc
for,;,.a.1/0 do exe1·ci:n Antonio Ped.-o de S1m
ta1·em rmle 1·r:~c;·,,10 ((0 quadi·o ejfectfro Do miai,-tro Jayme. ch<êl~ ?n.rtifüi.rio. e,u 

:i:ppello p:w:c o min1:;tl'O Jayme. membro tio 
Su1\et·ior Triliun'.\l d1.! Justic:a. 

E' p:·eciso qu0 ~e note qui~ 0 pomo dn. tfü- Ern requerimento dirig-icto a.o Congresso 
cordia ou ,. origem üos tumu lcos do Lli•~ ~2 pe !e o tenent~ ref .. rma.do do exercito Anto
Jui impugnarein- ao tenente·c:ironc?t· Rocha n io Pe,it·" d" s~~ntarem. rcvcrsi'io ao quadro 
Limn. 0 direiw cc pre~i<lir :ijurit-. :ipumrlMi. 1·rr~ctt\'O r!o exercito. a l!e~anll.o a.d1a.r-se com· 
·ne dia 22, ~·ili iiretcxto ,i,1 que n1lo tinh:..m p!et'l.m•mtc rf<St.c1.helrcido 1fo. molcstia. ()_ue mo 
com1nuníc:w:10 ·.,llidal d;:. rc:rn11c!a rlo ma11· ti vo~, s;m r~rorrn;,_ . ~ . . 
dato (lo :1epuw.do <'Sta1lu•ll. eom , sí a rc- A..,, sc~ça? da Rep 1rt11:-0.o <le ,\Jud:mte 
nunci<t não fosse to11a voluntiiria_ quando G_enc.-al. mlormamto sobre esr,u. pretençã.o. 
não lia marnbt11 irnper·:itívn entl'e nót:, lns-: diz : 
t:i.nclo. po1·ta:1tr1. '' s11a d,,c[~1·;içf10 vm·h:1! « O reque:rente, sei1,!o do 20" batalhão de 
perante a. ju11tr1 • o c.fficio J(: 1·enui:da; comi. inf:,!:t:lria, n. 6 tle ;;<}tt:mbro de JS:J4, eia 
se o s:~r~ko deitoral nã.o pt'E!ieris~e a our.rci se~siío JL 5:l, ,ia junti;. meclic:a militar, e1n 
qua.Jq_ue!' na opiniio da. lei e do mírrbtro Curitiba, foi jul:.rado ínc:ap;tz rlo serviço do 
Jayrne om 1805! ~ ! e:x:m·cito. por soffrer de arterio-sclerose 1n-

O qu~ e prcci~o que se note d '1"~ >amca, e curavcl, e, em con:;equencia, pediu rcfo1·m;i. 
em ca~~ alqt!1;1 poui:i.-a junta ser vresídida no quo lhe foi concedida por decreto rle 25 do 
i.lí:t 22 p«lo que ei:e1·crn. ínteri11~1rnente o lr>glt· mesmo mez de »etembro, de :i.ccorrlo c01n. a. 
d.~ presidenr.e c.Jm exclusi10 de tres conse- 1" p<wtc <lo§ l", <i.rt. 9·, <la lei n. li48, de li 
Jhr•i ros. isto ê, pel•J C1Jnselheiro sanVArir:~. u~ agosto lle !832. 
cou1 '-'XcL1sil') tio;; comel\Jeil'Os Roch~l Lim~. O termo de inspecçã.o que :i.nnexa. ao sell 
Cb:·i>tia.no e Esa.ri~to :.r·1cbado. ruquet·i111cnt(), parLJ. mostra.!'." ter si<lo j nlg:i.<lo 

1-:xm~. míni~i>ros du colle111to Tribun:i.L 1:is sem nr,nbuma 1nolcst.ia. e apto para. o sei·viço. 
as '.uti.Jrm11r.'llCS que me cum[H'll dar em obe· nad;l prova por est:1.r a>~ignado por- 0111 só 
ü1~od;~ <>•) ae~ordão de 25 do corL'<Jnte. medico :i.1ljunto Jo exercito, o que não constí-
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tue junta. i\.cct•e;ce que tend.o e!le Oil.i>ci1fo 
no anuo de lc>47, se1·ii. l'et:wmach compubo
riamente no fim do -anno proximo vinilOuro. 
caso re1'erta a l" classe comü pede.» 

A' vista ilesta informaçii.o e a com missão 
de marinha e guerni. 1.ie parecer que se,ja. 
indeferida a pe;;ição 1ló teueutê. l'efvrma.clo 
do exercito acima menciona.do. 

Sala das Gommi~sõC!s, de julho de 1897 .
lliello Rcqa, presideute.-"llarcotino.,lfo1~1«i.-
Jc1·antimo Monteiro. · . 

PARECBR 

:-i. 78-1807 

Indefac o req71erfo1cnca.eo1. fJHC o tl'ltCMe do 
l'C!Ji,iiento de ca ualloria Frtmcisco Xmiier 
do Carmo Jwiior, pede permiss,7n TJf<rt< s~ 

matric,.itat cin um(> tia,< escoto..~ militares d11 
l~1YfJt~btir';(t 1 afiin de ça;iti.n.1u~r os ::·eus e~~
tt<dos. 

A' Comnüss'1.o de ~Io.t'tnh;i. e GuerM. f,\ 
presente o l·e~twrimento do tenente '.lo I• re
g~men to de ca \"aUariu., Fr:Lncisc • :Xu. vi f'!' •iO 
Cn.rmc, .!unior, que pe•~c lhe ~eja per1nitti•\i, 
matricuiar·se em uma t:lus cscoht.S roi!it:llTi> 
do. Republica. ç-j$tO 11ue. ten•lo o cm·~o de in
fant.aria o ca\·n.!l:lria pelo l'cgu!:~md~to dt· 
181'!1. -!es0jn continuar A e>tud"r, afün de 
equiparar u mesmo cur:w, a.o do acmal re;:u
lament-:i. 

O c"mm:md:i.nto ll:L E!;col:i ~'[ílit;1.r •'c~tr. 
Capital, i11··or:t1ando ~obre cscu. pretent/"(o, 
depois ele ou1·ü· a i·f\,pecr.íva congrc~ar;~ ... 
diz qt.w «o supplic:lntc es'..U\lou. s~m ::i.pr•.1· 
veit<~mentn. l'nt [c;si) e 18b(i a,; l" e 2" cu.dei· 
ra.s 110 c:.ii'BD ~le· s.:1a. ;u•rnil peln ?'e+ul~trnenro 
rle lRí'L o sendo crm~idr>!'ar! c> mprovndu . Jic:.JU 
julJihrln e inwr~o no :1rt. ln. <h •'ito rc:;n· 
lamento •lc :874. que é i<lü1itlco .10 a.r·t. 5:3 
elo regufar11r·11t•J uc l1'90. p:-<·sen lmneri~c e111 
vigr)I': o.r·1.i;ro (•ste rp1c uil'J lhe p·rrnitre l'rc 
quf'at:l.r a;; ~ula .. ~ i.los actu\tes J·• l~ :3 · ~l.:inos d1) 

curso ~m-n.l. \-isto ~r.1·i::n <tS. n<pecti1ta~ .:;a
<lrims as ine~mus que ns do l" <JllílO 1lo cut·:-0 
de 1~7-1, que elle jâ. estudou dtl<>S vezes 5ern 
app:·uvaçõe;;. 

Accrescenta. :ümh o mesmo comm:m,lant<?. 
de accorrlo coro :t cit:id~t congreg~1çil.o. · qu~ 
po,r:i riue o pelicional'io priss11 m:itriGular-:;e 
no 2" annc <lo cm·so i;er·al, ~eri1 preciso q no. 
prevb.rnente prest•< ex(lrnc vago das 1n:i.te
ria.s do :.wr.u;;I l" anno. e clepni~ <lc appro;-ad.1.• 
nestes •'ou:s tm-'1 a.ind1i l~e prest;1r m1Vc•s E!X:L
mes vagos do ::1" anno pat·:i man·icula.1:-:;e 
no ~1~). ')). 

Nlo oll'n·~cenilD '~ fl't"°':~fü, e>cu\o,1' do 'Pe· 
ticion;:rio g111·:rntia;: de que elle po,;~o. exer
cei· t:~manl1as uiili~ulLl;vles, a;nd.a ma.i~ p1.ts-

s:tdos 17 a.unas de :1.bandono de escado em 
IJUe aJiás nito colheu re,;u\taa.o. i: a Commi~
sã.o ele pa.rece~ que seja inu~forida. à :sua. :pre-
tenç-.5.o. _ 

Sala da.;; .Commissües. 23de .iulho~de lE97. 
-lletla Rego, presidente e relator.-Ma,rco
lfoo ai"<Ji<ra.-leronymo Mo·n.tciro: 

Vão a impri1uir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 50-1807 

A1ttori:i.< o Go ~erno a abri;· ao Minis:~i·io da 
J1,stiçcr. e Ncyocios [n:,,,-fo1·es um credi:o de 
90:000$. sHpJ!lementa1· ri 'l!erl11i - Diligen· 
ci<~s policiuc.~ - n. i4 do ar!. 2° da lei 
n. ·1:!9 de 10 de dc~embro 1le 1890. 

Em 1\Iensagem de ::ll de ma\o proximo pas
~ado, ,ofü:itou o Sr. Ptesiriente rb. Repnlilic:a 
o credito de \)0:000$ p:ir:i. diligencias !lO!i
dl\es. em ravio de ser insufficieute a consi
gna~ão vo\adu. de l 10:000$'JÚU. 

Ya.~to como 6 o Districto Fed.era.l e innume
ra:; us c;1.ns·1s ;ier-a•lor;i,; de delictos e crimes, 
1rup•)SS!\'el ê ti:x,ir pre,·hmentc o ~u<v.tlum a. 
de:;pcllrlN·-~e com as di!ig~ncias que h<1jam de 
sat· frí&QS no futu1·0 exercicio. no intuito dc
Olt <n·it;u· os :i.coni:ecimento;; ou pur sob ;i. 
:Lc<;ii.o e ;;u<Lrda. da. polidii. o:; delinquentes e 
crtminitSQS. 

~·:i.cto~ lie hcntem 1tns e outros quo ainda. 
cxíg-om :\ muís âcliv .• vigíla.nci ~t, porque 
e:it.en.iem não ~ô com o. ~e~uranç;i. e 
<1u i~:\. coin :1. o•· 1em puhl\ca, como com a con· 
1~rn1.1;iio du uni pt'Oprio n:icíonal de valor e 
11ti1 ::tile recm:l1ec!cla~. pela ~ua prl•pria na
tui·eztt, COl1Jll!l t:1.mente :i. out.ra~ dilií~eneia.~, 
for.;:~ r:i.m a c1•e.,cid:ts des1icza~ quo Sê ele\·a
ra.ni ;'t 111Mi•1 men5a.l de 17:000$uuo. 

Da.Ili, h:L>"cn·lo sid o vota.da •i consb:maciio de 
J lO: ú!Jüf; e :rclw.ndv-se con>nrni!!a ·:i.1.é 31 de 
m;iio a ;u:iim~ de s.;;0011$ . rcstani.m a.penas 
:!3:uuu:). p:1!p;tvelmente rnsutlicientc p-era 
a1·uJ i.r ó. ~ ncct>ssid:i.des do sel'Yiço at~ o fim 
1!0 exercido. 

E cum11ra ter etn vistn que se trata de um 
servi1;0 que deve sm· l'eito no proprio mo· 
1nento ern qnc se fa:t. prociso ; e nisto vae a 
ubrigato1·ied:i.tlo de suj1:.i\'iio its condiçi:ies do 
11leio em que ~e km ,1e ;1gir. as qu:ies o:·di· 
o:i.r·i amen te sii.o desfü vor•a ~-€iS. nii.o só devido 
:L tliffkul•!:des e emba.1· .. ços nawraes, como 
:tm recurs1J5 a:;t11cio . .;o:; ·~111prega•lPS pelos in· 
Llig-lto.dos cl'iminti~us no Í?ltUito de escap:u·em 
íl. :ic.,-ilo da ju;ti•::i; o que tuli:i. (or•:11 a dcs· 
pl~Zti.s \mp;'\J\"bta~ e t•lel'udissimu~. 

A~sini, u Cornmis~ii.o <le Ot\:tirnento. con
COL'lU~ntlo co!Il o e.redito wiicitado é ,[e po.rcce1• 
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que seja. concedido, e :i.present::. o seguinte 
-projcct~ de lei: 

N. !C6 - l89C 

·o Congr esso Nacional resol>e: 
O f'.ongrcsso Nacional resolve: Al't. l •·· l~ícam isentos de· toda.s as contri
Art. l ."E' o Go-,emo·a11tor i.-;i.do ·a abi-ir büiç·~e~ 3.'\u:meira.~. todos o~ m:ichíoismos, 

ao }ltinisteric t\a. Justiç"1 e 'Negocios Int~riores ·mat~:·iaes e nppal'e>1hos qu"- forem · i1npor:ta- · 
o cr edito de 90: 0008, supplcmenfar à ver lia·- · dos no Est<\•1o rlo Rio G:·a1ide do SuL para. 
Difürencias policia.cs - n. 14 do · nrt. 20d~. comtrucção e estabelecimento de illuininação 
l ei n. 429, de IQ ~de dezeml.•t'O de 1891), e!Tcc- electrfoa. a.uasteciirnento d!'! agua, ca.na lisa
tu:i.n!lo parti isso as necess.'1.rias opera.('.Ões de ção de esgotos e limpeza publica <la cidade 
credito. •lc Jaguarõ.o. 

Art. 2. •· Re,·ogam-se as disposições em :\1·t •. 2. • Fie<l tLUtorisado o Govei•no·n. con-
coutrario. cede1· este;; mesmos f:worcs em condições 

Sala. d::i.s Commissües, 23 de ju\llo ele 1591. iuent ica.s qu;indo forem r ... qu<>1·idos peJ:i.s cor
. -F•11rici.<co l'eigtt, in·esidente _ _: F. P, Jlay- poraçües municipt'l.'.'S do:; Esta·!os da União. 
~·i;ih, relator. - A l!gtisto Mcmtt.>ne!Jro.- Pau- Art . 3." Re1·og:i.m-se ás disposições em 
lin o de Sou;;a :T!mior.- LHi~ .\dot1;ho.- Jii- coni.r-.i.rio . 
9Hal Pcnutm!mco. - BeLisa1·fo de ~ou.;a S. R- -Sala das sessões, 17 de out ubr<> de 

!S9i ."- Ca.-.•iano do _,_Ya.sr;iou:nlo,_;_ ,lfai·ç al de 
Es«abar. - Percini ela fosta .• - ;cicto·rino Jlon· 
t<Jfro. - V,•spa.>ia>ln J.e .'J.tbuq•rc,-qitc. - Fo1i$eea 
Gui,,,<w i;cs .- l'in10 da Rocha.- Riuid1t1:ia 
Co1Têa. -:-Jfa1·tins Cosia J1rnio;- . 

N . 51 -189i 

J.<e;<ta de tod<ts as c~n11-ib11içõe.< a<li!anei1·as to
dos 'JS inacliinismo.<, materiae.~ e appan:lhn_. 
que fo'l'Cttt i mpo>:tados 11 0 Estado do Rio 
Grande do Sitl pm·a coast;·1<cç(1o e est<1l1ele
cimeato de illuminaçr<o e/cctric:a e 0 11. t i"O.• 

sen!i ço.< do. cida,fe </e l1C,'ft1<t't"<To e rl.i ou ,ras 
pro1•idC>IOias,co;n pnrece-r r.»llnrrio da Cu,,1· 
missão ele Fa;enda e lnclw:ria · 

l'!!OJ~CTO 'foi. 161) -1896 

N. 52 - 1897 

Cor.cede"· D. Eupltr-tJ.sfo 1Jelfi.1ia C. Lacerda, 
dm)a do ex-coUcctor .To1To Pattlr> de L acerda, 
o pcrd11o rlos )li""'" fo.~ da rU~ido. em guc o 

. fallei;ido nwrirlo ficuH o.lcançmlo )~tra com a 
Fa;cmla P uúlic'' · · 

A' Commis~ão de Fa~enda. e lodusr-ría foi A' Commis~ilo de F<1zen1ln e lmlrtstria. (oi 
pre$Cllte o projncto n. lli6 •lc 189S. e sobre o prcsc11te o req ue1·lm•.1nw de D. Eu plw:osia. Dti!
seu conteúdo pa.s~a. eUa. a eJC.por a sua. opi- dnu. d.e L;i.cer1l:<. iesident" na <~ida1le da Con
nião. cciç:io do Serró, E:>tado 1!c iWinas Ger-a.e.~, em 

Tratn-se de uma. isenção de rlireitos de lm- l) t1c 11e•\e perdão 1li1s 1wemiir.; ,111 dividu. <lo seu 
port.acão para. os mach inismos. materi:i.cs e füt:ecido 111;iri<io. qu•~ ficou a.h::an~atlo p:i.rn. 
nppare!110~ dcstin;•<los a ,;e1·•iços municip;ics i;,, 111 a. F'azen•la Publi<::i. .::om .. 1 colle<:tor 1las 
11a cidwle tle Jaguo:-ilo, no Rio Gt'.i.n•le :1u Rm·b s uo u1u:iicip io ,ta. (.À)nceiÇiio J o :-;erro. 
Su l. Funda111cnt.a. a. peticiomi r ia. o $1'U requeri-

Pens:i. a Commissüo que, attenta. a disi;ri- rn~nto com div-eroos •1ttest.'1.dos de pe~soas 
minaç;1o 1le rendas csvl.belecida pel;L Repu- qualifl.ca1ta.s nt• loga r. abúnando o procedi-

' lllica.,-nii.o $C justificam em. geral a.s isenr;ões roent.o cori'l!cto e a vid:\ regulai• do sou faile
<le ~-ontribuicües aduaneiras solicitatlas pelos cido m:,ri1lo o ex·col!ector J0;1.o Pnulo ,1e L:i.· 
Estarlos e 11elos muuicipir.s, devendo cada. um i;ertla., que 11[0 coni;ot'l.'eu para. o alcance ein 
delles concorrer com o seu g uan1ia.1 P.'\ra as qm~ ficou pa1·a com a F;izenda. Pulilic;i., senão 
renr1as publicas: No caso vertente, são ser- r'clo facto de ter sido :iccommettillo ~!e m o
>iços franca.mente municipaes esses, pa1·a os lc~ti ,. gl'a •·e uuraJli.e o exerch;io 1\0 cargo. 
ouaes é solicitado o fayor. e não par2ce á Pelos r1oc umento:,: aprrsenbdos. Yê-se que o 
Commissão ~ue a União ilern. concon·er com pri nci pal ,1:i c1ívirla impm•ta f'tU q natro con to:; 
paI'.te de seus cre•1itos para semelbii.nte or- '1••tecenros e e;i ncoent:::.. í:til ~et~<:c ntos e vin te e 
dem ,;e emprehendimerüos. u0 ,-\l 1·c is (4:i50$7:!9). irnpui·tan<lo t•>' ju1·os 

Por i ~>o. 6 a Commi.<são de prir~cer C}UC al~ :iuttil.i1'0 de 1 ~9c) eln nrn eonto tl<•·''·'C1J11tos 
não oej tJ. ::tdo1•tado o Pl"(•.iecto n, 160 de lS:iü. •.i T.t' ínt:l. e ti-e> rr.il e se.focelltú$ e se t euta c 

:'a!f, tlas Commisstl.'.·s. ~::. de julho de 180í . , 1,is n:i~ 1 i :g3:~7G); devendo hoje a tting1r a. 
- ./1Jü o .-t""ª '1º 2\"c;m. iir t!siueutc. - Joiio rnuiio ru~i s. 
P:r."/i.; l'oÚ•!icras_ t'e_iàto"r . - KíJv:•eir<~ J-u-1 P1n• um:i. ccr i.iilií.o do escrivão 01: .01·ph5.•>1:'. 
l'l1<;r. - Piahei:r,, J,,, .. a·,- . - .R1Jtlny,,.cs F c.:1·- c1ml1P.m vind;t n o· x-eq'\1.e.-1mento, v t:- se qu o· 
'i'•a1<>l<Js . - 1'.:ile;i tl.: Mi:tte.:-e::;. o moute-mór do:; l>i!nsdeixado:; em i n veuta.ri t1 
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pelo ex..colle::t.or im'porta. em seis contoS-se
. tecentos e qu11ren\:>. e nove mil reis, não em 
dinheil·o. musem. !}ens sujeitos a liciuida~ão. 

A Comrnissão qe Fazenda e Jodustria., con· 
siderando que é de vancagein para a. Fazenda 
Publica l'eceber o capital ria divida . . sem os 
embaraços e difilculdades, ·de uina. liquida.<-ão 
de bens;-que podia aliás dar prejuizo, é de 
pa.re(!er que ~e-ja.m perdoados · os premios e 
adoJ.>tado o seguinte pro~ecto : · 

. O Congresso N_a.cional resolve: 
1\.rt. J ." Fica. concedirla. a D. Euphr:1sia. Del· 

fina do Lacerda. v iu"ª do cx -collector João 
Paulo de Lacerda, o perdão dos premies da 
dh·ida em .que o seu f;i.l!ecitlo marido ficou 
alcançado para com a. Fa:zen.Ja PuLlica.. 

Art . 2. 0 Revoga.m-se as disposições cm con
trario. 

Sala. dassessões,22. · rle julho de 1891.
l oao A.u,qusto ]Seiva, presidente . - Tclles de 
lr[ene:;es. i•eiator. - R od1·igues Fernaiules.
P inheiro :Tu.nio1'. - Nogueira Juníor. - 106.0 
Pandict Ca.lOfjenr.s . 

ao snb·director da locomoção da Estra<h de ' · · 
Fcrl'O _Ce.nti·al do Brazi!, engea'heira Eduordo . 
Ckud10 d:i. Silva., seis me1.es dl'- licença, sem 
>encimeni.os. pa.1-a. tr3.far de sua. saude a con-
tar de 9 de ru~1io do con·eoie aono ; 

Dbcussão unica do projecto n. 48. de 1807, 
autorisn.ndo · o Governo a conceder a. Candido 
Guedes · Chagas; cooferente da Alfandega. da 
Dabi:.1., proroga ('.ão da liqenç:a, em .cujo gozo 
~e acba, por um auno e . corn ordena.Cio, afim 
de katal' de sua saude ouàc lhe convier ; 

2" parte ás 3 horas ou antes: 
Continua~!ào da 3' diseus;ão <lo p rojecto 

n. 176, de 1$96, reformando o Codigo Penal. 
Levanta-se a sessão ás 4 hol'as e 40 minu

tos. 

A.C'l'A E~! 2( DE JV'L!IO D:E l 897 

Presidencia do Sr. Arthur Rios 

os.-. P~:esideute _Não ba.vendo Ao me io-dia procede-se á chamacfa.,:). qual 
d · t t d - L respondem os Srs . Arthur Rios Julio de 

na :i. lllB.lS ª ra :tr. esigno para. aman ~ '' Mello, A.lv:i.l'es Rubião. S\lva 1•~. ~-1z, Ga"los 
seguinte ordem do dia : · """" ' illa.rcell1110, Amorim Figueira.. Pedl·o Cher-

1" p;irte, atê 3 horas dti. ui.rele: mont. Thcotonio de Britto, Urbano Santos -
Continuação da. discu$sií.•l uni()3. do parecer Edup.rdo Ben•ed.o·. Henrique Vo.lladares Tho: 

n. 32 A, de 1897. sobre a r.menrla o:trerecid:i. rn:i.z Accio1y, ~Iarinho de Andrade, AJgu.sto 
na 2• direuss-:io do projeclo u . :::2 A, rleste Se>_ero, Ta.v~1'CS de Lyra. Francisco Gurgel, 
anno. que fi '.'ti'I. as forças de terra p~ra o exer· lose Peregr11JG, Coelho Cintra, Barbosa. Lima, 
ciclo de 1898: Rocha Cavalco.nei, Seabra. Ma.noel Caet:i.no 

2" discuss:1o do projecto n. 47, de 1897, Tolentiuo dos Santos, Torquato Moreira J~ 
pr ovidenciando sobre o p1oee11chimento dos Mur tinho. Augusto de Vasconcellos ' aaul 
clnros cxi8te11tcs na forca.mvnl; !3aJ·roso: Beli.sar io ~e Souza.. Nilo P;çanba, 

Discussii.o uoica. do. prnjcceo n. 46,. de 1897, Le~nel ... oret1. Paulino de Souza Junioi· , Al
emenrl;i. rlo Senado ao proje<it.o n~ 12 B de ~e1dn. Gomes, 1Iendes Pimentel, João Luiz. 
189G 11:\ Gamam dos Oepu t.trlo~. que conce•!e \·a z ue !lfello, lldefonso Alvim, Luiz Detsi 
aos alnmnos elo curso superior dlls Fnculdo.- Gon.:;:1l"es Ra.rnos. Ah•o.1'0 Botelho Leanei 
rles de Direir.o, milh-iculados antes ila lei l1í! l10, Ferr<1im Pil:es. RodGl:pho Ab~u. Ga
ri. 314. de ;;o de our.n l.>1·0 de 1895, 0 gozo das lea.o. Garvalllal, c.>-rauadeiro Guimaril.es, Costa · 
l·egali:l.s da. lcgisl:i.ção il.nlerior ; Jumor, Adotpho Gordo, Fe1•nando. Prestes 

D iscu~são nnica do project_o n _ 42, de 189í, Eduardo .da Fonsee:i.. Fro.oclsco Glice1·io Ro: 
emendas do Senado a.o proJecto n . 33 e, de dolpbo Mil-anda, Ovidío J\ora.ntes Alv~s de 
l S9õ, da C>.ma:i•a e.los Deputa.'1 os, · que i•eco- Cas~ro. Luii Adolpbo, Xavier do Vali e · Alen
n lLecc como de caractel' o!Ticial os exames ve- car Guimarães, Paul:\ Ramos. Franci~co To-

. rifica.dos no Lycco do Agronomia e Veterina~ lent ino, Pedro Ferreira, Plh.iio G.'.1$do, Guil
ría. de Pelotas. na. Academia. de Commercio lon, Marçal E;:cobar, POSSidonio da Cunha . 
rle .Juiz •le F0m. e nos estlbelecimeotos con- 1.<r,1ncisco Alencastro, Victorino Monteiro 
gene~·es •los lle 1na.i~ E~tatlos ; ".espa.sia.no de.Albuquerque, Py Crespo e Cas: 

l ~ discussio •1o pr~jecto n. ~7 A. de 18117 de· s1ano do Nascl.Illen to. 
cl:t1~:nclo iscntn.:o ele eunti·H1t1i1· cnm 111n dia d9 Deixam do comp:trecel.' corn C..'lUSa. particl
i<Oldo. m··!1.,11lmcntc. p:1T:i o Asylo <le lnV<t!i· pad::L o~ S:":i. fünseetL Portd!a. Carlos rle No
dos'. ::;• !>1·aç;~-; c:l.o lin;taJha? . ele inl\l.nta~a de vaeil: Silvcrio ~ery. Serz1~follo Corrê."\, Luiz 
rr.ar1:,ll,1. ~lo cr11pf) ae _oíltc1ae!'. mar ml1e1ros e l)om1ngue~. RMrigue.- Fe1·n<1.nn<Js, Guedel1ui. 
do '~" 1na~rnbe1~·0.s nac1onae.;; ; Motuii:o, M«rcos de Atti.ujo, Pedro Borges 
D 1>:1~1 •s..«w umca do prOJCcLo !l· 2·"l, de 1897, Tort·es l'vrttJgal. João Lope.~. Frederico .Bar:.: 

a.utor :saudo o Pode1· Execut ivo a eoncctle.t ges, Coellio Lisboa, Euc!ide$ Malta, José Ma
c,,n,.~3 V , IU 67 
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riano.. Herculano Bandeira, Neiva, Milton, na 2•1 discussão rlo projecto n. 32, deste anno, 
Aristides de Queiroz, Amphilophio, João que fixa as forças de terra para o exercício 
Dantas Filho, Jeronymo Monteiro, Oscar Go- de 1898 ; 
doy, Alciw1o Guanabara, Juli o Santos, Ponce l ª discussão do projecto n . .47, de 1897, 
de Leon, Antero Botelho, Francisco Veiga, providenciando sobre o preenchimento dos 
Antonio Zacarias, Matta Machado, Nogueira claros existentes na força naval; 
Junior. Manoel Fulgencio, Oliveira Braga, Discussão unica do projecto n. 46, de 1897, 
Alfredo Ellis, Urbano de Gouvêa, Mello Rego, emenda do Senado ao projecto n. 12 B, de 
Brazilio da .Luz, Leoncio Corrêa, Lauro 1896, da Gamara dos Deputados, que concede 
Müller, Martins Costa, Apparicio Mariense e aos alumnos do curso superior das Faculdades 
Azevedo Sodré. de Direito, matriculados antes da lei n. 314, 

E sem causa os Srs. Albuquerque serejo, ele 30 de outubro de 1895, o gozo das regalias 
Augusto Montenegro, Matta 8acellar, Anisio da leg.islação anterior; 
de Abreu, Elias Martins, Bezerril Fontenelle, . Discussão unica do projecto n. 42, de 1897, 
Idelfonso Lima, Francisco Sá, Trinúade, emendas do Senado ao projecto n 33 C, de 
Appolouio Zenaydes, Ermirio Coutinho, Tei- 1896, da Gamara dos Deputados, que reco
xeira de Sá, Affonso Costa, João Vieira, Pe- nhece como de caracter official os exames ve
reira de Lyra, Malaquias .Gonçalves, Martins rificados no Lycêo de Agronomia e Veteri
Junior, Cornelio da Fonseca., Moreira Alves, naria de Pelotas, na Academia de Commercio 
Miguel Pernambuco, Juvencio de Aguiar, de Juiz de Fóra e nos estabelecimentos conge
João de Siqueira, Angelo Neto, Arthur · Pei- neres dos demais Estados; 
xoto, Araujo Góes, Geminiano Brazil, Olym- l" discussão do projecto n. 27 A, de 1897, 
pio de Campos, Felisbello Freire, Rodrigues declarando isentas de contribuir com u m dia 
Doria, Jayme Villas-Boas, Castro Rebello, de soldo, mensalmente, para o Asylo de In
Tosta,Francisco Sodré,EugenioTourinho, Paula validos, as praças do batalhão de infantaria 
Guimarães, Vergne de Abreu, Adalberto de marinha, do cor po de officiaes marinheiros 
Gu imarães Leovegildo Filg ueiras, Rodrigues e do de marinheiros nacionaes; 

· Lima, Eduardo Ramos, Paranhos Montenegro, Discussão unica do projecto n. 24, de 1897, 
Marcolino Moura, Galdino Loreto, Pinheiro autorizando o Poder Executivo a conceder ao 
Junior, Heredia dB Sá; Xavier da Silveira, sub-director da locomoção da Estrada rle Ferro 
Irineu Machado, Timotheo da Co5ta, Felippe Central do Brazil, engenheiro Eduardo Clau· 
Cardoso, Pereira dos Santos, Erico Coelho, Al- dio da Silva, seis mezes de licença, sem ven
ves de Brito,Silva Castro, Agostinho Vidal,EJ cimentos, para·tratar de sua saude a contar 
nesto Brazilio, Deocleciano de Souza, Barros de 9 maio do corrente anno ; 
Franco Junior, Bernardo Dias, Urbano Marcon- Discussão unica rlo projecto n. 43, de 1897, 
des, Camµolina, Mayrink, Calogeras , Car- autorizando o Governo a conceder a Caudido 
valho Mourão, Monteiro de Barros, Alfredo Guedes Chagas, conferente da Alfandega da 
Pinto, Octaviano de Brito, Lamounier Godo- Bahia, prorogação da licença, em cujo gozo 
fredo, Cupe1·tino Siqueira, Augusto Cle- se acha, por um ·anno e com ordenado, afim 
mentino, Telles de Menezes, Theotonio de de tratar de sua saude onde lhe convier ; 
Magalhães, Artbur Torres, Lindolpho Cae- 2° parte, ás 3 horas, ou antes: 
tano, Ecluardo Pimentel, Olegario Maciel, Continuação da 3ª discussão do projecto 
Rodolpho Paixão, PaduaRezende, L,1 martine, n. 176, de 1896, reformado 0 Codigo Penal. 
Luiz Flaquer, Casemiro da Rocha, Domingues 
de Castro, Gustavo Godoy, Bueno de Andrada, 
Cesi\rio de Freitas, Paulino Carlos, Lucas 
de Barros, Arthur Diederichsen,Hermenegildo 
de Moraes, Caracciolo, Larnenha Lins, lUva-
dia Corrêa, Pinto dii, Rocha e Campos Car
tfor . 

O §r. Presidente - Responderam 
á chamada apenas 67 Srs . Deputados . Hoje 
não ha sessão. Convido ás Commissões Per 
manentes a se reunirem para tratar dos tra
balhos que lhes estão affectos. Designo para 
segunda-feira, 26 do corrente, a seguinte 
ordem do dia : 

l" parte, até 3 horas da tarde: 
Continuação da discussão unica do parecer 

n. 32 A, de 1897, sobre a emenda offerecida 

56a SESSÃO EM. 26 DE JULHO DE --1897 

Presidencia dos Srs . Arthur Rios (presidente ) 
Fonseca Portella (2° vice-presidente), Jiilio 
de Mello (2° secretario) e Vaz de Mello ( 1° 
vice-presidente). 

40 meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs . Arthur Rios, Julio de 
Mello, Carlos de Novaes, Alvares Hubião, 
Silva Mariz, Albuquerque Serejo, Rodrigues 
Fernandes , Guedelha Mourão, Eduardo de 
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Berrêdo,_Iíenrique :'i'alladares, Pedro Borges, smncin. de quente ·i:fóje o numero maximo 
i\l<irinhô 1!e Andr:i.de. Augusto Severo. Ta- foi de I .200. parecendo não Cünvir na actua
"V<1:res de Lyra, Franéisco Gmgel, José Pe!'e-. lidade pa,;sar deste numero a_ mais d.o dobro, 
grino, Teixeira de. Sá., Angelo Neto, Ara.uJo sqmndo se estipula na cme11ila. · 
Góes. Felisbello Fr·eire. Rodrigues Duria. s~"- Sr. presidente, creio não haver esta diffi· 
bra, Millon, l:!'ranci~co Sodre, l\Ianocl Cae- culd:uie para que :i. maioriancceite o. emé'nda 
to.no, Eu:;enio Tourinho, Amphilophio, To- apr~ent:l.da, porquanto consfdero a mais 
lentino elos San.tos, Pinheiro Junior. Jose novadessas disposições que, ti:-ansrormadas:'.. 
Murtínho, Hel'edia. ae·sf1, Timoteo da Costa., em lei, o S_r. P1·esidente da Repuolíca não , 
Augusto ó.e Vasconcellus, Belisa.rio ele Souza,. executara. ·· 
Leonel. Loreti, Silva ~astro, Julio Sa.ntqs, A: emenda diz: ate 3;000 praças . 

. _Calogeras, ,~lmeida. Gomes,-João LJlfa, Car- s.· Ex. pôde contentar-se. com 1.000, SOO, 
v'.1-lho M?urao. __ _vaz de Mello. llde1onso .~l- ou mesmo. como na actualidade, com pouco 
vi~. Lmz De:t,1. ~onçalves &imos, Franci_~co mafa tlc 500 alumno~. pracas de _pret. Nestas 
·"Veiga, AJfreclo Pmto, Oc1a.v_1ano <le ·Bnto, conrlições, não deve haver _por. parte da maio
Alvaro Uotelllo, Leonel F1lllo, . Rodolpllo ri~ 0 receio d•) elevar-~ a nossa. despeza- nesta. 
Abre_u, Telles d!' 1~enezes: Tne_otomo da Ma.- vel'b~, -porque estou certo que· nas, condições 
ga.lhaes, Mnnoe1 ~ ulgcncw, Lmdo~pha C~c- actua.es não é facil elevar o numero de a.tu
tano~ Eduardo Ptrne~td_. Olega.no Maciel, mnos até aque"llequea. emenda estipula.. Uma 
Ga;leao Carva.ll:al, Ca.s~m1ro. da Rocha., Do- vez. porem. que se cngita de reforrna.1• o rega
mm~es de Castro, Gusr.avo Godoy, Costa. lamento dos estabelecimentos de ensino mi· 
Junior, Arlolpho Gnrdo, Ferm1ndo PresLe~. lit:u pal'ece-me conveniente a ~cceitaçü.o de 
~ucas d~ .Ba~l'os, Edmundo d~ Fon~eca, F;;a~- eme~das po,ra. que. adopta.do novo regula
c1sco G~1corio, . i:ouo.lph~~ t.~iJ:'ano.~, ~: ,d.t? mento. o governo disponha das autorizações 
Abr-antes, J\lenc_;.u GUllilaute~, Lau1 o ~lulle1, lega.e,;, pa.ra. pi•een~hel' os Jogares que roi:-em 
Paula Ramos. Francisco_ Tolcntmo. Guillon, creo.dos ou podel'e1n sel-o, nesses divel'dos es-
J.~arçal Escobar, "~.ppar:cto M:n•1e1:;e, ~~t~n- tabelecimeutos de <:>nsino. · 
cisco Alencas~ro,} ict)rino Mont::_ll·o, • mt_o Digo isto, po1·que é taútbem pensamento do 
d_a. Roclla,r Vespa~;,ino de .'1.lbuqu~~que e Ca~- illu~t.re Deputado ]JO:r Pernambuco augmen-
s1ano do Nascune.it·J. t:u: o numero •'e estabelecimentos de ensino, 

Abre-se ;i. s~s~ão. r,11•nia.nrlo assim ma.ior numero de viveiros 
São li•las e i;em (leoa.te ap[ll'DTadns as actu:: que devam for:1ecer o pessoal apto. compe-

das sessões do dia. ~;) e 24 do corrente. Lente, habilitado e instruido,que venha com

PRt:.lEmA PARTE DA ORDE~ DO i:IA 

pensar tle "li;um modo tHJUelle que é obtido 
pelos meios víolenr.os do recrutamento fm•
~-allo. q uc se t<,rn posto em pratica.. 

, . . ... - ._ ~ l"ão posso compi·ehendel' .portan\o, Sr. pN-
~ annunc;a~a. a º~~nbnua~u.o d.ª-diocus~.º • sidente, a ra.zf•o do qualiticati•o de injusta, 

untca. do pa1ec?r n. 3- A, de_lSJ1, so~ce., darto a e.~ta emenda. 
ememhi olforccu.la na :2" thscus•uo e.lo prr.~iccto 
n. 3~, deste anno. que fixa as 1\>:•c;as de terra, 
par-.i. o oxei·ciciu de 1898. 

Nns Escolas Milit.1.l'es matricula-se quem 
quel'. Ou vindo das fileiras do exercito, ou 
e.rlmittido o pa.iza.no que a>sonta pi·a.r;.:i. nin

o sr-. P:·e"'ic!cat.e-Tern. a plh\'l'a. guein alli se matricula sinüo voluntaria.-
o Sr. Henrique \'1Lllo.da.res. mente· 

Não ha, pois, otrensa. a·o direito de quem 
O §i.·. l:lllc:on:·iq ue Vn H:.u]~u-e!" quer não se o1Tende, a justi('a.. Portanto, nii.o 

-Sr. ptesiilente. vculw tomar pnrr.e neste e injusta a disposição contida n3. emenda pro
deba.te, acud.inrlo o.o ap1)cllc que me foi feito pOSUL. Porquanto o meio apresentado para 
i1elo horm1.do rela.tor do pu.i·~cel" que se dis- preencher os cla1·os 110 e:s:ercito. pôde-se affir
cutc, o mustl'C Deimtauo pefa Bahi:i.. mar que tle algum modo vem satisfazer, por-

A emenda api:-es1:ntada pelo meu .illustre quanto ~i tivermos a infelicid(tde de entra.i:
collega. da opposição, 0 nobre Deputado por e111 mais alguma. ll;lta, em que ~eja. precis_o 
Pet·na.mbuco, ileu l•Jg"étr a. que 0 illustJ·e rela.- r~carrer ao . patriot;~rno ~a moc1da.de bra:z~
tor vie>se qua.lifical-a de in;usta., p.;rque se leLra, encontrar-~.e -.1ao ah1 nas escolas m1h·· 
cogita com sua. disposição de obter um meio t.:;res ess~ e!em~ntos n~cessar1os, rlos q~aes 
fa.cil de prPencher os claro8 rln exercito. o nito se pod~ rluv1dar. mao grado a~ suspeitas 
illmtre 1·~Ja1 or lcrnu mu.ito longo 0 pcrn~a- que por al11 ~e tenham le\·a.11tado mfundada-
1m~uto contiuo na emenrJ::i.. ! mente· 

A' pdmei1-.t vi;;ta póde p;irecer <:x:1;:-g-eni.i.!o O St~. Ju1.to D~s SA;o.;:r:os - D:"t-me Liceni;a. 
o numero de :3.00IJ alttmuos P"t-a. as Escr)l;\,, p:m1 um apa1·te. :\ Escol:t 11ilitar não é só 
.Militares tlti Republicil. e isto pela circnm- :po.r::i. o prep:•ro d~ oliicfaes 1 Póde o governo 
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· tir:i:r da.Ili :prac;<i.s para preencher os ela ros do 
e:x:ercito 1 · . 

o·su.. HE.NR1QwE VALT.AT•A!Úi:s-0 )!O"l'el'JlO 
. ··em uma eme1·gel!cia clada pôde · lanca.r ru~o 

'do'pessoal <las e;;cclas, mani.lando su~peud••r 
as aulas e fazendo com qiie es:>es alumnos 
-.vão para os bafalhões no caso ee difilculdaúe 
em que·n Republica. se encnntr-e. ?oi o que 
fez o Marechal Floriano no tempo à:1 reYl'll~ 
de 6 de setembro; foi o que se fez na Escola cio 
Rio Grandepor<JCcasiii.o do. ult\mn. re.votução. 
e foi mesmo o que se fez por occasifül da 
guerra. do Pa.ragua.y. · 

O S1~. J1n.10 l'.lOs S,\.l'iTOS-Está nos e::tniu
tos da &;!,,'Olli. ('~Ue . o liOYerno poss;l b:i.er 
isto? 

O Stt. HE:"R!QüE VALU.O.\RES - !:'\ão e.iá 
nos estatutos da.;; escola.•. porq11e o l'eguk1-
m.en.t o não pôde cogitar disto. 

o SR. Jt;LIO DOS SAXTi'>S-Logo. o alumno 
que se mat ricula não pó<:le da.Ui s:\hir :Hlm 
acabar o seu curso. 

O S1~- HE:"ltlQUE VALL,w,ums - O regul:t
mento das Escolas ~lilit:.i.r.~s nã.o póce co~i
ta.r desse processo da. 1·etirad:i. dos a.luurno~ 
desses estabelecimentos. p<..•rq 1ni.nt-.1 ist11 n[lr. 
tem relação com o a;;sumiJtll pr,1priamente do 
regulamento. Mas o goveruo pela faculdade 
que 1be dão us leis pótle reLit-~1-os para con
stituir meios de tlefesa neste ou naqutllc 
:ponto, onde se "tornm·em precisos, tendo cm 
vista. o bem (h Republic.~ . 

O que 1ai-se nece>sàl'io ê que ell~ ju;titiq1:0 
esse ;;eu a.cto e que po..- mo li"º frb·olo (Ili 
insignificante não ;-ó. afastar d~1:; cscoln~ 
aquelles que cs1.;.1o cur:>ando-as e procu;·anilo 
eonquista.r as llabil!ta ~:f><.'s q ue !hes dão di· 
rei to ao accessü, as promoçcies. 

O Stt. Ji;r..ro nos S.-\~Tos-E' por i;;to que 
digo que não ê meio r::ormal. . 

O SR. HE."\"!lIQUE V AI.LAOA!:E:S - ~1o:mn.l , 
nli.o ; mas é lega.! e ao em ;:.:m to não ;;e pótlc, 
di~er o mesmo do meio de r1uc o ;.:-ovemo !6111 
bnça.~lo mão, fazen1lo o rccrut.amcnto e ern 
geral indo buscar o que ha. de ínfimo n n. 
nossa sociedade, a sua l'3.lé. para ir compôr 
o exercito._.Sr. i:>resiclente, o numero fi:xado 
act"Jalmente -pa.ra. as escolo..s miHtl.res 1oí de 
I.200 

o SR. GmLLON - Destes 1.200, clous ter
ços talvez saiam do proprio e:xercito. 

O SR. HE!'IRIQUE V,\LLADAP..ES-0 ;;o"l'eroo, 
por portaria (.]ll 22 ne novembl'o de 189G. rlís
tribuiu as 1.200 praças, que ú<Jvi:m\ :;er ioa.
triculudas nu..q e<cola.~ IDilr tar·es no coumt.! 
anno. do seguinte mo<lo: nu. escola ci:.• C:.pl· 
tal 445. na •lo Cea1ú 42.'J, nn. do Rio Gr:u1rle 
do Sul 330; mai.s tarde, por portaJ'ja de 2 tle 
ja.neiro deste anuo, re•luziu o nume1·0 de 

alumnos cJ;:i. cscol::i, do Rio Grande do S11 l a 
250 pI·aç:is. ficand.o a~:;im o numet•o de Ll20 . · 
pr;iç;is·alumno~ das escoras mllit:u·es_. . _ 

St'. presld(!nte , ane.lysan(!-0 ~sw. rl1strlbU1-
çüo, ;-ei·-sc-ha. que mi. Escola do Cea.râ. o 
n umcro ele 425 plide ser ainc1a wais elev;i.do, 
poi-que nê.o ll;i. 1nternu.to e CQmprehende'.se 
que . . c1esde que se possa fazer o serv1co do 
ensino, tendo. em ,·jsla o numero qne deve 
eornpür ca.da uma das turmas das di1Ierentes 
au las. nfio ha inconveniente em levar mais 
lonb'1' es;;t1 numero. Na escola rla Capita! o. 
n umei-•· 44-'i. dado este :mno. ja foi, creio que 
c m 18::<3. :1Jém .:e l'>OO. e nesse tempo em otiri· 
,!t:l.ror h o b:,,.rn:.to tamhem JX•I'll. os o!iiciaes; 
j1t.>$S(J affi:·n)fH' qn~ li?. aC(ºf!InlUoclttçUe~ Stllli
•.:ienics ix-ra. que :-,e f)O.Ssa. a.Ug!nentar tam::em 
nes;:;;~ Es~"C'là ~! il 11.;.• 1· C• nmnero tle a.lumnos. 
Nu E;col:l do Rio G1·~:?de do Sul. o interoa:ro 
n.:io compo:·tc1. gra::1de l.i.:'mero de alu1nnos ;) 
mesmo .. •ssc t!e 330, qu:; o ;;overuo tixou o 
anno passa.elo, se1·ia tX~g.•rado. e por isso 
elle rc:!m.iu ma.is t1rJe a. 250. il!as alli 
rnc.;;roo tivo occasião de comw:>.odar aquella. 
escol:· •. quando havia um:t pal'te :!•: alurooos 
em externato e outn1 p..'l.rte em i;,tcrnato, e 
nent:um p·~-cJ 111zo result:ova, nem l''I»L a ad· 
1tdni$1,ruç~o, Eem para o ensino. ncl!T. mesmo 
n::1·n. :1 disc\olina., norquanto em occasi~o bem 
•'!iiricit, qu<Íl a dã. l'evolta da lloulha 1.i.1 Rio 
Gr-:!.nd:i do Sul, mi.o cDco:!tre1 a menor- <1.ifil· 
culd.::t!e. pelri facto de esta1•em u11s em :nte1·-
11:i w e omro:s em exu,rn:itO . Comprebeol~e-te 
qul'\ o cx<ernato t.ambem facil ita :i. certo 
n11:nero 11c alumnos-pl'aça:>de pl'ct mot•:n•em 
corn ~u~ fo.miiias. pe;duluo ~1.s;;im mais fü
cllmente maur.er-~e e «<UXilia.r tlealgum 1uodo 
;'.l; suas familias. 

Sr. l>re,;jcl~ntt', ?lfü> in:;;i;;t irei pa.t'll. illUSlrar 
que nenll!.11n í:icon,·enieuie reo;ulta z·:~ da 
ar!op\iio •1esrn. emenda. mnto mai:; que ella é 
1:i.c11 lõa tiva . o !!overno u~arà. r111 llfi O 11a a.u
to:-iz.-iç;1o c a:::U:~1rdar:!. a mo•1 i ficação do ;ici.ua.l 
1•1,g:ulamento para ver o quci tem tle a.pro
veir.ar llesw. dispo~i~ii.o . ist» é, qua.l o pes...:oal 
que no arino prvximo futuro deverã. mi~ndar 
p:1.1·a a~ E:!<:ola.;; Militares. Como memb ro da 
opposiç[o, ni!.o estnu no meu papel, votando 
uma ttutoriiação <J.O governo que não me 
merece confian~a; mas trata·se aqui de uma 
conc~ssão de tal ordem que com ell:L pellso 
não dever làzer :politica. O governo fica ar
mado da a.utoriza.çã.o para elevar o numero 
de atum nos do.s escolas o usar:i. delln. ou não, 
mas }iondu-a em p1·:~tica não encoot1a1·il. por 
i~~o oh:$taculos 1Ja1·.i. manter-:;e no Sfü pusto, 
deuCl'o da lei. 

1.J)t SR. ;)EPv1'AW - M:;.s a qucsi:.fu:i 1inun
ceira 1 

o Sit. HE.'iRIQUE VALLADARES - A questão 
financeira 1 Vou mostl'al' que ts.mbem ha um 
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meio de conciliar. V. Ex. não ignora. Sr. pre· 1 Portanto. parece que S. Ex., o Sr. Presi· 
sidente, que o prqjecto de fixação de força:>, dente da. Republica., niio que!', procedendo de" 
ora em discussão, consig-na. 28.UOO homens a.ccor·clo com a.qui1.lo que tem atfü·mado, fo.~er 
pai:-::i. a comp,.,si•;jto dt.! ex~r-cito ps;·maneu. r.e no l côl"les ll"-5 despezas, m•q. uillo 11ue o Congre .. s· so 
a.uno de 1898. rrnmefü esse fixado para o tem d<:terminado. , 
act~~ll e':<~.11cfoío, ?1ª~ o orr;.i.inento cu_!i:>ignu o SR. MELr.o !iEG'o.-...Accuso ao Mínistro da 
velha ape.ia.s pa1a __ 0.000 homens. Guerra. · . · · 

P1:1ra esse accrescuno do numero de alumnos· • 
praça~ d~ pret não. pôde~se ir bu'car -:erhl O Stt. H'E:-rn.IQCE~-ALLADA!'.ES-Como ~e~.-. 
p:i.ra ns etayiiis e ~oldos e p:l.r(!.. f:1J'.du.mento, brQ do Congresso n[l,o. posso accusal' '.!-ºMinis-

. w.es como l:sr,<1o v-ot;1d;;.s nus verbas-Pru.ç-~ troda 0uei·rn., mas s~mente ao Pr~s1clenteda 
de wec e fardamenlo, · . · · Repuhlic'1.. de.quem e elle secreta.rio. rsso é o 

Pó .. ie-se cunsignar ,~sim no or.;a.mc-Gto, som que€ [Jt'oprio do nosso regimen. 
discriminar. ~;; \-~1·1J1s ;,a.~s e. t-. ,cs, pois que 1 · O Sa. MBLLo.R-eGo-Mas o Presidente nada 
nel.1as ficara J?clui'.\;1a. vertia par:.t 1;s ~üurnnos 

1 

faz sem· pmp1~sb rlos Ministros. . 
fü:s escol:i.s rm!tt:.re~. 0 s · H y · N- · 

De. modo que este iac1m •.renienl.c, q 11e póde , . ~ · ·~=rn~QCE _ .ULADt.RES-l ao· e ac
resul~ilr da adopção •Je merlir!o.s. r1esappa- ~e1t~.v~l a :iust11tc::1çao dada por V. Ex. com 
r ""fol'il Um" ··ezquc sn;'l'" ·1~'·'ui 11·is "S •·•·rb"~ O se •. upaite. . 
.:_" r· . -~ ' ~J'.,'"'.,""'. · ··, ~ .'~ 

0
U.· A lei !1e outubro não poude entrar ainda. 

. ~ra.o., de.prct e J,1.r io .. .ienr.o-om uina ·º· em <:xecuçiio não por fa.[t\ de rerrulamenta.
v1sw _que r;eve~OS lL~tender a (\llC O C~ti~'!? ÇfLO. m:i.s l:!JÚezpor não estar ainda. bem aS
eJTee;~~~;::o ex:reno 11~w, ch<'g&. ;1P.1~1 c:b~~al'a se11t.ado quaes aquelles que devem occuparos 
nec<!.-. r.~mence. "l'l!- tS:)8. ao n.1rn .·ro tix:i<lo p1•!ncipa.es Cül·"o:;· por ell<.1. estabelecidos. 
no or~ameuto, que _e •)e ~0.000 l!OiHcns. . Sr. presidei:le.'um outro facto !!l.>avissimo /afg1·a, Si·. presidente. 1J:t,sare1 a outros d~ 111vassã1J de attrlbuiç5es elo c;n~so é 
P vs. , :. . , . ~ _ . . aquelle que estâ :praticando o Sr. PresideDte 

De o lembla.r ~ Ca1u1.ra o faccoquo tioux_e .ia Republica, esquecendo 0 que diz 0 al't.34, 
ao seu conhecu~en•o de !\a.ver o s,r'. ?res1- a. 20, da Consti.tui\ão, s. Ex. estã. mobiü
den~e da Republica..nomPado um •;iilww.l s:ern w.ndo a Guard~ Nacional. 
cur:'º d•i enge~ha.1'tlt, sem cap:i919ade pro- E' mais um crime que S. Ex:. commette. 
ftss1onal e teclm1c-:i., para o exerc1r)10 de uma. . 
commísâio que só porh~ria. ser dada a um O SR. MELr.o REGO-E' uma censura. vag11.. 
ofifoi:1l de engenharia.. ou. na. fo lta.. a. UUl o SE.. HE:-i:R!QUE VALLADARES-Não sei si é 
official de qual<!ucr corpo ou al'ina., m1ts que uma censura. vaga, sei que o nosso }JrOtesto 
i;ivesse ;is l!aoilit~içii?.s scientitlc;1s exigi1Ja:i, lic:i.râ con~ignado e V. i,;x. defenda. o acto. ~ 
isto é, o cut·so <le engenbariu. militai·. Diz o art. 34, no nu.mero a. que me refiro: ' 

E>re1·av:i., Sr. pr<>í<lente. que o gove1·no. 
reconsider:i.n•lu o seu acro. l"'C011liecendo «Compete privativamente ao Congresso Na-
qua11to elle tinha de i!lega.lidacle, pi:o·~urasse cíono.l: 
dai• D exemplo de obser»;,incia da fei. «"20. MobiHzar e util.iza.r a. gunrda. nacional 

Mas o Si·. Presi<lentt- d:i. Repu!.:>liea. sunlo ou milicía. civica, nos casos previstos pela 
ás redam<l(;ues fe,ítas contl'aos netos 1le S. Ex .. Constitu.i~ão.'-1 
nenhum wo~e:tiineuto teve sinii .• 1 o 'lc fa;;er 
seg:uir- o offü:ia!. µ»10L "su:1. coinmi;;,ão. Póde ser mesmo, Sr. presidente, que se 

A verdade, Sr. pl'c:si<letHe, e !]Ue.., omcial queira ai)rOV(•ital' d:i. c .... nCussão de alguns 
não vae ex:er~el' alH a G;Jmmissãv po<m que pela sig"nificaç;lo da pa!:.1.vrn mobiZi;;ar. 
toi designad". . ~ünd:i. !ta dias ouvi ;iqui razer-se confusões 

A vt·.rd.i.tle é •1ue elle pr,,cis<.1.va, pass:u· de~su. palavra. Mobilizar, como nós designa
algcm tempo no Cer.rá. o -!-(1JVemo tinha roo.s. ê a pUS<'ngem. do pe do paz ao pé de 
meios de fazer essa ,~on<)es&'io. jxt:ido·o ã. tlís- :;uer1·a, bto é, de um m0<1o generico, acha
posiç1io rio c"mmando da Escola Militar. ou mada úos homens. Que se acham afastados 
do distr!<:tc.. Bmfim, podiil. u;-ar r1csses meios U.o ~erviço aotivo, pal·a as tileii'a$, coro o fim 
que put1iam enc<"Jbr11· o que sr. P1·esi.:lente füi f,"' vir aug:mmtar os corpos. cu ba.talb.ões, de 
H.epub!ica tinha ein vista, sem oftenuor ~s uwlo a que elle:; poS"Sam chegar ao :Pé de 
dispo,-:i~'ões da lei. guerr,t. 

De.-o tlizet' tambcm :iue n;'[o foi atternUda o Sn.. JuLio SANTos-lsto chama-se aquar-
a r·ecla:1mr,,fí.o que fiz. imra ~er posta cm ('X· tefa.r. 
ccuçii.o a !ei <lri o:t1.nli:·0 <ic !S!J.-; . .rclath':t ao . ,. , p d- . · t 
cst:11lo r;1a; 01• (\,) ex.,1·;:ito. O SR.- I!E:->arqt'.E ;.\LLJ.llAREs- er ao, is o 

c\'Ji''i"[)P..I n •rn l"''!] '• quo se ')"I.''!•"'"• e··~~ l"' 1· QUl:l." <llZC!' mobi!Jza.r. Esta é que é a lingUa.· .. 1 ... _,,, 'l'-4'-' ~~~. t.:: '.J •- 1 ~- r ••• -,::'!~-. ::.._.._.. I.;& i h • 
ern e:xr!C!.içifo, el!a iI'<izüt uru:.<lim!uukâo wi gem ec nte<L. 
de.speza. i o Sn.. JULIO St..:-i'TOS-Technica. mmtar~ 
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·o SR. HE:-;RIQUE V.-1.u.Al>A.~Es-Sim. senhor:· <>Compete .privativamente ao Pr~.sid.ente rl:l. 
A outra operação que se segue :t mol.>illzaçilo· Re~ublic:i.: 4•. ad minist1mr o exercit o e a.a.r 
de tropas é :i. concentr:tçii.o, isto é. depois de m:ula. e distribtiír as respectivas forçM, con
a.ugmentado .o estado e!rectivo dos co1·pos. de forme as leis· ·rederae;; e as nece~sida c',es do 

· modo que elles tenham· chegãdo ao e lfüctivo Governo Nacional>. 
que lhes f9l determinado, vem a reunfüo no Vê V. Ex. que nesta. dis;iosição só se trata 

. pouto ·des1f'11a.do em que devem operar, ou a de exercito e armii<l<t. · . 
cqncentra.çã.U'- · O Sr. Presidente <l:l. R.epuhlica. n~o tem 
· O SR. MELEO R1::Go-Augmenta.•.los ·com a . compccenci.:i:p:i.ra esta,!! mob1füando o. guarda. 
r eserva. nacional. · . 

Faz.êndo-o, colloca-se fõra eh l<~i ; e é para. 
O Sa. Ho::sRJQUE V,\LL.~D.\l~Es-,tugment:\· lameot·ir tjtie s. Ex. mobilim a gu:i.rda na.

dos com aquelles que e_s:tii.o tora e CJ.:UG teem ·clona! · deixando ao a.b:rndono os cvr!)OS do 
t'e vir eng;·ossar _as file~:a.s do e~erc1t~- per- exerct'to, como, por-c::::emplo, 0 :?o• e111 Goya.z. 
manente. Pouc-o.1mpor.;-i. _que mnda nu.o . te- a.o qu:tl devia j :i. ter sido · fornecido arma
nb~mos reserva do exercito como em outros mento moderno. porqu e é ao exercito a quem 
paizes. d eve s<:r distr ibuído em pt·i:ueiro logar. 

O Sn. Gt:: ILLO:->-D'ahi não lta. fugir; s:Llvo l\Ca.s não succcc~e a.•sim; deixa-se o ~()o em 
si V. E;:. quizer alterar os preceitos mili- Goyaz. q ua.si dcs;ir mado e dist1•ibue-so :i:1·?J~· 
t:1.res. (Ha 01lt,.os tipartes.) rneuto oor rletermínados crorpos d·~ millcia. 

o SR. HE:o;mQt:E VALLAD,\RE.S- Si o go- ci•i~ 1iesta. Ca.plta.l e em outros pontos. 
verno não póde Iàzer a rnobiliwc:;ão, p:>rque O SR. FitEDERJCD B oHGES - )las ~ta se 

·.isto e uma attribúiç-:io privativa do Con· mobil iz:i.ndo a. guard~ nacion:ll, principal
gre$S:), muito menos p~de fazer :1 s uo. utili· !llODto D<\ Ba1lia, como ê ccnrcssado pel os 
zação, qualquer que ~eJa. o tempo pot· qae o escrintoras rlo governo, com a decla.ra.ção 
faça e seja q11al !Oro pr~texto. qne nl.iegne. rlestê de qU•) as despczas correrão.:pelos cofres 
O Presidente da Republica. nü.o tem de fó rm:i. feder:i.es . · 
alguma.cornpetencia para. cha.mar ;ls a.rm:is O SR.. ?.IELLO REGO -Di um·apa.rta. 
a gu«rda. nacional. (.1poiados. ) 0 SR. HExRIQUR V.-1.Lt.~DAI.U:s - Sr . 'Pr e-

A guarda. mi.ciou.al ~ô põde reunir-se nos siden te . slnto que me11 illusk e collega. , 
dias quo lhe são rnt1rcado:; p~-r lei. e isso Daputado por :\la.tto Grosso, miJit,'l.r, ernbor~ 
mesmo sóinente para. exc!'Cícío. _<\.gora o que h oj<! na ina.cti\·ida.de, queira, tambem <lar_ a 
nós vemos e um grave abuso. - qual o cl:L pal:Lvra mobilizar a. signiflcaç.ão que lho dao · 
mobilizoçii.o da ~ua?·d:i. nocional nesta Caui- aque!les que não são militares .. 
ta l, sem q11e o cOa::;1·eoso teuha dado a auto- Mobilizar ó fazer· a p:issa.gem do esta.do 
ri~~'Lcii.o pl'ecisa.. (..l.paiada~ ·) de pai a.o e:; ta do tle ::tnerra., con:>íste. ))Ot'fanto, 

Vemos mab os corpos reun idos qua:.<i todos ew a.ua-mental' 0 e!Tectivo do u rnn. trotia para 
os 1l omí11gos e algun; à noite, prrj:it!icaorto- attingir a U!Il outro e>ô.'t rlo cticctivo de an
H! com isso os intcr03Ses . daquelles que temã.o desisrmuio, e .o elfücti"n 1 de uma. tropa 
pl'ecis:un ~les;es momento;; p ara d escanço. au .. menta-se pela. ch amada :is fi leiras da-
(,tparte$.) qu~ltcs que teem obl'iga~.ão de comp;u>ecci:-

0 Sit. J1JL10 SANTOS - Cumprr. ent.ao, si Pouco irnport.-i. que nã.o tenhamos a.qu~ :i.s 
o Executivo não póde razcr i>t o. int crpl'otar re•er ç-as · mas h:i.vemos 1le te1· outros meios, 
a. lei. Demos :L interpretação para que o go- e smao p o•lemos f\).zer a mobi!iz_~.ão propor
verno fique sabendo. (ll.ziartes.) c ionalmente elos corpos <lo exercito, augmen· 

ta.-se o est :1do e:lfecti ~o da collect ividade, o SR . .MELLO REGO-Aqui nem se faz des-
:peza, ]lOrque a. guarda nacional nio recebe füzentlo assim a. mobilizaçiio . 
soldo. · O SR . 2-!ELLO REGO - Dá. um a.parte. 

o SR. HEl\'RIQUE VALLAD-~Es _ Aqui. a 9 SR_. . HE:->RIQUE VALLADA_REs .;_ Mas estâ 
qoestü.o não é de l~espeza, é de cum:pi•imento so.:.mob1l1zando n. guarda nacional. 
da. Constituição, que determina que nli.o .se O SR. MELLO REi:>o-Nli.o sei . 
reuna:m !'ssas collectivid::i.des ;i.rmada.~. sa:n o s:a. HE:'.'l'RtQUE VALLAD.\.REs - Na Bahia, 
n.utor~z~ç;io do ~ong;re~so. Isto e clar o e tudo 1 é sabido. ja lia um corpo mobilizado. 
q~e nuo rur assim e pretemler sopbismar a (.-lpai·t c.i.) 
lei. , . . _ · Sr. presideilte, não in.<istirei na quest.iio \ln, 

O governo tem a. su~ <11s~os1ç;io :ts forças ! mobilizar;ão ; mas i nsi~t~i n a u tiliza.c;ã.o, que 
armadas permanentes, ist o e, as f orças de ! t.11.mbem é pn.lavra empre"'<tda no rnes-mo 
m~r e ter ra., e só com estas é que elle pócle ; pal':l.::rr apho ''º ll!'t. 34. a. que me r efiro. Diz 
agir. (Aparte.) 1 o nr t. ·34-que é attl'it-uição prh·u\i.va do 

E is o que d iz a. Constitu..içiio, art. 48 : , Congresso mobi1ii:a.r e utilizar, etc.» Portanto, 
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o Sr,- Prresidente da. Rl?publica. não tem 1 fo;;se o palacio ,g:rnmfodo per m8mbrns dessa 
CÔ!_llpeteucia. p;i.ra fazei-~; niio p0· 1(; ~<~11cm· 1 fnst;tui<;ào. ((Ue S. E~. nã0 podia .:vêr c''i?l 
mao da gua.i·ca 11aci.ma, em caw a:g~m._ tons olhos. S. Ex. alteg~i·;11 CJ.U" nas proXL· 
(Apa•·_ics.) . - 1 mi•h;les \L:~vi11. uma gLi.a.r·da ae policia. e que 

~· ~eni>o ~ssim. n~~~- r?,de ~xi~ll:_ e cump_;·i- ',!ª.H.L .P,'1.~er-ia ser fornecido. o pe~~_oal, quando 
me.1to rla lt\1.<JlHlm 11.w d~ o ext.ir:,..!o cte Lm .1c-.e, .. s~11<,. . . 
exe•~Ut:>..l-a .. ( ,tr,r~?·ies.) 1 A vec·dn.de é que. ao meaor: soh"esalt-ó no 

Sr. pre~ioiente: .-ies<•jo ta.mhem referir um· ili la.cio do Gu.tteie. itqueHa estar:Jo d<1.:po!icia 
fa.ctrl á Cam:tra. Houv~ um::. :l i~posiç:··a d~ l~i !'orrzoce'dezet:as e <1tczcnns de soldado,. :pa..ra. •. 
mrtn<fando ~·-brlt· co~cm·~o jPrii 'llll~ ~ lgun:; no ínteri<•r elo j11r.üm. <lo p:i.!ac[o. constttUi· 
·omci;t!·S. que. s~ most;-;1.,_;ern Ji;iLiliwdos. ri:m a guo.nfa 1le>se propi·io nacional. 
fOS><.·:i~ . .iu~to ao5 t~xe1·;:itos · eun~prn1~ ~~tnd:u· O 31:. >-IELLD REHO rlú. um. iip:1rte. 
e proatv:ir. de 11i.ido a podm·u:il':c?res ·nt r_ a.::i · • • 
~oveY•no dC11'l'.tíi o r•-s:ilr.ado r!e seu~ tr:i.h:t!iln:> O S1~. Hz:-rn.IQUE VALLADM1:Es-Aqu1llo e e c;tudo~. nbt\~O'lO ~e assim~. Ll:°ind.:ialm~nt.P. e..•tabelecimr'nto ptlolicO, l1ii.O é I"Cõidencit~ pll.l"· 
qu~ inellHH' SP prPp:1r·:i..'S..-Jn ·c.·ni ~Uü~ ln~oHs~ã.Õ. tic:ií•~~t· 11e Sª .Ex... . . . ~ 
alg:?n:; Jo3 nt»~os oflio!!ae~. _ S. l!-X. (;Sta ::i.l,1. 1ior·que e· o pt•tmerl'o ma.-

r~sta. f.li~P(':--;iç:iio ~Oi tan1b~·:i1 a..dontaà3. em gi~tro.\i..) J~t u:<.•:à. 1 e n~ .. ~a tc1n _ q~.lc vêr o S?u-
rela"'ii.o a arrn«da. • oJio iJa''' cuiar c<1m :v; obrig;i.ç-ões que deve 

O Sr. Pre~i\h-·nte·dn. Republic:f~, ~to tlS$u~:r tcL·, ues~a.. qu~~-!i i 1a:!e. 
o ~cu governo. pa••ec0. que Ji adiou est~ t:"<•- . S. Ex. •iev111. t~i· alli u:n~i :;uaPrb. cio exer-
b:tlho · ,!e co:wUl'W t ·rmina•.io e llS ntnci:1e.:. c1to,CO'-!lU houve em tolcs os te:upo~. mer;mo · 
quP. d.t-viv..m fazer :1 ~_a:i. \·i:i~_'ºm ii. Em·•.•JFL: 1 OC' t<':nµ_o <ht rnr-~ua1·cl1.ia. me!ir~o mi._quel~e 
indi~~<los; e. como não !rn.vla. vcrb::i. nr1 l\:'Ç"-- r.· ,mpo cm que o 1inper:id•Jl' nao podia ver 
mento (fo1 e:-:te o 1n~1 ~.ivr: a.Jtrg..,do},. t.h~i:\:i.'·ê1:-n COHl bon~ olho.:; o exeL·e1tr',. 

de segnir. Eni1·er,;1nto. no D!'C<Jn:Jenw lia.v ia j O s~. }lEL.LO lhGo-V. Ex. esta enga
verb:rs :p:i.ra c,,mm:;;~õ~~. <le onLle s:· pr'<luriu J nil.do; 
r,ir'.cl:' aquillo que f\ls~. ~ neces"o.rio pam os O ., I"" . · \·. ·u ~ 

· venc imentos 11e:>;es r.fü;:i:te.~. ::;~. -,gxrnQUE: 'ALL;''•D,\REoi-' . ~x. 
Qllanto ú 111n.!'inlr:c. a. lei f,Ji !0gr1 :Lppli,~'.>.'1a. 1 ~ali~ '.~?e,~. H,:iµ~~"'lor mori·m m~1s •.~e amo

e ,~~pois de p('qU~n:~ tlt·:1:o:·a. M olllda:·~ l 1 C>< _P_"'·L 1L,l~l'.~h,'.; dü_'.lUC ~?I~) exerct~n. _ 
scg:ujr:inz 0 ~eu <1l'.stmo; rim:u~n :!O l'~"l'Cito. J ~ Fa.~eri._._u e .. t" P;Ote~co. (~.1.e1 que. o a.cto _do 
nt~ hoje ainda o. Sr-. Pl'hi r' Pnt" da !bp11blka.

1 

~1· •. 1.1·~~1deut:_ \ ª .. '·:··p~l'".Lc_<_~, alem do lll· 
coro. torln. su:i bo(l. voma-!c µ:u-;, C(rm "~s:t <.;llll\Cni.ente .y ,,es· 01 tez: p.u .. com o ~xer
i:~:,Cituidio, r:fü• ~ui;-: qut> t:tes olllriaP., , (';;'.1.is- ~ 1 "'~· .~1:1.~.s~J'~i'.l:ü:, porq_ue l:m~,i m~<l ~e 
Sl'fll: pam ;~ h:w:rp;i. r-·m ,:1,·1.tl'le r!i, 111 a<;. uis- ! 11'.nco 1.1~01,'..ui~.'"º :;~1.~mer:.t~- loc:ll; qu. n.~o 
'Pll'l~fü>. que br;s apr•,;vc·1ra~·:t, .,, ,m ú /mi d,, t• n~.~ r.:~L.:t~t r fo:·~~·::· smuo pot de:pender 
o.pt'!'rei~o:u·t'rn·s:' na. sn:i. p~'l•lh~iio. •io .,,111L ;-u 10 ~:\ .r ,1.t1ça. ., .. 

Venho :\in;f:t, p:i.l'.• tPl'llli rw.~·. t::ni:ai· um ~ ;:e~~·,Ca_do. e .qu''..,.~s : prom~t1dões cont1-
prntet<Lu enntl'tt 0 1.r;;eeJiioc·ito cio ~l·. Presi- in\'_v.a~ :J.'.a,ta.,n. l': b11_ad.1 pol1c1,il de set~ p~-
d<>.nte ,: .. Rcp11b!i~:i._t~,:n rt·l~1;i'10 á 01·g:Jn 1z:1çCio r.~ ... <\ ~:~ ~ v. ~vl:~'~'.~~nt.o d~ ,~~uas do Rl.º _,.e 
da. gu:u·dii do p:il:tcio 1\o; ::.,,·crno. .J,trH ire_.. c.e>;ta, m,'1.1~,1,, u. polt",.1coucent1a s~ 

Em l;o1los 0~ pa.i7.cs. «sse; csLaliclc,!imt:>ntos r~aquet:c qm\l'te, rlo;: Ba.1·bono' e no de Frei 
tC{lm uma.~.marrla d•; eXel'citl). . , _ 1:u1ccn.._ ~ Cil.<la. Ultl faz: guord<L a. sua. cas;:i. 

Entre i1os t:•n1lxnn (01 :1~~1m at.Q :i. nec •si:to c .. mu tm .. er. 
rm ri rrc o Sr-. Dr·. Pl'Uri••ntc <lc ~loraçs. •lepo!~ O Si:. G.u.r:Ão CAP.>"AL!IAL-Cbamo a at-. 
qae a.ssumitt 11 govemo, entenlleu o comra- t..:n 1:~0 1le s. Ex. i:ar:t :i.~ obr[ls qu~ estão se 
rio. füzendu no ci uartel dos B<lrbonos, ignora.n-

• \inda, no pa!acio Ib.m:i.raty. por- nlgum Ju.-sc porquo ''crba. 
tempo se tolero_u a_guar-dadiul_<t pelo exer~ito' 0 SR. HEXRlQUE VALLAD-~RE;-Terei occa
~as qua~do.;e tra~o~ ~ ~rlqum~: o J?:i.lac10 ~o sião de rne occt1par desse a...~sumpto, quando 
Cattete, 17ut1.,o palacw Nova Fiibl'.rgo-:-parn traui.rmos do ore~mento do i\llinlsterio do In· 
~stabelec1mcnta elo ;.roverno e res1der.cm •1o t 'or' ' 
Presid

1
e
1
_nte d(ia. Republica, s.

1
Ex:. nã.o

1 
c011sentiu

1 
e~~·- }iresidtmk, por hoje limíto-me a este~ 

que: 1 se eix;ls~~ um~ ~a ª~ ;.~m_ ,0.gar qu~ · , prot~stos e dei~o :i. tl"ibuna cet•io de que o 
~~er • qu~ purks.c se~ Vlr pa.._à ~~c~i~mo?~· meu honrado collega :po1· Pernambuco melhor 
ç.ao do p~.soal, que devia. constttun ~- ~ua1da jus:il.kari a emenda.. que procurei defender. 
do palo.c10. (Muilo l11:m.) 

O SR. l\{ELLO REGO-Não creia nisto. Comparecem. mais os Srs. Sil'verio Nery; 
O SR. HEl\RIQUE v,~IJ,AD.--.RBs-E' rnuiw Carlos Marcellino, Amorim Figueira, Pedro 

sabido. S. Ex. de modo ::i.lgum queria que Chei'mont, Augusto Montenegro, Theotonio 
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de Britto,. Serzedello C.Orrêa. Urblno Santos, de L200 a 3.000 o nume1·0 ma.ximo r1e 
Luiz Domingues, Anisio_de Abreu, Elias Mar- :tlutnnos a set•em, no exercicio futuro, ma
_tins. Thornaz ·.Accioli, Bezerril Fontenelle, tricubdos nas escolas militar 'S da. Rep·.iblica. 

-- Ildefonso Lima, _João Lopes, Fr:i,ncisco .Sá., Ta1ilbem não foi dado "'º or;i.dor ouvir- os 
Frederico Borges, Trindade, Apõllo:iio · Ze- honra.ao~ rriemoros da Com missão de 1fal'inha -. 
na.ydes. Erm-irio Ceutinho. Aifonso· Costa, e Gúerra que M pronuncial'a.m sobre o a,s~ 
Coelho Cinh•a., João VieiPa, Pm•eh·~ de Lyra,, .Sllmpto,Jiem cil'mo sot.re ·o requerimento que· 
~ialaquias QQnçalves, Barbosa Lima, .\1artins a Ca.mara approvou;e no qual o or31l~r :pe!lia 
Junior. Cornelio da Fonseca; Mi1:uel Per- Q.ue foss_em dados para ordem do dia. ioO.ê
nambuco, Rocb.a · Cava!canti. Oiympio · de 1;ende?l'temei1te de p•wecer diqnella commis
Campo~. Neiva, Ja.yme · Villas-Boas, Castro são, d iversos projectos de lei que em podel' . 
Rebello, Tosta, PaulaG1ümarães .. Vel'~nG de clelln. estl'to ba ma.is de quinze dias. ·. 
Abreu, Adalberto Guimal'ães. Leovegilao Fil- Hoj e q_ue se ?1'0porciona ao orador. o enS!ljO 
gueira.s, Rodrigues Lima, Pa.ranhos Mo11te- ue defender a emet1da., Sl'ja-l11e Jícíto, antes 
negro, M:arcollino ~toura, Galdino !..oreto, de entrar · propriamente uo assumpto, re· 
Torquato Moreira, Xa.v:iP.r d:.1. Sii vei1•a, · Alei.n- sponder ás ob.le1·vaçõcis da illu.stre ~mm is· 
do Guanabara, Irineu l>fachado, Fonseca Por- &io d e ":a.rinha e Gue1•ra.. . . · 
tella, Erico ·eoelho, Paulino de Sonza. Junior , O honrado Depu tado por Ma.tto Gt·osso.us 
Ponce de Leon, Mavrink. Ferreira Pires,. sessão de sexta-feira ultima. referindo-se ao 
Lamounier Godofredo, Cupertino de Siqueira.. requcl'itnento que o o:rado1· api·e~entou, pe
Arthur To1·res, Rodolpho Paixã.o, Padua Re· d indo q ue fossem ·dad0s p1rn. Ol'dem do l1 ia 
zende. La.martine, Granadeiro Gu imarães. projectos de lei r elativos â conseripção m i· 
Hermenegildo de Moraes, Alve;; de Castro, lit:i.r e il. reorganização dos instituto~ lle en
Ca~ccio10. Mel!o Rego. Xavier elo Yalle, Bra.- sino militar, pr-ote:nou contr.i. es~e 1·equeI·i· 
zilio da.Luz. La.inenha Lins, Pedro Ferreira, 1nento; e , aindamr1.is. contra os fundamentos · 
Plinio .Casado, Riva.davia. Corrêa. e Py em que o orador se baseou pa.r:.i. justificai-o. 
Crespo. Percebe-se na:; palavl'asdo nobre Deputa.do 

Deixam de comparecer com causn parti.- duas partes di1;;tincta.s : ~m_a. que é p1•o prla: 
cipad:i. os Srs. Marcos c1e Araujo. Torres Por- mente a. defesot ,da Com1nissa.o. ~outra que e 
tugal, Coelho Lisboa, Jo:;ê ::l.fariano,Hercula.nc. d1'l a.lg!J_ll!.a. SOt'•e_ ~ma ?-ccusaçao _analoga. a 
Bandeira.. Juvencio de Aguiar. Euclides Comm~o~o dennss.wnaria deste aono, -~ a 
)!alta. Aristidt>s de Queiroz. Jorto · D:.i.otas Co1~m1s~ de ~Iarinha e Guerra àa teg1,la.· 
Filho, Osca.r Go,Joy. Urbano ).farcoodes, An-. tma passada. 
tero Botelho, Antonio Z>le<l.l'ias, Monteiro •le o Srt. )lELLO R.EGo-~ão e :iccusação. é 
Barros, Ma.tt:.1. .Macha.do. Oliveil'a. Braga. uma de~culpa pa.ro. a. actuat Commissão. 
Alfredo Ellis, Urba.no de Gouvca., Luiz Ado!· 
pilo, Leoncio Corrê:•, Ma.rtius Costa e Aze O Sn.. BARBOSA LDI,\.- Urua. desculpa., diz 
vedo so~iré - S . Ex. ; mas como uma ftgura. de accusacão. 

completa. o orado1-, p :rt'q_ue S. Ex., como que 
E sem ca.usa. os sr~ . ~ra.tt.'t Be.cell~r, Mo· querenclo d izer que o orador, membro de

reira. Alve~ •. João de Siqueira, Artbm• Pei· 
1
m1ssiona.rio dac1uel!a Commis::ão, não era o 

xoto, Gennmano fü:1zil. E•lua.rdo Ramos. m is eomp~tente para. '\ir queixar-::.e da. 
Jeronymo Monteiro, aaul BD.rro.,o. Felippe Cata. de tra.b:l.!bos apresentados pelti mesma 
Cardoso, Pereira. nos Santos. Nilo Pec.anha. Comrnissão par:L serem clad•.1s para a or1lem 
Ah·es de Brito, · A~ro~tinho Violal, Ernesto do dia, visto q-ue havia incidido na mesma 
Bra.zilio. Deo~leeia.no •fo Souza.. Barros Fr'-Lnco Commis..~o. na. mesma. demora na. ap:·esen t ;i.
Junior, Bernardes Dias, Campotina, );fon•ies ção de tl'abalho.s identi~os ! 
Plmeotcl, Angusto Clea1i>Otino. Nogueira Ju- Ora, perdôe o nobre Deputado que o orador 
n iot', Luiz Flaequer, Bueno de And1'-1da., lhe diga. estir incontest.welmente equivo
Cesa.rio de Freitas, Paulino Carlos, Artbur cado. A Commissã.o dem!ssion:J.t'ia. de que o 
Diedericksen, Possidooio da cunha. e Campos ol'ador fez p<irtc, Jogo que lhe foi presente a 
:'.:artier. proposta. do Governo rela.ti vo á fü::o.çii.o das 

!orças navues, a.presentou, com intel'Valto t1e 
O Sr Barbosa Lil.na diz que dous ou tres<lias,parecer sobre essa.proposta. 

gTave incommodo de saude em pessoa de sua relevando ol>sei·var que nii.o se limitou a_ co
familia, o por isso, motivo de força maior pia.l-a ipsis-•ecrhis, sin:io que a mod ificou su b· 
impediu-o de comparecer â. sessão de ~e:tta- stanciatme~te. De modo que não sô não 
i'eil'a. ultima.. demorou o t rata.lho que lh;a foi com1nett!do, 

Por est..t. razão, não lhe foi daolo impugnar mn.s 11inda revelou que o h:lvia e:!r.udaiio, mo- .. 
opar€Cel' ua honrad<1 Cornroissão de Mariub;J. dific.t ndo-o eni ponto• t,;;~pitaes de t ia ta im-
e Guer1a e defender ;L emen<la q_uea.pre:;eDtou portancia que a ca.ma.l':l houve por bem 
á lei de ftx:ação de !orças de terr.i., elevando appro~al-o. · 
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Alem da.quell'1. proposta, a Co.iµmissã.o de-1 Qltanto á. reorganização dos institutos dé 
missionaz:. ia deu parecer8obre ontt·os pl.'oje.~tos ensino militar, a honrada. Commissão d. e .ll!a.
de lei que teem -r.iito pat•te das or1lens do dia l'inlia. e Gu-erra nii:;i desconhecerá que esse e 
destas ultimas s~>sõe.;;; "erifka.11110-se por um dos p.011tos de que se occnpn. a. mensagem 
esta fürma. ·que aquell?. Commis:;ào; mesmo do Pc·esidente da Republica, solicitanrlo a at, 
de.pois de 1\eroittirla; é a que ainda contillúa tenç~o· d;i, Gamara. p~ra a necessidade de uma 
a contribuir· po.ra que o Sr __ Presi~enie ria pt'OVidencfa. que_ venh.a ao me~mo tempo dar 
Carna.ra possa. organizar a or1leni:-·do dia com meio mais economico ·e pr;o"idencias ma.is 
os project9s de lei e com os. pa.recer~s qúe cons~ntaneas com a organizaçtí.o do eminQ 
cncontr(\U for-mula,los pdos membros demis- miliWl'. para o tim de i·e~·er _os regulamentos · 
sionu.rios. · a~tualmente em vigor . naquelles institntos. 

-Por outro lado, o·:sr·. Preshlent'.l da actual 0 SR.. ~!ELLO R.EGO-E o nobre Deputado, 
éommiss:i.o de '.l.Iarinh~ e Guerra. lembra que .que e m1Lis competente do que eu .e que 
esta CommiS.siio tem e>f;a.rlo a>sobe1·bada com tinha até apresent~.do emendas, porque não 
traball!O$. cau(I.. q 1,1al mais serio. o~da. qual deu: ]la-rec_et• duro.ate o tempo que fez J)at'~e 
mais urgente, todos e::dg-indo acui•a.i.lo eiltndo da Commissão de ·;vra.rinha e G-uel.'ro. e quer· 
e reilexiio. · · que nós tudo fuçamos em tempo tão lillli· 

E' facto que em mi:í.os da liourada. Gom- tado'i 
missão de ~farfolta e Gue1·ra. existem prnjectos o sr~. B.-\RJ3DSA. LDI.1..-Em primeiro logar 
de l"i de gr>;1nde relevnric!a e de niio meilo:r não a.ceei ti. a. dec:la.raçào do nobL·e Deputado,· 
urge.meia. ; m .• s é facto taru.llem inque:;tio- dizenuo· se leigo na ma teria; e em sP.gunuo. 
:U:J.VeL que sobre nentrnm desses projcetos nüo colhe a observação, ?01·quo precisamente 
f:Stá formula:1o. como já devia ter sido, pa- durante 05 pot1cos dias em qcte 0 oi·a<Jor- a 
recer que o trouxesse ii. discussi1o nesta seus cvmpanlteiros fizeram parte d<t Com· 
Casa! missi:í.o de Ma1•inb.a e Guerra deram um 

O or;1dor quer crêr que a Commisstto ·tem grande numero de pareceres sobre pro
trabalbado com afinco, rnas o que e facto ê jccto.> ••• 
que os pareceres que deviam se·rvir de inicio 0 Sa. Mi::r..r.o REGO-Qu.aes são~ 
para as discu~sõss que devem tt·anslü1•1n:J.r 
esses projectos em le.i, nã<J apparecem e o O SR. B.\RBOSA LDL\-- .. como sejam o de 
Sr. Preôidente não consegue obter da Com· tha.~![O do força na.val. o de tix:açã.o ue forças 
mis.-ão de i\f;1 rinha. e Gua::-ra alimento para de te1•ra; ·o Pl'Ojecto rela.tiwi à prornoÇão dos 
a.s ordens do dia_ (A.J!oia.rlos.) <l.iver$oS postos, prujeeto que o nobre Dcpu-

A pro,.;L é q ne, a não ser a p1·oposta. •la li.ido discutiu lrn. pouco tito brilha11temo11te, 
tixa~1io de forcas de terra, nenhum outro o projecto rel:itivo á reo1·ganiza.1.:ão dos c0rpos 
pl.'()jl!cto urgente e in;po1•tante a quo se r•c- e>pe~iaes e do qun.dro extranuLUcrario. apl."e
rere a Cornmis~io de :>.Iariullae Guerra pódo sentado pelo ltour:.i.do Deputa.Jo· )Jelo Esta.do 
ser dado par<~ orrlcm do di<J.. do Pi:"l.UhY. 

Pot que razão se pi·enccupn. o orarlor com a o sa. B.:zEitRIL Fo:s-TJ::~~L!.E-E o do es-
apre;entoir;.ão des;;es pl'n.j~ctos de loi '? tadü·maioz:. 

A Cama.m compreher1•le qu<! não 1111 dr1 ser o si~. BA.Rflos.-1. Lnt,\.-POI' to.1 forma prG
no. discus>ii.o 1lo orcamea Lü da Guurrn.. rC([u- ccdei·am que. repe&c. 0 Presidente tom orga
zin1~0 ou supp1•imin,io vc1•lla. desm pa.1·te d:t rrizado as or•len; di) di;~ e:.::i.cta.mente com. 
lei <l•L rle>[le7.a. pub~k~, (rue ~e P1xlerà. c.•11- pl'OjectQ;; que Cor·:.i.m ain(fa api•eeia<los. e sobre 
triba ir p:i.ra s 1Lv~1r as •lifflcnliladc> fin,~nct:i- os G.Uaes foi dado pm·eoor pela. cominissiio 
ra~ qM assç·b~rba1n (\ R')public<t. p.,is que :~ llemi,;~ionari:i.. 
Ca.m~1-a ~,) se podéri< rle.,empcnha~· coei vecú,m· 
temente 1le:>:>e 1:ompro1u\~so media:ne p1·oje- O s~. 1\fi;:LLO l\.Eao d<i. um aparte. 
cCO$ delei.deviu:.i.mente ~stu,J:vlus!!d.iseutlc1<JS. o Sn .. B.\Rllos,\ LrM.-1.-Perdão, os trabalhos 

Ei1tre e~tes, e5tJ:o -0 q11e se ref"1·e à .con- da Commisoã.o de :iJarinha. e G-uei-ra não coll
cripçii.o militar;; o que diz respeito ã. i·eor- sistem sómente em estudo.r cada um dos 
ga.nização do en~ino n:Ls escol:i.s militares. projectos aprcsem:vlos it sua. consideração, 
Aquetle, conforme jéÍ foi dito um:.i. e mais por isso que o nobre Dcput:i.do não ignora que 
vezes nesta C;ltna.ra..pol· entender com as prü- cadil. proJecto ~ distribuído a. u~ relator, que 
Yid~u~ia.s tendMtes ;tum reguht· preenchi- dú. pa.recP.~ a l'espeito: mas, além <listo e 1~re
mento das cl~tro~ r!o exe1'Cioo-me.! ida de clso que llllja àiscu~siio l'obre estes pareceres. 
füriLcter inar.i:wel e uc•gente, >egnnilo ~e ]lUJ:a. saher-se si a. Commis~ão est<í. ioda. de 

.. dep1'P.henrl.~ ú:"L lr.iturti da.;; p1·0p1·i,.1s in. forma.· 1 accol'do ou si :dgum de seus membros di-. 
ções !lwuecidas :i. C~mam pelo mesmo Mi- ver;.(e e quer d~.r voto em separado. _ 
ni~terio da. G:ierra, em virtude d.o'-·reque- E' ~:;sim que s~ ~z o trabalho no seio _de 
rimento do orado1·. todas as Comnnssoes. (Apartes.} ,A antrga 

Co.niar,. -.r. IH 6S 
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··eommis.sio de Ma.i·ínba e -Ouerwi. procedia nnr 1 ilÜ. • é ~c'>mem.~ Yotar o!'ç&menl.ns: além deste 
'· est.".\. fórm3., n:presenta~1do prnjcctos de hü-que ti1abnlb.u, incun1be ... lbea1nda dc,t.n.1• o pti.i 7i com · 

serviam pn.r<t f,,;·mar <15 01•·1 .. n~ !lo dia: 1nas I :\S l1.1i ~ nec1~~sa ri"s em e.ufa momento da. ~uà 
a actu~l uão procole a~,sim. n~ão por q1le o lil'~plicc c:\·olu<;-uo-moro.l,intellcctu:!l e iud11s

. o;.':ldor recla1uou. E c::.o) a.q 111 r:>cla.m·:r do r.1•uil. 
- Sr. PréSidente· contm um f·cr.o. esper;:ndo · P::.m ,este fim dtwr·sos . srs .. Deputa.1tos 

que :i. MP.~D. tomri.r:i as necessa.ria;: p1•ovid~n- a.;.)l'es~nt;iram:· Jla. legi.,Jatw·~ p;1s;i: .. 1a ~ teem 
· cia.s. R~que•~qu o o:'<\do1·.q,ue. iur',~;:iend "'11t~- a.p1·eseotado n;\ :;:.ctua.1; varíos projectus 'de 

.ment~ .de pa,recet•. fossem •fartos pa.;·~. ort',em lei. .. · · 
do •lia il()_:is p;·c;jec~·s. QU'' estão ~in m:Zo •':1. 1 Niío li mui.t.1; porfanto. que o ora.d~r faça: 
C~m1~l>Hi? .de '.\tar1n~1a. e Guc1·i-"7"'º_dc <:Ons· l'fi.ue~tii~ de quc:i <'~tes 1~t·oject:n :>e.ia~ sub~et- · 
C~IP\'•Ul m1!tt:J.l' ~ .. º. ele r~r·;;-c1r. 11.nç~i.o d•J c11· 1 ir~!n.; :;:. :L;m!c1;tç;1r; .. ll;1. C:imm·a. e .d1scul1dos, 
S11'lO nas ~!'Ol:!." miht~ros. A C.."l.rr.:~ni ~;~:l[.>1'0- :i:im <1u . .t:ü qu<Ll f.ml!!l ap~esentaaos ou con
·~u o ~qner·imento. e o Si•. Prcsi1le:'.i!• tc111 ven;e~.r.emen•~ m<>difica.do~; - ~rem trans für· 
org:mii:1.<\o. tl<.•poi$dist.o. dua:< N"ien;;. ,\., dia. l m;,t,l<:s em M. (. tpoiu<los. ) . · 
e o 01':1.tlor ·niio vi~ nesr~!..'i . ;tbs•,lu ramr.!1~. ;:spera. <• 0r,1dor. p~rt~~to. qué 0 St•. Pre
ft ;;urt\ri>m .~es 111·o.1P.et.os. (.-lpcri.:~ - ) DP.St:o.: :;i <lc•n te ;;ropo::-ci,;n:Lrá it Ca:uat~L cr:srJo r1c. 
qoea. Carna.t"J. ::pprovol! o 11l<JtterHnenro t.e n·i ·:r ·xi··r., 'º''ª-0 ú·~ ~-'li" .,.,,1·~ 11111a nn)va." m n t: i r ' e 1 L 1 · • 1 ,, _ • . .. .. ~ • • '" 

1 
• '-'-- • < · • ' u , epu :1: o. a~enc.o ques a:1 1 e sei· ,<:>.: ri :le q"c 03 i•l':.LIJ..•i·e~ nifo 0<.'<:llp3.m a. tr'ibuna 

pa.~a. (lrdem <lo f 1:. estQ ou :_:quc~}e 'j)':'o.:ecv•. p;; r::. p:·otella ;·· l 'S ti-aiiallio, de~t: .. Casr-, :>ini'io 
~".1.l l'elJ'.!''l'Hnc:hn d~~ .. ·e se~ t?:n:to.c> ~:n c:i::· qu .. · <J l'•\7.,llrt p;n·il. ,·0H~l1ora1' <·ffocti\·;imente 
, t(l ~r·::u:ao. Llp~rtes. 1 ·O l:"f:1:~ ent;"' e 1·~~""' ª ri:l cm1fe1:çilo 1111s lei..;. C·c•nirib ~ti odo. n:i. me· 
respeito. (JpO"rtes.) PP-r:m;:,t:;.? ;to.1~·e :...E'p'.1~ ·!ida. d:i.s >Uns força~. :1a;:oa. o :.iEo com a ur-:;cn
ta<lo q~e o or11dor.pr·>';!Uatc-l11" p:n·:i.r; uc lo• chl que t\ m:s:.e:· ~<>J::m t'.rai:slormadcs' em 
que :t "ªm"._ra a;ipr:>'l"OU o ~eu requt'.rt!~ c~10. lei 0~ pr,.ject:ts com que :iere i wm a~u•lir a 
on ~ue ~:mo tem 1) :i.ss~nt1101~pto da t;.~m:). ra clivc:t•s:;.s neces~ida.ics co11sta'nt•:·:< 1fa mens::.
~o 1•equor1memo em qi~e pe.a:i. _que . o.:;~e11~ "en:t do Sl'. Pl'e;.idente d:i. Rr·publica. 
oados pa-ra orue1n do drn. os pro)o•ctos ~e 11 l "' ~ 
Que quer dizer a. Camiifü co:n ~tn :tppron•.· O SR. AUGUSTO Si:.:vF.r.o- ~feniagem que 
~ão~ Quer dizer qu~ concoi·1la <iom o pedi:Jn r.ã.o cst.:mi. CO!!l\1 l et,.t.emqu~rúo :i::Lo vierem os 
e que E'st;í. t\e :t.t:'C•)rdo e:n que St'.Íª <i:t•lo p;tr:i rdaw1·ío.~ 11~ i:o,los os ~!in istros. 
a ordem do dla o pr:1j~cto qt1e li.•i oh.ier.1:n d11 
recl,,maçil,1 !11;ioiatlos); ,:i,!vn ~i m<>s:::o .'l~ 
paln. vra:> as mai; cl~•r:is 11-recki:n . rln : n l.01•
pretaçã.o cosuistir.;:;,. quercnrio-~e nca.bar cimt 
o senr.ido dos vocahulos rrwis termiriautr:s. 
(A11m·tes.) 

Reclama o 01·ailn1· ih ~íei::l.1' fa.Z GU&?;; t iio ele 
que o Sr. Prc5i•~eute n•lo;'te n p~o'\"i tlonr.::i 
que o Re;;imento pre,·ê. t!:tu·\o p:lr:t :i. or•!rm 
do <li:1. o!'. projectos c;uc 11ã.o f\<'ll<-m m e.ti, .c·1· 
d~111orados e que. r.en <lo já ":'<"P•hlo o pr:•zo 
de quí-nze rl1a>. •lent rt.> r~o qwd a honn1•!:i. 
•))mm!ss:io deveri:< ter 1la•lo parecer. potll'!!l 
ser. indepe•·dentemente <1cst\1, ~ub:uet.t:ckll< :L 

. a.prechwf~o da C:i.s::i.. e <liscati(l-.s :p~ra. ser~m. 
corno é mister, tra.nstor: .. ados em lei. 

· N'e1n t ..ime ~ Cam:i.ra por impertinencio. ou 
demasia da parte i:l.e> orad.or :i. ui;;;istenci:~ com 

. que reclnma a. presença de tn.es uro;ectcs mi 
ordem do dia. • 

i'-.. Ca.ruara. ~st;í. qua.si no qnarto mcz de 
se~sfio e os tralialllos confiados ;is Comreissões 
da: ma.ioda governistu. ~S' :t() neste :pe: sé.· 
mQnte o Or·ça1m~llto co Ex:terio1· foi apresen 
iodo á cl'l:1sider-açã:o da. Ca>a e d iscuti<'o. Dos 
outros bastn.rii dizer qu~ nem siq uer o rcl~t.o
l'io dc- Sr. :\lini,h•o rla Indusvrh1 toi ainda 
nesta hora. quasi no fim da. s~ssão. tlis
_tribuido ~fim de 5Ci". co1:;o e de esperar. ron
nnientemeute estud:tclo, com. a ::rntecedcncia. 
que tal assumpto exige. A missiio da C:un:tr:-~ 

O ~i:.. Il.\lillOS ,\. Lnr.\.-NC>b:rit mais qu<!. 110. 
11üo p·:qtu·th• i:umero de ,;i:,:.;. f,,í :'i Commi~· 
,, ; ,. tl~ On;;alt!"llto " J)l'<\Í<'Ctô l't l:itlvo it 1\Xl\
<; ;º:i• ;ic c1<:.<p<J<'J•" do ·M111i:;kl"•O do Exte1·1ur. 
cau\ C!tnend•~s :\ o 11v :~ítH1 apr~;:.~~!·1ta1 ~ :\':) o 3tk 
Ih c.i~ ;1i'Í!) fo i pub! i..:a• lo no lJin. ,·io rio CMl!J:"•:.<.«> o 
p.n·eeet· drst:i. honra•l:i Comtní!,,<:io p :tl'U. que a. 
l:a111::r:i. v<>>>:L pro!;('<,..:u ir nos seu;; t r-.J.bitlhú!' e 
niio e~Hcja~ con!O <!~ co.--t111ue • . ~cndtl 1nJu:;ta
mC\nte •~ccusa."a dt: ·iesp"n•:er o~ .Ji11 1tei ros 
, u i •licu.~ P.fll , J i scu~,;üe;; este1·ei:::. em reta lia· 
•:iiu$ ;•NSim<·s. Sdll a io biwa utilidade p:u-a 
a Renuuli~. 

N:io. osi:a. accu~a.ção os Deputados ua oppo
si\,;i.o preci:-;un :1 fasta.l · <i rle si, !'Orque. toda. 
vez. que um projecto de lei 1.·' m leito parte da 
ordem do ilia, 3 . Cr..m:n-a e testernunha.c1e que 
ílS Deputados d:t opposiçii.o . t~em occupi1do o. 
tt·ibuna. p;ira di:>cutil-o. emendal-o e, u qu e é 
malS, p:i.ra corrigil-o no mesmo sentido, com 
ti mesma orieiltação com que o {~ove.rno t\hi 
e~tõ. t0'-10s os dias a rHzer que t1evem sei' vo
fad as :i.s leis ; i~to é. os me ni br os da. oppo
!iiçüo teem prova·1o exuberantemente que 
n'i.o se dei:rn.m levar por malignos in tentos de 
uma demagogia condemnavel, eoHabora.odo 
"o:no <>P: osiç1'o ao Go""e1·no t";.Ctual. e, m<t is 1lo 
oue is;;-0, como amigos da Renublic:i., da.ndo 
1neiú$ fle cortar :i. despeza pubiica.. ah'itra.ndo 
expediente p:i.ra a bo:i. execução das leis, 
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afasi:àoiio os ob.;taculos qile teero impedido o ~ Que luz sinistra. l;nçada. por e.$t& Í°ostitu(f .. 
Sr. Pr~sidente da. RepubliC3. de as ex~cut-a.r . çãc, e a.o lado de instituiçile~ CJ. ue. ·· j :i. ti?.eraµi:,.:. 

Ditas esui.s p~la.vra.s motiva.das pela expli- épOO<J , que já 11.zemm o seu tempo . na. .evolu
caçã.o do . lionrnrlo presidente da Commis~ão rle c;iio- dus poYOS, quando 03 otlicios materia!)s, 
Marinha. ,e G-uerra; vae o orador ·a outra as ar·tes· mecanic:.s rrJo tinhr,m recebido c:l.rta 
pa:rte da seS$~O de sex.fa-feiJ·a , nii. quo.1 o hon- ·de cidade dar1a pelo encyclopedistas "de l.850T 
rado Deputaclo _pelo Estado da Ba.hin.. cujo Nessa époct\ •. o oradorcornprehende· que se 
nome pede lici:inça :])al·a. declinar, o Sr·. ~fur- viess~ d.)Zel'. que é mênos nobl-e, menos.ele
colino Moura. benem~riío veterano dr:. cam- va.clo o'"cfficio material de fazel.'·o serviço da· 
panba do .?ara.gúa.y. sustentou o parecer que defes~. · da. Na.çã.o. da. deJe52 Républiet\ ex.- · 
formulou em: contra.rio.á emenda do orador . . terna · e intcrnament.e, · em iodos os grâ<>s: 

. opinando no sentido de não .~r approvll.d;i. a dcs;e serviço. de:de a : mais elevada missão· 
elevai;iio de 1.200 a :J.000, o n11ruero de de um marechal do exercito .a.tê os mo.is 
alu mnos das escolas militares. · . · . .immild"s m steres de um 'soldado que.fazendo 

Disse .o honrp.rio Deput:i.ào. (Lê.) · ~e:rviço no qua.'l'tel,cumpre um de-i•e1• de cida-
Em primeiro Jogar, -nii.o. vê o · orador em rl5.o. (c•lpoia•Jos.) . . 

que a sua. emenda. attente oont1·0. o. nobre e O que se -percebe na al lega.ção flo nobre 
elevado intuito do "'n>ino mi litar, da in~- rep1mi•lo ~·a. repugnancfa. do jo"en~ e:iuca
kucçã.o da,,\a nas escolas militares. Essa. ar- dri, com · p1•eoccu1mt;9es fi.dulg:Ls (apoiados); é 
guicã.o fe.icrer. segundo doprehenr:lé o orador aQUP.il:i. mesma preoccupaçiio que entope e 
cio conjuncto 1lo discuroo do bom-ado collega., atulha as nossas ·:i.ca.rlemi;l!', porque todo o 
Deputado pel>'I. Bahia . que s. Ex . . r eputa. mnndo julg:i. que e muito ho1n e nobre se1•-se 
cousa menos nobre e me~os digna. servirem bach:i.t-el; mas que a maioria. ~ci·etl_ita que :se 
os jO\'ens n.lumnos nas füeiras do exercito. . . aviltari:i Janç:ando mão t.la rard.n. ou da. en-

0 Sn. . Zt!E;LLO REGO-A conclusão e fc•rçada, .:imrla ! . . . 
não a.ssignel neste sentido. Todos ig-uacs perante a lei, oriundos desta 

· onda: d:i. C.'\mn.da social, -pertencente a est0 
O S:a. BA~~-~ Lnu-. · · :porque.~ó. nobre ou ;)quelll) ramo das diversas raças qu~ se 

e efovado _e fri;1uenta: as esc:olos militares, conglobai am a foi•ma.i• a. nossa. sociedade, de
reeelier a~t a rns~rucca.o ~ 1.!-c ha. .-Je levar os vem Yir. presto.r esse Sfü'Yi~'O obti<ra.torio a. 
a.lu:nnos a .categoria. de olhc1a.es subalternos- triloõ 03 gl"il.os de lúerarcbi:J. SõCial~ sem que 

O .SR. ~fan.cou.No MomtA-V.· Ex. dá. li- tenho.mo preconceito nobili:i.rtivo, sem que 
cença. para. um a.parte 1 As escolas militares nada os l e-;-~ a. acre<liW.rem que estão a. vil
não são vi..-eirC>S· de prac-\S de pret. para pr<!- :idos. que estão E:m umasirnaçã.o mencs digna. 
en~ber os clar os do exei•cito. Seu fim é mais Imbuido desde os ma.is Yerde:; annoo de 
cle"t"a.do. su;i. mocidade nos principies repubtici:1uos, foi. · 

O Stt. DA.nnos,\ Lnu-0 honrado Dermt..'l.cio 
vem em auxilio tias po1111e1•a.çves que o ora
dor esta.va füzendo. S. Ex. · :i.cba 11uc pam 
este.~ quo :frPquentam a escola visando os 
galões de ofliciaes.mediante :i. a.ppro·:açã.o das 
disciptions o.Ui cstu•lad~s. é menos nobre e 
menos eleva.do passar dos bancos 1la. es..:ola 
para irem servir nas lileira.s do exercite. 

UM SR. DEP'Ur&DO-Como pt·a.ças de pret. 

o or~dor solda.do raso ; teve oecasiii.o ele pre· 
sfaJ' servicos como praça de pret e nunca se 
sentiu bumithacio. Ao contmriCJ; gra~,as a.. 
esses <:l::isinamentos, que tev~ a. ventura. de · 
receber do · irnmorta.l fundador da Republica. 
br.'.l.2ileiJ·a., o benemerito me~tt•e Beoj;1min 
Coastnnt, graças a esses ensinamentos. ali-· 
meOiJ;i.VU.COOSi..1.ntemeote, :1.COll\."icçãO de que 
era uma. pa.rcella miniloa contribuindo pa.ia. 
a. ca.= do bem publico. C,'umprindo o seu 
de,-er onde quer que o encontrasse, era. um. 
limcciooario da. Republica.. 

. o SR . JULIO s.u."i"TOS- V. Ex. viu preen
chidas a.s suas aspirações ~ 

O Sn.. BARllOSA LrnA-To.J.a.s essas obser
vações o orador : agradeée aos seus collegas, 
porque eltas -vêiri confirmar precisamente o 
pouto p:i.ra o qual queria chamar a attenção 
dos honrados membros de uma. Camare. repu-
blicana. · O Sa.'. BARBOSA L1~rA viu pt'eenchidas as 

Ser soldado, andai· de mochila. ás costas, sua.s aspirações, como todos os seus comp<t· 
fazer gua.rcla nos quarteis, passar longas e triota.s po·lem ver preencbüi~s as suas, desde 
dolorosas vigilias nos c;1mpos de bata.lha. en- que, se subordinem ás leis, clescle que adqui
frental.' o introigo com ear~as rle ba.yoneta, r.i.m as mesmas preoccu paQ(les, desde que se 
ter todos 03 orius commettiaos às 1;i~..'.ls de ~ .. n venç<\m de que não h:J. no.da. de aviltaote 
pret. póde repugnar ·3 quem quer que 1.enhn nem nolmt, !aiendo o ser'>'i~ de praça de pret 
o seu e;;pirit.o embebido uns ti·ist.es e lleplora- pa.rn: v ir a. ser bom general. .-
veis noçü.es da miõeranda institui<;iio secular Ha. na .Ca.mara., como na ont:ra Cn.~ do CO!l.
que a lei de IS de maio folizmente exUn- ! l!!'esso. muit~s sel'vitlorcs . do exercito que 
guio ! fizeram todo esso serviço COlllmettido hoje ã.s 
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·.: me1da. BarretQ. .. . · · · · de officij,1.j;s. · ·. .• :~ . · · 
' pra:~ de pret: _BastKL cl~r . o . ma.rechal Al· \rodo coUega, que~ a e.Cola é ~ unico viveiro .,. 

o sli.: TmoTIJF.O. n,\. CoSTA- b ifaréchal . Percorr~m-se !1'S~Jis_t11.s ~as pr~<:as desne . º
Floriano, o lll:1recbal Deodoro e miütos ou- te1!1po do.~!npm·i·o· ate_ lloJe, e se l~:i. d~ ver; de 
tros. · · .\ hao a lo.o;i, promovido~ .ªº pr1m~1ro po~to 

·•· . -. alumnos (las escolas m1htares e inferiores 
· O SR.. BARJ3()SA Lnv .. -Portanto. a \mpu,- ~os 1ff\·ersos batafhões. Ainda .a :promoção 

gn_ação qul)'a emen_da mereceu do honrar.o ultima.ment.e füita·pelo benemcrito. Marech:i.l 
· Depu~·lo pela. Bnlna. ~bedece a uma -pr&.>c· F"iol'in.!10 Peix:oto aquü1ho0u a \0tlos os infe
cupaçao mllttos republicana. obedece a. um .· riores , cujas certidões d;} .Msent~meoto não ·· 
preconceito que se··1eve pr,•CU•al' de~enra.iza1·. os inhibiam de ser promovidos ·aos primeiros 
qual e aqnel le que rousiste. _em .Pt'c;ten?.e• mi postos.· . . . · 
Republwa manter a separaçao oa nac10n:i11· Em suwmn, nem lia ·1al quebra 1Ie nobrezn: · 
dade bra?.ileir a , en tre a burguezia · e .p1•o:eta· nas a$piraçfüs do.s nosso~ jO\'ens conterra.neos, 
riadc. entre uma. classe de . prot~gido~ eh 1!eante tla emenda, nem a escola é o unico 
fortuna e outr.a d~;;favoreci1fa, entre os bel'· vi"eiro . . corno par ... ,ce _fazer crer o honrado 
deiros da escravidão· e . os he1'deiros dos se· collega tia Llabia. ·de ·ollicíaes do ·t-xercito. 
nhqres, ~iltre os ·que acham digno ·o. set"fi::-0 Por um otttro aspecto: não menos impor
ão exerc1to e ·du lavoura e o;; que· acham tame. pMe ser enc.:u·a•la a. qnestií.O a.veot.ada 
nobre o lc>gar de a.manuense, de otllcial. de peli~ ememla . .r:\ nesta. Casa se tem ch:Lmada 
superio_rda secre~ria. t.:ma ~ssembléa rcpubli· a attenç~o desta assembléa. republícaoii. par:i. 
cana nao póde r1erxar de ir ao en··onci•o lle :i. nec~,,s1d11.•.lo que lrn. •le corta;r-se do vez o 
seme!hante· prec011.::eito e de::enr<1.iza.l·o. [l.buso. que vem uo i1nperio e que pret·~nde 
(.4.poiados .) . crea r ra.izes na Repn blica. consistindo ero 

Por OUtl'O lado.os moços que se matriculam preenchet·em ·se os claros do exercito por roei o 
ll!l-S escolas m_ilitares na sna. gl'1l.nde maior·ia 1te indivíduos de.scla.sslficados · e a.p:i.nha.dos 
veem d:i.; lilcmi.~: Do modo que. muitos dell~ nas ca.ma.<las mais baixa..~ da soeieilaue. · .. 

· já. terão f.iiw nos quarteis de onde foram 
desalojados t1J11o aquelle serviço qne ac.-corrloa O SR •. TrnoraEo DA COSTA- Já t ive occ:i.-

sião de reclamar contra esse abuso. as nobres preoccup:1ções do honrado Depu· . · .. •· 
ta.do.· (Risos.) . O. S1t. BARBOSA. LnrA.- Já. se tem fe ito· ver · 

Aincla. tn!lis: .a gt>mde ma.io:fa dos alumnos que e~te niiu e seguramente o meio ma.is re
lias escola.s 11.1ilitat·ei;, nclquirin·lo o requisito 1 guhr· li'-' ol".;a n~zar um exercito -republica.no •. 
de ofllcial.oa pt·edic;tdos que os recommen(lam . Era. n•~tural que o reglman passa.do, que 
ãs_promoçõ1i-.n<°i(• C.)useguem.tcxla l·ia.a:cani;ar'. Jan~iva mão do 1·ecruta.men:o fo_r.:.ç;;idc;i. uão 
este;; ~;ll1:ies . A. 1wom0<.,ji0 otn·i·•:icvri:i. re dó. h•·sitasse em racomrt1enda.1· a;; a~•ondt1.des 
para. 0 5 o.lfüres-alurnnos, pa.ra '"aque!les que ~ubaltern~s es;:e meio pouco ~impo de preen
conseguem tod:i.:; a.." cadeiras do~ dous primei· cl\er os claro~ das forças nac1ona ... -.s. · . . 
r os annos, 11.pp1·Qvaç,ües pl<lnas. Estes. em :.1:1s no r cg11nen actual, com 11mn. CônstttUL· 
numero insignitlcn.me, e que são promovidos tuíçiio qtw.~ •~ d<>. ~4 <le_ l'eve~eiro, 9u o clachra. 
a otncía.es; os dcinüs constituem a enormr 111ue o ~e~n~'O m1htu.r e obr1ga.tor10, qne to-
· maio1•1a., viio no.•111•a!mente sal!indo da e:ocol1t dos os chlalãos são obl'igad0s a pl'e4al'em 
para as ftl~ ira:i e 1'olta ndo muitas v\!1.e~ <'ln esse: ~crvic;1, é-bem ~e ve1·. que E-ªº· é licito 
anncis poscerio:·~ das füefras p:1ra as cõ!!ol:i.,, nem lton1;st(.I (quo isto. s im, nao e nobre , 
como pr-.;1.()lr::: u e pret. uem C>Ee1•:\do) quere~. p<n· os a!u~nos si•hí-

Nno :-ü no;; ex:1m,:.s de ha.bilitn.;~o. que:· 1~03 <hs c-s.:ola:; · m1~1:;ire~ e oriundos das 
d\zer noscx:amt~s que 'teem toga~· r.res ou qu:1- n:.i~~:t~. mefüo!·es ,fam!~1as. ::.!' ~raças de -pret 
t ro rnezes depoi~ de co:neç;:i.das as aula.:>. pa.nt d~s. d: ver~:; bata Ili~ e_ orzond;~ de fa· · 
o :fim de veriricar quaes são a.~uettes quE" .ia m1h'.i.' mais pClbres, mas ~r.o boas. no -ponto 
!leram provas suJücientes ne :1dcanmrnento, de vista rep11l:Jllcano. quanto as nossas.ao la.do 
mas a.inda.na. re~tição das diver >a5 Cl>.dcirc..s do vagabund.o. ~o ra~cmeiro. ·do l~rapio2 em
em que houveram sido reprova.1los; muit:is fim ~e !OdU.'l Oli mdlv1duos que na.~ cstao em 
i>\iojubilado> e vão pttra a;; fileiras . condir;u~s do ,!l-Pr 9sent:lr follla ~omcla. 

?>las, não se creia que todo ~contingente Isto sim, .nM e nobre nem digno. 
que vae servir nos ba talhões tenh::. perdido · o SR. AUGt:STO SEvEao-Assim.- fez-sé na 
todos os seus estinlUlos. nem se cr<Jia · que Bahfa . 
ten!HL!ll cercP.a1as. co1·tado.~ rle vez totlas as 
s-c.:1s ,,spiraçúes, po1·qnc ~ lli sar~»nteand.o o 
faz.endo os e:G!;ne:; pra.ticos rl.e :i1·mn.;;, t'l.m be111 
tO\:JD clil'eito ;1 serem promOl'iflos. a. off!ch1 ;,~ . 
De .modo Que nà(i p:;.rece, como sa po:le1 ia. 
crer, em:f1i.ce _dos termos do parecer . do llc;n-

o S1~ .. CASSIANO DO N ASCDIEXTO- Foi para. 
a polic:1L; füli,moi1te. niio fol par.Lo E!xei:~ito. 

O SR. BARBOS.; Lr°M.1. - .E é" por pansa.r 
:i.ssim que o ot'actor formµ!ou uma _sécie de 
emendas, obedecendo a:um plano '1()mplexo, -, 
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qÜe i'or Ôbject.o d.e ~e~i~ .medifêcio patríotieà.. . .O SR. a .... ssr.'-Nº ·oo NASCIM.&.\-To ..:.. ·.E as • 
dcspreoccupa.do·ab:;;olutameme· de. qualquer outras 1 
a.nlmo;idade pa.r(I. com o .acmal chefe do l~s- o á1~ · • ._ BiR.BtisA. r.m:.. ·:_·sobre as demais· 
fado. pe,soa de qnem a.bsolub.mente ·nao lhe emen<lnii a honrada Commissã.o de Marinha.e . . 
loi°dado cogif:i.1', ,nO correr.da; sua. meditaçã.o, Guerr~:ll.inda .tem de se "pronunciár.~ ' . ' . ' 
Pºl'. isso:. q~e esi.a. ·"Se· alimentava. ,unic.ame~te :O Si :CASSIA'.'W "Do N,.sciMEN~ E' càso de 
com o.desejo de ·fa.zer o melJ!or , Ill!.. medida 
de suas forças,em .bem da Rep11blica. . . adiar-se a discussão. iité que ·o pa1·ecer yenha 

. De~aas einen•ln.s teve par.ecer ·uni<e<1.miinte completo . · . . ·· · · · 
· a.queHa. que- deferrde por· acreditar-se que . . O ·sa .. Pa11:s1J>E~TE. -, V. Ex. · não tem . 
a.ugment.ava a. de5peza. . · razão na: reclamação que acaba; de fazer. 

·. ~ O S:R. ·MELLO .. REG.o. ,..... Ela mesmó ur..: Quer.na 2.\quer na 3" discus~ão, as emendas 
..,. · gente. ou artigos a•lditivos, cl"eando ou a.ugmen-

.. ·o Sit . B-,\RBosA :r.u_IA. -'- Parecia que: o mo-' tando . rtespezas. oil reduzindo a r.ec~ita pu-
. 11 d · IJ!ica, não :pb·lerão ser admitbdo; · ao· deba.te 

tivo .tinh·a· sidó o .. a.u~mento e , espeza.. ' ·~ à. vot t\ ~•iio sem prés io ptl.recer da. respectiva. 
Esm ·erucnila deve ser entendiuo .. conjuu- Commis,ã.o. Isio, de accordo · com o art. 128 . 

·ctamente com as outras que teve :i bon!·a de . . . . . . 1 t e do Regimento. apresental' e, n;i.a.is a.10' ª :. com. ou ras, m -
didas q ue; r,,w .. pa.••-u, t erao de ir sen1lo.offe- O SR. BAJt:sosa LIMA..:- As Commis$Ões 
recida!S à consideração uu Ca:l:l, â. ~edlda que per1l!a.nent.cs, de que cogita. o Regimento, 
se proporcionai! ensejo para is~o. pois que teem, por prin.cipal mrssão, interpor o seu 
.só quando foi· <la.do para discu~são o 01"ÇO.- parecer sobre os assumptos constantes de 
mento do Minísterio da Guerra é que se po· cada uru dos projectos que forem apresen
derã.o corrigir diversas das snas rubricas, de tados Desta. Casa, e mais sobre as emendas 
accordo com as.idé:1s consignadas nasemencla.s apresentadas no coL·1·er do debate, emendas 
.ipresentaclu_s agora á. lei de fixação de forçi1s. que podem alterar sirbstanclalmcnte os pro· 

Q. sn.. MEU.o 'REGO - ·Devo d!zer ql,le só jectos .primitivos. -
essa. emenda foi ·remettida â· Cvminissão ; as O. Sa. MELLo REGO dá um.aparte. 
outras não foram rellleLtidas. . ·· O SR. BAttBOSA LrnA. ....: Estranha que a-

:..._, 'o sa: B.i..R!lou LmA.-Pe<le. iL Úes:i. umes- Ca.."<!.·haja de pronunciar-se ~obre em-cridas, a 
clai·êcimer.to: a.caba. de s.lber do honrado· -pre- r es;.eit u :•'as quaes n[o conl.lece a-. opinfüo da 
>idente .d:i Uomm!ssão Íie :Vlari11ha e Gu e?J'a; Commissão 're.~pcctiva, pois que li a ess;:i. que 
que, das d i t"Cl'S3.S emeo<las·qi;e a.presentou ao .-:abc rlar t:i.es pareceres e inform:ir aos mem- . 
p-rC'jecto de fix:a\'<oo·de forç;i.s de terra, só esta brns.dn.Camai-a qual a sua opinião ~obre 
que defende é que foi enviatlil.. iquella Com- tal ·0u qu:i.l emendo., pal'a melhor commodi· 
missão... · d i,de dos nossos trabalhos, pois que não é · 

VozES - E' grave. cri7el que todos os Srs. Deputar'!. " po~sam 
o SR. MEt.I.O REGO_ p0~ envolver :tu- estudm· por si assumptos por asstimptos, 

gmento de <lespeza. con,;tantes de. todos os projectos ou emendas. 
O SR. Lurz DETS!- E isto hoie ~ estênsivo · o SR. BARBOSA. LIMA - . . . . não tendo :is .1 d' . 

demais em :ndas merecido p1racer· da Com· ~m to~as as 1sc11,sGes. ·· · 
missio . . . O Sr.. ·coEuro Cl!.'\'1'R,\. - Proposfa do Sr. 

Em t.odo o caso. fa.z a rccla.maç:1o ·desde. Tliorua~ Ca.valcanti. · . 
já , par:1. que não St\ja isto moti:1·0 para deixar Os SRS. · JuL10 SA!ITOs E MELto REGO .dão 
de ser submettida. ti. votação. . . ap:i.i:tes. 

O Sa. MELt.o REGO - Ha. ile ~er, poi• força. O Sa ." B.~RD034 Luu. - Reserva-se o di-
0-SR. BAUBOSA LIMA - .... ca:la uma das reito de levantar um.a questão rle ordem a 

,._ demais emenrfas que a.presentou. Torlavi:i.. propoSito desta duvida .e. da qual sô a.gol'a tem 
seja-lhe licito lo.meo.tar qu~ sobre as medidas ·conllecimento ; pois dêclara. que não com· 
consta:ntes dessas emendas o. honrada Corn· prel1enrle que a Carnara do~ Depnt-ido~ tenha 
missão de :Marinha e Guerra nã.o tenha tido de se pronu nciar sobre um a.5>umpto novo, 
occasião de se p ronuncia._l\ fJ()is que essa. ~m que a hom-adá. Commi.ssão in<=umbida, 
Coniniío:;ão nã.o. é propriamc1Hecommbs.:"io de pela nlture2a. dó ,1ssi1ruptl), de d::1r parece.i· 
orça.mente. sobre elle, . se tenha con venientemente pro-

A Commissâo de Orçamento é que d<!ve nunciaiio . .. · . 
· uar pr.receqol.ire as einendas que a.ugnientam ·o.. Sa. ~h:r.r.o REGO. - Quando a Casa en- · 
a despeza. · tende rpie • certo e · determi.uatlo a..'.5un\pto . 

o. SR. MEr.I.o REGO· = Augmentando ·o deve sa· 1.'e,solvi<lo ·pela. COmmi;'!SÜ.O, 1·equer 
.. . pessoa.!, augmentam a de5pezii. · . . que UI se de. <-~;>artc:s .) . 
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o S& . ,' B.~R"3()SA ,. LDIA - Ao ..• cóntrJ.rfo '; 1 ' o si. ' B;UiBOSA ' LDi-A:._.E' '.·.foreriór ' à.ó nu~ ' 
, .. esti~ ·.dando _p~-0'":1:5 de· a.preço à.:· C~nunis"ão, I mero de priw~s e. ~'. tlespeza. :. . . .- . . .. 

f<uendo-lhe -JUSt1ça. ]>Orque deseJa. que a 1 · Sabe-se que e:i:1stem, .const1tumc10 estado 
mesma se pronuncie sobre :i:s ·e.ülerrd:is. , etr~ivo de nos:as fori;-.as de terra-; cerca.de · 
. . um outro aspecto, .sob o .qual tem sido i 15~ 17.0IJO homen§,.nurn~ro esse. que varia 

· impugnada. a emenda que defonde ·e que foi, 

1

. de mez a. ·lliez: segundo "as. :. irirormações. prec 
segundo ae<1ba. -de ou"Vi1-; o motlvo que o stadas ··pelu · Minist,o da. -Guerr.1, .. existindo 

. levou .ao · seio ·aa commissão pa.rJ. merecer sem;ire um cla_ro ·de :cerca de 4 .000 praças. 
-· pa1.·ecer desf.:L,.·e ,·o que.s_e_l'efera ao .. augmen.to lo ·Qoverno informou· tamhem, e aqui jâ.s:i 

.de· despeza. . · . · ,·· . tem a.sseve-ra.do, :baseado em ,outra& fontes , .· . 
· Todos os anuos .alei ·de fixação de rorçe.s de · ·que esses·.cta.ros resultam da di1l.iculdadefo-
~~rra· decla1:a.· qual ó · numero. mO:xirno de supe1-áv-el ·que ó Gov:erno t em encontrado na: · 
al11mnos a serem matriculado!õ. no exercício. execução da .lei de alistamento e sorteio ·mi-
nas e5Ccla.s militares~ Esse nume1·0, nos ter- !ir.ares. · · 

··· mcs cxpres;os dessa.,;· leis. é sem:pre o m~xi- i ··· Pcil.". esta. razãó, •. o. Gov~rno rião tem podido 
mo. a que o Poder Executivo pôdç· atfü1g:ir r<lalii:a.r o· ma.~in10 de 20.lit!O praÇas autori-

. ou deixai· de ;~ttingir. Mas a verdade é que i zado pela . lei do ·orÇamento . .Não e muito,. 
o Go'Ç"erno con~tle um rirnnero de licenç;:i.3 pois: que · se multipliquem os recursos,- as . 
para a ma.tricui.~ nas escolas miiita.res muito t"órmas -pelas quae s o Governo. ?OSsa solver · 
mn.ior do cp1e o prefi:s:ado na. lei de forças. e~sa difficuld.ade, sem, entreta.nto, h:l.ver na 

o SR . .Meu.o Rr:Go-Ncm sempre; ha. al- tot.a!idt?.d_e d~s dt~sper.as feitas ·aogmento real • . 
gnus ministros escrupulosos que não ex· E1n prtmen·o Jogar, convém ponderar que 
cedem. · os aluuino_s das_ e5eo~as ·militares oeeasionam 

o si~. BARBOSA LmA-:.-ta!s a.inda e:s::cede d~;~ ·~~~ ~d~nt:_cas a;; ~:;s praçns ~~ pret d~s 
o nume~o de .-:igas aoo~t:ls civl a. anno, nas ih ·e::~o,, bat:.tlho~s. As,1rn. é q':le ,ao orgam
dil·ersa.s . eSCC!las. m:i,nd:Lnllo :natri~ular por za~a:s_ as · tn.b~ll~ 1'.º :\~miste.rro da_ Guerrd, 
portarias, s(lb sua. respon., abi l1da.de, a.lumn0$ dai; qua.es 8~ 'er1~ca qi;_e ~nto o so:_ o 
ne··"s e<colas além do numero n!'elixado. na 17omo. 3. etapa. e "' '. ei ba. pa.. a. .fa.. d .• mento sao 

-''"' ~ . · · · ' 1dentir,as, quer se trate de a.lumnos, quer se 
lei d:_ for~as. ~ · · ti·nte de pr;iças de p ret, sei.'vindo nos ba.-· o SR. BEZEU!UL. F OC\"TE1'""'ELLE-:-E ' :\.•~ com tal11G2s. . '. ' 
menor .ida.de .!o .. qu~c. aquella e;;tabelec1da no 1 · N:":.o só 05 a.Iuinnos das e.::colas militares, · 
regulamento . · · · ·· .. -,,_. - · 'ina.s :ú.I!da as pr.iça.s · de p1·et •las di verias 

O S!~ . B.utno.s.1. LurA - Ora.. o>.1e.-:; factos gu~l'Di~'õe:s nii.o r.eem a mesma et<tpa. As 
veem em seu :tuxilio. por· isso que amis !'o d.ti.- pr:w:\s de pret d~ gua.rn!Ção do Rio de Ja.-. 
lecem o seu ~rgumento. · ·· · ue!ro não teem a mesma. el:ipa. da.::; pra.~.as de 

As p1·oprias J(liic; ,·igentes Jl::'C"\'eem :t passí hi. pret de S- Borja uu Pernambuco. 
!idade ue existir uin ·nu11Jero de a.lurnnos !\l:u;. no c;.1.lculo d11.s v<>rhall que constituem · 
m11.ior <lo que ::i.qiielle ma:ximo pre~xado na a. b:i.se Llo orçrL1neuto da. Guerra. entr:i-s~ 
lei ele ror~"1>'; de modo que os factos de1nons- com um:t media, e o que quer aci:entuar ei 
tra.m que todos o~ anncs sã.o aclmi ttldos n as isro: que a mê<lii1 .;o>rn qu~ se en_tra pa•'V. c:sta. 
escoh\S mili1n.res alumnos em nu:ne1·0 supe· .1 .. sp~za.. qne o·Govern•i e auto1·1za.do a furer 
l'ior· aqu"lle tla que cogita :L lei <le forcas. cork,;: os annos. 1J a mesma, quer se trate de 

A enH!nua não ra.z ma.is do que vir ao cn· ;dmnnos, quer se ·tta.to de pr:i.ç:'.13 de pret. 
contro dessas pl'aticas. e!~va:r:uo o numero de isUJ . cm 1·el:v;ão a-.> sohlo. il. c;t;l.pa. e linJa.-
atumuos de l . :100 u. :~.OOG. isto é, a.ugmen· mcnto. · 
tando mais l.SllO :ilumuos para s~nin c!h1tri· 
buidos pe:as cii ver~as cwo!as milit:i.res do 
paíz. . . 

O SR • .itJLlO S,\:\TOs-~·ra~, au~mcnt3ndo o 
numero de · est.u11 ~otes dt1s Escola.~, u. mefüJ. 
l!ere subir tambem~· 

O SR. Gu1LLO:x-E torna.ndo legal o que 
faz;iam illegalmente. O Sa. BEZERR!L Fo:>;TL'=ELT,E-Elle já de-

O Sn. . BARllOSA LrnA-Pelas in!ormações monstrou que ha cerca de 4.000 ....-agas. Logo 
presta.das pelo · honrado si•. Ministro da os ah1moos não p:-eencl1em as vagas que. ex:
Guerra. que aqui for:.!.tn lidas, veritica·se .. que, btem. (Azxtr tes.) 
v ote.da il. verba :p.1ra 2!).00-0 homem do exer· o S1'.. BAlUloSA LIMA- o QUe quer accen
cito_ naeionn.l, e 11. tle_>peza eft'e~ti:ra:n-ente tuo.1• 6 istõ-que o computo da. despeza total 
rea~1za.~a..com - e~se ser'•'ICO semp1·e rnl_er1or, e da u.mn. merliü. sem di~tioguir . .n.;wra, o que 
ni_uito 1_n1~1·1ot\ a esse numero a.urnrt:tN1o U(I. re;,t'.lxa pro-v~1-. o ponto qae me1·ece ,~ no>':o:l 
le1 <le forças e no orçamento d:i. Guet-r:i.. · ! p:·co(:('up:içii.o, ê este..;_.·le que não se au~menta· 

O S1L BE:z~:I<R:U, Fol>.~~:<:t:~LE-Mas O· nu- 1 a despeza., si ern v ez <le 1.200 .:i.lur~nos qu_e 
me1·0 de praças e que é mfer1or. 1 se toleram nos orç(\mea.t~>s . ate hoJe_. p~bh-
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.,;p~ves.) . - - __ · " . · - . - _ <l.irecta. ou inr1irectamentP. contrjbuam pa1•a. 
-cados, tivermos- T .soo. --ã1úmncis. -(bte·;;ü-1 eiet·Cito; e, poi:taato;·- a todos aquelles que 

Observa-se-que··alei de :fb:açã.o de fo!'ça!; <~<i- aggr:iv~r as tlespei~s, com que e·sse _servíço_ 
para o ·total'<1epraç.-.~s de pret 28.000 e ta,ntos pn L•lico one.:rn o orça.meuro .da Republlca.. ._ 
e foi. votado_ no or-çamer:to d~ G~erra um. ma- Ki'lo teve occasiã.o de v-er distributdo á. ca
:Ximo de :?:0';000 pl'.'aÇas. _ - . _ - - . mal'a dos Srs. ·Deputa.dos, nem nesta. leg-isla-

Não e.muito. portwntO, qua. ao ,,-:otar-se_ o tura nem na pa~•1r1-a, o balanço defl:nitivo_da 
orçamento dt1 Gu.eITil., se declare, e este é o receita e desp~za foderil.e~ ; temos de .. argu
seu .pensamento. · que. os· l.800 alumncs ac- men_ta.r com ·a$ynopse e desta synopse veri
cr~scido$ J:lOr esta rórma, con10 o meio do Go- ficv."~e - que -o ~otal pedido no exerci-cio pas
-vemo preencb.e1· efl'ec"ti-vamente os clnre>s, sads, para despez~s do Ministerio da Güerra., - .. 
são foclu1dos no tot,Llde 20.ouo homem, com· ascena.en ã cifra do 52.374 cor.tos de. réis _ 

_ O qual arm:1mos o.nnuahnente O Go,'e1·b.o ,1:1 e que o total despendido com tod~s ess:l!l . 
Republica.. De fil<ido. qu;;· u. suo. O['(lendtl. Yetü ruuricas subiu o. 37 .677 .contos de reis 
:presw:r um verd.ad<-iro serviç;:i no ponto de -g:i.srou-se, J?Ol'tfllllO. a menos 12.597 contos d_e_. 
vista<la reducçio d:is.despezas publicas. O 1-éis: - _ 
rc:m1>adó pratico que vizu, e que, alem d9s - . O f.•cto pr·incipa1 é que se quet· diminui!' 
20. 000 home:!~, se consigno .-erba para mais r;_uanto pos~ivel ~ tói'Ç3 d.e lrnba. Nem se diga 
l.800 alumnos. · · - - - que est:1. ldlfr:n:i.~ã.o é urna pllunta.sia, que é 

Isto é o que il- vot:lào. E .qu:\l ê a. despeZ3. um:i.· :n~·eução fo· oppo~iciouista. Não; ell0 
real? Votados 11.í 16: 000$,gasttis-7. t SO: IJOL'$o resalt.n. r' e modo ínconcusso rlo c:oojuncto ~e 

Porque? Pol'que nós já rer!uzimos o ei:ercito actos llraticu.dos ul~imamente pelo Pres1-
na :p':ss:igem da. lei de ti:x:ação de fo!'c;as pa!'a denre da Rept1l1lim e entre estes accentuarâ 
o orçamento, de ~$.000 a. :w.ooo praças. aq1Je!ie a que se rer.,rin com tanta. compe
Demos verba. sô pa.ra es;;as :?.O.ODO praças. tençi:i. u meu h•11n.'J.llO :i.migo e collega, Depu
Pois bem, peln.s difficulda(les •'e o Gov-e-r>no t<•·lo llBlo Pfa.ul1r. 
preenche!': todo:; .os elo.roo e re;ilizu.r _o nu· O G_overno, segundo e pt,blico e notorio, 
lllCl'O de 20.000, ficou;~ dcsjjeza. no~fa prop'-lr· esta mobi!izautlo _a. guarda ua.cional e ao 
cão-ficou sendo de menos 4:000$000. me;mo tEmipo o P~eside::ite da. R.~publica. tão 

A sua obse~'ª'ªº capital esti nisto - que do.;o.tao i::eloso .Ja. legalidade-onconi;ente ou 
dando com mais l .SOO alu:no.os meio de o tinge qi.!e niío 1·ê que sa éstá recrritan(lo; 
Governo ter e1fect!Vamente m3-is J ,sno pra- isto é: esti:.o -se pt·a.tlco.!lào en1 ussumpto de 
çao, não.se augmcn•a de fac:to ª despeza,. m:liot• relevanc!~. rluas e•id1·ntes illegalida-

U;;r SP .. _DEPv'.rA.DO tlá um. apa.r·te. r.es; a pdmeira-fa.ze1· ~ ;ecrutamento'for-
0 SR, BAH.BOSA LThL\. _ Rm todo 0 caso, 0 c;~d~ e a. segunda. - mob1l1zar a guarda na-

a1·gurnen.to _fict1. ~e pe," porqu~ o nu!llero iJara cion~.~; _. ) - " ~ _ _ " 
0 qual se da ver;n. nunca. e l'<':tltzado. Em D1. _e J,:i, qu~.} 11.ra. o recru,arne~to, exis,o 
uma infol·maçã._, ministrada. 'iJelo MiniSt?.'o rl:t o rccu1~0 dl\ ho.õcas-corpBs. ~las~. n~m por 
Guer•-~ vê.~e quo ha. um uesiatqu•~ de 4 .00tJ isto ~1e1x:i. t.C ~x1~t1r crime pra .. 1c:a .. o pelas 

~~ ~ automiati~s supcnores. que ~a;gam cu con· 
J.lraç_ s. - . . _ 1 sentem que >e r.;.;~uem c~tas ptigmas dt\Con· 
_ U~I SR: DEPUTA.no-E~'ª cl:u-o que es~e nu·' $1.itUi<..;iio. infr!ngludo de modo 110.;.;rante. in-

_
mero ser:i. desfd.!cado em_i;i·ande p:tl'tc e'>rn o 1 equi\'OCO. U!il üos a:·ti;.;os ua úeclar<\ç-.ão tle 
numero dos que no p1•ox1mo :urno t!~vcm rna- d1r~i;.os (a;Joiarlos) e, em segunda logar. o 
tr1cular·se. recunm do habms-co,.pus n1io pórle ~er em-

0 SR. R\RllOS"\ LrnA - Foi a ob;ervaçüo prc)l:<Üo pel;i. maioria dcss'• pobre gente, 
que fez ao coineça.i· o seu cliscurso e sob~e <I sob1·e ~ qua.l c:i.he :i. t•\refa policial. 
qu;i.l insistirá, - e é quo dcs.es mesmo~ 2.000 Aga.t•ruuu~ ele momento, da u,;ute pa.ra _e> 
vot~dos:an!tUo.lmenre, 6 que si.hirifo na ~U:?. rlia e intei:"1:adcs Ut.lS ergastuíos .l. rua. dos 
maiori:;. os 3.\100 alumnos para as diversas r;~r·bouos ou ms !'ort:llczas, ~sses·pobres ho· 
escolas mllit:i.res_ _ . mJns >ão 1listribuidos pelos diversos corpos, 

Fiualment9. l'esta observar que c;;ta. ru- sc1n qne haja ninguem, siquer, que se em
brica da.lei de fixação de ro1\'ª8 e, rlesde o penhe., que tenha motiYIJ~ p a ro. ~e empenl1a.r, 
começo, urna verr1adei!·a :i.utorisaç~o- pri.ra. lançar mão do recurw do habeas-

Com esta. a.utorizaçii.o o Governo m1t:r:icula corpus. - · 
200. 400, 600,l.OOU; emfim~ matricula o 1;u- 0 ~ J s Q .1 ci·a-~a-0 mero que a_uize. r, n. ão é obrigado a mo.tl'iculai' ;:;r:.. ULio A;.-..;Tos- u .... quer. ""'-

póJe reque1er. 
LZlJO. . .. . . .- __ 

A mesma c·on.sidol·a.ção em i•elaçào nos3.ooo· O Sn.. BA.1,.n0::;,\ LtllA-E' ~ente ciue nem 
l!.lumnos dr:: qUe cogita a emenda, - nunctt 0u >iu falfat• eni ltabea~-çorp1•s; a. pi·i-

Seja-lhe licito._ tratando de~te assunrpto. melra preoccupa~ão celles é o empenho; é 
a.fastal' mai.s uma vez a accusaçã.o feita . ao procurar quem sufficientemente l'elaCiciiw.do 
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: 7,~ wm o :Goir~6;1riteri>on hai .õ Seu':mliDi.entoJ o ex~~éito. é -in~tttui~ )iei:Ina.nenfu; o :'Seu 
·_ ·: afim' de liv_n.1-oc·desse ve-sa.me. · :- . ~ . ofilcio é estai' em arma.s _pa.L!\ qua.esqu.er effei.- . 

o Sa. BEZ'é'.IUUL FOXTE~ELL~...:..n~m que tosDe mcidQ qU-0JÍlOb1liz:i.r ~ : ç1_iall1a~~·caà.a. um:~ . 
· tra~-se · de ·· guardas nacio.ilae:; ·remissas 'ªº desses cidad:!os, occupados ... com : o séu mister 

·:': cúmp:imcuto do·· seu dever e que· si <is ·n.1a.n:.;, p-~i·ticular. para· que venham tomar a1·rnas, 
d<l ag;mar. afim de ooriipii,r1?cerem a.os qua.r- _Jl3.-z'.3. que-aquartellem, para que se ponb_am ã. 
teis, .de~ ·qu~ fogem. -<.'Use -ausentam. · "dis-posi<-ão dos l'espectivos commapdantes 
·o fll.1.. B~~~;;,\. ~-A·· ~lle~o des- afim de -serem :posteriol.'mentc empre.,~o.s, 

vendá.' tãmbem ·mais um delictO. porque se ·segundo exigir o bém d~ Repul>lica: . · · 
diz que se tbta de g:uardas n~<'.:lonaes re- · Quanoc esse não fósse o;;entido da palavra 
missos.q_ue se mandam bo"sca.1· debaixo de vara, -uiobilizar.-· 1i. po.Iavr:i.: que se segue a.,~sa 
que se coagem a. co!Jlpsrecer aos quarteis. dos expr~ssíio -"Uti!izar7 .tira t'.idas.as duvida.s .. _ 
quaes SP. ausentaram com infrac~o dos re- O illus~_re. Deputar.o _por. Mu.t~ G~osso, pelo 
specti vos regulamem.o5• . menos, _nao 1g11or<: que_ na · !taba., pot' e"l'.era · 

· · · . . . . . . plo, feno o ::>orte10, _r:ern todos_ os sol.'teados 
. · Bem-sabe-que se vira citar_ a_lel d~ _l850 e sio .fminediatamente incluídos nos diversos 
· res_pectfvos regulamentos e rnst1:ucço_es pos· regimentos. G1oa.nde parte delles. intimados 
terio:·es ;. bem sabe que . se . ap_pelll!-1-a -p~ra 11eh1. auto;-ida.de_C()m}leteute, scientes de que 
es~ - ~iOlllent~ de i·etrograd.aç'llo .1m-pel'!a.l. estão sorteados, teem o (j:ire!to de continuar 
pois nlllguem ignora. o que fo1 a le1 d_e 1850 nas suas occupa\:Õ~ crdinarias; e os regula· 

·· ' que po~ ·o rema.te a. longa oh1":1: da : ·etl'o- rneneos respectivos dizem que se IJ'lObi!iz~ a 
gradaça.'?· _que ve~1. des<le a_ fals1tlcs.9a? _do fo::ça. publica, · quando tôdoo esse:> cidac.1ãos 
a.e: to add1c1onal a.te ~ t·e-..·ogaç_~o da pnmit1va são charn.-.dos das suas residóncias pará. virem 
Ie1 ~e 1831. qu~ _bav1a .organizado. a _gua.r,cia aos_q-aa.rteis tomai'.' a.-:omas e exercita;rem-3e 
n.aciooal, :res:pei_w.n_do as franquias prO\'lil· nesse ofilcio dh'C-rso daquelle que ti11ba.m. . 
c1aes e autonomia. l~\. De modo que mol.utizar. não e mover ae··. 

Que, DO regimen pa.ssa!'O, se appella.sse ma lado para outro... · 
p:i.ra _essa lei; CO!'.'.IP.re!l'3Dcle -~e; !!O ac1;U;tl , e o SR.. MEÜO Ri::Go-Appliq.ue ;i. Gml.t'cla. 
q~e absolutam~nt~ _nao _se pod~ f?-z_er, porque-

1
'N<tdoo>1-l; · · ' · · ·· · · 

a.cima cle;sa lei esta a Const1tu1c:io da Re· · · . . · . 
public:i. pe'a qual temos de !lOS_guiar e est:1 _O SR. B.\.R.ll<!,>A..Lnr.\-:-· .. empregar.o~ pu· . 
b cathegorica, é insopbisrna"fel, e:""tá expr~sa bl?cos que csti10 qu~l.th~Jcs. uas_ co~o pra· 

·.no a.rt. 4S. da constt~uic::ão. · · ç;ts, outros como _ot!1c1a~s. f!:lle-..; cootrnu:i.-n 
Diz o art. 48 da. Constituição. (ZG).: . füS suas ?~~u_p11c;-oes. ate -o i1_1a. cm que o Go-

. . · . . ~· verno rnoo1hza. ?Iras, nesto <lta, ca.dr:L uin pro· 
De 1uodo. qu~ o leg1~ladol' ?ª a.o ~es~ 011ra . seu quarM. seu x·e;.:irneuto e estil 

de~te d:i. Repubhc..'1. a oo~petencta de d1stri- prompto a cutioar em comb:i.te. · 
bun• as :íor<:as do e:cerc1to e . d:i. <'lrmada, 0 <:: A~-> to 
a.bsollltamcnte niio lhe dà dil'eiw de mobilizar, • -~· ?l!ELr.o RE~o~Pr""-.:u e o :u•gu!~en .. 
de u tilisar a guarda. 1m.ciona1. . · de -v · l'.x. em_rela.çan . ~. palo.~_:i.-tn~~b1l11.a.1_, . 

E u<io 0 faY. porque tez desse 1Jireit0 0 pri- ~-as em r1-IR\<!C1-a ut1hz.11·. mio • • ~ ·mobt· 
v-ileiiio <Lo qongr<•sso Nacional (npouuiosl. 1;:1,a. qn~m\I) ~n1•or1><>ra:sf: ~ú ex1:~:rc1to. conoo~· 
segunrlo ~e vedo art. ·:H § 20 que dir. com- tendo com ~l.o p.tt-a o >cr~ !co. . . . 
petir ;i;·ivari..:ame111e no COngL·es50 mobilizar a O Sr •• BAl'tl!O~A LmA pede para rcgistrn.r- . 
guarda: nacional. . . . se ;1. opinião do honra.do presidente d3o Com· 

Pll.l'ece. que o legislado1'., . a.o redigir es~ missão tl(I Ma.rinh:l o Guerra. s. E.:r.. con· 
disposii;ões, esta.v:i.ja pret"endo que se f:tri(). eorda. que a. expres:>J.o-utilizar-sa.lva todas 
chicana. com ·o termo-mobilizar, e entã.o, re· a.s du~idas. 
!orçou com a pala.vra.-utiliz&.r. . , o SR. 111ELUJ Ri<Go-Não o. disse por ser 

Aliás, ii. liccão da.s coostituicoos_ congeneres presidente do. Commissão de Marinha e 
desta é terminante; não deixa ·ma.rgem ao Gul'!r:ra; diSiie como Deputado. 
rnef_or _sopbisrna. •. ·· . . . o sn. B.~n.nos"- Ln.v .. -Então a. opinião do 
... Nao e 9 ?oüer Exec~1t_1\'0 que pode nos Es· noln'e Dt>putado é coutrar:ar•o que o Governo 
o~dos Urudos cbitmn.r as armas a. guard<i na· ~tã. fa.ze1i11o. A rr-:mqu.ez:! e sinceridade com · 

;, ' c1ona.L _ . . . · ·. . que S. Ex. se pronmcia ê de muito v:i.lo:r •. 
Obser~e ~\ ~'\maro. <l"ll0 ?. :b,'1.\a.~da. nac\onat il.li\i.$, l!S:.a.: ~üdencia. a.1'.wt''l'ente do .POO.er 

· não vive em quarteis.: .Nii.o ·:se 't;·ata. de ·um Executi ·ro, ao mesr:n<J tempo· do poder .Çeo.cr&l. · 
sei'viç.o permanente. :EUe é .-constitui1i_o pelo\ 1:ão vem d~ hoj!-". Ih como que s.ta-.·ismo ... 
conjuncr.o de cida11~.os. e:i.d:i. um elo~ quaes, O Sr. _Pl.'e~tt1ente ... da .Republka cstã. se N· 

··.· oxercil -?filcios <lífl'erentel', ao contl'~rio do \ coxdanclo dos proceres da politl~ qu. e· S. ~x. · 
.. .. que se da,. com o ~~rci'to~ · . · _preten~e a~O)Jta.r, e p~ocuta ])or e~ .pra.t1~, . .... 
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-Oesdejã. o;;p~~s.so?e~· o.titi-a ·ep~~eprpre: siirV:i;êlo ·o · genera:lissii:nÕ da. llOlicia, ~na.'-· 
i;a."o no);!razit· ps.ra su1IuC<1r todas as aspira.- . pbra~e do eminente S1·. Taval'es: B.istos,. pmi. ., 
çôe3 líberaes e converter. esta l;+1'ga e gene- por UIJl lado :.1_fei·rn~r e por ou.t!'o . cpnte1\ -.. : , 
rosa . .fed:eracão ern. uma. riwrenha.: Republi~ t.odosos éleiµentos·ca.paze:S· de .·constituir este · - ~--~ - . 

-unita.1·in.; ·ce:itriil izada.co"mgra;ve detrirnento; pai;fülo .oue-.j{~: em. seu= n(l.Sc.édouro ·vae é.vi,' · 
coi:ri mirnifestode.;re.sl>€ito da:s d.isposiÇõescapi- denciaa..fo todos os · stigmns de um byori· .. 
W.esdaConstitui<;;í ç dã"Republica .. . (.Apoiados.) dis!llo inc011tesi..vel (apoiados); e '. ~in;io que . 

Já. no regimea decahido; UIIl._illustre·publi· .se recorde.que, a.o p <\SSO que _OS inglezesdos ' 
.cista.. espírito a deantado, que vüi com justa.s .11tretinhados ofilciaes assualham.. que .·a ba.n
_apprehensões :i. marcba da retrogradação im- deira do :novo · partido synthetizaMe-ha ·n o 

· · ~rial~ . pretendendo e annull:i.n•JO todos a.s lemm:i. ·do·partiú.o conservador, do e:xtrP.mo 
. cônquisi.is "do · Ac'to·. A~dicional e leis conse- sul vem-lhe, -solicita, a collaboração do Par.~. 
>qu(\ntes, fazia accns:1cões analogas áquellas tido Republicano Li~rnl. (Riso . e apartes . ) · 
que; n~.momento p1>esecte, movo· ao Sr~ Pt·e· : Veelll, portanto~ o~ nobres 'Deputad.o5· que 
.sidente aa:·Republica. ' ·" · · · . . não hw exagget'O em dizer que logo ao nas-
. ·compa.mndo ·a -lei de 1850 ·com a de 1831. cer1ouro.o partido de que se occupa revela de 
ambas rela.ti"fes á orga.ni~ção da G:uard;i. um rnod9 inequívoco o stigma de bybridismo _ 
Nacional, . acceutu ava o .eminente Tavares incon.testavel. (Mníto bem.) · 
Bastos a profunda. rlifferença; que existia entre Era de esperar que o Governo que se preza. 
os _processos de Uill:!. e de outra lei, mostrando de ser defensor da. Republio.'l, um Governo·: 
que, ao p:isso q'1e a primeira representava. apoia.do portantos corípheus do principio de ' 
um11. conquista liberal, ao passo que pela lei a.utorldade quizes.>e para si a. gloria. de reor- ·····Y 
de 1831 as pro,·incias Ã que orga.ni:mraril. .as gapi7.a1' esh bella institu ição, a rnilicia. ci
milicias civis, a lei de· 1850, a.nnu.llanrto viea, nos molrlcs dos verúa.deiros ensioa.men-

. tod.'l.s essas- disposiçües, restituia. ao JIOder tosrepublicanos. ou em .vez, de· deuu-se .. 
central tOdos os ~ttributos da realeza. abs~ teyar como .. e1·identemente o vae fazendo;·· 
luta.~ rle que a rev()!UÇÜÕ:.de 1$31 e ÓS netos pela }lreoocupação doentia. de preparar Um· 
consequentes d" 1834 a tinb:i.m, em bo:i. hora., ::.ucce<la.neo p::i.ra o exercito nacio~al, · este . 
despido."· (Apai<+dos .) phanta.sma ~0111 que o .PresMente da. Repu-

Esse. eminente nublicista. escreveu nes>a -blíca vive a sonhar. o factor de uns quantos 
OCc:\Sião pala.~ras que pede .licença i>aia em- pretenso> planai de deposição, que não ba
prega.r, para fa.zer suas, em relaçiio ao actual argumentu~ã.o. não ·ha esfot•ço por p irte de 
W.nistro da JustiC<"l, •· .· . . · todos qi.1e se prézam de ser pa.trivt.Q.S <1ue 
· Já en:tÃo ~te estímavel democrat:>. obser-1 con$iga convencer a S . . &~- de . que não ·· 
vav::i. que 3. gui.l.ma. nacional era succedaneã existeiu absolutamente sinão em. sua. mente 
tias condecorações, por isto que m:i.i~ se via enfe1•miça;. 
~esta inst~tuicii.o um.a arma de guerra. t1l~i- 0 SR. MELLO REG-O-Elle· não. receia. isto. 
t0r~d baf<'Jando a. v:udade que se contentava • • 
em ter galões nos punhos em vez . de cracllis O Sit. BARBOSA. L~L-i. - O Sr • . Presidente 

· ·no peito; observsção esta que }lodemos tra.ns-· da. Republica não receia, nunca. ])ensou em 
: portar s_e_m -~ tninima altera.çii.o, que ella não de{ll)$iç-d.o, não cogita tle conspiração: está ín

cornport,a, nao pede, pará o;; tempos actuaes. ·tei ramente cert:i do que ninguem pensou em 
· 11::.I sn. DEPU..Ano-Perfeita.mente. · tal e, toda.via, 1lebanda. a.s escolas milital'es. 

desorg:i.niza. a gu.irnição tlesta -Capital, ti~ . 
O Sn. B.\RBOSA LnIA-:Aboli•las as condeeo- da noite par:i. o dfa uma. briga.da. com postada. 

rações, este e~goô.o .com que se füzi:i. da.· fü:ir dos. batalhões desta. guarníçã.o. e manda. 
Yahlade uma ar ma de ·guerra p1.1.ra. victorias ·correndo para a. Bahia, pretextando que é . 
eleitoraes, couiimia a. fu.iDa detesta:vel de. se necessa.rio que s iga pa.r:i. Canudos aftm de 
distribuir, a tol'to e a d ireito, galões de co- prestar mõ.o forte ã pa.rte:do exercito que 
rooel, tenente-coronel e co!D.Dla.nda.nte su:pe- a.lli se acba. contra _os inimigos da Republica.! 

. rior. como meio de se fazer a organi7.3ção e, .eo.tretanto, a. Caro.ara sabe 1:1ae esta. ·força 
partidaria. ("1Jlai·tes.) _ daqui tirada sob tal pretexto acha-se na.,.. . 

Lerá estas palavras do distincto rlemo~ra.ta Bahi~. e. ai.li demorara não s~be até quando, .• · 
.e dará ·por termine.das as o.bser va.ções com as sem l)oder «Oi'rer uo encontro dos nosSos con
·quaes pr.óéurou defender a:sua emend:i,.· (U.) c;dadãos que·se bat~m em Cauudos. 
. Estas palavras p_odem ser .· ~ra.nsportada.s O SR. MELLo RsGo-0. Minisfro:àa Guerrá .; ; . 
paro. os . tempos ::.~i:.uaes , pa.1·:1. os . ·di_as que l ji~ deu ha dias,ordem par3.5eguir. vJ.iioí6d~s-) . 
correm. A Casa. .mi.o 1gno:.i, i:Odos ·~o pre- .... • · - , · · :· .. . 

. ~ senciando dara, p~lpavelmente o mo:l'imento, o . S.n:~ -- B.\RHOOA. .. ~ Ltll!;i,- Lastima, entã.o, 
:i füin~. que ha pox' esta~Tepartição com o qm as ordens cte S. E;:: .,.o Sr. Mitüstro da. .. 

· intuito · de or&'llllizàr ·· o . nascente :· pa;rtido Guerrn. n ão .. i>ossà.m . sei . él.impridas :có11l a 
(apertes), est.a a.r1na pri11cipa.1 . ,de que se vae seYeri~e qu~ era pàra desejar •. 

C1unO.r:1 Y. Ilr · 
.. ~ -

_ _;.: 
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. :··: . ~-~e-:n: .. os nobr.~s Deput~rlq~ qnc 1io3 imti~ oõ{, emouanÍona denuncia.. t!o Sr . Presidente · 
·°'.'-. . .tu tos de ensino milíta1~ ex<.,\ t1s1 ' ':.\mpnt.i:i .te- ila l~epÚblictL · .- . . --_ _ ··_ .· . . . • ·: . ·· · . ·.: 
~. ·techn1ccis. como sii.o.;:is e:;cu-l:is ·m]Ut:ir~i$ . . p1:e- )'.'ada va.Je ;-mas~senta.-se . contente peh(ce!·-: .... · 
.... · tendem os ·ci1treliuhi~t:is q~c. Q . ' 'n>ino :;e de:\ t et•t que alimeut.a (le que é neste momento 
• ... · tai:e qua.l, subordinado ás · ruo,.urn.s normas· é.cbO ., de opiuiilo escla1·ecida (apoiad'o>), .pela · 
· · ,· que ·aquel!e que se dá· na~ ncaf.emia:s civis; ce.rceza di! r,ue-$: ·Ex: •. está _sujeito' ~à. lei 4e . 
. ,:po"is que Jit:io:se compreberi.•1e que em · nm re.~ponsauiliuade ;- po1•qus S. E::i:. n ii.o .ó mn .. 
:-.~ . . !mtitituto ·. milira1· pns~a haset· um·estudo · r~i inviola.vel, niio foi sagrado: :Põde sei:- cha.-

-~clmlco s.-rn·a.z·nfas: 1..t1iár1ú. j · ~ ·· . . . )n:ulcúrn u111 dia,quetalveznii.o . estejll. lolige; 
: .. Não Sllbe tàmbern poi·'1ue ~.e iria.no.la. su bsli- .qu:i.nc}o o civismo acordar com toda.~ :i.s eo.€r
tiiir o coinm::.ntante ü:i' i'ortalez;i. .i.le:· sii.ota gia:>, ~ lx1rr~.<lo1'1·ib1mal,par;i da.1· contas dos 
Cruz e odisr.in··to tiscal"pclo n:odo pôrqac se seus actos. (.'lpoiados . ) _ . . 
fez. ·.C:orn o~ seJ.!sp~·uco,; an.;:0>1 tle p1·:i"'i e S. Ex .~1·epab:ü:ano hisurrico e propagan- · 
pe1ueaa. · expel'iencia. milh,1..- · .nuncil vi li o dista .. ' teci se esquecido iie todo;; os priticipios 
ora.<lor seiuelliantil proe1::S>C> 11ora1a.lmente em- de·· sua. mvcid:l.cle. S.· Ex: estâ.· fót·a rh lei. 
'1n•egado pela. a u toridade CO:lStituid:I .• . A re;rl'J. Está fó~a da.. lei -quando faz reerut;irnento 
de quem defl"nile a au t ori<fa.<lc cm c:1Scs ou qu_a.ndo co:isente que dle se fa~:a.. ;:;em 
ta.es é transferir o omei;Ll :;~111 usa.t• -d~te rC$punsa.bi!iZ<ti' os seus subalr.ernos. E V. ~. 
recurso 'Vtl.ipino que ;:ó 11eta: c:i.laC.a d:i. noite. s;;.bc que a respon;;a.bilidade dos subalternos 
quando o terno!' :,ss:ilu~ .os espiritos, pôde ser pelo chefe úe Esõ.'tdo. ê um de '7el'.' tão . impe
posto em prat ica. :Nào ·~·com cartas de pregl). riosi> que a suu. owi~;;ão é um crime.V. Ex. 
n ão é por, en:1 m:ir.cira que se p(de rir está ;<'n:a. ·da lei q_ua.ndo inter vêm a um Es
provar que S. Ex. nunc:i. oo:;itou de deposi- tado fede,-ado, como o da B:i hia. com a. rorca. 

, çãõ . Iederal e uãó consentindo ab~olutaineu to que 
Os Sr!s. ?IIELLO f{?mo. At:''l'i1STO SEvr::no E seja .::oncedídl) o habeas-corpus. 

SER?El.1ELLOCORP.Ê,s.. d:ioapartes. No dia em que qualquer dos seus eloc1uen-
tes· amigos vi..,rúemon$trar que S" .Ex. não 

.. O·SP... lt>..ru3oS.\. L1~•A-Tei·minar:~ insistindo· consentiu na moblfü~.çJ,o da. gu;w.fo. ni..ciona.I, 
·sob1•e tres pomos.. nã.o reriu. de frente a Constituiçi'i o e que eStá. 

Os amigos do Governo :\SScver:i.:n- que o no seu direito <le suspender~ ga.ra.nt1as con
.. Sr. P!'esidente da Republica é um cstrer.uo stitucionaes ,sem pedir a decreta.ç-<to do cst :tdo 

· · defüusor ela legalidade. >'~la. o paeto de 2i de de sitio. .nesse dia. se coo. venc.-erá de que 
fe~ereil·o, está de g-uarda.. n.ttent!l â fiel ex- ·. ter;i. declamado. Até l á, purêm. t em a certeza; 
ecução de ~nas díspo~içõcs capitacs, com.o o .de .ter sido o echo da. opiaiii.o l'.'<:publicaiia 
que mais o tenha feiro a té o. <11:i de .hoje .e .o (i:puiados).que o rondemna-, d·essrt. fürça moral 

.orador nã.o ~e prc~cup:i. co•n outra cousti. no que oh:• d& ar-1'll.Star do posto que táocrimino: 
exe;-cicio do ·: àireiT.o que l hG conferiu o se11 sa.mcnte occupa. (Apoietdos . Muito bem,.1m1i10 
mandato sinão com o uccen~ua1· ·tud.:is os dias llo?in. O o;·a,do;- e nmico (F:licitado.) -
que s. ·Ex. pôde não wm~i· •is coni:pil'açUe9. 
pôde não temei· o;, meios leg:i.e~ d:\ uenuucfal.. Fica._ a: !li5cussão adiada pela hora. 
pôde não temer nenhum dos recU1'$0S em - - · 
qne :i. lei sede>a.1Ir.:io.ta, pótle riMe das nossas SEGUNDA PAR.TE DA ORDEM DO DIA. 
Ci'iticas, póde ga.rnbetea.r no s"ío· da. c;unu..- . . · · · . . . 
rí!lla. que o cerC.1 da no.."Sa. inipoiencia. p.'ll'tl. .E' annunciada n. continuacão da. 3• d.is-

. t1~zel-o com mão '":igora::a ·:1.0 _exe1•cicio da 1 cus.>ü.t;> à.o projecto n. 176, de lS96, r eformando 
lei; mas que1· riuetl'il, quer nao, nu:ic.t se o Cod1go Pena.l. . 
podertl. n.eg:ar que s. E:.. violou a. consti- · 
tuição, rnobiliz:mdo a guarda nacion~L inter~ O §l'.". P;.-:-~sSdente-Tem a. palavra. 
vindo elll. um E;,tado fodcr :>.do para ~-ui: pendor o Sr. Erlco Coelho. _ . . . 
a;;; gar~nti:i.s constit~clo~aes, sem de(lr(:l:l.l' o · . 
estado de sitio, nome<indo otlici:i.es de a1·ti:~ O §r. Er~eo Goe}ho sóbe.:i tri-
lhai·ia parn. exercerem func.;:õe~ de officiaes buoa. para co:nha.ter a emenda do Sr, Trin
de enger.he1ros, cousa para que S. Ex. nã:o ' di:.de. suppressiva das disposições do projecto 

. encontr~ disposição em lei ;i.lg_uma. · · clo .Codigo Penal, q_ue consignam a dissol ução · 
.. Q SR . MELLo R EGO.- Denunciem-n'o que ê do. ''i!1culo· conjugal cm du~ hYJ.l?the~es : 

o deve1• dos nob:·cs Deoutad.os. · . p 1•1 metra, quando um dos c<>n.iuge$ e conde-
. · ~ . . , .:. · . . mna<lo. a trillta:anll()S de pris.'io : ;. '~egunda • 
. O_:s.r:. P,Et?R°i 130~C~E" ,--:- Çomo .se_ d!Z 'l.Ue quando () nl3.rido prostitue a sti:i. propri:\ 

tu<:l.v bto e r~e..:,am,1o;.1C11 ·· . . . . mutilei< :-\ó. p:rínil.tii:o projecto_ .que vi ngc)ll ' 
-'-' O SR. B.\:RBOSA Lru:A - Senta-~e_ c6nthnte 1 em 'rlu;ls discu ssões; o br:i d;i cornm issiio pl'e
e:omq quem aca.!Ja niai.:> ·uma vez. _rle . camp-ri.;: s1.dida p~lo ·Sr .. .10:.1.o Vieil-a, era. t~:tativa ·_a : 
o seu· deve!.' .· Senti.l.-::e contente · sem cm-ago Ciss:ilu~ao do C3.S:lment.o 0 nessas··hypotbeses,; . . ·. . . . . . . . . ... . .. . .. 
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.. mas ·no ·:pro.ieetO e:n ·. d~~;;[o, _- elàbora.do ,. disso melho~,--~~ que o-ox-ador; z .mba. da C:i.- "- 
.. -. pala. Cooimissio presid]da '. pelo Sr . Aristides mara.. com sustentar que ' a dis;:olução do .,-. 
. - Milton, :é .faculta.tiva es~ ga-rantia. -<lo - coo- ca.sameoto niio til assumpto qué se a.rticu!e no 

juge·innocente, e por isso meõmo o ora.dor •o- prQjecto ern debate. • .. . 
tará par essa medida liJ?er_!1J: : . . · · O or~ílor pergunta, si o .Gorligo Penal pro-' · 

Porxarlas:.-..·ezes foi consultado paja. Com- , mu!gado_pelo-.Governo'•:ProV'isbrlo 'nü.o- eom~ 
miss5.o presidida. pelo: Sr. Milton, ,.sobre ques- min:i. elfeito~ ,,civis á. condell)naçã.o,. :a.rtigos 
.tões que· .. entende-m- _com a.s sciencias medicas. .:?:32. 273; 277, etc, etc,e si a lei 181. r!e 24 de ja-
. e Dão ~ó p:i.ra oorrespond~r a essa bonr:i_ im- ~neirod~ 1890 , 'i:ibraniirifici dec:i.sameiltciCiviL 
merecida., como tambem á. c~ofianca de-S; Ex.· indissolnvel , do mesmoProvisorio. nãoe5tatuê ' 
·o Si::~. ·Presidente da Camll,l'á.;· que _o .nomeou penalidadés. ·uo :·~pitulo XII. Poilera IIiúl-' ' 
para preencher, este anuo. uma _ das- vag~s tiplica;.• assas citn0ões, inâs Iimitar-se-ha 
da Commissão, vae 'def~nder o _projecto, refu- .a. dizer, que é .indi:tfe'rente à ele.boraçã.o da.-. 
tanno as razõe~ e3:postas; pel'ante .ª Comm\s-. lei penal ant_e~. 9u depois_ do civil, certo de 
são o anno piJ.ssa.rj!).- pelo ~:igno represotitante que os ccidigos se ·acha.m tmvados de refe
-13a Pa:rahyba .. qae impugnou a d1ssoluçã.o ào r encias, o penal ao civil e -vice-versa ._ 
cas;i.mento.nos casos rigorosos que .. o -projecto Tendo :refutado o argumento e."ttra.>a.,"11.flte 
esta.tue. · - do Sr. TrindAAe, soore a »equencia. Iia_ela-

0 ora.dor ouviu o Sr ... Trindade argumen- liora~ão das leis, va.e criticar a emenda que 
t~l' que ·no Codig-o Penal não se deve commi- S. Ex. suliscre•e com os dignos .Deputados 
nar effeitos civis à condemnação, e demais· Silva Mari'r. e Guedelha Mom-ao. · · -_ 
que na.o!'dem do trabalho legislattvo o Codigo. · A em~nd3. do Sr, Trindade ê a. ·lagarta. do 
Civil 1levc preceder ao Codigo P<:nal, e, por · Codigo. E' caso de mezoeismo. Sob : -a. .. a.ppa- _ 
conseguinte, S. Ex . o digno Deputa.do pela rencia ·do Terdo a lagarta coofunde-!e com a 
Pa.rahyba. nãoailmittia. no projecto .em dis- folhagelll.. mas destroe as -plant:i.ções; 1lores _ 
cus.são conceito algum estrallb.o -à lei 181, de e fructas. O mestre_H!)racio advei:te que ás -
24 'de ja.oeirô'de -1890, em materiri.. de Ca.'sa~ . vezes nos enganamos com a. :\pparencía. ho
.nento civil. · . . oe~ta das cousas. A emenda. do S~: Trindade 

.. _ O Sr. Triildfl.tle, magistrado de nota:vel parece prest.igiil.r o fetiche. do ~<1$aml!nto. mas 
sa'ber, est.-i zomba.ndo de .wdos oesta. assem"'. tle~moraliza a familia.. A sooi€1lade. a. fami
õléa. qúe nii.o são 1ormados e:u _sciencius j'n- lia, a nobresa do· ·esta.tuto- jurídico · do .-- cas(l- . 
r idiCas; pois S. Ex.~ o illustl'e represeot&nle mento. tem. tudo -a perder com a indissolu- _ 

- da"Pifra.byba. não I glicir<i que as- fOriteS · de bHida,k cfo ·'vinculo ccnjugal: negando~se á 
-direito; de onde ema.nam obrigações e garã.n- mulher a. llbe1·dade _ de rom11e1-o quando o _. 
tias ~ão de .tresordens: . - - . p·roprio maridG a compelle a pr ostituição; .. .. 

Primeirá ordem. A lei. ci\·il; penal, poHtica cntrotarito; ,;:i.-emenda. assume a a.pparencia 
ou n.õministrativ;1 : Exemplos: a. ·· prescripção de honestidade. a pretexto de que·o projecto 
IJOt' la.pso de temp_o, seja. do _ c:rime. sej>i da. .. do Codigo Penal. :.i.ca.ba com o fetiche do-ca.sa.
contravençiio : a. presnmpção legal da ·com- mento civil indisi;oluvel, em prejuizo dos · 
munhão de bens. na. falta de contr-,1cto anti- bons custumes . " _ . 
nilpci:il. ·Quer dizer q_ue obriglções e garan- DeSse poato em deante.o orador ·~dirigir 

· tias decorrem directa. e exclusivamente da lei. a. sua argument11ção ao ·sr. Guedelha. Mou• ·: 
Ség'unda. Ol'dero. O contracto ou quasi con- rão. que com o · Sr. Triodarle subscreveu _.a 

tracto. Exemjllo: o contracto suí gl!ner-i$. do emenda desmoralizadora da familia. 
ca.sa.roento .. ci.v:il, comp1"eheudeudo i.ntere$Ses A.l;;reja. de · Roma deita. o -ver bo contra. o 
complexos. isto é, das p3.rtes contra.l!entes, 'casamento civil, que Leão xm denomin:icon
marí•lo e mulher, da prole do cas:i l. aa. com- ci1binato abominatiel, e,o que e in.congruencia, · 
ma.nida<le social e politica,empenhttda. nasga- ou, para. bem ·dizer, manha da. Igreja de ~ · 
.raotlas da fa.milia.. · --· · . . Roma., esbraveja quando -_·_05 legisl.1.dores ~-, ·•· 

Terceira. ordem. O delicto cu quasi·delicto. cu tem o rompimentoconju~a.l,em circumsta.n~ . 
E:i::emplos: o codigo penal· do Governo Pro- l ciasjuridica.s de força. maior. . _': 
visorio innovou: o crime do lenocinio, e com- . Entretanto, a San~a. Sé dá, a troco de !11-. 
minou e:t!eltos ci:'liS de condem.n:i:cã.o, a,;,saber: _nheiro, não c;om o i:iome_ ~e divoi·cio. I!lªs ·a> 
a perda do patr10 poder .. O proJecto nao co- . ·pretexto de mobseryancia d:J.s. fot•mahdad~ ;.,-_ 
gita do adulterio, ficando subentendido que a · tridentinas, o t itulo de nullidacle: â extinV "·.
lei civil ·careee reprimil-o como a suprem,-:. ~o do vrncu10· oonjungal. E' questão de·-pa.:·-"' 
inj arfa. eutre oonjuges,,:pela cxtiricção do Yir.- la. vras -.; em vez de divo1•cio por. senten<;a" jü-· . -
culo, como é d~ momlid:ide::da:_ familia.. . <liCia-rfo.; aig-rejn.. de Roma, coacecleú"-em · t3 '.. · 

. -Ora.,. s'i o delicto ou quasi delicto é Conte de· hypotheses, licenciosas- na--· maioria; -11. . nul_!-i".'..· · :. 
diraito; e si.o Codigo Penal detine obriga\'.QeS "da.de do _Ci\SafileUtO. Q S~. Gued~ll).11. Mour~o •.. , 
e );a.rântia~ .. en q_tiestõe! ~e il.rdem C~vit· é· poi:ém; l'.0C:US": D,O: (iiS~<ttU!O d<) _~a.s~rnent() CÍ"'ll, : .• · 

·claro _que· o_--illustre Sr~ : .Jlrtndade, que sa.~e aboinin1.1ool cona_tibínato !la expressão do P.8P3:, .<. 
. . . . . . . .. . . . ' . . . . -. . :: . . . . . ~ 

.. 
. ~.: ... , . 
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o complemento ,iuridi<:o obrigado, e em que\ cer,1otes, e a1mos de"poís 'o senhor~de engenho 
·": hypo:tbese 1 No cnso em que o m1l.rido, lon!?e-1 ésqu:i.rfoja.va e:;sa familia e;>pUl'Ül. da. r;aeja, 

_de zela.-r pela. honra. da. t'a.milfa, i;irostltUe u. :,epa1·ancto o marido (ftt. mu.lller, arrancando 
carne do seu osso ! · · - os til uos-à.e menor idade das ierns ·ma.ter nas. 

Não se ãdmira:o orador que o _si•. G-ued~lha em sumrna. ·o senhor· de engenho desuma. o 
· ·Motll'ão su"bseí'eves_se a. emenda ;· pois, minis~ que sô· a Defu.cil."bio. de~ligl\r .··Nes~. interim, 
tro daJg:reja de Roma, S. Ex. Revm. se 11re' a. lgreja de Roma ·não pl"otestava., ella. que se 

.. occupa.'lD.Ulto:menoscom·a. bonorabilida.do dn. locuplef;;Lva com as esportula.s provenientes 
, . J'a.milia, do que cóut o fetiche da• perpetuífüide do casa.menta. contr:1 .a desb.uman tda.de da leí 
· .. do .casamen~o civil; como si o concubinato do;; homens, ·que infril1gia a lei· div-ínu. 

abcmiinauel. na ·l)hrase de Leão XIII. valesse O mamemo . é 3.Z\\dO, para ,glorificar nesta. 
para. o Sr. Guedelha Mourão . ta.nto quanto o a.ssembléa. de republicanos, o noflle de um 
matrimonio ad,;ita:m eiernam. · · esc~'.lista do impei'io. refere·se a.o Yiscoude· 

Certo·qµe -ri. Igreja. de Roma. nada se intc- do Rio Branco. que libertou. o ventre.da es
ressa pela digoidade ~ntre ma.rido e mulhel', cl'ava. que prohibin o 1lesmembramento da 

·e pouco se lhe dá, como :;e lhe deu no tempo farol· ia negra:. que c<'eou o fumlo de e!lla.nci
doirnpel'iO,que a fa.mi.lia desmembrada se re- pação.-· ~ujo -prorlucto 11evi;i; ser a:ppli.ca.<lo, 
constltua ou ·se n.rruine por completo na so- sohrctudo á · Ubert,ação dos casa.e;; sepai•ar!os 
cieda.de_ . . . pela ,gana.ncia do. senl.Jor de engenho.e assim 

No tempo em que a rgreja de Roma.· era. a tainbem a prole.1·e>iiecti va. . 
concubina do Im'per>io do Brazil. ao passo que Como a Igreja de l~om&. recebeu a lei de 
oES!a.do só adi:nfüia a valida<lodo matrimonio ::2S de setembro de !87J. ella que não se pe
sacr~menta.l, a. ff'reja realizava casameutos jú.ra. de e::.:plol"J.1·, de todos os moilos. a e$cra· 

, de homem e mul!ier escravos; por outras pa- virlf(o no Br .. zil,. e assistira impassivel a. dis· 
lamas, :para esse acto de liberd:i.<le :Por ex· persão tlo dt!O in cc:n1e mia~ . 
cellencia.,emque não só dous corpos se unem-, ·· Força ê)embr-ar, que !Oi nessa qua.d1·a da 
mas duas alma.~ se conrundcm em um mesmo nosfa historia -parl<nnema.r. que immo.naJ.i-

.· eblevo para Deus, a Igreja de Roma não es- zou ao Visconde: do Rio Branco, que surgiu 
·. crupulízava de abençoar o casa.menta ent1·e o:;sa couso. 9hama•la pa.1·tido catllclico no 

as bestas de carga no Imperio. elo Bra.zil .. Em Brn.zil. . · 
:vez de consultar a ~ontade dos .escravos eon- Sim, o clero r<:1mano prestav:i.-se a fazer 

· tratientes do sacra.mento coojugal, o •igal'io causa·c~mmum com os senborei! de engenho, 
cwnpria as ordens do senhor de engenbo, .ca- preju11icados· nos seus potreiros pela liberta
Salldo levas r1e pobres diabos, a tanto :por ção do ventre da mulhe1·.escrava. 
casal. Ah!, a escr:i.vii!ão seria .uma necessi- Passa a leJ.' topicos da· c:l.rta encyclic;i. de 
dade do Brazil colonia.l, foi um crime dos 2 de julho de 1894, na qua.l Leii:o XIH concita 
noS!os antepassados. mas o casamento eutre os bi$pos no Brazit a pleitearem as eleü.:ões, 
escmvos e:'a o contrasenso, a profanação ·do de sorte a mand:i.r"m :>O Congre:;;~o maior 
sacriJmento. a ígnominfa da Igreja 1ie .Roma.. numero possivel de sotainas, afim de plei-

Acontecia que o senhor de engenho v:endia tr,arem · contra a l~epublic:a, a favor da 
o m;i.rido por uma banda, a inu!be1· por outra, ·1g2·,~ja. 
e a 'prole desvalida. a outro senhor do en- Pa.rtido ce.tholico \\um f,Upllcrnismo, pois, 
genho. Entretanto. a. lg:·e.ia. .d.e Romn.. con- a r~Ugiã.o e a politka se distinguem tanto, 
cubina do lmperio do Bc·azil. nunca protestou quanto o Reino· de Deus dos domini0s de 
contra essa infa.mia. (Neste ponto· do dismrso~ Cesar. 

·.·a Camara dos. Srs . Deputados, commovida. da Partido ultramontano, esta é que é a de-
. sigiiaes de ã$$cil,tiinento·ao wi:t.áor e coi•ITa o nomin~çüo da. inreruaciooal nefanda que tem 
Sr; Guedelha 1l!om·ãa. 011i;em-ss apo.1-tes de a sua ca.beça em Roma. 
todas as bancadas_) . · · Era de esperar que o Si'. Guedellla Mourão 
, O orador lembra á assembléa que, segundo subsc!'evesse a emenda que considera indisso· 
os canones do Concilio de Trento, os nubentes luvel o ca.sarn;into civil, na. hypotbese do 
são osproprios sacerdotes que mutuamente marido prostitUir a su11o propria. mulher; 
se administram o sacramento, do matrimoílio pois, a lgreja de Rorna.,que iàz .do saera.mento 

. recebendo:se como marido e mulher; no en- ma.trimouial n.peno.s urna fonte de renda ob
·. tretanto, o i>arocllo é. nesse acto, a:pena.§ uma scena, pouco se llle dil.,-como se lho deu, que 

_: .:.testemunha. gra.duucla. . . . . . o maritto a.s:<assine a. mulher, -visto oomo o 
. · Não é il'ri~Ol'io sómente. é fa.stimavel,dizer, uxoriciclio não é im:pedimento de segundo 

que a Igreja de Roma. considerava as mi~eras cousoroio r•elii;'ioso. . . . .. 
'Creatura.s sem iJ. líberdil.de, que é o . ath'ibuto 0 Otador levava à tl'ibUna ·O tr;i.tado ·das 

· supreni.ó ·da al!Iw. bumaoa, aptas para con, pell{;adós em rnateria <)e bon$ costumes,: con
tt .. ru.rem. easamento Yeligioso, no ·qual. acto j uga.e:;-'-Ma:chio.Logia-Moml·llfatrimoniai, mn.s 
.asbe~tàs. de carga se mmstiguravam em sa." observa.ndo que havia senhoras ·em. u~ das 
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ti'iouna.s d~ Càmara, não- q_uiz -Jer é com- Ferreira~ pede. :\. . effecti'\1'idade de _posto ~-
meritar as opiniões pornograpl1icas6dos santos A' mesma Comrnissão: · -

-padres, pois ,QS policiaes; de g-urtrdo, n~ cdi- DO _m~mo üÜni$teri~, de -~6 do corrente, 
ficio da .Assem.l>!éa, corar.iam. tlté a raiz do enviando o requerimento em que ·o enge- · . 
ca.bcJ~o- ' · _ · - · -.. -- _ nheil'o na.-vaL de l3• --cla.sse~·capitiio'tencut.e - · 
R~serva-sê parn. de outra. -Vez demonstrar Ba.ttholomeu __ -:Francisco ; <le Souza e· .. SU vi\ 

-que :ª ~:<mpariha que o c~ero ~omano no opede ·que sm1,. _(lntiguidide se.ia conta~(-de 
!lrazll move ,:!O casamento c1vll e ele ob_scemx lô de abiil de 1894.-A' mesma. -comnussa.o. · 
pect!nia, até.elle ver sL desacraiiita.ndo oes· 1 . - · - . . . 
tatuto - jurídico du. fu.mfüa., ·os. legísla!l_ores ! )lequerimetito : 
da Rel!ublk~ cahe-1?- na. -cbria de vo1ta1' a~raz.1 ·ne Amelia de --Castro · Ma.rtinho, pe:-. 
conferuldl). a JgreJa de R~ma. o m_onfipolto _de dindo q_ue se· lhe mande pagar as pensõ~s 

_ c:i.sar e descasa!' a. :troco ue dlnlie1ro, tal e a -veocidas que deixou :de. receber por· :força. . . · 
. sua fome depravada .. · . . . · . . _ .. M art.- t .do .d~r,reto n. 2.619 de 1875;-A' 
" · qonciue ooi:~dor, d1zeudo que conp.i: ~o Commiss5.o de Fazenda. · 
senso m9ral dos· Srs.- O!!puta.do~ a,re:Je1çu.o · · 
füi. emenda, rlesmoralir.a.rlom. do· casamento o §,_... JFred~rico Borges (pela. 
ch·il. ·e isso a õem da bonora.bilid:tde da. fn.- 11rdem) ac:i.ba de ouvir, ainda. qu~ po~co · 
ruilia brazileira. distinctamente, a. leit ura de umas mfofma.-

Fica. a. discussão adia.d;i. 'pela hor::.. cües que pelo intermeclio d11. Mesa pediu a.o 
Miiiliterio do Interior e da. J ustie.a. ·· 

o Sr. Pre>!!id:eute-Vae se ler o Requer. pois, RO si•. Pre~idente que se 
ex-pediente. digne mand:1r publicai-as no Jornal da Casa. • 

. o .. Sr. ~e Secretario procede à se~t ~ft~~~~!DENTJ:: - o nobre Deputa.do ·: :• 
leitura do ~eguinte · - · 

EXPEDIENTE 
OPFICJ.O A. QUE SE: R.EFER.e o sn.. DErPUi.uio 

FREDERlCO BORGES .. - ~ 

O!Hc!os: G-abinete-:Min1ste1'iO da. Jtistiçà.e Negocios 
Do· sr: .l " Secretario do Senado, de 24 do Interiores,- Rio de :Janeiro, 24 de julho.de 

-corrente, cGmmunica.ndo· que o Senn.do annu- 1897. · - · · _ · ·. .· · · - . · :' , 
indo ao convite desta Cama.ra. _ IJa.ra a no- Ao sr. l" Secreta do cfa. Cama.-ra. dos Depu-· 
meo.<;U.o ,1e urna. Commissã:o .~'lixta que se ín- t~dos-Aca.bo de receber o vosso officio desta.· -
cuml:m. de propor as, medidas dependentes do ifata pelo qual .nte informaes que a_carnara. 
Congresso Nacion;,J ·para· que po$$a. o Con- dos Deputados desej;l saber os mot1vos que 
gresso auxiliar a lavoura de cal'e. aguar· teem impedido o Govern~ de -preencher_ a 
da.ndo que esta Camar<1. indique o numero va~ de seci•etal'io da. Corte de ;\:ppellu.çao, 
de membroj•ac q_ue se compora a Commissiio. oad:~. ba ma.is rle .dous mezes, e bem assim si 
- Iuteirad!~; nomeada 11.· cotnmis~ilo e omci- p, lo pr-·sidente ·daquellc tribunal foi feita a 
a.odo-se ao Senado; . · · · competente. p1•op0sta pa.ra · provimento· do 

Do l\Hni;terio dns Helaç·ücs Exteriores. de lo1mr. _ · . ·· 
· '2-4 do corrente. · s:1tisfazen<:lo a requis1ç-:io Ern resuost:i <:abe·me dizer-vos que a no-
desta Cama.ra no oílioio de 22 do eol'rente:- .meação dê que. se trata. sendo, como melho:r 
A, quem fez. :i. requisiç-J.o. (O Sr. Deputado sabl! osta r 11ust1:e Ca.m:.i.ra, (l.Cto da. exclu-

t d • h ) síva _comr :eia_ do Poder Executivo, este .. P~n o a. Roe a. - · - · ··h bili' - d -· procura. b. :i "'precu:r as n taçoes os ca.n· ·· 
Dó Mi.nisterio da Justir,S. .e Negocios Inte- dída.tO$ }lropostos pelo presidente da Cõrte ~e 

têriore~ •. do 24 do corrente, satisfazendo a A.ppella.çâ.o, afim de que a sua escolha recata 
req_uisição (lesto. C:.i.mar11. no. otrici~ ~e~24 do op-portuna.mente na.quelle que lhe p.1r_ecer 
·corrente. - A quem fez a. re,1u1s1çao. (O mais idoneo. 
Sr . . Deputado Frederico Borges.) 8aude e fráternida.de.-AMaro Ca1laica.nti. 

DÓ i\.Hnist.erio da Mari.nlia, -de 20 rlo corren-
te, eii~fa.nrl.o o requerime.11to ein que O capi- O §r. P~esidente '-.Tendo e> -8'e·' 
tão '1e rra.gata graduado, reforma.d~ F~u;;;t1no nado a.cquiescido a.o convite da. Camara., :pa.ra · 
Mr~ins B~stos p_e1~~ mel~orarnento de re- que nomeaS>e uml_l commiss!l.o para es~da:r 
forrna.-A Comm1S.'<ao de ~,farmha e Gu~rra. -~..,,meios de beneficiar a Javou-l:a. do cafe. no-
.. _º_ o _m_ es_mo_ -- rnínt~-terio--, ae il do c_or!'e_n_ ~e-, l ;:r.-,~i? pa.ra es_· ta commissã_ o os .. Srs. lluefo-nso
env:ia.ndo;o requel'!lnento em que o pratico Al.vun, -Rodolpho l\fU'anda e Earros .Franco 

.-de 2" .·classe_, 2° t~nente graduado ··M::-nue,I Junlor.. ·. -0-: , .. ·. : . ~ 
+ • =':"' 
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~ . '·o Sr. Coelho' Cintra (pela ora.em) ~er; e áinda. --de . accordo oom" o Regimento; 
-"'.Observa que a eleiç~o <lo i:llustre sr: y Se- oito serão iocluidó1i .no' sorteio os . ."memb.ros 
crctario abriu uma vaga na. ·cammissiio de Le- elas rep~·essnta1.0ôes dos.Estados.· cujas oleições 
p:isl:1.Çiio.~ii 'Justisa- Vem; po1·to.nto, !Jcidir a.o são aifeclo,$ · a..e.;ta. t:ommissi:o, nem aqueqes 
Sr. Presidente que, com aqtiell11. :bonevoléb· quejá fazem .parte de outras· commissões. ve-, 
eia. que i>•c:i.1•ncteriza. com a distincção com rilica.dóra.S. ···· ·. ··· · . -· · ·· · · · 
q11e s;J.be agir ·no desempenlle> tlo honroso Pro<:e.deodo-se a.o sorteio, é designado. º· 

. . cargo qu:i. ·occupa.; se digae permit1r·llle que Sr. Ui.'b~ino -Marcondes. pa.ra. preencl\er :t 
• a. s .. E~. ·d í:riia u1n pe§.ído para que -seja. pre-, vaga. dáA" COinmíssão de Verificacáo de' Po~ 
enclu~.a esta; vaga.·. ·· · : · · . · .. . deres.·: . - . · . . .. : . . . · .. 

· · Sabe que s. Ex-. luta. ta\ ... ·ei .com um:i.. dif-
. ·-úculda.i\e entre o seu espírito e·o seu cora- O Sr. Presrde.nte - Tem a pala- · 

ção. ."· · · - . - : .. . .• .· - vra õ ·Sr: Heredia. de Sá. 
Pelo esp~ri.~o ·acted_ita. que S·~ Ex .. ; zeloso · · · · · ·· · · 

com.o tem siito no cumprimento· dos ·seus· de- ···· o · Si-. Heredja <!e Sã-sr·. Pre~ 
...-er~s. procure :preP-ncber esta v:aga com a sidente. ba. de· me permittir v. E:s; -. que eu 
nomea~ao à.o s~u füstinctissimo cOlltJl!:.i. Depu- ventia hoje tratar de um assumpto que jã. t"oi 
tado por Sergipe, o Sr. Felisbello F1·eire. . .. h:i.-dias debacldo oc.;:ta C3.rnara pelos honra. os 

De coi•ação appla.udiria s. Ex. si tal ºúo- ·representantes dos Estados 1!0 (:earó. e dn. Ba
meacão :;e d.és;<>; porque o orador recon hece hia., os Srs. Freüerico Borges e. Amphilopb.io 
no nobre Deputado, como ioda a Camara, um !lQtelho. 
espirlto eminentemente repu:t>licano. educaclo Retiro-me. Sr. Presidente, ao contraet.o 
uas praxes coosõitucionaes e tanto a.ssim que feito entre o Governo e o Dr. José Hygino 

,-, tem fei to füçersos trabalhos a respeito. · · .Duarte Pereir1i. pa.1-a a. cou~olidação das leis 
· . Por outro lado, ·acha. que o corar;.ão de tlii."jussiça_ federal. · 
. S. Ex. se inclina p:i.ra. o seu illustre amigo, . o O honratlo rept>esentante pelo Estado do 

,. - ~sr. Dr. Teixeira de Sá. M o't'at\o~ preso pelos Ceará; o Sr. Frederico Borgos, estra.nbando 
,:laços de sympathia e de bu.irismo, sem ··. que. a. nomeação de:;~ · emi.neute . _jurisconsulto 

entretanto. desconhe~a em S. Ex. competeu- braiilefro :para unia commissiio de~ta ordem, 
·:..eia extraordinaria em assumptos de.sta •)r emíttiu . cocstderações de tal fó~ma aspe1·as . 
dem .- . . .. · · ' ... .. {vo/.tcmào.se:pa:m. o .S r. F.Bor,qes) -lla. :de 

Comprellende:ildo ·a d"itnculdade em que se rne permittlr que assim as classifique - que 
acba· o coração do honrado Sr. Presidente, promptamente veiu á i ribuna J>RI"~ . rebatel

_ba.lanç.ando-se entre os dous. o or(ll.!or queria :is o honrado rep resentante do .Estado da. Ba.-
.. µedir :i. ·s. 8x. que • . at~ndendo ás nece..'Si-. _hia~-· o Sr. Ampllilo;ihio, que, conbecedor . 
dades que decotrem dos t ra"balhos que esta ·perfeiUtrnente do .assumpto . . deu a s . . Ex. 
Cõmmis>ão .tem em inios, se - digoa>~preen- escla.reclmentos ~, respeit0. Ma.s, Sr. l>re~i
cher esta vaga, procu rando· .antes·- oil:vir o úente, .o Sl'. Amphilophio tra.to.u esclusiva
seu espírito .do- que àt tender o · seU. ··Cora.çii.o . · • inente da. questã.o de uireito .•. 
O se\I pedido a.h1 ltca e._ espera que . ·s·: Ex. o s u. ·AMP!JILOPHIO-Dá·me liconc;;a: eu não· 
com nquel!a benevo1~nc13. _co!ll-. ·que· ~ostuma me entendi coni o Sr. Dr. José Hygino. 
trata.r .os saus ~nt1gos ~icn1r;os. se . d!gn~ ~t- Cumpri ·-o meu deYer sefll ouvil·o. 
tendei-o mi. •. e~pller~ da.s . suas atta:1bu1çoes 0 Sn. Hen.EDIA DE Sl.-.•• tratou de ques
C?~i~ r~cur~o~ parlameútai:es que !orem de tão de direito, deixando u. . q_ uesti.io de facto, 
(h I • porque não conhecia as circumstaocias de que · 

o = r P•-eRil~e.....:,..,,. -. V"''6 a nue " elles so r evesth"a.m - . . . 
·· · · "" · • . '"' ~ ...... -:" . ........ . "' " E porque S. Ex. nii.o podi<\ l'estabelecer :i. 

. no~re Depu~do ~ilude nao :foL. :irn~a . y;raen- verdade desses mesmos fã.etc;, paru. a. carnal'& 
. ch1da P?T na.o t e1 ~u, por mot1"70 .1u:._t1 ti_cru:lo, saber como 0 ST". Dr. José Hygino occupoll-se 
qu~! se;a o meu esta;l.o .de ~ude,pre~!d1do as desse trabalbo, é que venllo á. t1•ihuna com o 
.sessões a.té a h~r;:t do e:i.:ped1e~te . e 0~ meus fim rte prestar escla.reclrneotos nesse sentido. 
substlt?tos l~g,ies .por um~ 1.eferenc10. ~t:i.l Sr Pre··1ilente ba. cêl'ca de anno e meio 
e:itend1da. {noo apo:adoô). nao t~re1n ·querido . • _.. ~ ' . 
usar desta attr ibuição. Tencioo:i:va..fazer• lloje mais 0 n.e~os . • - ·· . 

·. a nomeação e a. faço nomea!!do 0 s:.-. Teixeir:i. q SR. __ FRE:oEmco Boru;ES - . Dous anno~ e 
·· de s<i·. . . · . ··. · ·· meio, a.lias. . 

H;i i;a.mbem . uma · vaga. · a. p~eencher na · 9 Se... HERÉD1A. DE S.i. - ••• ·o Governo, 
· quartaCommis;siio de Veriiica~iio de Pod(:rL'S. q µ.e feri.do cuii!ar da-consolidad i.o das .leis fe
.peio lallecimt>tito.do no$so .sempt•e lembràdo ·ile1"aes. nomeou u uia. eoininisSão detres mem:: . 
collega o Sr.· Gustavo Yel'llS . . . ' -~ .·.·· · bros ·pa.r:i es;e · fim. Esta)~úmmis..~o ficou · 

. ·. · No. fól:m11 do llegirne~i1n~sa vaga.'"àâve sei- CoI!!posfa>,oos~ Sl's . · Drs; J oaquim Barradas, ·· 
Jll'llOn~luda . pelo _sorteio a. }l.U~ se va_e pro- Jo.>e Hygi_no e MauoetPortella..0 •• •• - • ·· 
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.- ~ •· ."··-·~'-··- ~.:.~ ... ' :·· -· ···- ..... ~ . :• . . . :~5~-- - ,~, 

Quando li oomniissiio ia. encetar . eis. seus 
· ka.balhos, adoeceu gravemente pe~oa da. fa~ 

milia do Dr: Barradas... - - ·· · -
O Sa •. :A:l!P.H1LOP1Uo-~ A filha. 
O SR.. HEREDIA DE Si- .... e este Ülustre 

bra.:zileiro teve de retir:1r-se. para.. fól'a. àa Ca-
pftaL. . . . ·. . . - . - . . 
-o sn.: Al1Piiri.0?:ri10 .::.;; Foi Pài·.i.· c:i.mbu

quira.. · 
O SR-: HEREDXA -õ-e· s,~·- - ~--. c0n$e1;vancio

se muito te.rnpo em C:i.mbuci.u!r-.:,- como dó. 
testemunho o. Sr. 11..mpl1íll•phio. · 

Voltandti S.· Ex_ .• pouco t e:nPo det>ois fal
:1ec~u sua: . filha: · Este facto impediu q,ue o 
Sr. _Barradas se reunis.~e ·a. seus cô:r1p~nhei· 
rcs da. comm!R<;âo e assim pudessem empre
hender o trab-.llho que lhes estav;;. conriatlo. 

Qúando, passa.do e!St& primeiro .e.mb:i.ra.çc. a 
commis>ão se cüspunh<t de nO\'O s. t:-abal~:;.r 
dá-se outro incidente, oda grave en l'ei-mid:lde 
do S-r. Dr. Machado Portella., segui~a. do seu 
fu.llecimento. 

O Go'<'erno teve então de completa!' n. com
misi:fio. Para. substituir o ~r. · Dr-. Portella. foi 
convi.-lado o Sr. Dr. Ubalcino do Ama.1-al. 
il!u>tr-e jurisconsulto. que é 'ªnt;tjo;amentc. 
conhecido por toda·. n. Ca.mara e por todo o 
pa.iz. O Sr. Ubn.ldino do Amaral. tend.o accei·· 
tado esta. commiss.'io, pouoo tempo dr·pois ei.:· 
onerou-se, allegan<:io motivos que de.s~orib.e~o 
comp!ét:i.mente. - . 

O Governo. pam completa1· esta commis.'ã.o, 
re!;9lveu nomca.r O· Sr; Dr. Figueiredo.Ju
nior. minl~t~ do Supremo 'TriliunaL 

O Sr. Dr. Figueiredo Juc.ior !ez ver <1 11iffi· 
culdade em que se achnria p:i.ra <1eserrq1enhn.r 
a um tempo uquélln. co~r:missão e o seu en
c.1.rgo n o Sup1-emo Tribun:\l; cog-itou·se então 
em urna dispensa destas funcções. m :tS. :p.:ir 

_ outro lado, o Sr. · presidente do Tribunal 
achou-se em ditficuldade para coocilia.r e~'ª 
dispensa. com n;; folhas do pagamento; i vista. 
de ta.ai nifficuldo.des, o S?'. Figueiredo Junior 
não pôtle complet«r a commt~,ão. 

Cnrnpre notar que. omqua.nto tudoisto se 
passava,.,. e nii.o se conseguia reunir a. ·com
mi:;súo. o Sr. José Hygino oão se d~cuiJa~"
do traballlo. mãs· antes applicava-se a. sen 
estudo, reunia matetiaes e apreciavn.;-0s com 
a lucidez do seu elevado e~pirito. prepci.:ra.r.do 
elementos pa.r:i. a consolidação, qu.e, nlio JlOl' 
culpa sua, ,iá.111a.is se concluia .. 

Tempos· decorridos, ·achando-se em esta.~o 
enfermo •. o Sr .. Jo5é Hygino · pede a. sua. apo

.senta.doria nq cargo de ministro do Supremo 
. Tribunal; aposentou-s~ por i.n'validez. 
. . O Gov:erno, achando-se em difliculdade 
llindii. para dar aodamento a. este tiabatbó' e 
ouvindo · d~ preferencia a :um memb1•0 demis~. 
sionarío da .commissãa, o S:::-. Dr. Figueiredo 
Jutiior, este,: dirigindo-se du·ectamente ao 

Sr. Pre8iceirte da· Repullci. fez yer que. uma 
vez que __ o ~r. Josb Hy"inooti•1ba se apo:'ell· " ·' 
tado. não era mais min~frci Ei1l'<::<:tivo do Tri
bu.nal, . e. di:;p0ndo p01· isso de mais temro. 
p.Jd1a-;ie enc:n:regar àa ·consolidação, e tanto-
maiti qú,a.ntO _era. "quem m~is senbor se ·ac11a.vn. 
da rw1teria·. _ . · 
· .. Conein'dilnc:io· com esta .a.uto~izaãa opinião; · 

·o Si•. Presidente àt~ f{!}rmblica eocâ.r1·egou .o 
Sr, Ministro t!o JnteríQr de .obter . do Sr. José 
Hy_zino ·. mais· est·l boiá serví~o prest.i.do ao 
~~. - -

. O S1• • • )f!nistro do Interior e justiça teve 
di; relutar com n. mais formal recusa elo 
Sr. Jose Hygino. que :i.lle;;:i.vn para. isso o 
rnáo e-si.ado de ~u:i sa.ude. ln~istindo. porem, 
o Sr . }.Iinistro do In~rior para que o illus
tr~ jurisconsulto prestasse .mais es:e scrvico 
<l patri:i.. a.creditundo que essa tra.l:alt10 não 
:u:ravaria os ~e11s padecimentos. o Dr. Jo~e 
Hygino viu-se 1ill'cacl.o o. accetta.r a. incum· 
bencia. · · 

Eis abi como o;· factos se nnss"l.r~m; é pot· 
isso 11ue eu estOu certo fie que o honrado re-.. 
pre<enr.:;nte do Ceará. justo como é, n:io fari:i' ·. ·· 
uma a.ccn sa<;'.ão de t :i. t JQrmo. de!:'ilgt•nd:i.'t"el ·ao 
_::>r. Dr. José Hygino, ::.i tb·es..-e conhecimento·~':'~~ 
lias minudencia~ que acalhl de relatar. , ,,. 

O si. FREDEtúco BoRGE5-Nii.o accusei-o' 
sr·. Dr. Josê.Hygino. r 

· O SR.. HrnE:ou DE Si-~ID.S Mcusou o Go
verno Sr. Pres,rlente, quando o Sr: Dr. Josê 
Hygino :incun1bi11-se ultímame1ue deste tra· -
b .• thn.. não cogitou de s:J.bet· e quanto ue re· 
muneraçüo lhe seria dada. 

o Slt. FREl\EIUCO BoaGI>S-Est ou certo de 
que não a. receberá .. 

O SR. AFFoxso C0:.--rÁ-Ser~ uma obra me
ritol'ia. 

o S1~ . HEREDH DE Si.-Tenho a.inda. outro 
necl:irecimento a d;ir á Camo.1-:.i, o qual pó1le 
conco~·rcr· tamhcm p·1rn. de~f:o.r.e. 1· a imp1-.->;iio 
ll~a~1~1t!aYel pro 1u;dda polai consirler:u,'lies 
foit:1s pe!o h 11nr.itfo !)1,put.arlo pelo Cf:a1·ii . 
S. Ex. estrnohou. e coni.S . .Ex . alguns Srs. 
Oep11tados. · que o ·Governo tivesse encarre-
gar!o dessa. tarefa. o Sr. Dr. Josá Hn,'ino, 
quando ha. via trabalho jã. ieito por um a<tv·o-
gnuo ut:stiucto, o Sr. D1'. Mu.rcellino Coelho. 
Teuho a. informar ao nobre Deput:\do que 
m;se esboço foi a.presentado ao <:.ove1·no j:i. 
depvis i!e nomeada. a. Commissão. O· Governo, . 
que .. endo .tomnr conhecimento desse tra.ba.lbo, 
remeti.eu-o .:i· commis&w . :p::.ra. q'Ue o utili· . 
zas..';C <:omo lhe aprouvesse. A.Commissüo. ex
·aminauào-o. achou que elle denotava. f:·rande 
esforco. que tinli:i. muita.- cousa. o.pro"°eitt1'Vel,. 
mas que aínda ... precisa.va de algumas corre
cçües e muitas modifi.cações e que, por e::..:em-

.,. 
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pio; .em ma.ter:;.:; de compet~~cia e jur!sdicã.o,: pra~-a. Por este moti:vo.é q~e · a 29 de m;l.i-ço · 
bana. certa. confu.sã.o. · · · ·· ·· "· de 1893;· nn contracto celehr~<lo com os . Srs. ' 
- o sn. F~ÕERtco Bonc:o:s-Si. niil) serviu 0 Rotb.scliild 1Sdióri; figul'a,~olirla.Iiamente.:i. re-

·
t.raba.lbo,·o ·Governo nifo Jevi.a. ter·pa.go .... ·. . :;pon;,..bil idade officia.l cg minl~tro brazileiro 

em Londres, .cQ°m a. da cómpa.111lia. ·: :Par~;.com 
O Sn. H1:m.io1,\ PE S..i.-A Com.inissiío. <1.C· os credó_1·~s ·· inglezes . Ne~se contracto, ·além 

ceitando o s u:b:>idio do Dr. Marcêllino coelho, 1los cl<iumla.-;; gera.es e cornmuns a. .contractos 
·como base: ;para .mn traba.!ho-maü: a:perfei· desta natureza. as princip:1e:.<. são. as seguin· ·, 
çn;1do; tima. ·vez que o Governo tinha remet- tes: aquella. .. em ·que ·o ministro bt·a;,,ilt:lro, 
tido à CIY.'.llllissão. para que o :apro>eit:i:;se, como representante do .. Govei-no do llrai il. 

· · ·tez" cielle acqui5içã.o, niío podia fazel-o sem ·assum·e ó. intei1·a. · re;ponsal:.füd:ide do em-
rem1merar. o autor. . pr~timo emittido. ruediame ·~ a.utorizaçqes · 

E' por isso que ·o Governo resol"Ç'e'Q dar a. con~tántes do a.!ludido decreto do Governo 
quantia. que V.: Ex. seu·efer iu, como ini:lelll- pruvisorio. de 16 de outubro. de 1890, e me~ 
ni1.açiio rle um trti.halho que er:i. o r•ro~ucto diante tarobem a. oboervação c~tricta do§ 40 

·. de gro.ncle5 · locubraçües e de muita ~ledi- da cla.usul1t :H :do c:mtracto oriundo desse 
cacão. · me;;mô decreto. 6Jausu1n: essa. que acabei de 

Feitas. estas ligeiras consiceraçõe.•, Sr. ler ã. Cam:tr:i. e no. qua.t ficou perfoitarnente 
Presidente. e sem outro fim sinâo. a.paga1• a. definida a qualidade <le depositario, que o 
impressão desagl·allaYel que porveiltura.11ro- Governo vinhà. a ~er das quantias levantadas 
duzi.s..«e o di:;curso pronuncia''º p~lo h onrado pela comp:\nhi::i. no merco.<lo inglez. · 
Deputa.do pelo Cea.ri:, sento me.·certo de que I Outr:i cl;u1sul:i do mesmo cootracto tornou 
S. E:i: . • justo coroo ê, não dei:t<'rà de acceita;r perfeiwmente expresso que tão sõrnente a 
estas explica.cões. ol;was ~ applicarian1 as quant ias levantadas 

no mercatlo rle Lonrlres. 
O Sr. Caloger-as-sr . ·Presidente, Em •irtude desse contracio. tres ernm as 

fanando em hora.Jil. t:lo tão adeantada, pre· garantias olTerecidas aos creclores:.,em pri~ 
tendo a.penas fundamentar um projecto de meiro lo,qar. n. :fiança do Go»e:rno;em segundo, 
lei, assignado por quasi tç_da a bancada. a. segunda bypotbeca das llnbas qne se esten
·miDeil·a. e que. pelo 3.ridc : do assu mpto. dem desr1e Sitio até Par11opeba~~om'os seus ra
exige realmente e~forço.· não sô por Jla.rte rle rnaes. e em teL·ceiro, a prirM:l'i. hypotheca das 
quem ti'l'er ele . me ou'Vi1· como por parte do linhas construidas com· os proprios ca.pitaes 
expositer da questão. lev;inta.dos na lJra ç.a de Londres. . 
&\~audo-se em um decreto do Governo Ora. S:. P!-esidcnte. endentemente não 

Provisorio, de 16 de outubro de 1890. !oi la-l p<ldia haver cluvida nenhuma sobre estas g-.l.· 
vrado com a Compa.nhia.· Estrada. de Ferro' rantias. A historia. dos 11o:ssos emprestimos 
OP.sto de Minas, em 24 do mesmo mez. um externos é a. decnonstraçã.o mais cabai da 
cantra.cto. em virtude do qual lhe em t'eit:J. ma.oeii•a por que procede o Brazil em mate· 
uma concessão. que, sahindo da e.>tação rüi. dessa Ol'dem. 
de Perdiíes. por um lado procurasse um . As bypotheca.s nas linhas mincirn~ nã.o são 
ponto con-veniente da. Estrada de Ferro Cen· a. primeira 11ypotheca, mas sim a segunda 
tral r!o. Brazíl , que estudos posteriorP.s nx:t- mesmo porque sobre essiis linhas pesam os 
ram em B3rra Mansa, e que. por outro 1:1.•lo. onus do eroprestimo allernão. De facto, a 
rlirrgisse p3.ra. Cata.Ião. com do~ ra.maes, um verdadeir a. ga.r:\lltia. estaYo. u;i. tra.nsformação . 

. pelo An.xâ :i. Estraua de Ferro Mogyana. e o do .empre;itimo em cer·to numero de kilome·. 
outro p rocurando um ponto navega.vel elo tros do linha ferrea . . Portanto. qualquer di
ria Paracatu. . · r:ni.nuiçã.o artiiici::i.l, no liquidC1, em moeda. 

N!!sse contracto {oi prevista a hypothese n:i.cíonal.. na passagem <lo emprestimo d it 
de ser levantado pela companhia. c.-..pita.I no p rar:a. de Londres para esta pra.ça.. importa 
estrangeiro.e nas claUSlllas 30 e 31. especial- eto uma diminuição das garantias otrerecida.s 
mente no~ 4" nes ta ultíma cl!l.us11la, ficou pela. emp1·eza aos credores esr.raogeiros, 
perfeitamente defülida a situa.çã~ rlo Go\'crno, Ora, V. Ex. comprebende CJ.Ue nôs .não po
relativamente aos capitaes cst1•angeiros le· demos a!:isolutarnente duvidar do valol' das 
vania.d.os -pela. empreza.. Assim e q_uo esta outras dua.s garant ias de que !al!ei ; mas é 
clausula diz.(U). na.tu ral que estrangeiros. que só se deixam 

Em ~irturJe desta autori7.acão cmtt ractnal, leval' . pdas gar-.i.mias I'>'..aes •. prusa.m vir a 
a companhia entrou em. negociaçfies . no. mar - duvidar d~e valor, venha.m· .;1. dizer que. ero 

· cu.do de Londres e, por propost."t füiia. ao Go· falta das du;is primei1'a.s. re Jües dê como g-J...: 
vcrno Federal, em 27 cte fevereiro de 189:3. raritia. ~quillo que decorro cn.S linhas ccn-
ncceitou um accordo, .. em v i1·tude .do QU:l.l : o Stt'nid:i.s. . . . : . 
Governo dm-ia, mediante certas oomliçõe~,. .a . P or .esse motivo, e para que esses credor~. 
fiança ao empre,stim6,.., levantado n aquella ficassem perfeitàmente gara·ntidOs~ · foi as5i-
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gnado em Londr~ esse _c0ntracto entre de O .füct.o é qu!! de8sa situ.~ção anomala.- re
um Jailo oo .cre<lores inglezes e · de · outro a suttara.m graves · prejüi1.0:1 pará a:s -partes 
re~p~n'iab ilidade .>olida.~ia. do Governo :e <la cont1·a.ctante_s e . n~ssas condições, parece-l'.lle 
Compa_nh1:t Oest"e <le Mmo.s. . . que a. soluçlloo ma.is adequ.ada e l'a.soa vel é 

.A 5. de· ·abril de is.9:3. foi assignado n.qui aqu~l!a.· que cie~orre do proprio mal a. que se 
outro ; coo.t-:act<>, e1.u virtude· ·do qual· · era· proeura remed.t~r, .e faz~r com que :.as .dua.$. 
fi:i.::a.da uma taxa combia.l para· a ·passagem part~contract:antes reve.iani. ess~ con~ra.ctq_de . '. 
desse !1tnbdro ge Londres pai><1 o Rio .e. oscil- ma.n;1z:1 a ser<·m acautelados,. º!!-º . so os m- . 
la.ndo a. h xa. entre 12.·e 12 1/2 dinhóirO$ por . tere._se~ do Tnesour_o. com2 ·os ~nte_resses do 
1$, -estnbefcceu-se no conti·a.cto· a . ta.:ia. d() Braz1l, que rea.lme~te ~r~o :preJud1ca.dos, no 

· ~o d,. para a. m~ma unidade; · ca.so de. perao_te o~tro trib~r~;:!.l , que não o . _ ·· 
O ·que decorreu dahi 1 Todos se sentiram Poder l.eglsla.t1vo, vir. a. sel' le!ta a .a.n:i.lyse do . 

prejuíiiêad~. · embor.a na.·occ:asião essa. pare- oon~ra.ct0 de s. d_: abn! de_lS93. • 
ce~se :\melhor solução, e é · isto ma.is um N~stas condiçoes foi ·elaborado o seguinte 
preito do · liomenagem, ·prestado '·á · compe-'. proJecto _de le_í'. (Lê.) · .. · , · 
tencia. <la \finistro d<?. Fazenda de eotão. Appro;ado este projEcto,-a Ca.mara. tera. 
corno ticcla:ro 1~esta tribun::1.. · não :;ó posto termo u. uma. situação anoma.Ia; 

Mas, Sr. Presidente, com . o deoorrer· do como terâ. p1'est:ido a tres Estados da Uoião, 
tempo :ficou evidentemente prov:i.1o que o os do Rio de Janeit·o, }linas e Goyo.z, um 
mecanismo adopta.do não correspoodia exacta- serviço que.póde ser traduzido da fórrna se
menta aos interesse$ bmzileiros- guinte: e que para essas regiões o eogr;rnde-

cirnent-0 de sua viação fel:'rea, está. na cons-
Por 'Ulll Ja.do, os:credores sentiram as suas t.rucção do tr;içado da 0$~rada. de ferro . oeste 

garantias •Hminuidas e. por outro, o Govern<J de Minas, desàe Angra a.tê Cataliío. 
de mero l'.iador' pla(onico que deveria ~er do 
emprestiino. está. :i.meaç-.ado de ve1· esses eri- Fica sobre a. Mesa. até ulterior delibera.cão 
cargos tra.nsfo1·mados ein onus l'eaes,. pelo mo- o seguinte . 
ti>O de appli.ca.r-se essa fiança <L um instru
mento d~ t1-a.usporte não completo e que, 
termina.elo; pod<;ria vir a prestar todas a.s 
vantegens ·que _se poderiam esperar, e. ftoa.l
mente, a com_pa.nhi:i.estú. 11m embaraços muito 
serios pôr ver diminuid_a.s as qtia.n·tias de que 
podia dispor, para torna.l' effecti va a. constru
cção de suas lichas. p 4is se trata.nada menos, 
nada. ma.is • . de uma somma de um milhão e 
seten~ e nma mil libras, que devia.m ser 
a.pplica.·1a.s a. obras. conforme eram destinadas 
no coo tmcto d" empr.:stimo, m3.S que tiveram 
emprego .diverso. · 

Dentro em muito breve :prazo os inconve
nientes de$e contracto se tornaram palp11.vei~ 
e fiagranti:s. e a. coinpa.ohia. de acoorclo corn 
o Govemo. pro~urou. isro e. houve rle parr.e 
a. parte, teni.&tiYa. . de interpretação dos res
tos <Hlacera.dos do oontracto Rothscb.ild & 
Sons. 

Ministros bouve que entenderam que. si 
bem que fosse éomputa1la. e1n pa.pel a quau
tia. de trinta e quatro mil e tanto~ contos, 
que tinhi!. sido posta á. disposição d:t co(Up&
nbia, tratava-se de moeda. metallica. no plga
mento de juros a effectuar e tanto que ha. 
avisos do então Ministro da Vill.çáo, creio 
que de 7 e S de novembro de 1894, requt~i
t&ndo os .pa.gament os em ouro. 

Essa."clomrinr. foi íinpugna.da pelo ~Iinistro 
da _l<'a7.eoo.la.. ciue . d isse que as ·quantias a. 

.. pa.ga.r ~tri.o.m .. da mesma. _fórma. por que ti
. nli!i.m sido post.i.s . á disposição da companhia, 

·· ' isto . é, em pa.peL · · · · 
.. . C~=r:i. . V. lII 

,_. 

PROJllC'l'O 

O Coag_res:!o ·Nàcional decret:l.: 
Art. r•. Fica. o Podet' Executivo autori

zado a re,.er e modifiC:ll' o contracto cele
brado a 5 de abril de.1893 com a-C.Ompanhía. 
Estra<la. de Ferro Oeste de :Hína.s- para. a.t
teodenclo aos legitimo~ interesses do Thesouro 
publico, sei' todo o liquido obticlo do empre
stimo contr:i.crodo com N. M. Rothscllild 
& Sons. a :!9 de março de 1893, applicnrlo ás 
obra::; para us q unas foi contr:1.liido, de ac~ 
coruo coai os contractos anteriores de 5 de 
abril e o· decreto n. SG2, de 15 de outubro 
de l.890. · 

Al't . 2• . . J tevoga.m-se :i.s disposições em • 
·contrario. 

·~ 

Sala das sess~. 26 de julho de 1897 .
Joao Pandid Calo,r7cras.-Ol-cgario lfacicE.
Afoaro Botcl!to.-Thcotanio de .1.V:agalluies .
lldefonsp Afofo•. - Lamartine. - Lindolpho 
Crzetano.- Telles de Jfcae.::es.- Alfrerlo Pinto 
-4.rrl1ur Torres.-Rodolpho Paixão.-'Va:.:: de 
!Y[e/.tn.-i"l'Íllyrin!t.-F1·ancisco Veiga,'.:"""Cuper
tino de Siqu eira .-João Lui:.-Padua:_ Re
::.ende.-ilfa,.oel Ful9et1cio.-Almcida Gumes,. 
-Fraiicisco Sá. - Rodolpho _iJ.brei<.-LeoneE 
Fi!.ho.~Gonl)alces Ra.Jil.Cs.-Ferrefra Pires. ·. :· 
-L"iz JJetsL-Octaviano de . Brito.-I.u:m4ti-·· · · 
n ier Gortofrcdo . 

Vão ã.' imprimir oneguintes 
70 
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P.ROJECTOS 

-= N".3A-Ulri 

que. tendo i!e..<a.ppal'eéiifo o se11viço--p:i.ra qufd 
foi ta.x:Ltivsmaate consignada. a '9'erUo.,. esta 
ips11 fa_c!o desJ.pp:J.re<:e . 

Pa1·ece-r soqi·e (1 ei>WYUla. o/fci·ecida na.. 3~ "rÍ.is· .~o.o.rt. Lº n. U: .. . . . .. 
Cil.Y.•{(<rtfl) :-n-ojcc!o n. s. de:;:c d1l!lQ (S1'~-~ti- 1·." Sapp:rim:~ro-setoflc!.S as ver·b<J.s" com a le-
.i~ ti1'.o ao pi·oJccto n-.162. de 1896j. qv._e i:ueo· ga.çào juntO á S:i.(lta. Sé.· . ·· 
r•.:t• 0 ·6oi:el'llo a -n.om~i:u· tll<'!a c omi.iissua de : -~ 1 d .,. __ .- • 30 ~ · ho de· 1897 · 

1:~ • · e t 1 e - .,. e'r·i · :s .. a :ts """">oes. .e J UU _ .-
p_ro(~$ •oiw s.par.a cs "' ·">· . -.:en,ica'~ ª· '' · Erico (.'o~tho .-Josc "lfai·úrno.- .Tim.othco da 
:caci~ e '!'alo~ da d.csc-c.bn·tn :'°."SCTl<'I!; rir._t t-1 CO>ltt;-E1t1mmr.Ú da. Fon.<cctt. - "lla!ta . Ba-
,;anoloso {cila pela D ;· .. Fel:vpc J erc1n:: • Ll- · 4.lf Co t H · · v u·rJ 
Caldas e ·dei ou.ti:as provfrlcncias · . · ).~/~·õ;;";t/;:'~~~run;e~:= .4.f,:;1z~~ :8'.-ú~.~ 

· r,,.,$entírQ da R;;oh a.-Plinio Ca~mlo • .6-Irineu 
A coromissã~ de Ori;:.amento, ain•la que te- Júiclwdo. · · · 

nlia em alio apreço. a de;;cobe t·ta. tlo -"'T"in 
antiva.rioloso do Dr. Felippe Pereira· Cal1las. 
comt udo. uas circumst:i.ncias fi nancei:-.1~ em 
que se· acha a. Uniã-o. -é de par~er quo não 
seja a.ppr·ovada. ~ emenda ao íirojecto -n. 3. 
do 1$97 . 
·Sala. d:is Commíssões, 2-4 de julho de lS9í. 

- Fi·mici-<f'O lTeiga. presid<:n t e. - U1·b1rno 
&ntos. re!ator.-Pa.ulino d~ 8 01<::-a Jwi.ior. 
.Francisco 3fayri111t .-Lui: .4.dr>lplú>.- PaU.la 
Gtti marêies .- Beli.<ario de Sot1::-a-, >encido. -

. A. Montenc91·0, vencido. · · 

Ko a J't .. 2", onl!e se diz:-ciocoE!nto. conto!: 
de :réis-àiga·Ee-dm:entos e cincoontn contos 
de rêis. · 

Sala. d:i.s Se5sfies, 25 de rna.io de 1897. -
Rh;~davici Co;·rêt1 .-Pli11io Cúado. - 1'e$pe>.-

. sili;<o de .-llb11q11erque. -F1·anciscll Al~ncasti·o. 
- Ccissiaiio do N"ascimento .- Jo<Z~ Duit tri•· Pi.
lho.- Pinto da Rocha. - Cu.mp os Cm·ti"· . -
Xa:1:icr <lo 1/a/.lt . . 

N. 29 A-1897 

Pcz;·eoer sobre as eniPada~ ofPJrr.cirfo.s na 2" 
di~cu.<s•io do P'"".ieclo · tl , 20 . rio coi·rr;>1te 
a.m o , que {i>:a a dúpc;a do ,1Jini.<l erio ela:< 
R elaçües Exteriores. 'f"Ll'a o exe1·cicio de 
1898. com ,;oto em sepa1·ado do Sr. Urba.10 
Santos · 

Ao art. l.0 n. I: 
· Supprima-~c a verba para aluguel ele cas::i 
da Secretaria de Estado . - Ti,uotheo ela Cosia. 

· :Não tendo ainda o Governo t r :1nsferiúo à 
secreta.ria. dc E$tado, nem se ~bendoao certo 
quando o füci, a ca.rnara. nã.o póde rleix.'r d e 

· consignar a >erba necessr:nio. para. o a lu;;uel 
elo pretlio, onde actua.lmente runcdon:i. a :le· 
Cfeta.ria. :Nu[) é preciso "dizei· que, feita. ·. o. 
mu<l.ança,- não po<iia mai~ o Governo fan ça,i· 
m[o da qua.ntla de que se trata, pois e claro 

A Commiss.'i.o é de parecer que nã-o séja 
acci<it.~.pot· considerações que jâ. foram e:xpns
tllS pelo rel;ltur. uo correr da segumia dis
cussão do p~·ojecto de orçamento. 

2." Suppt·imam-so as ;erb:l..$ relativas ús le
itações d:L Ru:>si::i. Austria.-Hungria, Belgicr. 
e Su tssa.. · 

Sala das Sessões, 2 de julho de 1897 .- Ti
mothco da Costa • 

A CommissfLo pl'Opõe que seja . dividida ~ 
emenda. em dm•s pa.rtes, a pri11.eir:.\ relativa. 
:i.s leg~;;ue::; dr. 1-\.us;ia e Austl'hi.-Huogrio., a. 
seguntta. relativa. á Be!~ica · e :i. Sui>:ra. A 
Commissã.o ac .. eita a primeira, isto <\, a NUP· 
prc:ssão das ve1·b:i.s pani. as_ Jei;nções da Russiil 
ti sust1•in·Hungri:i, cnntr ji. o vot1> do reh1to1· 
e dos Srs . Veiga, Beli~nrio e Paulo. Gui
marães . 

:>ião ac.::,;itu. o. segundo., isto ó, a. suppressão 
dns ,·erba.s 1!:i.s Iegn.çõe,,; 0xistentes m, Belgica 
e Sui.s;;~. 

3.• Ao§2":-Emvez de 1.IS0:200S- diga-se: 
858:000':. r etluzirln. aquel!:L verba da· impor
ta11ci:L de :~2:?:"200$, dev()ndo ficar em tli~poni
biliuafa o:;; cmp1•c;;·clos 1.lo (plildro. ministros 
pJo . .ipotenc::H"iO e ~·· u>< suh•iltel·u o~. das Je
ga . .;·r)es rle Vene2uel:i.. Culumbi:L. Equ ador, 
Buli\•i1'. Peru, P<eraguay. Sui~s :i. . H.ussia, 
~\.ustria.·Hucgri~. Belgicu. So.ni.t.Sé. Hesp.1nb:i. 
e .f;_o,p;io. bem assim os · consules de Cardi:IT, 
Montreal e Georg-e-Town. 

A Comtnissão propõe que, dividida conve
nientemente a emenda TJ;J.l'!'l ::. votaçfo, seja. 
acceit.1. a. suppr·ess~o da Jega<io oa Columbia 
e Equador e do consulado em Moutt-cal. E' 
pl'eci>o te1· presente, qua.ntoao consnlado em. 
C!l.l"Htr. q_ue tem elle uma r~itti. a.nnu.-ilde 
l 8:575$:?tl0.-des11eodcndo ttpenu.s 8:771$398. 

lJá, pci,,;, · pare. o cu~te io e mais uma. renda. 
liq mela. de t;:S03$13S2. Estes a.Iga1·ismos de
monstram. a illlportaucfa e necessiJai.le do 
con~ulado . 
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A ·~mmfss[o COllS"-1'~8 O consulado em 
Goorge-Town. pela. concidel'nção .. unica de f}Ue 
con-;rém termos :i.m um centro de imlorma
.cões. attentns ás questões que temos sobre Ji.. 
mites com aquella. Guynlla e â.s invasões d~ 
que já. !'oi e·m óuti'o tem; o.- ob;ecto o nosso 
ie1Titorio . . Resolvida a questão de limite~. 

' poder -se-ha su.ppricnir o a.J.ludido cousuladó. 
sem incon•~niente. · . · 

· He. outros consulados que merecem ser 
irnpprimir1os. como o de Copenha,,rrue, Ver-J 
Cruz, Nova Orleans (více-consula.do),. etc. ; o 
que a commis.são proPQrá opportu~amé~te. 

4 -ª Reunam-se -em uma só as. legações de 
Portugal, Hespanha e ltatia.1 para que tenha 
séde em Romn.. - Timoth..ei> da. Cosia. 

A C01nmi>süo nü:o a.cceita. As rela.cões entre 
o BI'&~l e ca.cla. uma rfas uações, :i. que se re· 
fere a emenda, são tão itnporta.ntes e estrei
t~. por toda a. sorte d11 interesses, que e1'i
gem um representante d.iplo!Ilatico em. cada 
uma dellas. 

Ao a.rt . 1°, n.. IV: 
}>: 

.-\o§ 4º.: - Reduz:i.-se a 100:000$, moeda. do 
}la.iz. 

2•: 
Reduza·se a verba. do n. IV,.:.. Ajudas de 

custo - a. 50: 000$ - ouro. 
· Sala. das sessões, 2 de julho de 1897 .-
Coelho CimrG.- Timot/Leo da Costa. . · 

mandando. ciue o Governo providencie pàra. .· 
que sejam addidos 5. Secretaria do Exterior 
todof os .Cuncciona.rios dos quadros diploma
~iço e consular, que, ii,, datar do advento da. 
Republica. continuaram no .estrar geíro . até .·. 
hoje: Ne;te caso serio.difficil Jjrever a. impor
tancia da· verba. necessaria para. aj llde. de 
custo. A segunda. emeudu. ao. n . 4 do a.rt . 1° 
do pt•oj ecto tambem não pôde ser approv-ada .· 
por identicas ra.zôe~. · 

A.o iirt. lo, n. v. 
P: . 
Supprim:'.l.-se. o 7;1. V, com a respectiv:Í.. 

\-erba. de 60:000$000 . 
S:i.li das seisões, 2 de julho de· 1s9; .

Coelho Cinmi.- T;mothco da Cotta. 

22: 
Ao § 5·' : - Supprimam-se as palaVTas -

ptib!ica~'ões e outras despezas eventuaes.
Br.u/Josa. Lima. 

H:i.vendo desnezas extraordinarias no Ex
tel'ior' como soccorros a bra.zileiros des-
1'<\li<los. telegrammas, ere. , o que imparcia.1-
mentc não· se póde JlÔl' em duvida., parece ã. 
Commissão que não deve ser supprimid:i. a 
verba, a. que se r efere a emenda. Nem por 
a.nalogo motivo pód.e sei: a.pprovada a. se-
gunda emenda. ao n. V, a.rt. I•·. • 

Ao a.rt. l•, n. VI : 
. l. • Supprima-se o n. VI :-de 50:000$000. 
Sala das SessõM. 2 de julho de 1897.-

A primeira não póde ser acceit~ pelas se- Coelho Cititro.. -1.'imotheo à.a Costa. · 
guintes razões : 

I•) Porque tra.fa·se de despc2a~. que. são 2. ~ Ao § G" :-Reduz:i.-se :i. 30:000$.-
feitas em OUl'O e, port11nto, não podem ser Bosbosa Lima. · 
ca.lcular.las sinão em ouro. 

A conimissiío rejeita um:.t e outra emenda 
ao § 6° •. Deve ser mau t ida. a. \"Crba. 2") Porque niío póde ser a1•bitrar ia a. con

signação de Yerbas dest."l. natureza. E' neces
saria U!Iltl base e s. Co!llllli sSiio a cncontr ou-
nas verbas orçadas cons tilntexnento no~ ante- Ao art. l• n. V!! : 
riores ';)rO.iectosde de;;pezll.; e assim que.b:i.sta. 1.> Supprima.-se a. ve1•ba. n. VU-Com-
consultar os tres ult imas orçamentos pn.ra. se missões do Limites : -200:000$. - Coelho 
verifica'!' QUP. foi sempre julgada. neces~aria. a · Ciatro.. -Timoiltco da CJsta . 
verba. de 130:000$000. Si consultarmos as des-
pezas feitas nos u ltimos e:x.ercicios, sob a ru- 2. " Ao § 1• : - Reduia-se a 100:000$ .. .-,. 
1l1•ica de que se trafa, veremos que se ele- Barbosa Lima. 

Sendo da mais alta conveniencia. conti· 
nurumos a. demarca~_.'io· das nossa.s fronteiras 

I · 

varam no anoo passe.do a. 115:854$516 e em 
18!'!5 a. 124:53 1 $~42. quantiM m11ito ;:uper io-
1·es á que ê destinada.na eroendi!. .e apenas 1lc 
pouco ínterioras ;i, conshinada. no projecto de 

·orçamento. Nemsào desi)ezas que o Governo 
llOS~a · l' estr·i.n~ír :\ su~ -vontll.•le • .A Commi~são 
t\.CCl'es(•enta.r,i..que a verba. de I30:00ú$ só 
ser:i. sutftciente s i não Jür approv:i.do o :1dtli
tivo, appresen tado pelo mesmo illu~tre Dep!l
ta.do, amor da. emenda. <}Ue oru se a.nalysa., 

e r.ão parecendo i Comnússão e;x;a.ge1·ada.a, 
verba. consignada para este fim. especial, 
mcn te ú Jo1· a.pprov:.da a. oómeac,:ão da com,, '.<. 
mbsão mi :xfa.. i ocumbirla. de ex ploral'·O ter- · · 
r itorio' contesta.do 11.0 Brazil pel:i. Fn1nça, é 
de parecer que a. verba. deve ser integral
mente mantida. 
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. Accr-escente·.sô.onde convier :-Firo. o Podet• as..-;im como outras. -perante as condições pr~ 
E:i:ecutivo autorizado a. transferir para a. ' cal'ias em qpe ·se :tchn.m as financ;-a.,; da União 

- Secretaria. das Relações Extoriore~ os offici:tes' a .}l1izo <lo pi·oprio Governo , que, por Cal mo
o aina.nuenses da l1o Interior e Justi~'ª que .ti\'O.~em su~~enàide-serviço~ q11e por sua re
forem D!lcessa1·íos aos traba.lhos daquelfa;I' prndnr;tivWa~e entendem eminentemente.com .. 
sem prejuízo do serviço publico. o ::irogr9sso .. naciona.I, proce<lime.nto que seria 

Sala: ·da-s- ·sessões. :! de ju!bo de IS9i. - i cr· i mi1~0;;0 si · niio se esfribasse na suprema 
Coei ho Ôi;itra. · · . 1 necessidade. · 

. . · · 1 'Quanto ~ !egaçãiljonto â Santa. Sê, a.inda· 
A. Commi~íio nã.o reconhece a van.tngem ! acci-esce que· sua. cren;ção, como sua. ma

da. emenda. pois não l lte par~ce demosk1da 1 nutf.inçã.o; , fere de fr<mte o dil'po;;to no§ 7° 
o pe•soo.l da. Secretar-ia do lutel'ior e Jus~ do at't. i2 da Constituição FeilemL · · - . 
tiça., õe modo a poderem os C•filciacs e O in tuito do lé-gi.-;lado·r com•títúinte nessa. 

.amanuenses desta serem transferidos para a_ disposiç~\o. manií~stat!o Jl()r·aceo tntliudivel, 
·Sac1·etaria ·das Relaçües Exteriores; entre- j foi con._.\grar n:l lei a. separa.çli.<> radical e 
fanto. po.is que se trat;~ de umo. simp!P.:s l a-bSl':lut:.. enti•e o. temporal e o espiritual e, 
nutori2oiçiio, não. se oppõe" que seja appw-. portanto ent-re o.~ r~s.pecth-os.poderes . . 
vada. a emend~. . . 'i Assim: vedan<l•.' entre e$tes rela.çõe.> de rf~-

. . pent!e;.oc1r. OB ollw11ca, m:ou destes VOC:lOUlOB 

.A~ditivo - O. Governo __ pro•i•lenciara no 1 na .sua mai;; lata sígo.i!ic<tç~o coiHJ?reliensiva. 
sentido de serem desde Jª addidos á Secre- !og1ca.n1ente tlas rela.c1Jes d1ploma.t1cas. 
ta.ria. do Exterior. de•endo pe1'ma.necer no ora, a inda. que êe :posse· do poder temporal 
B=il durante um anuo, todos os runc- cluronte muitos seculos,a.Sa.nta.Sêpor sua. pro· 
cionarios dos quadros diplomatice e con- j J'l'ia ~-ontissã.o e~tá dell_e •_lespojada. desde a 
sular que a dar.ar do a•1veato O.a Republi= m \·asoo ·~e RPma. pelo;;; na.lia.nos em 1870 se
contioua.ram no esi;i>a.ngeiro rote hoje. g-uida da incopora.ção desta à !to.lia e da 1!e-

Sa.la das sessões. 12 dejolho de 189?.- cretasã.o 'la lei do ga1·antias de 13 de maio 
Barbosa Lima. dll 1811. . 

Não d~'V'e ser.approvado. Causaria.grande 
traostorno a su~tituição immedia.ta e com
plet:l de torlos os 1unccionarios do corpo di
plomatico e do consular; d iz-~e substitui<;<'lo, 
pois nã.o se comprehende que o int uit o da 
emenda seja deixar o i:Sl'llZil , pelo e$p:>.ço de 
um. :i.uno, sem representa.çiio no :b.'xc.:1·ior . 

Accrescente-se onde convier : 
A.rt. Fica o Poder Execu ti'º autoi-iza.<lo 

a. rever a. tabella. dns emolumento~ con~ula· 
res. podendo .estabdecel' n. cobraaç1i do tn.x:~is 
igua.e,-, ás Jle..-cil bidas pelos paizes em •iue 
1\u1ccionarem os consul.i.dos bl·azilei1·os e nas 
repartições tongen.:res. 

Sala. das sessões, 3 de julho ele 189i. - (oe-
Zh.o Ciatra. · 

Consequentemente, mesmo que se adm1tta. 
a personalidade internacional do Papa.. será 
tão sómente como cbefe da lgreja Catholica e 
a..e:>te t itulo como chefe espiritual. com quem 
a Republica não pórle pela sua. Constituição 
ter relações diplomaticas ou de quaJ.quer i 
outra especie. _. , 

N. 23 A-1897 
.:/ 
:/ 

Re~oga. o m·t. IÍ" da lei ii. 42í, à.e 9 de 
de;<!,nbro de 1896. com o pare.::er oorilr'a.:rio 
da Com1;1issc70 ele Orçamento " 

O projecto n. 23, do Sr. Deputado Paula 
R.!l.mcs e out1.'C1S, pro?'~ que seja l'e\·ogado o 
art. 4" d~. lei 1l. 4:!.7, de 9 de dezemllro do 
!l-nno ]h'!.Ssado, q ua a.uioriz:i. o G-oTet·no :i. ar
remhr, meuiaute concurrencia. ·pu!Jlica, llS 
estmdas t!e fer ru da União. Slltbfeita.s certas 

Nuo deve ser acceita., pois é materia do or- e::dl!encias da mesma. lei, para 0 fim rle pl'O-
ç.a.rnento da. receita.. .. .. mover o re,,sgate do papel-moedti e Uleluora.r 

Sala das Commissües, 2.'3 de julho de !897. a. situa.cão 1ina!lceira.. · 
-Fcmcisco Veiga, presiuente. - Paulino de Eru. fins do anno passado, o Podet' Legisla
Sou:a. limiar, relaior.-Belisa;·io da Sou::a .- tivo, rleante c1n. nfllictissimo. situaçii.o do Tho
kugusto Montenegro.-Lui; .árJotpl10 .-;lligi1ei sou1·0, depois ele instantes solicitações do 
Pe1·nam b11cG. - lvlayrinh.. =- Pav.la Gitima· Poder Exeêuti vo, resolveu t omar providen
Tães.- ,Urb11110 Sa'fllOs. - Opinei. além do cia.1 energil!as pat'a. i mpe<iir o completo des
q~e esta exposto no :parecei .. pdu. n.ppro~·;i.- cala.bro ,las linanç;is na.cionaes .. Comp1:eilen· 
çao elas erut nd;t;; que ~uppl'imc.m as verbas 1 deu-se. be:n ou JD:il. que era a. exiraordwima. 
des_tinadas ;i.s legações fa Sa!! ta Sê, s~lgica. 1, deprE:s:<ào tlo meio ci rcltlante, 3. ~U3. desv~O· 
Tmssa. Venezuela, Bo!Íl'Í:\, Pcrú., Pa.r-.. gua.y. i· i raç.~.o. "o!(l.U~t••lora. das uifficuldades DO meio
Hespa111l;L e Ja.pã.o e ao consulado de Geo1·ge- 1 das quae:: $e doba.t i" o Thewuro, d_iílléuld:ul~s 
Sown, que não me pa.recem justifie<•veis, I que se reflectiam. no com.meraio e · no. .. popu-
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.1-:ção em geral, já. encarecendo a vida quoti- j e de eil'eit~s-ilesastrosos. A segundafo;nte dos 
diana.jli obrigando a Kacii:o a_ no>a.s taxas. recUrsns destinaJ.os ao re,gate é tambem de 
cujo produc10 não - cbega>il pn:ra cobrir os efft-ito nullo Ctimo medi•la urgente para de
~a~tos as>ornbr030S com as differenças carn- bellar a crise que ame;.i.ç:1 o The>ouro e o 
liiaes. Tinhá u PoClel· Legisliiti vo rlr! aêteuder paiz. A terceira. re!·ere-'-~e ao que llãO existe, 
llArn. o segninte: melhor;ir a ~ituaç:ão tlo ao que· sú pode exi>til" depois de . e1Iectiva
n1esouro, sobre()arregado com o pa~~monto .mente melhora•la a taxa cambial e por con
d.e compromissos exteriores, montand~ •. ao seguinte v;.i.lorizarlo o .úieio. circu-lante .. As 
calllbio de oito din11eiro~ por mil l'éis. a mais· economias· que poctem ser. feitii.s no orça.
de 150.000:000$. pouco menos ·de metade. da menro são. 111igaH1a~ deante do que levo. a 
receitagc1-alda Republlca:considei-:J.r <t situa· baixa taxa do cambio: logo, porém, que esta 

·.ç.ão 'do commercio. aspllyxiado pel:i.s constan· melhorar, os saldns app••recerifo, si. o con-· 
tes.oscilla~:ões da taxa cambi:i.I e pelil crise g-resso for prudente e. comrnedido na 11ecre
da ra.,'our<J, oriunda da l1a.ix:a do .preco do ta.ção dos t!espeza.s publiCa.". Para chegaI'-Se -
cafê ;·reílectir sobre o encarecimento da v.ida a esta situa(·âo é prccisíncllar outl·os meios 
t1ue tantos prejuizos e mal,estar produz.fam de influir sollre :i. desvalorização do meio cir
na economit1. nacional. Ora, era. bem de ver c1:lante. Cltegamos á disposição do att. 4• da 
que t.1.o complexo problema lliÍ.O podia serre- lei ile 9 t1.e dezembro. Effectivamente; o a.r
resolvidô -sinii.o •ior meuidas radicaes e ex- rendamento d<tS· es'radas de ferro é o eixo 
tremas. ' · em ;;orno do qual irYr~ tod.o o mecanismo da. 

Governo e Congresso concordaram que todo c!tada lei sem elle, essa obra legislativa. 
o mal provinl1a da qualid1de e qnantidacle do tem qu~ ir pa.ra. o archi•o das comas im
rneio circ;1la11te. el't'3.rla ou a,certacla:nente $e presta veis,~ d~ile que se espera o otn•o tão 
snppoz que er:i. a. :1 bnmlo.ncia do instrnmeoto almejado para <Üacar de frente o mal que 
fi.duci:1.rio a. origem r1e tollas as per-turbilções nos acê!.brunha; revog<1r u art .. 4° é re
e de todos os màles. U1·gia .• poi.s, tr<:lar de voga.r tcda ,~ let, é destruir osupremo_e~forço 
proceder ao i•csg3.te rio papel, e ao mesmo empregado en1 fins <lo an110 pass:ido pal'a 
tempo e)lcontrar '·' our ... elentento indi~pen- obtel·a.. A Corumiss:io de OrÇ'll.mento não en
savel para a operaçfi0 que se ia tentar. cara o.. que~tã.o pelo lado technico, !a.:lece-lhe 

r-A. lei de 9 de dezembro é o fructo do lab:11• pa1·a is>o coinpetencia e acha exi:emporirneo 
/ pa.rlameutar r-ara _ che;;ar-se ao fim qne consid,,rar·-~e o problema por esse lacto: esse 

toJ.os almc.j<1."-:i.ra. A ,;missi:h banca1•ia, debate teria perteito cabimento ao discutir-se 
deante da impossihilidade notoria cio Banco o projecto que mais UJ.rde converteu-se na 
da Republica p,'.1.TIJ. proce<le:· ao re~gate, era lei de n de tlezembro .. 
um embaraço aos desejos do !.egislador; esEa 
diillculdade !oi super:L<la pek encampação 
dess:i. emissão, liquid:1ção d:;. c-o.~·teit·a emí~
sora do Banco e 1la conta do t:ebito deste 
est.'1.h&lecimento p:'lr<L com a Nação. 

Decidido em priucipio o resg<Lt<'. teve o 
leghlador dr. procurar os recur~os :iecessa
rios pa:·:.i. h•,·u.1-o " cffeíto. e euc1mtron os ~e
guinlcs: l". proúuc~o d<1 ,-~u,1a de u:n :.:erço. 
:pelo me11os.tlasapuliccsque >erviram <le J~,stro 
aos lmn~os; z·. Pl"<;Staçües COnl que o B:illCO da 
Republica. ent1-a.s:;e "flll.l'a o µa.!.:amento tle sua 
divida p:ira com o Thesouro; 3", saldos orça
mentarias· 4" anendame11to das estradas 
de ferro .. ' .' 

Bem examina.das estas quatro fontes de 
recursos destinados ao resgate do papel
moeda, ver~se-ha que a p1·imeil'a n5.o da.rã 
rna-is de 41).000:000$, que, sós, pouc't in
fluencia terã.o sobre >L desvalori7.a.ção do 
IJapel, como os :30.000:000$ empregados em 
1895 nenllu111 rcsultailo pToduzir.1m. Ainda 
ma.is. sc1·;'t proveitoso a.tii•ar ú. eirculação 
um:t t.'.1.1 sommil em tit11l. 1~ com obl'igaçii.o ele 
nr.i::irt.izu.c;i.io ern oui•o e; do j uru• 4 •/, ouro, 

- que actualmente correspondem a qu<L:'i 16 "/o 
.rapel? Corno elemento fie u1n plano complexo 
~ idéa póde ser boa; applicada singularmen.te 

Depois da lei -ç-ofada, depois de executada 
ua. parte que traiía onus para. o Th~SQuro, 
depois elos trabalhos inicio.es para que a 
di~posiç'1ío do art. 4'' seja umn realidude, re
VO;!al·<.t. e pôr em du,·id(). a seri.edatle Que 
deve rcvesch- os actos dos Poderes Pu
blicas. é ~011verter a obi·J.. legi:slu.tíva em teia 
lle Pe1nilope, :\ Çanmr;1 não ignora que est::Lo 
correndo os 1•r.11zos da concurrencia publica; 
dl~> tambem ni:i.o ignom que capitalistas es
trangeiros tcem clado p;l<"sos no sentido de 
concorl·er it esfo licite. A. autorização.. pois 
contida. no nrt. 4•' dt~ lei de O de dezern b1·0. 
começou a ser usada ; corno, pois, re,·ogal-a ~ 
Mesmo no caso de comide1-ar-se um e1·ro o 
arrendamento dns estradas de ferro, no estado 
em quEt se acha. a e::cecução da lei de 9 de de
zembro. a. revogação de seu art. -1" seria. um 
er·ro a.inda. maior. 

o qae não ach:t a Commissão é que o Con
gre:,so rlev,1 dciX•W que ]laire no e~pirito pu
blicc: a ~u,,peíco, de que el!e n:io quer ou nã.o 
sabec:-.•lvcr a que,:tão ünanceiro e qne,quando 
força•,., p{'l:t opiniii.o :i vocar u1no. meci.ida 
nesse S(·ntido, guarde no ent.~et<~nto ;i i·e
~erva rnentt1.l de revogai-o. na. );>l'lm()1ra oppor
tunídade. 
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Parece, pois. á COmmissã.o que o p:'Oje~ro 
n. ~ tlern sei· i'{'j citado. . 

Sal:i. das CÓ:nmissões, 23 dó! j ulllo tlil JS97.
F>·a11ci,-.·o Vâgc. , pr<i~ide:1te . -.-lug-iisto . .J!im
teneqro, l:e'la.tor.-Urbano ·Smicos. '.'"""" Panla 
Gui1nari7c.•. - F. P. Jíayr-!ak. -Belimrio. de 
Sou;;a.~ftrulino tle Sou:;a limiar. 

A Comniissão de Gonstituil;ão. Legislacio e _ 
jus:iç.'.l. ;!, qual foi incumbido o exame cle~te -
;tssumpto, apreciando-a com a devida atten
~'ito., iulgt1.-o iiignD da cousi,lem~ii.o desta Ga.

.mara.. 

· .. 
. . :N'. ·23-1897 

São conllecidos os motivos que recla.rna.ra.m 
'• pro\'idenci:L adopta.da pelo Poder Legisla.
ti vo do í mperio m lei n. 552, ele !850, des
viaa do da co mpe tencia do i ury .IJa.ra. ju izo 
especial o julg~mento do crime t!e· moeda. ~ 

'fü]~(l.. . 

O perigo, que, então, ameaçava. á. .fo1"tuna. 
publica e pa.1·t!culn1• esse crime; cujos auto

.Ai·tigo unicJ_ Flc:i. revogado 0 n.rt. 4, da. t·e.~.· favorecidos pela moro,;idade dos IJr<i-
lei n. 4:27, de g de dezembro t~e 1895. · cos~os e principalmente p:~la in_dulgencia do 

·o Congresso Nacional deáetii.:. 

Sala d ~.s sessões, H 1ie j :rn ho de. l 89ô. -
P<LL<la: Ra 1;,os. - ~~od o!plrc; .4.b 1·cLt. -Tlwoton io 
de .11agalht1e.<.-Cu_vcrtí110 de S 0']tteira.-Leo
nel Filho.-Oscar Goriol/.-.-b·thur P~ixoto.
.4..!foriso Costa:.' - Pli;iio Casado. - .loitv a~ 
Siz«eira.-II. -r,ra/ladarcs .-JL Ti11w!J1eo ria 
C-0sta.-Barbo<a L<ma.-Alencar G1ci,;w:rJes. 
-Bra:;ilio da L><:<.-Lecmci,-, Cof·r(Ja.-P. ,ii.i
guslo IJor9e.;. -'To/cii:úio Santos. - Vcspasiano 
de .4.lh1(querq1•e. - CocUio CinWa. - r"arfo,· 
ilfc:,·cellino. - L·i;tt<H .llacliado. - Goiicalt:e.< 
Ea.r.ios. - Cmn1,olii1a.- Fclippe furdo>o.
GuiUon.. - Pa.dtfü Re:;entl~. - J. J.forei-rll 
Al~es.-.-ingelo ·,v~io.-F. Alencastro. 

N. 53 - 1897 

Decll).ra ria. compc~cncia elo ji!i:; de .~eccao. ;ia 

Capital Ferlei·al e nas dos E.,·twlus rla th1iiíc. 
o jiiigamcn~o do crime de moeda fi1./sa, 
regula o rcspecti~·ó r•·ocesso e dà oiicra.s provi· 
dcncias, . 

jury. zomb:vrarn da vigilancia da policia. · e 
dos e, forças do Governo . para 11escobril-os e 
punil-os. determ11lou e;se remodio, que· cor
respondeu às exigenci.a.s da. Nação~ 

Ao legi~lador republicano, porém, paTeceu 
que aquella. lei <le~tacava do respeito devido 
""º principio democrativo na administração 
tÜl juo>tiça criminal e a a'!:>rogou pe1a de 
n. 22.l, de 20 de novembro •1e 1894, qne com
pletou a. organiz:a.ção da justiça. fe·leriil, resti
tuindo ao jary o julgamento tambem do 
c1;ime 11e m oeda falsa. 

Os elfeitos negativos dest.1. disposição fize
ram-se lOl\'O sentir em toda a Republica. 

Augmentoua audacia· dos moedeiras falsos, 
que, contando com a morosidade dos proces
~os, a. rraque7.a ú c"ôndescendencia úo jury, 
zombam da léi. e da. vigilancia da. tmtoridade. 

Cumpre, pois. remediar es~a ;:,.meaça. a 
tod:ts as JOrtun:\s, tranqui!lizar as i11du~trias, 
:L;:segLJrando melhor tt punição de crime tão 
gra~e. que ca.·1•i dia as~ume proporções ma.is 
perigosas pelo .aperfeiçoamento dos appa.re
l hos d·~ falsrn caçifo, lh.cili ta.ndo desta. arte a. 
emi:.>são do p).'V(lucto do crime e di!Iicultando 

Com o aviso n. 798.de 5 do corrente mez, o a. sua descoberta_ · 
Sr. '.\Iinistro da. .Justica tl·a.n;;mittiu a e;t:a Quando o tribunn.l popular acha-se consti
ç;1.mara o. mrm~agcm uo dii;. a.ntee~dcnte diri- tuido corno emre nós. nas condiçóes que ~ão 
gl1h :~o Congresso N:i.ch1nri.l. na qual 0 SI'. notar ias de gfü•a.r n ile;.crenç:u. •l~ imparcia.li· 
Presidente •'a R1•publica. manire<t7t os incoo- clade e do a.certo ele ~uas dedsões, torna.ndo·se 
"\'eniente~ result:intrHl~i disposi\·ilri do ai•t. :W pela fraquez>1. de uns, inrtul:renoía de muitos 
d:i. lei n. :ZZ l. de 20 rle non~111bro de 1894. e. tal vez oonnivencía de algum o a.mpa.ro de 
incluindo n:.i, competencia do jrn'Y federal 0 moedeiros!alsos convencidos. esca.nda.lisa.ndo o 
julgam~nto r!o c1·lme de ruoed;;. f:J.l-;a e, no publico e ularmandu a. sociediufo, ê dever do 
intuito de ~alvaguurd;1r um:i.cbsm;LtS impo:·· puder puhlicosnpprimir~lhesemelbante eom· 
tantes preroga.tivas do Poder Publico, qunl petencia e confial-a a outro tribunal, que 
a de emittu· e manter a moeda nacional 1.•m pela responsabilidade real ele suas decisões 
to(la. a '>Wdade e c-~;-tew de sw1 Jeb"tlli<!ade, offer~ça gm·antill. de acerto. 
encarece a reconsidera.çlio des'a. disPo~ição, A necc.ssi(lado social da repressão dos 
su::rn·erincl.o o :i.lvitt•e dL! ~er- re.<hhelecí'1a. a ci"i ines e que legitima asjul'isdie<;ões, e des<le 
disposi(:ão ,ia lei n. 55i, <le 2 Jo julho 1le qu~::. ordiniri:i nii.o a assegu1•a., a. ~pecin! 
1S50. e:n rel:tr;i1.o <to julg'1.;ne!1to de c'rim~ ,1~ ~·,r~a-se. :lll)a Dl!C~~sidado, !! <i. neoossidade é 
finüloilo liV"l'l).2", titulo6".eo.pirnlo i··•.lo C•J· lto.d1>:ct1uv~l. •. _ • . _ . 
• 11go . Penal v1~cnte. sen<l.o ''ºseu 111·occs;c, ; Ncot:i.s co11mçve~. :i. c.,rnrn1~ao olfel'ece a 
ohs~r,·adas as disposiç•)e~ ~i.pplic,~veis do de· i c:ons1der;~çã.o d•~ C.t1~1a:•a dc:i~ :>r~. üevutadus o 
c1·eto n. 707 d;\quelle a.nno_ 1 seguinte projecto: 
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O Congresso Nacíom!.1 decret:i: qÜtzer assigual-o, e o juntará ao processo 
pa5,an.do cel'fülão destes a.t:tos. . 

Art. l ~ ° Fica compet lnd,1 ao j uiz ele secç.1.o ,u·t. ·S: • e;• facultniio :io réo apresentar 
na Capital FOO.ara.l e nas - dos Estados da sua contrarieda.rjc eocdpta.; neste caso só 
t:ni5o. o jul~arnento d·~ crilClc de 1noeiia. foi~ no cat·todc; será eo11cet1i1.!a vis~ do processo 
cnpitula.do no liv:·o 2", -.ü. ~·.- ca.pl tulo l" il.c õrir.ina.1'io ao mesmo rêo, ou seu '\)recura.dor; 
Codi,.,.o Penal 'l"irrent~. dà.~do-se~11le, ·porem. o:s trnsla.clos dos do· 

. Ar"'t. 2. 0 O pr;cesso da. I~!maçãc de culpa, cumentos que qui1..er indepenuentemente de . • 
do crime, ·d11 que trato. o arni;o antecedente,! desp:i.cho. . 
com per.e ao ~ubstítuto do juir. da se~o. n.té Nu. conclusão do libcllo. seu additamento e , 
o despllcllo de. ;>r?nuncia .. ioclusiv:a.l!'le_nte com 1 contrariedade _se indicarã.o as testemu nhas 
:r:ecursi' neces,;a.no pa~;i, O· mesmo JUIZ e sem· que as partes t iverem dea.presen_tar. 
S!lSpen.~ão da. p'l'i5ãO rlecrew1a.. _ ,.frt. 9.• Fintlc o p ra.zo do a.rt. 7",_na. pri-

Art. 3." No p1:oces~ da . fl)rma~ao da <n~lpa meira :i.ttc1iencia. presi•ntE'S o juiz.de secção e 
serii,'.) obset"i':;da::; as d1spo0 1,õe'. '.10~ ar·~· ',~ <1 partes e so.ms Mvoga.dos, o j uiz r:~ri~ o es· 
61, c;O clecréto !l. 8-1$, •le !S9Cl, :io.,".iH,o o c1•iviio ler toilo. o processo e em ~egu1da, pro· 
juiz ser au:dli:.rlo p(•lo~ >etts s:upp!entes no c<'derú. ao 1nte1·rogatorio do 1·eo, si houver . 
COl"J>O de delícto, .exa~nes. pn;ao, bu:;c&S, 1o:1is ;1'B u m réo. ~erão s~pa.!'iulos de n:odo · 
approi:ens?!:' e .m:'l.ls 1l1 l~genc1as,. rr·~c;S<-1:1:''.1-' <i ue nli.o ouc;am um as r~postas ~o outr~: " 
ao <le~cobr1me1ho do cr:me e "ºs :;;eu~ Ail· Tei·;nioa:lO$ os intei·rogatorios, serao. lnqut· 
tG<·e~. . . . ridas pelo juí:i: :i.s testem unhas, obscrvando-~e 

A.-t. 4. " Dee;reta.~a. a . P~Onuoc1 a. ~era. 1!$ttl. ~ mesma S"'"u·açio.sendo facu lt.'ldo ás partes 
inti!:iada ao reo, :'il ~tiver prez~; o Qu-a,t fuier-lhe rJ.~; per uuntil.s que jul .. ~ren: conve· 
?entro <le cin~ ·!ias 1111pro~ga···"e1s . .. ~.dcr;L l nieote~ .. os h1ten·cga.t~ri_?S e º .~epoimentcs 
.Juntar as raz1 l!'S e clocumento. <}·ie .1ul.,.~ •. ne- ~erii.o •'SCI'i ptos pelo escr1vao, ass1gnados pelo 
cess•~r!os ; neste Ca.30, e e1~ IgU"l pr_azo O julz pro~ur:i.-ior J.e sec~,iJ.o, te<1.emunhas e 
'jlroeur:uior_de !'ecçã.o p0clcr:1' fambcm Juntar p·1rtes e ru bricados pel~ 121~~0 )uii . . 
<!S su~ ?"azo!'s e do-~ur::ento· · . . . At·t .. · !O. Fintla.s a.e; 10q111r1çues; segu1r·se· 

Sí o réo não estivor prcw o p't"oce~so ,;a~ira ha a. discus~ã.o or:i.l. que' sel'~ iaiciada pela 
ao ju[z àe.secç~o no prazo _<le 24 ll?rasy:i- accusaçâo feita. µelo procurador de secçii?,_e 
pror2gaveis, lndepenC.ente.nente e.e mt1- 1fo•1a. aquella serão o~ :,ui.tos cone lusos ao JU1Z 
maç.ao. _ . . _ de seeçã.o, que profet·1ra a. sua sentença., con~ 
. Art . ;,.ºo JUIZ de s~cçao, . r~cebendo o Pt'?· demna.ndo ou absolvendo o reo. Es ta sen-.· 
cesso. si JM;;t~ 3:char prete1:1~a;> de formalt- tcm<;a serit publicada '-'II?- _audicmcia e intí: 
da.dr, l1~g,d que 1nduz.i; nu lll<le.: .e ou fültv, q 11e manas r.s pai·tes pelo e!'crrrno. e d&ll:~ cu.bera 
preju~h1ue o es7l.a.•ec1~e11ti> d:i. . ve~d:t·le, or· 1 appella.çâo p:n·a o s upre.1no 1'ri~unal Federal, 
dem1.r:1. :is <l1lige!1c1.!s nec~ ... ~r1as 11a.r~ que ju!)!aril. e:n ult1m ·1 in::;w.ucia. . . 
suppril:~· poden<l~ c~tas se r ~e1ta.:; pc: :i.n.t<_, o Are. 11 . Os proces~o~ pen.dentes pelo c~1me 
mesmo JUl7. •1e secçao o~ J!era.?te o~·: u sub- tle que trata. a pre~ente le i, e!? que a~ncla. 
stituto, conforme :i.que!,e Jlllgur mais con· nii:o houve1· culpa fo1·m:ld:t, serao remett 1dos 
veniente. a.o substituto sccciomil pa.m .conclui!-~, n~ 

Art. ().•O j u iz de secção, si não achar nc- fórma. do arl.igo an rcced!!ute. 
ce~~a.rias as 1lil igencias, ou :o;endo us_L:ls ~on- A'!'t. 12. Os proco.~~o~ em que houver culpn 
cltiiila~ . rlevr•r(t em prazo lit·eve, 11:u;i oi:cc· forma.da, m:i.~ qut' uã.o bou ,·o~em si<lo ai.n~a 
dente •'e 15 dias. uar 011 l1'•g:u·. 11:•0\· i mcrnu s ubrnis:tt i<los ao jury. serão .J'emcttidos ~o J UtZ 
ao recurl'O. No c::i~o de pronuncra.r oa co~- r.c SO<:r;ftô par:; fl8 di li ;wnci3S \le j u lga.m~nto •. 
firmar tL pronu11c1a. mu.n1l:u·:t. 110 :11cs1110 il•·S· 0 l\quel!c;: eru que houver sc11t1~ nc:a ,te JUry 
pacho. dar ' 'i"ti.1 ao pr·o.:ul'~-~?r ~.e<.: 1011:\l .pari\ 1 penclo·nte '1e appetla.ç:'io _scg'!-i!~i:u os termos 
est~ formar o hu<>llo. no 111 ar.o uc ~·1 hous, O' ulteriores de.sta · m:rn ~1 o 1 r rbuna.I Fedtlral 
otrerecel-o mi. prlmei ra au~1ie nci'.t -. 

1 
A p~rie 1 ma0<1;i.r lll'OCCd~r o. no~·o julg;\m~ntO, este 

accusa.dora. si ~ouv.ir, sera_ a.dm1t tJC«L:l. a<l.dt~ 1 tci-.l. logar na_conformi_darle dcst<1 le1. . 
ou dccla1·.lr o lr bello, comt ... nto que o ftt~ti n:i. Art. 1:~. :\ao e adm1tt1da na.oça no crime 
audiencia se::ulnte. · . de rnoecla. tn.lsa.. 

Art. 7." Offer~cido ~ l_i hello. devera .-0 ei· A.rt. 14. F'icatn re..-o;;adas _a. rlisprisição do 
cr i vã.o prepa.ra.r uma copt:L elo rne.<;mo. do ad- n . 6, are. ';.lO da lei n . 221 de 20 de no-
dit:Lrnento. si houver. 1loi::um en.to:; e rol da.~ vembi·o •le 1894.em relação ao crime de moeda 
testcm1whas e as lmti·egarn ::w reo lJr'f'~o. no- ratsa. e :is <li5p<J>içtics em contr:1rio. 
tiffoaaclo-o M m~s'"º tempJ pa:·a off~nce!' :J.. - ,, . · l ' d IS\l7 
su:: 0,.1;irn:-it:da.Ú no 1)1•ar.o improro~ª"':l :<: . Sa.la •1:>.~ Comnii~sc .. es. 26 dn J_~ "º .e . . ·.-:: 
t res dia.;;. D~n. cut r·e.ga o esci·ivW.• ex1:;ir:l 1 , . . de M t:1lo, pres1d!:!nt.e. -. T. -~dadc.1el:.i.to1 . 
redbo :i.s>i"'llll. ' o pelo réo ou IiOr 1\uas t1:Ste- i - Lui; Dor11iii9ues.-~\r1iu10 Gues .-: ,,~dolpho 
munlias, Si este uão souber escrevei· ou ni'~o l Gordo.- Vc1·g11c rfo ~t!>n~u .- Jui10 ~antas, 
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N. 55 - 1S97 
1 

anno de !icenp se:n v2ncimentos, é de pa
i•ecer que seja deferitlo o- seu reque-rimehto, 

A:ii_oriza o Go11~ra~ a conceder wn mino ~e 1 pelo qüe apre::enta o_<eguinte projecto 
licença sem wn~11nent~s _ao tele_araJlh•~t(i o.e 1- Artigo li nico·. E' autorizado o Governo <t 
2• - cla:>se da l.epa1·tiçu1> . Geral elos Tete- cor.ceder um ·a.o no de licença. sem vencimentos 
gr_a.phos -Sylesio -d11. OU~eira ao telegr:i.pb.ista. de 2• . cl:ls>e füi. Rep::.rticão . 
A Comniis.•ão de Petlç.ão e Poderes ela Ca.- Geral dos _Teleg1·.i.phcs, Syle3iO de Oliveira. 

mara; dos Deputados, estudando as l'a.Zões -e -Sala nas Commissües. 2-1 de julho de 1"897.- · 
documentoS apresent.Mos pelo te!egt-:iphista- Paran/,os ilícmtenegro, presiJente.- E1-n1i1· io 
de za classe 1la Repartiçiio Ger:i.l dos Tele-

1
-C<>utinho, l'ela.to1· • .....: Adcill>e1·to Guima.,·,;:e~.-

gfaphos, ,Syle$io de Oliveil'a., pedindo um 1 IIereàia d~ S<i. - · · -

1 

N. 54-1897 r/ . 
.(./ 

Fixa as de.<pe;as do Jlinislerio da Fa=cnda 2Jai-a o exe1·cicio d~ i898. 

A Commissão de 0-rçnmcmto no desemve:1 1.J.o· da m1ssao que ihe foi Cllo füvl<\ vem 
submetter â considerução cl.\ Canmrn. o pt·ojecto d1_1 orçamento das d<:?~pczas do Mif!islet·io 
da _F nzcnda, e antes d1i entrar na justiilcação àos motive;; r1ue :l induziram a morl!Jicar a. 
pro:post.\ elo Pouer Executh·o, nec~sita a1\duzir ;Ugum:i.s coosiilero.ções p..i.ra explie:n• .
silua\ão actltal da foi:;e!ld~ pu blic:t, cuja gr.n·i,fade reclama a. maiti séria utteui;-.:.io do Podet• 
Lc:;i~h\tivo. _ 

O estudo d:i propost:1 da receít!I e despeza do oxercicio de 1898, acompnrihtvla de bre,-e 
exposi(.iio, Clue o Sr. Ministro d<' Fazenda apresentou no Sr. Pi·eRi•l~rite ,l:J. Republica, veio 
rwelnr o de~equi!ib:'io conside1·avel entr~ os rccui•sos com que pócle cout•i.r o Thcsouro no 
futuro P.:s:~rcicio e os pe:>ados e ncargos qu.e :i. :\dministraçiio terà t!e ::ati::;fazcr com o custeio 
_d:i. diviJa. publica e ,\0:; diversos servi.;.os r ... 'Cle1'll.es- · 

A renlfa provaYel de 1898, orç.id:\ em 3:39.197:000$ sô po.Jcrtt attin~1t• este al:::-;n•ismo 
com o l;inc:ur.cnto de no~·o.~ impi;stos, ]X>rquant.11 as estações de arrceaola~o toiem uenotaclu 
sec<>ivel declínio na receit:t proveniente Jos impo~tos ele import:1~5.o, sendo qne só na 
alfünclegit de;;La C<q>ital a ren1[;t do 11rimeiro ~eme:;tre do corec:ite ;tn 110 ap1·esentil uma 
ditrerençu. para menos da ;i.rrccad111l:1 ern 1896 •le somm:\ ~uperir.•r :l l4.u00:000$00CJ. 

Ül'<I , Si deduzir-s r. lles,;a renoh prOYl\VGl a quanti:\ de 100.(100:000$, mínimo UCC!CSS:ll'ÍO 
para occorrer ás dilt~renças <le carnhio com as des1.ez;\S fi:-ci\d :_1~ em ouro uns t!l.belln~ llos 
di>ersos minisp!rios, segundo o quadro úernon:;trativo junto, ticar-:i r-escr\•;td:l p:H~t-o custeio 
do:> serl-"iços feiieraes. :;omma que it Cotnmissào pn.rece «in·h ínsntlicient~. pois a <lnsp~7"' 

· tott\l é de -269.5i0:2\l\:i$:356, ussim d~8triiJuida : · 

Mioi:;ted o L1:1 Justiça. e Ne~ocios lnlct·Jores 
"' uns Relaeties l~xttiriores. 
,. d:\ Marinh:i. 
» > Guen<•. 
» > lndustria 
" > Fnzenda 

15. 946::3iS.$i35 
2 . l Ol :812$'000 

26.8i3:35S$44.3 
52. :3i ~ : l lô.$299 
88.21 l :70i~70 
$4 .062:923$309 

25!) . 570: ~06$55li 

Não são, porém, e;;tes os unicos cnc:;:rgo!;, pois o ThesouN t.n·:i. 1!1) ,;~ttis l':<zi:lr· nii gm-op:.t 
o pagamento·dos n;Lvio:. eucom1uen<lndo8 ir. cas .. Aríustmn~. J1<1;:a.in<:uto que eia IS!JS 
imporlarâ em 3. i79:77-l$-f73 a.o camliío tlll 27, isto o.! , !: 4:!52~4 - 1;$ sh - 5 . 

Hu. taml.1em a. accri;,;ccuwr '' im;1orlan1:i:1 :\ 1l1::0per.ck•:--se :·om <J,; l'"1Pri>S <JllC <;~tá . 
so:lfl't:Udo u enc,m1·aç:1dt> 21 ck; Ji 11i1J. q11<: ~lj :1<·!t1 !lo,; <:S t al~i;·., ,; 1l •:-:-lt1;!tin, n:L Ali~11.,1nl1a, 
!:tem como :1 iin1mi-ta11cia ,;os j11rus" a111,; 1•liza_,;;i, , ,i,, <ml!J•'L'>ti111n d.~ .i: ;~ - 71ü, iJW . <"·0111.rahirlo 
em Lonures pda l!~>t1·a.d:t o1c Ferro 0~::1te d, !'.Jifü1S cam ;:-:~1-a. 1 1tia do Gov•m•~, qu(: aili p:lg:• 
em virtude do c:outructo celebra.do com H.ot!Jschild a som·ma aunual úe .e 2.i0.000. 
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o. p:i.gamento dos onus proveníentes deste emprestimo,. que pefas suas condiçJes 
é um .. verrta~eiro emprestimo e:1:ter.:no d:i. Na.c;ão, tem sido pontualmente feito, e a 
sua. importaacia. tem sido levada i conta. da ga.ranti:i. de jrJros âs estradas de ferro. onde 
'figura na. ta.bella. do Minh;terio da. Viação <J.p&OM com a qu:i.ntia da 2.056:824.~, corrcspoü- · 
dente ii .garantia r1e juras tle 6 r. sobre o capital de 34.280:400$, pro<lucto liquido 

. t1o referido emprestimo passado para o Thesouro ao cambio de 20 d. por l$: ·· 
São grandes os encargos que 3Jl',1ba.m de ser enumerados e a.ioda muis onerosos 

se tornam na presente situação, .em que a. de.preS:>ão continua elo e:imbio obriga o Go-· 
verno :i. grandes sacdficiOs . para o·ccorrer :io pagamento 'de tão elevados compro-
m~s~. , 
. Ten.1lo . de dotar ns diversas verbas do orçamento da Fo.zenfa com a. quantia. · 
strictamente índispensavcl' aos . ser~·iços publicos, julgon a Commissão do seu dever 
expôr succinclâmente ·a. ·gravidade da s.ituaç;ão fio:i.nceir-.i. 11aro. justitk:.\r ~ u~sida.lle 
de reduzir ·:is despe1.o.s cios diversos ··min isterios de modo a :i.lliviar o orçamento dii, 

· União d:i.s.que por sua n;U.u.re:G<• podem ser adialh1s para êpOCM mais fav01·aveis, suppri-
Dliodo-se os serviços que a[í.o forem,inuispensaveis . · 

Por mais J)erfeit<l que seja a nrrecndação das rendas, por mn.is sevem que seja a. 
fisca!iz<tç-M> na. cobrao.:;<.1. dQS impostos attribui,fos ti. Ferleraçl'io. ê innegavel qae o actunl 
regimen tributa.rio ê iosu!liciente par;i fornecer â admioistr:tç:1o os recursos indis pei:saveis 
ao custeio dos mulliplos serviços a seu cargo. 

A diminuição sens.ival da. importa.çã.o, cujos impostos constituem dous terços àa. 
reoda. total da Uoiio, coincidiucJo · com a l>aixa, <lo Câmbio, veio perturbar profuodA'
:mente a. situação financeira e salientar o perigo que corre a União, reJuzidn., como 
se atiha, aos recur.;;os ministrados quasi e.xclusivamento pelos imp<istos daqueUa. 
origem. 

O augmonto sempre cre<1cente dns clespez:is publicas desde 1890 (oi seguido anuo 
yor aono de um a'.lgmeuto correspondente dos direitos de ímj)Ort<\~J.o ; m-a.s, a:pezar do 
uGSenvolvimento progressivo .Jessii renfa será fo.cil prov:.Lr -que elln tem sido por si insuffi
cieute par-.i. oceorrer t\s necessido.des do Governo l"edora.1. 

Basta. lembrar a. scmma. de recurso.~ que teem sido posto.; ;'• dfopo;;ição do Governo 
e de que eote tem h•ni,;a.tlo mã.o nos ultimos seis nono.; pa.r;i. suppl'ir a fa.lta de meios 
ordia:ll'fos votados nas leis •~nnuas : os lastros das emissões banc.i.ri.a;;, dous emprestimos 
externos com um prmlucto liquido ue .t8.85G.S30, um emprestimo iuterno do 100.000:0VO.~e 
!IS emissões· da p::i.1Jel-moed:1 l'epreseutani somma ª''oltada, que li.Iro. ::1idu de:;tiua.•ia. a. supprir 
a de!iciencia dos recursos mini:;Cra.dos pelu r eooita ordina.rfa.. 

Mas o uso de ta.es expedientes, iropo.itos á .Nação pel:t Corça das circumstaucial!, 
1lcv fa ter um limite e este uão póde S\?l' ultr:i.p:tS$ado sem com promctter seriamente o cre-
uito do paiz. . 

O nvuúaúo a.lg.irismo ,J;:i di ví•.lo. publie:.\ Cunua.du. qn;n· int.ern~. 'lll<ll' cxtem:i, e o a.vil
tnmcnto d;,t no3'sa moetli1, ~emon:stc-.im ;\ sac!e<lade que o nos~o credito não está. filmado em. 
solidas bases o ci.ue o unico caminho'' se~uir é elimina~ ra11icalm!lnte llo Ol'Ç:\mentc todas as 
Jcspew.s com serviços que por sua natureza. niio seja.m iodispea:saYeis i• boa. marcha. do:; 
ne;:;-ocios publicas_ . 

Obeilecendo a esta ordem de ideas, procllrott a Commissüo res&t'in~ir as verbas da pro
posta do GovGrno ao estrictamen te neec3sario, a.mplia.ndo porém aque!las que lhe parecern1n 
insut'lfole!lterneute dot:.ufas, por eilteuder 'lUe· o orQ<\m_ento d~ve •!Xprirnir :i. nücessiade rea.t . 
dos diversos serviços, 

As despew.s do 11inistcrio ela. Fazeuu:i são por natureza. pouco l'C!luctiveis; um:is até 
esca?O.III inteira.mente a. quatq11er tenti1tiva. nesse seotii.lo, como as q110 se referem (lO 3erviço··
dos Jui·os e amortização d:\ divida publica. po1·que Isso iria. alTectar seriameutl) o credito 
n~cionnl, e out1"3.s, as que s~ ref.:rem ús e~taçoes de arri;.ca.J:tçii.o corno as t1Hi1ndeg:is, mesas 
de rcnd.1s, etc., não pódem igtmlrnetqe oolfrer reducQae~ consider;weis sem gr;,vc di,mn1:1 
p1w:i a 1h;r,e111la pttlJlí(!(l. euj1i ucr;ão 6.:;caJ póde de.ir seria.mente ernb:iraçadtL siniío clcsorga
ui1.1\1fa po1· 1mil entet1díua. eeoo.ocnia.. 

1\s a.Iterações feitas l)ela Commissilo es tão consígnada.s no qu<\dro seguint~ que contêm,, 
ign:i.lrnente as quautías cocsta.ntes d"' propostri 110 Podet· Executivo, Cltmprimlo a liás de:· 
c.lt~rM· que a. Com.111ís,;ã.u encoukou seU111re 1.h~ partg do Gu\-.;t·uo o m(l.i.:; •~L-entuaclo apoio · 
em todas as meUida~ t.:udentes >' re1luzir as despeG<.tS publit!\~. 

C:i.m:i.r:>. V. III 7'I 
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1. Juros,·ámortíznção e mais despez.ns da divida. ex-
terna.. • . • ·• . . . • . . . 

2. klem·fdem e ma.is despezas dos emprestimos na-
. cionaes de 1868. l8i9 e 1889. • . • . . 
3; Idem.idem d:i. divida iótcrna fundada. • 

, 4. Pensionistas. • · • • 
5. Aposeatados. • • •. . • 
6. Thesouro Federal . . • • • 
7. Tribunal de.Contas. . • • . • • 
8. Recebedoria da capital Federal. • • . • 
9. Caixa da. Amortização. . . • • • 

10. Alfandegas • • • • • • • 
11. Delegacias Fise<1es. • • • • 
12. Mesas de Ren<las . • • • • • 
l 3. Casa. da :Moeda.. • • • 
14. Imprensa Nacioaal e Diario Olfir;ia.l. • • • 
15. Laboratorio .Nacional de Aoalyses. • • • • 
16 . Empr~ga.dos das Repartições e lo::t'Sres ex:tinctos. 
17 . .Administração e costeio dos proprios e íazeudns 

n:1ciooaes. • • • • • • • • • • 
18. Gratificações :por serviços extraordinarios e tem-

porarios • . • . • • • • • • • • 
l~ . Juros diversos, iDclusive os de g_ue trata :i. lei de 

24 de outubro de 1892, art. 95 • . • • • 
20. Ajudas de custo. . • • • • • . • • • 
21. Juros dos bilhetes do Thesooro. • • • • 
22. Idem do cmprestimo doCot're de Orpliãos. • • 
23. Idem dos depositos das Caixas Economicas e 

Montes de Soccorro. • • • • • • • • 
24. Commissões e corretage.as • • • • • • 
25. Difl'ereoças de cambio. • • • • • • • . 
26. Obras . • • • • • • • • • • 
27. Comm!ssÕES tiscaes. • • • • • • • • • 
28. Despezas eventuaes • • • • • • • • • 
29. Reposicões e restituições • • • • • • • • 
30. Exercicios tl odos • • • • • • • • • 
31 . Creditos especiaes • • • • • • • • 

Excluida a. ve1·ba de ditrerencas de cambio de am b:as 
as propostns, vê-se que {\ reducção feita vela 
Commis.são e de:. . - • • • . • • • 

·Pro post"' do l 
J'oder ~XeCUL L'VO 

17 .3\J3:9i8$000 

9.038:805$000 
23. :::!60: 962.,~ 
4.253:831$74() 
3. 500: 000$000 
902:50~ 
403:80($)00 
481 : 190$000 
326.682.%1)0 

9.801 :304$400 
971 :209$000 
554:998$000 

1. l90:500$IM)0 
966:300$000 

63:400$000 
450:000$000 

121 :640$000 

30:000$00-01 

50:000$DOO 
20:000$000 

480:000~!00 
650:000$000 

4.450:000~00 
38:000$000 

55 .000:000~:)() 
927:200$QOO 
50:000.,000 

150:000$000 
500:000$000 

2.~:JO:OUU$000 
9~~:622$569 

. Pro~ostn 
d:t. Commi!sã.o 

------
17 .393:978$00(1 

6.810:800$000 
2.~. 360: 962$00(). 
.. 4. 253:831$740 

3. 500: 000.:,"000. 
89-2: 100$00;} 
39;1: 000$000 

. 315:100$000 
288: 18'2.$5('0 

8.!'.J80:813$500 
946:209$000 
558:99$$000 
9:J(): loi'.$000 
9(1():300$()00 

63:400$UOO 
450:000$000 

90:840$000 

30:000$000 

50:000$000 
20:000$000 

480:000$000 
650:000$01Y.l 

4.450:000~00 
38:000~0 

100.000:00 $000 
7:>2:200$000 

50: 000$000 
150:000$00ll 
500: 000$000 

2.000:000$000 
g48:84.4$i9l 

139.062:923$209 180.308:749$531 

84 . 002: 9-23$9-09 
80.308:i4~53 1 

3 .154: 173$678 

. Juros, amorri;ação e fl1aís clespe;as elos emp,.esti1uos 'llacirmaes rfo 1868, 1879 e 1889-
Para as despezas com estG serviço. o Governo tem in'Varia'l"elmentc pedido todos os aunos 
9.038:80~; quantia que â Commis~ão se atlr;orn desneces~a1fa, porquanto o emprestímo 
de 1880 estã. quasi todo recolhido ao Thesonro, só existindo na r.ircuhlçilo 18.350:000!!=, 
para os 11uaes !'oi consignad:~ a. qu:lotin ~e 734:000$ pai•;\ O$ 1·espcctivos juros. Podendo 
entretanto wcs a.polices ser emlttidas para curnpl'imeuto d<> § l ' :11·t. 2° <lo Decreto r. . 24!2 
de 28 de dezembro de 1896, 011 para. qualquer operac-lo de credito que o Governo tenho. de 
e1fectuar, está o mesmo :iulo1•isa1lo em uma. d:1s disposiçües gernes a nbrir para esse fim o 
n'ece~ario creili to. 
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-. Quanto ::i.os ernpr~stimos t1~ lSGS e ile 18~9, a smnm::i- -eedida ropresentt'l. h_itegralmento 
o; Ju1·os '.l a u:io1·t1zaç;.:o detcmmnadu:; pel~ ·le1:; que .autorztar:l:U taes emprestiruos. 

:r.in>s cfo rli~idtt interna fundado. - Esta divirlu. sc"ilecompõe em dilas p;:irtes: uma no 
v:i.lor de 124.ô55:0U0$ de apolices cÕn"\"e1·tida:; p:tra .4 º/. em ouro e outra. de 364 .888,500$ 
do a.polices de 5 e de 4 "/• em papel.· Por e:oses ::i.Jg-arismos se ·veI'ilica que a divida pot" 
npolices de 4 "/, ouro representa . <ipproximad:i.mente 1/3 d;t divida em apoiices de 5 •;. 
TJ:Lpel, e entr~t;1nto, ao passo que o jul'O ilas apoiices crn papel a~sor"e· 1S.374:7ô2$, o 
serviço uas tlpolice:; rlc 4 º/• ou1·0 com a. cct.1ç:':io nctu J d:i. libra esterlinu, a 31$, exige Ul!da 
rn..:uos de li ,:38\J:357$, o qn~ corresponde" um juro de 13,9 "/, ! ·· · · 

· E' iúdispe:1savet utloptar-se qua.lq11er provídenciu. par<'.1 a con\-ersão desst1 divida em 
. oatr<i meno~ oticros<t :\s. litianç,1s <la N:t<;.lo. 0$ titulo:: dessa esp~cie pode;·iam ser sub.;;tituido~ 

lJD_l" outros- i.le juros em pttpel we·liaute umn. uonitic:i.çã.o r"zoa\"cl. · 
A idéri. de 'lue taes apoiices não podem ser resgatadns ~inã.o por Ot1ro ao pi1.r não tem a 

seu favo~ nenhumttdis_poi;içiio l()g«il: a lei qlle i\Utor:zon a conv~r~ão só ~e retere a.juros 
pagos em our·0, e claro e~1il que nm emprest_imo recebido em papel-moe·d<t e sem clau8ula 
exp1•e5sa a respeito cio rc~gate em ouro, não l'Õlle por tal interpret11çüo ser desvirtiiado .;m 
$U<~ bns~. 

As lei::. !)ne autoriz«tram os empre?stimos de 1858, 1819 o 1889 estipulam claramcmte que 
t:tes títulos ser·ão resgat;i,tlos por ouro ao par ou por moed~1-papel equiv;ilente <tO cambio do 
dia e ningu~m tli!'ú. qu;; ns rtpoliccs ue 4 "/, rcsultantr:is tlu conv~rsifo estejam neste cnso. · 

Pensionista5 e aposentados - Estas dua~ -..·er~t~s. que até 1889 ftgar.n·:im no Or\.a.mento 
com qua:iti:i. inreri11r :i ::;.0011:000$, exigem !lo :i.ctnal a elevada sotnma de 7 .í53:83l$i40. 

E~s~ au!:'r~ento con~hlur;isel em tão cut·to período foi deviúo ''º g1'3.11cle unmero d~ 
aposer•tadorias concedit.!as <l empregados valido5, contrrori•\mente ;10 dispo~to llD 11r·t. 75 da 
constituição, que clar;1mente tliz que « u. aposento.iloria. sei po1l.:1·ü set• dad;t em caso ue 
ia validez no servi~o dtt N:ição l>. ' 

Teem tarnbem concorrido muito rara. avolumar os encargos de>tt1s ve1·bos ns pensõe5 
·on:'.!e1\it1as ern vit'tutJe da õ!Ctu:il lei dD montepio, cnja,; disposições carecem de urge11 to 
•efor!ll:1 que acautele devfrlar.'!ente os inter·~ses Ú.l\ Fa.zendit -Nacioni.l.l, de5cur;i.úos, !>Í não_ 
acdticauos pelo l"egulai11eoto vigente. 

R ecel;edorio. da Capitai Federai e Cai:i:a. da Amo:rii:;;açüc> - O a.ngmento do p~ssoal 
pro_posto Jl~'lr<t ~stas duas rcpat·tições irnpo1~tando em um ncc:1·e.;cimo~8 dt<:spezas de 254 :?OO:;i 
uunm<es 1n10 foi coutelllpla,lv pela Comml;Sao, pelas pod!!N:>c1s razõc>Ja <=~posta~. curn1,rrndo 
ao Governo maote1· o ser·viço uo mo,10 por- qoe é leito actua!m.ent.~. 

Não po<lemlo, entrct~wto, ri actu:i.l thesourelro <l:i. C;üx:1 ile 11.m.wtizaçtio atteader aos 
multiplos serviços que lhe cabem u11quella reparth;.i.o, honvo nccessi.!adu de se au~men
tar o nu1nero cl~ thesoUL·eiros, que foi eloVatlo a dou~, ~emlo este o um,·o attgm~uto ;!cceito. 

Alfarule1/GLS - Comquanto rec:rmhe~-a <\. Commi.,.siio que muitas <le~tns. 1·1ip:n·ti•;<:íes não
~stejam convenientemente apparelliii.d~s p;ir .. o serviço que desempcuh;tm, jnli-;ou, tou;wfa. 
que, :i. vistn da diminuiçil.o di.I. im_portaç-ã.o, taes mcllloratucnto~ p11tfcrhim '::>Cll' :i.tliado:; Jll\l'<~ 
occasfüo ma.is oppot·tunu. · 

Foi 1·e\h1údo o pessoal da.s C<tpatazius da. o.lfamlegn. 1lesta Capit(ll o llo\l \'e tfl.robeut 
p~quemi reducyJ.o no da Bnhin, lia.vendo altera~Uo <le pequena importanciu crn algumas· 
OUt!'<tS. 

Figuramlo nas tabellns. <l:as o.lr.-tn<le~ de P2-ran:1.g~â e <lo Corumb<i ver~as para. 
combustível, . e para macluo.1sta e fog-ut:st~, o uao existmúo u:i.quella"::> repartições <1.s
lanclnt;; a va.por a que as me~ma;> se destinam, foram augmentadas as '1-·erb<J_s. <:om a. 
quantia. de 50:000$ pltr;t a primeira e de 30:000$ pam a segunda pa.r;\ ac11u1s1çao tln::; 
ditas lanchas. 

Não havendo uniformlrlade no calculo elo sa.lario do pessoal, que vem calculado ora. 
segundo a b:ise de 300 dius uteis por anno, or<J. de 303, <le 305 e de 330, foi aclopto.da a. 
base unicu. de 300 di<1S par~ tal tlm. 

A Alfan(legil. de tfacahé, creada em substituiçiio <l3. Mes.'\ de Ren_da:; que alli cxis~ía, 
nã:o tem correspondido aos lins que dellase esper-.i.va, pelo que ha uecess1du.de de l'erlunr o . -
seu pesso<J.l úe accordo com :~ categori•~ segundo a quu.1 foi cr:eada, ~~º.,é a mesma.·· U;a. d~ 
Penedo. A quota com qu<) tig-ur;\ uo orçame!lto da de~pe:z-.i. e de 131 :.:.83$ e rí superior a 
renda. que teo1 sido ~\Ili a1-recad111fa. 

,\.s moclifi.c1ições feitas pelu. Commis>ã.o importam em uma economia de 8~0:4~0$90(), 
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Quadro· demonstrativo das despezas orçadas para 1898 com as diversas 
.. alfandegas da Re:publi~a 

·capit4l Federal. 
. )!:sririto Sl\nto 

l:!:i.liia. • 
Aracaju • 
Maceió . 
Penedo . . 

·Pernambuco. 
P~n-.1.hyba.. • . . 
Rio Grallde do Norte 
Cet\.ril.. . ~ · 
Paroa!Jyba 
Ma.ran!1ão 
Pará . • 
:Manáos . 
~aotos • 
Par,lnugoâ . . 
Saota Catbarina. . 
Rio Grande do Sul. 
Pelotas. . . 
Porto Alegre 
U rugua.yana. • 
Corumbà. 
S. Paulo. 
l.lacabé • 

Pa.ra despezas imprevistas ou urgentes:· nos diversas 
alfandegas • . 

2. i81 :53D$0CO 
124 ! 288$000 
656:250$000 
92:34t$(10() 
I58:G&i~oo 
84 = 729$000. • 

i 19~ 7~S::;r 00 
J04:90i'$000 
76:446$000 

220: 938$000 
74: 620$000 

39...6' 908$000 
l . 007: \!36.$000 

245 :622.1;000 
664: 128$000 
151!:643$000 
115: 404.~000 
296: 86()$· 'ºº 
l 02: 178$000 
35.'): 226$000 
l él7: 256$000 
W3:534$000 
Si :908.$000 
74:3i0.$000. 

8.SS0:813$500 

100:000$000 

s .080:813$500 

Delegacifü Fiscaes -A differem;m enb•e a propostn do Governo e n. dn. Commissão 6 
a~eoas ele 25:000$ pa:ra menos nesta ultima. A. principu.! alteração consistiu em redur.ir a 
"Verba. pa.ra o serviço 1le repressão do contrabaullo a ca.r:;o da lJele~tcia Especi:Ll no lilllite 
ji ma.reado pelo regulameuto que baixou com o decmto n. 2.159 de 12 de fevoreiro de 1897, 
deisa.ado 60:000$ para org<teizar igual serviço na. fronteira elo Apa. 

Me:as de Ilendas - Esta. verba. fot augmeobr:lr. com a quantia da 4:000$ parti o 
p~gameoto <le quatro guardas da Mesa J.ll Renda:! tle A.otoaioa, que, por orni:;s-lo, n5:o Coi 
contemplada na tabella.. _ 

Casa da Noeda - A. Commissão propõe a. suppressão de dous logares (!e dc~enhi• - , 
Io~res desoecessarios e qrre nunca e:tistiram no estabelecimeato, e !Jcrn assim tom : ,, 
deliberação de supprímir ~s ve.-b:1s para as secções <le trabalhos e rep:u·os do estabeleci
mento. e de serviços extrnordínarios, o no material a.~ que lhe parece mm rcduodantes e 
e:mggeradas. A reducçãoé d.e 254:400$000. 

Laba,·ata1·io 2"{acfonal de Analyses na Alfandega Ja Capita& Federal - A desp~za 
o.anual com esse serviço é de 63:400$ e este é um dos ramos da. admíoistrnc:io que m11.fa 
impropriamente se acha.ma cargo do GoV'erno Federal. De facto :\s metlitl:\s elo hygienc 
sanitaría no Dístricto Federal silo da. ex-clusiva com[:teteocia. da. mt.rnicipa.lidade ; o tanto 
assim que o Conselho Municipal jà craou um labora.to1•ío de broma.tologio. com tlns i<foo
tieos a03 do Laboratorio Nacional de Aoalyses. O servi~o das alr::i.ndegas n:tdn tem a ve1' 
com ~ b~a. ou má qualidade dos geocros importados, e a log"ica. mandaria. insto.llar em to<ln.s 
as estaçoes aduaneiras ll1boratorios semelhantes ao dest:i Capital, afim de evitar que 
fo:;sem,importa.dos generos nocivo3 á saucle publica, tão digna aqui como em quatquer 
Olltra localidade do paiz ue iguaes desvelos e SOJicitudeS • 
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Admi>;istraçii'o e custeio dÓs proprios e fa;enda.s- nacionaes - A ünião possue nesta. 
Capital e nos Estados gl'ande 11u1nero de predios, ele · ·terrenos, de fnzendas que, longe de 
serem ·uma fonte de r eceita , s!lo ao contrario objecto de constantes despeza.s com n. sua 
a.dministraç;i.o e custeio. Propriedades d e gronde V•1lor, que em mãos de pa1·ticulares pode
río.m produzir não pequenos prorentos para os setts po§ uidoPes, como as fazenda.s do Rio 
Brancci e de i\farajó, so tiguram ao orçamento como fontes de continuas de.speza.s, o que 
n~o_deixa de concorrer para dei>prestigia1• a Administração. · · . 

Aqui na Capit~l Federal • . onde a t<'azenda Nâcional ·udquirlu .por 328:000$ todas as bem
feítori:;i.s d:i. Quinta. da. B0a Vistn. o deficit em cinco annos subiu a 114:200$ até 31 de dezem-
bro de _ 1sg4~ o que é altnmeot.e si"nilicativo. . - - · . · . 
. A pa3Sagem dessas proprieda.âes para o domínio particular,quer porulienaçã0 definitiva , 
IJ~er em "·irtude de arrendawen"to, é medida necess:iria e urgente que alem de propo1•c!onar 
alguns recursos ii. administração vem desembar:1çal·a dos enct1rgos refativos â. su~ · <:onser-

. vação e custeio . De conformidade com estas id~us, a Commissão supprimiu as v er bas -com· 
a administrá~o e cust.;io das fa.zendas de Caissarn, do Rio Branco e de M~rajó. dando 
:iutorísaçào ao Governo para arrendai-as. · 

A redueção foi de 21 :800$000. · · 
1Jitferenças ·ac cambio - A quantia. pedida na proposta. do Governo é de 55.000;000$', 

i~al a votada para o exercício corrente. Pensa~ Commissão que essa quantia é iiisutlici
eu te pa.rn occorr·er à.s ditre:·ecças de c::unbío com a.s despez:i:; coosignadas no orçamento ao 
cambio de_ 27 e perante a depressão permo.oente da t axa camlJial abaixo de S d. nos 
11ltímus mezes, füz; o cal~ulo das dcspeza.s de coCifcJrmidade com esta ultima taxa , que infe
Iii:mente é a que te1u mais probabilida•le de vigora.i· no futuro e:x:erclcio. O augmeuto foi 
de 45.000:000$()00. 

O quadro j unto indica :is despezas do orçamento que são pa.;as em ouro. 
Oõro.s - A Commissão, reconhecen do embora a. necessidade de melhor-ar ~ lgumas d:la 

alfondc:~a.:; ~ ue :se acham mal in:;t.allada:>, re~olveu não rouceder v~dm u.lgumu pare .. .. · 
olm1s nnv;.1$. ex c·~1ição t"eit.\ d•~ do Pilrauu:;nã, cootempla.da ()()ffi 50:000$, pe!tt oece:;:;idads 
de S<)t• inst•1llat!:< eru outro lllc:il m:.ís n1>ro prhld11 â des~arg-a. . ..1 verhiL pedida para. as ouras .. 
tl;\ ,\lt"at11fo1;:1 rJn capital ·~ S•lil:S rle1•end1•nda.; fc"ii red uzida 1le 245:0l".•$(100. / 

A l'CUUCÇilO foi, po1·tanto, de l~i'.>:000$000 . / 

Tabella demonstrativa. das despezas a. pagar em ouro no exercicio 
de 1898 

Ju l'OS e amorfün.ção <la. di\'id:i externa. . . 
Juros e 1101ortiza~.10 dos ompreslim.os de !SliS, 137~ 

e 1889 . . •. • • • . . . • ·• 
.1ur'1s tl:ts :.iriolices 1!~ 4 "/ .. (conrertidns) 
De:;pezns com C1 Dolr.ig":lcia em L~nclres. 

· Encommeudas de notas tlo Tl1P.Rotu·o. . 
Acquisição de nickel e cotire. . . • . • • 
Fiança do empr"stirno da. Asooeiação Commercial. • 
Quota::; COlll que o Brazil cooeor1·c par-a. a m:inuteação 

d~ Secretaria loter nacioua! das Tai·ifas adua
neiras e p:ira o «Bureau or Ameri~o Repulilicsl>. 

17 .~93:978$000 

ô .810 :SOú$000 
4. \)~5 :20~000 

18:00U$000 
101):001.)$000 
200 :OOO;::.Q'JO 
325:036$180 

8:658$200 29.842:630$380 

l\Jinistel'io da Vioc;.ão 

Gara.ntki.s de jaros ás estrad:\S ile ferro com sMe na 
Europa . . . • . . . . . . • • • 

Subveuçflo ú. linha telegr:i.phíca de Belém a Mnn:i.o;;. 
Pagameo to de j Ul'OS a « Ceará Ha1·bour Corporation ». 
llluminação PubliC<\. 

10.113 91~- 150 
152 22:... ·>2 
29:2 44 000 
466 273$662 11. Q'>...4: 852$042 
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l\iiniste.-io c'?a:5 R.elnçc°}e'i Extcrio.-es 

Lé"gaçtles e comula,los. 
Ajudas de custo . . . . . 
Ex.tr:::.oruinarias 110 e:i:teriot· 

. · Tohtl. . . . 
. ou· 4. 75L.S2.5 liLr:is esterliuas que "° 

4,75! ,8~ X S0.~000 "õ" • 

1. ts6: 2oosooo 
I:l0:000$000 
GO: 000.~000 . 

. . . . . 
Cil.ml>io de 8 d. p~r 1$000 

Di!rerençn. de catil\Jio. 

PROJECTO DE LEI 

l . 37G$M0$0~0 

42. 243: 73":?$422 

142. 554:750.$000 

100. 3ll :tll7$-578 

Art. O Presidente da. Repuulic(L e autorisa<lo a. óospender pelo lr!inisterio d:i 'Fa.· 
zel:lda com os serVicos abaixo Je::>ignactos :t ql!a.otia de 180.308:749.~3!. 

A saber : 
L Juros, amortíz:ilção e ma.is despez~ da dl•·iJa. e:i:tero:t {ou:·o) . 
11. Juros e amortiz:;i.ção do:> empre~tiwo> nacionae,; 

de 1858(ouro). . 2.100:000$000 
de 1879 (ouro). • 3.975:800;:;.iJOU 
de 18~ (ouro). 73i~ooosooo 

III. Juros da <livitla interna fuw.fau:t tlas apoliccs 
de 4 º/, (ouro). 
de 4 °/. (papel) 
da. õ ";, (p<ipel) 
por emittir. 

IV. Peosioni.str\S. 

4 • 986 : 208$.000 
4:784.$000 

JS" 2.38: 445.-;;000 
l~ l :525$000 

V. Aposentados. . • . . . • . . • . . . • . . 
VI. Theoouro Federal - Reciuzid:l. de 8:'1.00$ a verba. pa.1•n. S'!rventes 

1nanteudo-se o nu.mero actual e o mesmo salario e diminuitb 
de 2:000$ a verba destionda ã. com~ra. e concerto de moveis. • 

VII. Tribunal de Cootas - Rerluzida de 8:000$ a ve1•ba.,parn artigo.;; de 
expediente. acquisíç;Lo de livros, etc:., dím1ouid'i de 1:800$ a 
destinada a. salario tios servente,; cu10 numero e sala1·io tlcnm 
mantido~ e reduzitla de 1:000$ <L verb.i :par;i di~·ersrts de:i[leza;;. 

Vlll. Recebedoria tla Capital fedoml - Reduzii:i<~ de 1(.)6:000$ pedidos 
para o nugmento úo vessoal . . . . . 

IX. Caixa da Amortização - Pes,;oa.l : Rédu~ida. de 
3ô :000$ para o autimento pedido ; elevado a 
dous o numero de tb.esoureiros • • . • 158:200$000 

Materlal: R~duzida de 1:200$ parn c0r-rigir o 
el'rO da, tabella e da 700$ para o augmento 
pedido . 129: 982$500 

X. Alfündegas: 

Pessoal (Mmo na i;>roposta}. . • 
?.laterial: Iteduztda;::;de,..6: 000$ a 

verba para papel, pen
nas, etc. ; <le 5:000$ .i 
destina.drt à. a.cq uisiçii.a e 
eacaderna.ção de livros; 

CAPITAL FEI>ERAL 

792: 400$000 

li. 393: 976$000 

6. s ló: 800$000 

23.350:962$00~ 

4.253:831$i40 
3.500:000$000 

892: 100$000 

393:000$000 

315: 190$000 

288: 182$500 
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de 3: ()00$ il. pedid11. para 
compra. e concerto de 
moveis; de 3:0DO$·a des
tinada à publicação de 
idila.es ; de 4:000$ a do 
serviço typozraplllco.~. 

Diver<:...a.s dospezas (C!Ômo na pro
posta.) • • • . • • 

Compauhia de Guardn.s (como na . 
proposta) . • • • . · 

c.ipatazia.s ; ci.lculado o S."lla.rio 
· . do pessoal para 300 dias 

uteis, l'dduzido o numero 
de abridores de 74 a 60 e 
ó dos trabalnadores de 
591 a. 500. supprimtndo-se 
os da Ponte Auxiliar e o 
servoente.: • • • • • 

Guindastes e· elevadores hydrauli
cos, diminuida a quantia. 
de t :082$500 para r&duú1· 
osatarioa 300 di&s utels. 

DaflOSÍtc. de polvora no B<J([Ueirlo, 
Material : dimiau:cfa. de 10: 000$ a 

verba. para acquisição, 
reprt.ro e conservação . 

Servieo marítimo (como na pro-
"(lO>ta} • • 

Barcas de vigia. . _ • . 
M;1.teria.l : Reduzid<\ de 40:000$ 

-para acqaisição de urna. 
lancha de vigia. e de 
1 :720$ para. papel, psn
nas, etc. . 

E~IRITO SAN ro 

Pessoal (como na -proposta) • . 
Miterial-Roduzida. de 1:000$ a 

qua.ntia pedida pal'a. pa
pel, pennas, etc., e de 
igu<il quantia a pedida 
pnra acquisição e enea
der:-naçtl.O de livros. • . 

Capatazi:u- Rcduzid1t de 1:000$ 
a verba do maleria.l. • 

Lnncha a vapor e escalares (como 
nn propost~) - . . • 

Força do~ guardas (como na pro
posm) • 

l!Al!IA. 

Pessoal (como oa {>roposta) • • 
Materia.l - Reduzida de"3:0C!O$Ja 

verba par& papel, penna.s. 
e te. ; de igual quantia. a des
tinadn ã. acquisição e enca
dernaoão de livros ; de 600$ 
a. de com pra. e coo.certo de 

. 61_: 000$000 

39:180$000 

4S5: 800$000 

. 9~7:810$000 

55:800$00() 
2:400$000 

156:000$000 

6:000$000 
179: 140$000 

106:000.~00 

59:440$000 

7:368$000 

19:000$000 

20:780~000 

17:700$000 

308 :200$100 

2.781;530$000 

507 
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moveis ; cfo 1=000$" de pu
blicação ele edítne$ e de 500$ 
:i. de agua, a SS6io, í!tc: • • 

Ctrpatitzia$ - Pessoal ; Reduú<la 
de 2:400$ -pela supµressão 
de dous mandadores, cujo 
numero fica reduzido a 10 ; 
reduzid;1 de 9:000$ a verba 
de tratia lhmlores de !" cfasse. 
cujo numero fica limitado a 30; 
d.üninuid;t de 8:400$ a verba 

· 'par;.t tr<1ballia.dores de :?.ª clas
se, cujo numero nc-.:i. reduzido 
a, 4.0. • • • • • . . • 

Ma.teria! (eomo na proposto) • 
Lancha a vnpor (como na v1·0-

postn). . . . 
Força do~ gm\rdas .(como u::i. pro

posta). • . • . • • 

. ARACAJU' 

P~ssoal (corno na proposta). . • 
ltfaterial - R.eduzicla. Je 1 :000$ <t 

verba pal'a. p::i.pel, penn:is, etc. 
de 100$ n d.istinada :\. eoinpra 
e concerto de moveis ; tle 300$ 
a de publimwão de editnes. 

Capatazias- Reduzid:i de 500$ ~ 
'\'erba. de acquisiçito e cou~e1•
vaç:ii.o do ma.terial. , . • 

~c:i.leres - Diminuí.la <lo 500$ a 
v erl:ia para. concerto tlos 
mesmos . • . . . . 

Força dos guardas (como na pro
posta). . • . . . . . 

lIACEIÔ 

Pessrol (corno na proposta) . • 
Material - Reduzida. de l :000$ a 

verba pedida po.1·a expediento; 
de igual qua.ntia a destinadu. 
:~ compra o encadernação do 
li nos ; de 100$ a pedifa pttm 
compra e concerto de moveis; 
de 300$ a destinada ;\ publi
cação de editaes, .;ta. . . • 

~pate.zias-Pessoal: redur.id;i. de 
1 :655$ por ser c.'\lculado o sa
Jario à ··razão de 3()() dias 
uters, e dirninoida de 500$ 'l. 
verba pedida para acquisiçii.o 
e conserv:lçi"iú do material. • 

L:i.nchas a -val)or e esaa.leres -
Pessoal: Augmenmda de 
l :560S nos s..'\.larios de ratrão 
e remadores para. corrigir o 
arro de calculo da. tabella e 

15:850$000 

' %:810$000 
1,1 : ooo.-suoo 
97:790$000 

123:600$000 

4~ : 920$000 

14:200$000 

10:100$000 

7:2"..0$000 

15:000$000 

93:300$)00 

7:018$000 

li: 150.$000 

• 

65G: 2.'50.$000 

92:340$000 
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reduzi.d~ de l : 000$ a verba 
par;\ ~ncerto dos esC<lleres. 

Força dos guardas (como na pro
. postn.). 

Ràduzida. de 1:5i"O$ a verba pe"
dida para. a.cq uisição e custeio 
dos esca.leres. . . . • · • 

PERNAMBUCO 

·Pessoal (como na proposta) . . 
Material: roduzida. de 3:20-0$ a 

verba pedida. para pennas, 
t int:i, etc. ; rle 3:000$ a desti
oa.•la. il aCC)uisiç:io e encader
nação de livros ; de 500$ a 
d<? compra. e concerto de 
moveis ; de l :600$ n. de pu
ulicaç;1o de· editaes; de 200$ 
a do serviço telegrauhico. e de 
1:000$ a de ag-u:•. asseio, etc. 

Capata.7..ias: rectific:.1do o calculo 
do salario pam 300 dias 
uteis . • • _ _ . 

Reduzirfa r. verba c!o m:iterial de 
l :600~ para livros e ohjectos 
rlc e~petliente; de 200$ a. ver
ha para. outro~ ohjMtos de 
serviço e de 300$ a de agua, 
a.:;seio, etc. • . , • . . 

B:i..rctis de vigia (como na. pro-
posta). • . • . . . . 

Escalares - Pessoal (~o:no Il'.1. 
propost:1). • . • 

Reduzido. :t verba do matorkil de 
2:000$ :1 rfa concorto tbs bat'-
C.'\S e e~aleres ; rle 1 :000$ a 
do cust.eio e ele l :000-$ ;. do 
cxpe!lien~e d:i. g-ua1'(b-mo1·b . 

Fot•ça •los .zun!'rla.": n.~lnútlo o 
mo.tcrhü do 500$ n;• Terha 
p;1r:L a cqui:>ição 1le concerto 
do :irmamento e do igual 
qnautia. a. de objectos d o 
exp~dicnte • 

PAR:\.IlYllA 

18:597$500 

2.2: 600$000 

305:800;000 

17:418$000 

1GS:420$0DJ 

22:900$0:0 

37:800$000 

6:500$000 

122. 500$000 

.Augmen!ad:i. a 'Vêrb:i. pal'a capat:izías com. 1:713$900 
para rectificar- o erro de calculo cb.\ tabcilln, cal
culado o s:üarío à razão do 300 dla.s uteis . , 

1UO GR.A.'IDE DO NOR.Tll 

Reuuzi.Jn de 600$ a V'erbn. do IX!SSon.l dos escnleres 
paro rectificnr o erro da tabella ; o mais como 
na proposta. 
Com~r:> V. J I! 

719:738$1)'.J~ 

104:900$000 

76:446$000 

.569 
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Õ70 

Reduzilh\ de i:500$ a verb:l. 
pe1lid~\ para. os trab:ill1ndores 
elas c:lp:\tflzhts :\fim de recti
tiCJ.t' o ~ ci\lcu!o; o mais como 
nu. proposta. · · 

P.'1..R'XAllYB~ 

(Com? na. proposta) • 

~IARANRÀO 

(Gl.lmo na. p~opost.'\) • 

Pes~oaL Augmentada de 3:7$0,S 
para corrigir o erro da ta.
bell:i. •• _ •• . •• 

Mater-iiu: Reduzida de 2:500$ 
a verba p ll'a pa.pel, penaas, 
etc.; de 4:000$ a de Mqui
siçãc e encnderoacão de li
v ros; de3:0Ll0$ a destinada. il. 
compra e concerto de mo
''eis; de 2: 000$ a do pu
b li·~ação de edi taes; dB l ; 000~ 
a. de agua., asseio, etc. • . 

C&put:izins-Pesso:tl (como oa pro-
posta). . • . . . . • 

Ma.teri:i.I : Rcduzld:i. ele 4:000$ a. 
~ct•ba de reparo e cooserva
çüo do materinl tlxo e ro
dante; o do l :000$ n. l!estina.
d ;i a. i.li vorsos otijectos de ser-
viço. • • . • • • • 

Barcas :l. v:ipor - Pesso~I (como 
na propo~ta) . • • • . 

Material: Ro-luzido. de 3:0:>0$ a 
verba. petlid:i. p;\ra. reroi·m:i. 

de Bquipamento o munições 
na.vaes; de 5:000$ n. do cus
teio e concertos . • 

Força dos gua.rdas (como oa. 
proposta). 

(Como na. propo;;ta). 

Pessoal (como na. proposta) • 
Material (com.o na proposta.). • 
Capa.ta.zias (como n.a. proposta). 
Laneba. a vapor e escaleres: a.u-

gmen ta.da. de 4: 500$ para. cor· 

ANN • .\.C::S DA CAMARA 

450:8~0$000 

25:686$000 

204 :630$000 

25: 100.)000 

87 :380~ 

64:600$00() 

149:100~0() 

l>L\NÁOS 

342: 160$000 
19:968$000 
2-i:50~000 

2:?0: 938$000 

74:620$000 

3Ui: 008$000 

1.007:236~0 

245:622$000 
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rit?íro erro da fah91la·quanto ·ao pessoa.l; reduzida de l :000$ 
a verba pedida para reforma. 
e concerto do ma. teria.! _ 
Forca dos guardas: 

Pessoal (como na. proposta) • • 
Materria.l supprimida a verba de 

40:000.$ pedida para. a con
stl'ueção de quatro po$tos !is
ca.e;; a11xiliares e reduzida de 
l :000$ a destinail.a a. açqui
s\<;<'\o e concerto de armamento 
e· expediente . . 

Pessoal e material (como na. pro-
'J)Ol11a.) _ - • • • • 

Capa.fazia.~. reduzida de 109$200 
pam 300 dia~ ut.e:i~. · 

Material (como llfL propost:L). 
La neb.a. a vapor : 

Pessoal (coroo na proposta). 
Ms.terial : 

Augmi:.ntad:l. de 50:000$ pa.t'a a.c
quisiç.'i:o de uma lancha a 
vapor para. alto ma.r _ . 

:.... F.scn.leres (como na propo~ta). 
Força dos guat•da.s (corno na pro

posta.). 

92:900$000 

183:500$_{)00 

1 :000$000 

PARA.NAGOÁ 

62:658$00{) 

IO:fl20.W()() 
60~~ºº 

5:000$001) 

52:000~000 
12:015$000 

16:450$000 

SANTA CATl!A.nDi"A 

Pe;;;ca.l e mat~ria.1 (oomo na. proposta.). 

RIO G!U.XDI! !>O SUL 

Pessoal e material (como nn propost:i.). 

Pessoal e material (como na propost..1.). 

PORTO ALl>GRE 

,.. Pessoal e ma.teri:Ll (como na propo3ta). 

URUGUAYANA. 

Pessoal e material (como na proposta.). 

COll.Ul!DÁ. 

Reduzida. -'IA 900$ a. verba de capa.ta.zia.s. calculado 
o sa.la.i.· dos tra.ba.lha.dores em 300 dias uteis e e. 
verba. do material a.ugmentada. de 30:000$ pare• 
acquisição de uma lancha. e. vapor • 

664: 128$000 

159:643$000 

l !5:404$000 

2.96 :866$000 

l O'Z : 17 8$000 

355 :226$000 

187:256$000 

163 :534$000 

571 
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.ASNAES 'O,\ CAMA.RA. 

$. PAULO 

Pessoal: x:edazida .de 256:200$, conservando-se o 
seguiu te pessonl: • 

l i aspeetor. • . . 
2 l 0 • escri pturarios . 
2 '!.ºª » 
2 300 l> 

3 4°• » • • . • 
l tbesoureiro - quebras, 600$ 
l fiel . . • . . . . _ 
1 cilrtornrio • 
l p01 teiro. • , , 
2 continues a I :200S 
40 % de grafüicaç5.o 
Material • 

0:000$000 
!l:600$;;oo 
8:000$000 
4:800~000 
4:000$000 
6:000$000 
2:400$000 
~:400$000 
3:600$000 
:?-:400(;000 

20:SSO~OOO 
14:3l8$000 

Supprimirlas n.s Terbas para capa. t~zio.s e fori:n. do.;; 
guardas. 

MACAlli:; 

Redmido o pes;;oa.I a.o numerv fixndo para n.s~lfan
dl'frªs de Aracaju, Parnah~·b:i, ·mo Oi·anrle rlíl 
~orte e Penedo com os vencim•>i1tos da. TabP.11" 1\. 
Ja Nova Conso!ida.o;ã'l d~.s LeiE das Alfü.111H~as, 
Clb~er·.-awlo-se qua.nto :i força dos i:;uai·diis a t:i.
bella para a de Penedo: 

Pessonl. 
~faterial 

Capatazias: 

Pes:;oal. . 
:\faterial . • , . 
Forç.'l dos guard:.l.s. 
E:;caleres. 

~2:lZO~OO 
3:000$l!OO 

9:000$001) 
1 :ono,:;oo'.'l 
9: Z50.:,)00 

lO :00ll$!JOO 

Par:i. despeza.s imprevistas ou urgente3 nas div~rs~ 
alfan•leg:i.s . . • . • . . • • • • . 

X.I.- Dclcg,icias Fi~cae5: 

J\fin:1s Geraes - (como na "Propost;\) . • • . _ 
Bab::i- Reduzida. a ve1•ba. p:tr:t o mat.,,t•in.l de 3:l1110S 

para papel, peona.~, ot~., .., mais C<1mo na. prop' •St:.t 
Pcrnambtico-Relluzidn de 3:000$ u. verba para papel. 

1Jeooa.s • .:te . . _ • . ; • . . . . • 
Pará - Reduzida ele 3:000$ a. verba para papel, 

pennas, etc . • . . . . • . . • 
Rio Grande do Sul - Reduzida de 3:000$ a Terlia 

de~tinada a pa.pel, pennas, etc • • . • 
Para o sarviço de i·epressüo d:> contrab:m<lo no Rio 

Grande do Sul . • . 427:000$000 
l<lem nri. fronteira do Apa . 60:000$000 

Cuy::i.bíL (como na proposta) 
Curitybn. (como na proposta) • 
Therc1.ina (como na 1Jroposta). 
Goyo.z (como na propost<i). 

Si:99S$00Q 

i4:370$000 

100: 000$000 

Ga :133S.~OOO 

02:·186$000 

6~:486$000 

iZ:926$000 

5S:286$000 

487: 000$000 

82:288$000 
59:793$000 
20:918$000 
30:388$000 

8. 9SO: 813.$500 

946:209$000 
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:x.u:-Mcsas de Renfas <!e l• ordem: 
Au!!'lllentada de 4: 000$ a vel.'ha. pedir.Ia. 1m-a a dd An· 

~ tonin:\ por ter a. t .. bella omit.tido o pessoal de 4 
guar<.l<ts a 1:000$ cada um ; o mais cotno ua. pro-
posta. . . . . , . . . 

.ldein "de 2• orden1· (como_rn1. proposta). 
Idem de 3• ordem (como D<\ p-r<iposb) . · . • 
Importancias que ,;e pt·esutnem nec~sa.rfas µ:ir:\· 

occorrer :ls ~espcza> com :i. cobrança. das raudas 
d:;. União nos Esh1dos (como na proposta) .. 

Y.lII.- c,u;a dn ~foecla: 

2U: i82$'100 
1 o ' l '26.';000 
39:090$000 

285:000$000 

Pessoal: Diminuida a verba lX'lt'<i dous desenhistas, 
JogMes qne tk:-irn snpprimidos . . . . . • 509:100$000 

:Ma.teria.!: Retluzida de 8:000$ a verba. ?Withi.pa.ra o · 
expedieute; tle 21):000$ :1 pedida pa.ra rea
!('entes, ca<.linl1os, tijolus, etc.; de 40:000$ a pe
dida p,ua papel, tintn, oleos, etc.; de 5:000$ a. 
pedid:i p:tr<t rerro, aco, grax<i., etc.; de 5:000$ a 
destinai!:\ n s:.1ccos pa.rn conducção de·nickel; de 
J 0:000$ a desliilalfa a ffi'.1cllinus eu tens is e sup
prirnidas •~S :>e"uintes: no pe~soal a i.le 30:000$ 
par:J. a secç--lo ~e tmhalbos e. repa.ros cio estube
cimento; de 60:000$ par:l. serviços extrnordi
n:1rios; e no m:iteri<1,l: de 30:000$ p:na o material 
para.a fübricaç;io das moedas de niclrnl e bronze 
e a ·de ~0:000$ clestinact.i a mate1faes para as 
obr~s. 427:000$000 

X l V. - Imprens:i Nacional. : e J)iai-io O(ficJal: 
P2ssoal e rru:Ltel'ial (como n:\ proposta) • 

X.V.- Laboratori:> Na.cional de 1\nalyses na. Alfa.ndeg:l da. Capita.! 
Fetleral: 

Pessoal e mnterial!:(como 11a;"propostn). 
XVI.- Emprega.dos das repartições e log:wes cxtiuctos: 

(Como mt proposta) . . 
XV!L Admioistraç;\O e custeio úo;; iwoprios e fllteodru; n:lcionn.es: 

Pessoal.-Reduzi<ln de 1 :200$ para o lo~:i.r de Administrador da fa.zend<t 
de Cttissàrú; 1le 3:000$ par::. igtml car~o n:ls de .-\rary e S. Lourenço; 
de 2:(){){)$ p~r-..1. o eaea.1·regaào da razenda do Rio Branco, logares que: 
:ficam. supprimidos; sup1n·imida igualmente a verba de 15:000$ des· 
tlnada a S;\Jarios de V<\queil'OS o outro;; empreg-cJdos . • . . • 

X.VUL. Gmtiftcnçlles _por ·Serviço; teniporarios e extraordinarios. 
xrx.. Jnro:;s cliversos. • . • . . 
XX. Ajudas de custo . • • • • 
XXI. Juros dos bilhetes do Thesouro . • • . • • • • • 
XXII. Juros tio emprestimo do Corre dcs Orphüos. . • . • • • 
XXlll. Juros dos Depositos das CniXtlS Ecooomíca.s e Montes de Soccorro 
XX! V. Commissües ecorretag-eus • • 
-XXV. Di.trerollças de cambio. • . • • , • • • • • • 
XX.VI. Oim1s ; Alfüat!ega da Ca.pital Fccleral. H.eduzirla de 200:000$ a 

verb:i. para reconstruce.iio dos armnzüilS; de 5:000.$ a. destiDada. li. 
coose~vaç:ío das obras hydraulicas; de 20:000$ a pedida para con
certos do editlcio da Ilha FiSC..1.l; cte 20:000$ a destin<ida. aos repa
ros do salão do expedienle e ::i~gmcmtada. de 50:000$ p~\m construc
ção do. Al fandega de Paranagu~. . . . • . . . . . . • 

XX.Vil. Commissúes liscaes • • • 
XXVl\!. Despe;;as eveutuaes .• ' • . 

558 ;998$000 

936; 100$000 

966: 300$000 

G3:400$000 

450:0()()$000 

99:840$000 
1111: 000$000 
50:000$000 
!?O : 000$000 

4SO ~ 000$000 
650~000$000 

4. 450 :000$000 
38:000$000 

100.000:000$000 

i:!2:200$000 
50;000$000 

150 ;000$000 
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574 ANN AES D.~ C.Hl.-\RA 

:X:XIX. Reposições e ~tituíções. . • . "' • 
X.XX. Exercicios· fini103 • • . • • • • • _ • • • • . • • 
:X.XXI. Creditos especiaes - Augmeri.tacla. do 12:222$222 pa.Ta. corrigir o 

erro da tabella. relaLi•o nos juros da. Estrada de Ferro de ?erno.mt;uco. 

Art . .' E' o Govcroo autoriza.elo: 

;:00:000$000 
2. 000:000$000 

948:844$191 

1.0 A abrir nó exercido de 189S_ cr~dito5 supplemenfares ·a té 8.000:000$ às veroas in
dic:i.d:1s na. ta bella. que acomp·1nha._1\ preseut·: lei. A's verbi!S « Soccorros puulicos 1, « io:xer
_cicio.s lindos> e «DilTe!'ençii de °'imilio~ poderá o Governo a.b1•ir creJi r.os supplementat"e> em 
qn:1lquêr ·mez do exereicio, comtanto que-:i. sua·tota.liolrule, computüda coin a dos mui;; c re
dites abertos il.s oiltr:'aS ;·erbii.s, não axceda .. ao m:i.xímo fixado pda. p ra:;ente lei, respeitaJa 
quanto ·â. vorba «Exercícios _ftndou a disposição da loi n.· 3230. ele a de sete mbro de 188~; 
art_. 11. No ma.xímo fixa.do por e5te artigo não se comprellec.dem os crcdilos abertos 
aos·_ ns .. 5, 6, i e S do orçamento do ~iinisterio do Interio1•; 

2.• A a.brir o neceS3ario credito par:t o.> p<tgtlmeoto dos juros e ::imortizaç:'to d;i.s apo
lices do emprestimo nacional ele 1889 e outra.s ~xistentes no Tue:;ouro ~acioual que o Go
v.,rao ti,•er de dispor, seja. para oper:u;-:io de credit o ou 11:1m cumprime:ito do § l " do 
art. 2" do decreto n. 2412 de 28 de dezembro de 1800; 

3.• A Yender ou ammdar mediar.te concurrencht publica todos os proprios n~cionaes, 
applicando o producto iL acquizição dos que. precisar para o ser'/'iço e ao reparo dos exis· 
tentes. 

Desta disposição exceptuam-se "s fa.r.enuas do Rio Branco, que sô poJerüo ser a1·1·en
dadas, e bem assim a.s terr-<1.S e campos da fa.zencl.l. de Sa.uta. Cruz, com exceJ!ÇÜO dr.qoelles 
a que se rerere o a.rt . 19 do cleereto n. 6 13, de ~ de outubro de 1ll9l, q ue continuar-.'i.o 
a ser afot".idos ; 

4. 0 A elevar ao dobro o preço para a r emissão dos fôros, x·evogada Desta parte adis
posi~ão do art. 10 dã lei .n. 360. de :lO de dezembNl Lle 1895. 

Art. Continuam em vigor ns disposicões do.s arta. s• e 12 da lei n. H>I n, de 30 
de setembro de 18113, art . 20, § 2" da lei e.. 32~9 de 3 de oetemuro de l&H, ns. 2 e.: do 
a1·t. 8° dà lei n. 4.29 de 10 de dezembro de 1800. 

Art. Fica.m a.pprovudos. os cc·e.Jitos constantes th to.bella junto., no total 
de 2.2.8">7:i66$ô9-2. 

Sala das Commissões, 24 de j ulbo de 1897,-F,..ancisco Veiga. presidcnte.-Lui; .1.Jol· 
pho. relator. -Pautino de Sou;a Jt111ior.-Beli~arir> de Sou:a.- .lli1J1'el I'cYnau1li11co.-.t1.1-
grt,to .'tfo;ite11egro.-Pa.!j/a G11.inw.rrie.<.-F. P. Jiayrink.-Urlxl110 Santos, com l'e:itt·k~ões. 
reservando-se o dfreito de apresentar emendas. 

Tuhclln do!;;. eredilos app1·0,·a.do;;; em via•tu(lc <lc> art.. cln 
prcscnt.c lei 

Ministerio da. Justiça· e Negocios Interiores 

E:'03:KCIOXO DE 1S9S 

~ereto n. 2211 de 6 de janeiro do 1800 

Abre o ctedHo ex traordiu~rio de SOO;OOOS p:i.r:i. :i.B despeUIS 
do l:i.i:i.l·eto de T11.1nand:i.ré, uos ei:ercicios de iS95 e 18913. 
sondo p:i.r:i. este. . . . 

EXERCXCXO DE .1S$>G 

Decreto n. 22l1 de 6 de j :i.nctro de 1S9C3 

Abre o credito e:itr:i.ordin:i.rio 1ie 800:000$ p:i.r:i. 
<\li uespez:i.s do b:r.:i.~ctQ de - T:i.mMd:i.r~. 
no~ e:s:arcicio~ d~ 18'..'5 e iS'Jô, 0<ndo pr.;·a 
este • . . • . • 100: 000$000 

100:000~00 
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Decroto n . 2222~e 27 de janeiro de 1896·· 

Ab1·e o credito SuJlpfoment:i~ á vcrlin-J«stiç:i. 
do Districto Fedc1·al - (Côrt&-de ,\ppel
lnçào), do nctunl exercício . . • : • 

Decreto n. 2223 de 27 de janeiro'de 1ess· 
Abre o crod ito supfllementar á '\'Crbn....;.Justi~:i. 

do Distric\o .~'•der:il-(Scpremo 'l'ríb:mnl), 
pnr:i. o :ictn:il cxercieio · . . 

Decreto ">!l. 2252 de 6 de abril de:1sss 
. Abre o creditá ex1111ordin:i.rio p :i.r:i o cnsteio 

do presidio de Fc.-mi.ndo de Noronb:i. , no 
i• se•nfs~rc deste aano. . . . . . 

Decreto 2259 de 16 de a.brí.l de. 18$6. 

Abre o cre<lilo s1t()plement:i.r â 'erbn...:.soc
eorros publicos-do act11:1l .i!'ercici:i. • 

Decreto n. 2346 de 21 de setembro 
de 1696 

Ab111 o crcdi10 extrnordio:ii-io pnn o custeio 
do presidio rle F~m:u1do do Noroolla, no 
2" semet;lr~ do corrente :u1110 • • 

Decreto n. 2351 de 24 de setembr() 
de 1696 

Abro o credito eupplo1nc:1t:i.r ;l~ \'~d1a~-Sc
cretari:i. do Senado e du. ~n111r:i. dos 
Depat:i.dos- oeste c:tcr~icio . • • 

Decreto n . 2352. de 24 de setembro 
de lS96 

Abre o credi to snpplcmenlar ás r~rb.u -
Subsidio• cios Son~dotcs e dos Dtpul:i.dos 
- n.o~c os:orcicio. . . • • . 

DeCT>eto n . 2373 de 31 d.e outubro 
de 189B 

AbM~I> CNC!íto ~upplem"ntar :Li ,·erho~-SuL
"idio11 de.~ s~n,.clore~ e llcpulnul'~ - no 
a.ctu:i.I exercicio • • • • • 

Decreto n. 2374 de 31 de outubro 
de 1S96 

Abre o credito ~11pplfll1en L.·u· ,\s \•erh.i.i. -Se
cro~ri:i~ do Sena1to e d:i. c ... mar:l. dos 
Depulados-no ac1u:il CJ:orcicío • 

'?ereto n. 2383 de 26 de nov~n\bi'o 
de 1896 

Abre o credito eupplcmentnr ás "crb:is-Se• 
cre~ri:lS do :)en~do e d:i. Carn:tr:i uos 
Dapul;i.dos-n) actual c.:erdcio • 

Decreto t1 . 2384 de 26 de novembro 
de :1.896 

}.bre o credito snpplemcnt:ir ~s "er!i:ts-SnlJ· 
~id.io s dos Senadores c Depu\i.tlos - no 
~c•ual ei:el'cicio • • 

30;780$133 . 

g;: i8i$596 . 

:;());!)00$000 

618:750$000 

6 lS.: 7~0$000 

71i:200~000 

40:1HOSOOO 

330: 000$000 
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Decreto n. 239S de s de dezembra 
de 1S'"16 

Abre o crédito. ~ap1>leroenta1• :is verb~s-Sub
sidios avs Seuadoreo e Deputados-'- uo 
actuul e:rercicio · • • • . . • 

Decr-eto n. 2399 de S de .dez~mbro 
dé 1896 

~\.l>i·e o credito supplement:>.T á.s ''crbas-Sc- . 
cxeturi:J.s do ::;~nado e Cai:na'r::1, dos Depu
tado:;- uo ac·tua l exercici<> • 

. 20G:2:;0,;;ooo 

3 .529 : 5ãli~13·l 

Ministerio das Relações Exteriores 

EXE.RCI:CXO :OE 1S9S 

Decreto n. 224.9, da 28 de março de ~896 

A~l'c o credito supplementar iL •erl.J~ - Exlraordia:i.rfo.s .no 
e::nerior - no e~et."Cici.J de iSD5 . • • • • , • • • 

l!:XE.B.OXCIO DE 1:396 

DacNto n. 2275, de 4 de maio de 1S9ô 

.<\.bre o credito extr:i.ordiMrío destinado ao 
pa.,amen•o das reclamuçõea tr.i.tadus po;• 
.-ia d<plomatic:i. • . . • • • . • 

Decreto n. 2410, de 23 de dezembro de 
iS96 

,\hrc o credito 3Upplemen~a~ i "crb:i.-Extm• 
ordin:i.rias no ex~e~iot·- ,to :i.cta:i.I exer
cício .. ~ 

S9:4S<$130 

20:00013100 

Ministerio da. Marinha 

EXE.RCXCXO DEl 1S9G 

S:035}17S 

l ou : -15 1$ l:JO 

:Oecrcto n. 229?, de 16 de junho de 1596 

A.b~e o credito para o estabelecimento· de um pharol de 5• clnssc no porto do 
l\laco.pú, k:• to.do do l'arú. , 

Ministerio da Guerra. 

.:o~creto n. 2277, da 7 da ma.io de 1896 

AbrG P. c1·et1\v1 ~11pplem~nta,. ;i .,.,)rhi- S11pl·~inG T rih11 na! l\Ji\it~.r - d~õl• c·x.01·
ct~10 • • 

3. G2Ó:556~'134 

~ 25 :000$000 
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SESSÃO EM 2() DE JULRO DC: 1897 . 

Ministeric da ·Industria, Viação e Obras Publicas -

EXEKCT.C!O ·or~ lSSG 

·n oçrato n. 2231: de 1-0 Go r~v~1·~i:-.o <lc !803 

ALtc o credito C$p~cia.l p~Lr::i. fo~orL~~l·:·!l ê i t?T i·:t~\lí.• Ü1>~ ~ldco!; 1..~ 
nos E_s tados <i() Pa~·i e Arr:..a.1.o•w~~ •.! fuJ1d~1 t· çt)foniu.f.i n;u; 

· froc.toir:is · 

Dacreto n-:2232, de 1) àc fc;vereir.:> ·lla 1896 

A~re o credito c?h-:<ordina"io para c11St":i.r o ~crdço de in-t ro
du~c.ão d~ im:'li ;;ran Lcs, no l º <rimcstrc do ac~u:i. l c:tcrcicío. 

Decreto n. 22,.1.'a, de 1 3 de .março de 1896_ 

.\lire e cred ito p."\r :t .. p:tg-::.m('t:to da Ciíl"ercnc:a. de suU•·~n.;.ão :l 
Com p:tnl1ia. 111? Na\~.::~ç.!.o do )far.t.:ih âo . • . • . . 

D.:i:::-eto n . 2267, de 2-'3 da ab-:o:-il do 1S9G 

Abre o cr c.ci.Ho <~ )'\:r;-an.rdiaario .i:>~tl':l cu~lfw.:- o se1'\:iç.o .!e j n~ro
' ducç.W> <.!e imo1igL·:~11ks, no 2.l) tl'irm?~trt.: d.o :u:Lu;il ~ xcrcicio . 

Decret o n. 2280, de 14 1~ maio de iS9G 

;\!,i·e o credito 1i:1i-n. occorré1· ú~ •!~;;pcz:i.~ e~kaor<l :ua .. :ias corn 
fl~ l1os~~<la.rb.s d'3 immigr-J.nt~:1 tlu Pi:)hciíro o d::i. llha cb.~ 
lt~Jot·cs: r.o acttz~1 e.-.:crcicío .. . .. • .. • . - .. • . 

Dacreto n- ~317, d.o 23 de julho cJ.e IS JC> 

Ab\•c o ct .. Jci íto t?:\tr-:tord:na:.·fo p:ira. c.~1;;;lear v sCL'\'Í\;O Ü":.~ intro
duc~flo dú i:t1nli:;ran~~s~ uo 3" tdn1rssti"'c do :tctti,\l e,;orciclo .. 

Decreto n.. 23 iO, d-~ 14 d.e s;;tem~ro de :l.S96 

Abre o e r;.dit'l pa.r:i r;.~ci.;;:\.1) elo contr~c~o dP. fotmigr:i. nt ?~ cc1m. 
!l Comp:\,nl d:L ~'[~trcp0Ht;i. :1a • · 

Do~reto :::.. . 23~ d.~ _:2S .C.'1 oatui)ro de 1896 

Al>r" o credito ~xlr~ordinario p:i:~ custca~ o :1er-·iço d.: inl•~
ll•1cçiodc im!1\i:.;~n te~ .. ltO .1:1 !~imcsttt~ do llCt aal C':t<"r ci'!in .. 

500: 000~000 

2.122:134 1:$000 

2.501 :070.~00J 

S.500:0~.00:) 

Ministerió da Fazenda 

D;x:Nto D. 2250 de 30 elo mar(o do 1896 

Al::-e (1 cre !iW .11:uppl~11H· n.tn.r ú \"c rb·.l - .Tu.rol do i flcpo.; l lo~ 
da.s caÍ;t.<l~ ecuuc.1m.ica;;; e .mua(cs Ur. ~o-.:c.:•J;-~·t'.• - d 1> cx,~ r .. 
<:leio de ·15~; 

i;::..:.Et:CICJ:() Dt~ 1'>!:>[; 

Decreto n. 2?00 ela 1'3 de abril d~ :1896 

Ahr o o cred\10 p:tr:L crinclu i ~ "-~ obe"~ tio ·odi
Jlcio di~ Alfandega de )faca :,~ . 

Dp~re:to n. 2295 d.e :1.1 de Junho de :l.S96 

A.Ur•' o . CL"etlíto snppltimcn~tr ;\. ·,·cr b:t -
.h!:t~1·cic ios fü t•lu::- ~Jlo a.ç\ual ê~l.!rclt.:io. 

c a·11.1:.. :- :a. , ••. U !. 

[;77 
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Õ78 .ANNAES DA C:U!AlU 

Decreto n. 2296 de 11 de jullho de .1S96 

Abre o credito SQpplement3.r á ..-erba -
E:xercicios findo~ - d<> :i.ctual exercício. 

_ :\)~ereto n. 2302 de 2 d e Julho d e 1896 

:\br • o credito especial p.i.r:\ complet:1r o 
• · :m:i::ilio conred ido no E$~:l.do d :i. P a r ah'<'b::i. 

pela i~1 n. 120 ue s de no l'em oro de 1s,.,2 
Decreto n. 2303 de 2 de JulhO d e""1896 

:.\br e o · credito suppl~ment.ar á -verl;:i. -
Exercícios fiado.s - do actual exercício. 

Decreto 11. 233? de :3 de setembro de 1896 

· Abr e o crecJHo especial para complet:i.r o au
~ilio concedido ao E staJo do Piauhy. 
pela l~i n. 120 de S de no'<'e lll bro de 1Sll2. 

Decr eto n .2343 ele 21 de setembro de 1896 

Abre o credi to especial para acquisiç;ro de 
m o'<'eis, a.pparelhos, etc., ~ra :1 Alfan
dega dc~:1~1ié 

9:301$930 

. 200:000$000 ' 

600: 000$000 

300:000$000 

t23: 950$000 :l. 2S'?: 41S$387 1 .;;f}.2:!156$3! '7 

22 .857 :766S692 

Ta.bella cl::as verba"' co ori~a.mento pa.x-a a s qua.es o Go
ve:rno :i;>oderit a b r il" credito i;;;upplerne n ·ta.r no e xereici<> 
de .ll.t!J~~. d e accordo coD'.l o art.. da presente .lei 

Minister io da Justiça. e Negoci os Interior es 

:SC>CCOY' rO-< pitblico.<. 
Sultt i à io ao3 c.Jcputadl.Js r: Scnadore.5-Pelo qu.o i'or pr"'ciRo êlLU"::i.ntiJ 5.4 prorog:.u;:ões. 
S<:c1-r:tor ia do & nada e da Cainar o dos Dep u.tado.s-Palo ser'li!,'O :stenogr.aphico e do r edncç.io o. publk . .!1• 

~o àcs dro:b,.tes 40-atat e ;i.s 11rorog1t õ'!s. 

Ministerio das Relações Exter iores 

Ministerio õ.a Marinha. 

J:lospita~s- Pe ?os medicntnento~ e utensia. 
Re{o1· ;nudo.< - Pe lo soltlo de officiM5 e p~:t.;:i.s. 
Jlwni~üc.:; d.: /JOcoo - J'elo ;;u;teo to ~ cliot;i d :tS gu:tr ll i('õ>.s d M n:i.vios da Ai:-mn.d:i • 
.:lfuniçõe& 1;av~s- P elos cai:.Js fortlli tos do :warl:l, naufral;l.os, :ilijan:iento de object.os :i.o m at' 

e out ros sínislrOi!. 
F retes - Pot- diffe renç:is tle cambio e commissões de saques, t rat:imcnto ele praç:i.s e m 

portos estrn.ngeiros e crn E~tndos oncle niio ho. hospítaes e enfermar ias e para de.~pez~s d• 
-C lltel'.ro. -
Eventuac.~ -Pelas passag~as ;rntor ii adas por ·1ei, aj udas do c1:s!o r s ratilic!\ções exLraor- , 

<li narias tam ileni de ter minadus lX'.> r lei. 

:Ministel'io d a Guen•a. 

J'I ospita"-'I - P~los mcdiÚ montos, d iota;; e u~onois a . praças de J>~~ t . . 
..PrCNe,(<3 de i»·'c - P ela& ~r:•t i ticações de ~olunta rios e cng.iJados o premi os aos mesmo•. 
Etapa-s - Pelas q1te <Jccorrerem além da im.portaacfo. ~onsi5nacla. 
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SESSÃO .EM 26 DE JULKO DE 1897 5i9 

])cspc;as ele Co1·po« <.! (J11.oJ,-1c;s - Pcl:ls forr:.1~11$ e ferraQ~ns. 
Cla•3r:J. foactfra·s-Pd :i.s ctap:1 s chs .vr:i.c~s in ,·:i.lidas~ e soldo .de olftebes' ·c praç~s re- · 

form:idos. . 
. A.fudas de c1tsto - Pdns que :i;c ::.i.ho nrt.retp. aos offici:.e; quo "\"H'.l.l:lm ~m comn1iss.fia <le s0 t1\·i~~ 

Pafwic<1'• - Pelas dict:c;, mcdlcamcuto$, 'ltcnsis, etapas e di11ria5 :i. colouo~ . 
))ivcrsa·• despe: a:< e co~llt<tacs ::- Pelo ~r~u"porte de pra,as . 

Miui~terío da. Iudu.s~ria, "Viação e Obra.s Publicas· 

· · Gai·~11tia. de j1iros ús Est1·acla.s d.:· l·'~ri·o e aos JJ.n.~cnhds Ce11t1•aes - Pelo q11e e~ccdcr 30 ·de-
creta.do. . .. 

Cor>'eio Gc1·a,( - Pnr:• co~ducç!Lo de nin.111.S. 

Ministerio da. Fazenda 

Jv.ros da, dfoi.da i11kri1a. f1mdada· - P~los qne occo~rer~m no caso de. fnndn·-sá :p:u·te •l:l. di ~ ida 
tluctu:rn lo 011 cfo i;,, faz·:rcm o;>el'"çüc• de cr.:diLl. · . 

. furo da di·uid«, i11scri1>CG. e\c.- P<:los rochm:idoi :ilém ;lo :i.lgari;imo 01'ado . · 
Ca.i.>;a. da. A.»io.-ti.:a~..;., - Pelo feitio e a~signa\ura de 11otM . . · 
A iudus ele cu.<t,o - l'cl"s 'l'"' forem reclamadas alem dn r1uanib or\:ada. 
D

0

ifTctm~<• d~ caml>io - P ·· lu C[lle for 11rcciso allm uc rcallzar·se a 1·erue:1sa de fund<:>s para o cxle• 
rí~r e o p:i!:amon.l.O do.< juros e .'.1 nior(í7.a\~Lo dos ' mores: imos llnc1on:ic5 de 1SíiS. 1870 e iSS() e das 
apolices co·,:".,rtitla..qlo. jurn J e ·l "lo cin ou1•0. · · 

.Fu')·o i diccr·~-~ - PP.l:i.,. irnpiH•ta~cia s <1no forP.rn prec isa::> :i.fém das, consignadn:; • 
• Tu>"o• dos /,ilhctC3 ,/o 1'/t($0lti'o - ldem idcn1. 
Commi.<$ÜCs e cor,.ct<•ycns - Pdo que for nocessa. r io o.lém d:1. somma conce<li<ln. • 
. hwc~ dos cmpr&,;tÚi"'" tlo Cofre dos Orphã.o$ - Pelos que fe>rem rcclamad~. si a .;u:i impor• 

t:mcia e:i:c~,~er <í. <lo ;;i·cdi\o vot:~do. . · 
Jm·os d~~ d•posíeas das Ca.i":.r:"s Eo-011011tC~as e dos ~llontcs de &c<xw1·0 - Paios quo fo rem devidos 

:iiêm elo "r•'(litll vot:tuo. . . 
Exo1·ri~ios fiwlos- Pela.> :i.pnscn tndori:ts, pc11s<ies, orden:i.clos, soldo " entro;; vencimene.J• ni:ir

c:l!1C>~ cm lei e u•llras <ic•pcz' ' " no~ caso• do ~rt. 11 d~ lei n- '\230 de 3 d• .s:·t~mbro de lSi;-1 • • -
Rcpo$ÍçÕe$ e 1"(•tit1~içÕI'• - Pch>S pag:\mcntos rcclo.mndos quii.ndo a. irnp~rto.nci" dcllM c~ccel~-r 

:l ~on~iõnu.çiio. 

PL:OPOSTA DO t'OVER.M . 

Art. 7. " O PL·csidcnte da ltepubliel~ ê a.u torizad.11 ;~ despentle1• com os servi~:os 
do Mi11isterio dii. Fazenda constantes. das -.erbas abaixo mencionadas a somrna tlc 
139.062:9'~$209. 

l Juros, a.m orti7..a('i.o e ma is dcspw1s dà divina. ·exterrni. . .. . , •.... .. 
2 Juros. ~ruorr.1z.1.çâo ti mais despezas dos empr·estimos naci11naes de 

·11-GS. 1S70 ~ 18$9 ....... . ............. ... ... . .. ....... . .... . 
3 Juros. ~ortizaçãu e ma is dc,pe1.as ela div-ida interna f undada . ••.. 
4 Pensionist .. s ... . .... . . ...... . . ................ . . ..... ..... . . .. . 
5 Aposentados ...........•............ · .... . .. .. ..... ...••... ... ... 
6 Tbesouro Fe\leral ........ .•... ....•.•... .. • •. .. ; .• .. .. ..•.• • .... 
7 Tribun;1l de Contas .......... . .. .....•. ; .... . . •. . .. • . • •. • ...•... 
8 Recebedoria d:t Cit pito.I Federal. ... ... ..... , .. . ... . ........... . .. . 
9 Ca.ix~ ola Amurliza~~"[o . •• . •.. ••. . ..•. • , . .. •. . ....•• . ••••...•••... 

10 Alfandegas ...................... .... . .. .... .. .... .. . . .. .. . . ... . 
11 Delega.cias fiscaes .......•.•...... . .. . . ...... •.... ... .••......... 
12 Mesas ~e Rendas .. , ...•.. •. . . .............. . .. . ...•.••. ..... . .. 
13 casa da :Moeda .• . ••••.••.•••. •• •.•. . .•.• . •.•.•• ••.•. ••.•.• .••.• 
14 Imprensf1. N<•cionnl e DiMío Of!icial .... •• • • . ..... . . •.•..•. • .••• • 
15 La.borc,torio ·Nacion4l ele Aualyscs . ... .. .......... . . ..... ....... . 
lC Empr·eg;idos das reparti<;õcs e logares ei::tinctos . • .•..• •• ••. •••••. . 
17 Ad ministração e custeio dos proprio~ e làzenrla.s. nac!orn1.es .••.• ..• • 
IS Gratificações por se~viços extr-<1.ol'dinarios.., tempoiaríos .. ••. . .. . .. 
19 .Jw•os d.iver:>os ............ .. ... ..... . . .. .. .. .. ..... . .• .•.• . ·: • . . 
20 Ajud•is de custo . .. ..... . .. .... ... . . .. . . .. .. . ..... . . ... ; . : . .• .. 
21 Juros dos bilhetes do T hesouro .... .......... . . . . .... .... . ... .. . 

17 .393 :978$000 

9. (l:3R: 805.·~000 
23 .3BO:ftti2.~00 
4 .25:~:R:l l~740 
:1. 5 011: 0110.~000 

902: 500~000 
40:l :i:OO:~<>Oll 
48 1 : wo:::ooo 
:32():682..;;500 

O. SO i ;31)4$400 
971 :::09$000 
554: 9!.18$000 

I.190:~00$000 
966: :lL10$00(} 
63::100:5000 

450: 000$' l()(} 
121 :M0.$000 
30 :000.~000 
50:000.SOOO 
20 :000$000 
480:000~000 



Cãmara dos DepLtados - lml)'esso em 211(t5/2015 12: 12· Página 51 re 51 

580 

650:00®100 ' 
4.450:000$000 

. 3S:OOO:$UOO 
· 55. CiOO: 000$úOÓ 

927:200$600 
50:000:;."000 

150:000$000 
50(): 000$000 

2. ººº :000$000 
' 936.:6~')69 

'l 39., 062: 0-23$209. 

A1·t. l'. • · Ficam ••IJiJrnn;.d().5 · os ·crc~lito:» constantes tla. tabella A no . total de 
22.857 :ífí(i$ô!f2. ' ' 

· At·~.; 9.• ~0. ·c:-:c:·dcio du. p:·esentc Pl'ODosla. llúllet-:i. o Governo abrir c1·adit0s sup-
11Iementares p:ira ns Ye;·b~s inéluidas na taÍ;clla !l . · · 

Al't. !O. FiC11~1 i·~vog-.i.da,,; as t:isposi~:ões em coaúarío. 

füo de Jaueii'o, .Is cc r:i:i.lo de 189i.-Bemarrliao d<! 0:1mpos • . 

e juizeo de d ireit0 Liuo Cassiano Lima, Adol-
N- 56-1807 1 t.osa;le Souza. na ra2ã.o de .J. :000$ :i. ca11a um 

.11:ro1·i~,, o Go~'""H:) <t aií;'ir ao "1J./,n.isterfo da pho Carlos S..1.nches, .4.lf~edo ~r ~amtu~ú. 
J:<.•I 'içl1 e ~·~!!~'i:•s [,u,;,-ior-cs o c1·cdito_ C:SJN· 1 Al~:(andr".· Go~ues Ped 1.·em:~, Antomo Ricurdo 
cwl rle 1ú:J:Gr;ú~. para ]'•C'.!Ja,uer.to aot or- Bo.~es. Bé1~e\e11uto Al'Ç"es de C~rvalho, _Fe
d..:>1-<do.~, n~ e:r:crcicio c01·1·c1,te, e.os magis· ltppe P~re1ra. ~a.b~co _de Arau~o, f:1,;.nc1si:o 
tro.rla.~ que, 1-<wcruJo sido (J.po~entarlos .por de A1•a.uJO Aragao J:Suli.:uo,. Fn1.nc1sco Antomo 
detreco ~· . 2.05G. de 25 de iutil.:i ri.e 18115. / de l"re1ta~ Hatro~. Fra.ncisco Carlos P:is~os 
~l>ti cera,;, sca1.:n~· c:: m<mdando a;inullar o Fi!llo, .foaquim Jo.:;ê àos ·Reis, Jose A ugu:;m 
mesmo clec1·úo · !:!urbo>a Coei llo,Jose Bern:trôo ·de Souza.BriiO, 

PGrnpHio Ca~a.lc:tnte de ~1ello, Qui11Lino Fer-
En1 menrngens c! c 25 •'e junho e 21 de julho reir~ da. $ilva, João An:unes de Ale,~cu.r,Joiio 

de 1897, solic!tou o Sr. Presidente cluRepu- Ot bon do Am~,rnl Hennqu~, . E en. ique _Do
bJica os creditos de SI :BOll$ e ~4:000$ respl'!-. mmg~s d:\ S i.~, Pedro :ii1or;•az_d.e <Jue1roz 
ctivamente 1 ~1rc. pagamento, no a.ctual e)';:-1 Ferreira, F~aucisco CordeU'O tl.a hoc_ha. pam
ercicio. {le ot'deno.dus a. nmgistrados, que não pell_o. Alva10 Gurgel de Alen~r, Allr~o Se
se coofoi•in:•,nc\v com a o,posentudoriaque lhes ''.~t·mo ~Bra~<J,. Du'l!·te, Antonio i:erre1ra de 
f<irn impo.;;ta pelo ilccreto n. 2;05íi, ae 25 <le ~,ell~ ~a.otwgo. Joao .Lo~~s Per~n·a. o Pra· 
.iulllo de !8~·;; , intcn":u3.m acciio contra a ~ede, Th_eodulo da. _Sr~'I'~, por ~e::itcnç.a. do 
Vniifo. obten•l" :s~mença fa>oru.vcl. queman- Juiz secc1oc~l do_o~~tr1cto. Fedc::r-aL.de. 19 d: 
uou :~unullar o roforh!o decret-0 e llles fossem 1 março ~e ~Sv7~. ~ JU iz: de_ direito, Aharg~Ba1-
1i:1.gos os or;lcn;!.do;; 1.l esde a data. da. ;tposen-1 balho Ucboa IA• .a~C3.nte '.· .e .'Pa.:i. de - do 
oa:Jol'ia. 11:.iesmo mcz, o JU17_ de d1:,e1to Raul .l~o.:poso 

Em ·~onse<lu~ucia. a. CllrnmissIT.o de Orça· i Ea.rr:tdas ; p~r- uc?1'~'.1º 
1
do ::;':premo _Tribunal 

mento ap:·c~eu~a 0 •e.,ufüte nrojecto de lei. 1 Fe_der:ll, _de., de a~r1l i, e 1~91, o JU~z de tll· 
~ º • · , ~·e:to Jouo Aut0n10 Fel'rell'n. da Sllvl\ ; por 

, . , · f ,;enieuça do juiz seccional do Districto Feile1-a.l 
O Cong1'c>SO k\acwna, l'eoolni: . ! de 12 de .m:1io de 1SV7,o juiz de dit·eito D.Luiz 

. Art. L" E' o Governo aur.orizado a abrir , de Souza d:i. Sih•eira, e por seoteoça do juiz 
ao Jiin isterio d:~ .Ji;.sr.i~:i. e Negocio~ In-1 seccional de S. Lu.iz do .Maranhão, rl e ~ de 
terior<.:;; n C"::>c..lito c~peciat de IUS:ôOO.;, ·rnr.ío de 1897 os juizes de •1ireito Lourençv 
para p:•gamcmto dos ol'dern:.do;;, no cx-1 V::tlcnte •le Figueiredo, Jo;;ú Jaosen Ferrei1'3. 
erek:íc> ''!' t'r·e :~t~- aos _mn;ris tr:i.dos que, hu- .J uuio:i:, Carl.os Emilio de Aud1-a.de Peixoto, 
vei:•lo S!(li~ ap;;se;ito.o.os Pº!' clecrCJW num~ro 1 ,\uturno Jos.e )Ja1·q u~s; l!l'b:mo. Santas. da 
;.0;:>6. de~ de .1 u!1:.o de 189. ~, obr.,ver·.J.m "~n- ,· Co:;ta. Ará.uJo •. _ lsaae td:i.r~a.s Reto;, H~a.r1que 
1;eu1;~ manoa!ido annull;;:.r u rnesmo de- He1·meto Murtms. Georgiano. H .. rac10 Gon
cret0, :;enno: poi> ;i.ccoi•diio do Supremo Tr·i- ~alves, Antonio PeTeira d:i. Camara Lima. 

· bunnl Federal, <le 21 d~ nov~rnb~·o tle ! ~95, 
1
1 ~ill!o;Jos? Porc1r:i. ~a Foosce:i:,todos na l'<!z:Io 

. de:em~a1·gudores. An:tomo Jo::o _de ,1.m.orw1, 
1 
ª~ :2:400$, ~1Iectuand~ para l~O ·as nccessa

Ant ur1 10 1-'n·rno F1gue1to.. ll ~ Su.bó10.. e_, Jose L'Uil· 1ria~ operu.çues de <:redi to. 
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J~~t. 2:• Re...-01:-ia.m-se as dií;posiçõe!i em eon- ! Ch\u'.1io dn S.i.lvii, s~i~ rn.eze;; de 1ícenç-<i, sem . 
trario. . · ver.cimentos; Jl:ll'<J. tm.to.r àe SU;?. .. s.a.ude. :a · 
· Sn.la. d~ Commisõõ~s. ~4· de ,julho ele. 1897. •'.ont"r de_\J de :no.fo do .ccrre:it"C <tnr.o.; · _ 

-Frv.n.cisco Veigr~. prcsidente.-F. I>. JIIa•.1- D1scus~ao u111~(1. dopro.iccto n. '13. oe 1891, 
rinh, relator.- Liri:; .-ldofp!w .- I'atiU.10 ;1c ::i.utm·iz;tu(lO o Governei;;. _ccnce11er •• Camlirlo . 
Souza Junio1·.-Betis1wio de So.,:;a.-r1 . .ilfon· Gne:~es Clt:l.gas. conler,·mte d;i. Alfündega da 
tciicgr-o. ~Paula GHimariJ.cs. · · · Bah:a. proroga<;ão ~;J. licenç-;i. em cujo goso se 

· acha. por um rcnno e com o:r!le~1ado. afim àe. 
. O §r •. Prc~i dcn.~ e- N~o ho,vendo tartar 1!0 sua s·ni.dé 0n1!e füe convier. ··· 
n:1da maiS a. tr:1t>11', designo par.t amanhã .. 2·' P"-rte. ás 3 b.o:·os;" ou antes: 
ség'uime, ordem õo -dia. : : · . Continu~çãb dilo '.'" ;LiõCll&sl.lo do '-p1·ojecto 

l"po.rtc, at~ o.s 3 lioras·J .. i tàrrle : n. 17.ü. de JS9G. r•' f1irmanúo o Ccdigo Pennl; 
Continuaçãe> da discussão uníca do p:i.rcc0r· 2' rl!~<:u~sã0 d-0 p!'ojecto n. 75, <:te lt93, -

n. 3~ A. de 1807. sobre a emenda ofrerecic!a· disQnlido sobre cõusqr-ipção milihr. · · 
rnt Zª cliscussiio ão projecto u. 32, des;e n.nr.o. Lei·aut.1.-se a. sess5.o ús 5 horas da faJ:"de. 
que fü::a :is força.e.; de terra para. o exercido 
de 1S98; 

2' discussão r!o projecto u. 50. de 1897,au
toriz:mdo o GO\'erno :i abrir ;i.o Mini8terio d>J 
Justiça o Negocios Interiot•es o ~redit-0 de 
90:000'5, sup:plementar ii. verba- Diligencil:s 
:po!iciaes-n. 14, do a1·t. 2• da lei n . . J2Q, do 
10 ele rlezeml1ro de 1896; 

5;a SESSÃO E:.r 27 DE JULHO DE fsg7 

Pre.<itlC7'cia dos Srs, ~t;-thi<r, R·:os (;.ireside;ilc), 
Jutio de .JJctlo (1'• secretario) Arthi<j' Rios 
(presidente.} .. 

2' 1!iscussãodo projecton. 49, de 1807. au
torizando o Gove"r·no a nhrir ao 1\finisterio da 
Justiça e Negocios Interiores o Cl'edito de 
!W2:8S2.'$! l9, supplementar a •ariàs "l"Gtbíl.S do 
art. 2" rla. lei n. 429, da 10 de dezembro rle 
1895 ; Ao :meio~din. procede-se à chamada ó. qual 

2.· discussão ,10 projecw n. 142, àe 1895, respondem os Srs. Arthu1• Itlns. Julio de 
anterizanrlo o Go'1'erno a reorganíza1•diver·sos Mallo, .-'l..lvares Ruhião. Silva. Mariz. Alàu-

. estabelecimentos inil\tares · de ensinD. coro querq1ie Serejo. Arnorit.:1 Fig-ueira., Theoto
yDto em separado do Sr. Tnr>n:a7. Cav~!canti: nio de Bríi:to, RodrJ~ues Fernarúles. Gu~de-

2" d:s<'nssão 1lo projecto n. 4.7. <le lt39i. !ll:i. Mourão. Erlua.ruo de .Berrêdu, l:Icorique. 
providenci:tndo sobre o preenchimento dos Vo!!ada.res. Pedro Bol'ges, Bezerril Fnnte~ 
ciu.ms existentes na. força n;i..,al: uelle, Uct.efor:~o Lir.1a, Mal'inhc de Andrade, 

l' discu:>s~o do Jl!'Ojeeto n. 27 ,\. 1\e 1897, .-\ugusto Seq;~o, Ta.Yares deLyr<:.. P.-ancisco 
clecla.r:tndo isentns de conti'ibnir com nm dia Gurgal, .1csé Peregrinei, Tl'i!ldade, App"lonio 
de :;:o!do, mensalm~nte. p:i.m o • .o.~ylo de z~::a.yde~ • .;.ffonsü Costa. Cornelio da Fonseca, . 
Inva.lirlos. as pr:>.ças do bn.t11i hii.o <l!l infanta.ria Rocha Ca.vaicanti, A!'aüio G6es. Geminíano 
de marínb(I.. elo corpo doorliciaes marinheiros B1·a.zii, Olympio Co.mpos. R0tlr!gU(S Doria, 
o <1o f1e ma.r·lnheiros naciona.e;:: Neiv~. ·seak<i. Fn:ici,co Sotll'<'-. Aristides 
Discus~1o unica dt1 pro.iei:to n. 4G. de lSü7. rle·Queiroz, Adulbei'to Guímnraes. RcLlríE:Ue.<J 

emenda uo Sen:.cdo :i.o pr.oj~cto u. JZ B. ,Te Limo.. P:i.r:,;.n!w.~ MonreMgro .. ro•ã Murtinho, 
1896, <l~.Cama1';J. dns Deputa.dos. que concede Au~usto de Va~cünce1los. Rtul Bancso, 
w< <1 lumnos do c111·~0 rnperio1· da.s F::ic:ulã:i.· Beli:r.a.J'\o ele Souzti., Pereir:l dos Santos. 
11es 1~e ,Jireito. matri.n!:.v1os antes d::i. 1e1 i\ilo PP<";:lUU:l , leonêl Lo1·et.~i . Silva Cas
n. $14, de 30 rle outubro rle 1395, o goso d~ 1

1 
tro, .h1lío Sa.nt1's. P~ulino _ àe Souza Ju-

rega.li:i.s da le,qíó,laç~o anter:or; nior. 1femles Pimentel. Va;;de Mclto, llde- .· 
Discus~ii.o unica. do prt•.i~cto n. 4. 2;_cie 1807. l ronw _Aivim. Fr~'.:ciseD Veiga. ,UCretiu Pi_·nto .• · 

emenda do Senado ao pro.Jecw n. -~-~ C. rle Octa.v1ano do Brito. ·Alvaro Botelllo. Leonel 
1896. da. Carnara dos De..-urn.õos, que reou- Filllo, Feneira Pires, Lamounier Godotre
nhece como rle ca.r.1cter olficht[ os e:i.:<1mes ve-1 do. Rodclpho Abreu. Cupe1·tínr1 de Siqueira., 
rifica.dos no Lyceu de A~nomia e VeUwin:i.- Tellies de Men<!:;:es. Th~otonio de Ma.ga-
1·ia. de Pelot.:l.s, nn. Academia. de ·Commerc!o lhiie~. M:i.noel Fulgencio, Lincl.olpuo Caettl.-. 
!lo .luiz de Fóm e nos est:i.b~iecimentos con-

1 
no. Edu:it•do ... Pi~en_;el, Oleg;i.~·io Na. cieI.-

gcneTos dos ,1erno,ís Est~dos : Pn.dua Rezc-noe. 1,.~.le<ro Car1·al1ml. Grarni.-
Viscuss.1o uníca. ,10 projecto n. 24, de 1807.

1
.J~iro Guima1·:ius, Ca::emiro tb Ro~ha. Do

autorizando o Poder :Executivo a conceder ao minimes de Castro, Gust:irn .Godoy. Costa 
sub-directo1' d:i. locomoção da E;tr:ida de .Juruor, Adolµbo G01\lo. Edmundo da Fon-. 
Fcttü C"'.r1tral do Bl~il, engenheiro Eduardo seca, Fernanao Pl'este;::, Paulino Carlos, Ro-' . 
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dolpho Miranda. Ovídio. Abrantes, Hermene- dos Pr(\jectos dados para: a ordem -dodi~ o 
gilclo de Moraes, Alves ·ae Castro, Luiz Adol- de rnaio-r urgencia. e o que trata. de forçí!, na
pbo. Mello Reg.o .• 'lléncar Guimarães, Bra- val, pol'que concerne· medidas illateriaes de 
:zilio d:i. Luz, P.iula Ramos. Francisco Toleo- grande neces.Siclade. Todos nós conhecemos a. 
tino. Pedro Ferreira, Pli.nio Casa,lo •. Marçal· necessirlade, que tem. ·o Ministerio da Ma.ri-

~ - -- _ Escob.-i.r; ,Possidonio· da Cunha, Appn1•icio Ma- nh&, de preencher ·os cla.ros; principalmente 
· riense. f>into dit Rocha. Vespa;:iano de Albu- ago-J•a., quando ·dmtrf'I em· poucos di.as deve 

querque; .Py Crespo. Gampos_Ca.rti.er e Cas- pnrtir o pessoal. necessario para. conduzir os 
siano-dó Nascimento. - · navios que se acham promptos. Para conhê-

-Abre-se a. sessüo. cer-se da urgencia deste·projecto, b~sta..sim-
. ." . plPS leitur~ db rela.torio do rsr. Ministro da. 

E' lida e posta. em discússão a acta.. J.1.farinha. · . · · 
· · J\'ssim~ peço a V. Ex.. que clepol~. de di.s-

0 Sr. Au;;us~o Vascooeello;;. cutido o parecei·. sobre a emenda ao projecto 
--:-Sr. Presi"ente, riãoouvi a-leitura da. aeta; n. 32. seja discutirlo o projecto n. 47, de 
mas pelo Diario rio Congresso parece-me que 18\)'j, mesmo JlOI"Ql1e elle ha. muitos dias 
lhe falta quaulq_uer cous:i., porque o nobre ·n!lllra na orrlem dos trabalhos" 
Deputa.do pelo Lº 1listl'icto fallou hontem uo " . . . ,- · _,_ 
expediente, e pelo art. 82 do Regimento __ O St~- P1iEsID~:sTs-Em occ~.ao opponu~a. 
5ó se póde t"o.llar nessa occasião para o:!Ierecer V: Ex. ma.nd..1.ra o seu reque11IIJento por e:r
projectos, indicações, requerimemos, etc., e 1 cnpto. 
na acta, publicarls no 'Jiario do Cong;·esso 
não consta projecto. indíca.ç-ão ou rEqueri- O Sr. ~odo1pl10 ~IJra~da (pela 

_ mento proposto pelo Deputado que então oc- or-d,,m)-Na.o s_e acband<:i bon~m a hora do 
cupou a tnbuna.. Penso, JlO!s, que na omissão e;i:ped1en.te, viu pelos JOrna~, qoe S. Ex. o 
naacta., e por isso levantei·me para fazer essa Sr. Presrctrnt~ teve a geattle~ de hofl!a.l~o 
reclamação. com a nomeaçao de membr~ ela. Comm1ssa.o 
- que tem. d.e dar parecer, conJunctamente com 

O ~:r. Presidente-~~ actatl'a.duz 
_ :fielmente o que se pas~ou na se~ão rle bon
.. tem_. porque o Sr .. Heredia de Sã. não C<Jncluiu 

- o seu díscurso apresentando proposição a1; 
_ guma. 

_:-~'':,_ Em seguida é a.pprovada 11. acta da ·sess;J:o 
... · -an~cedente.. · 

O §r. -~dolpho Go:rdo (pela. or
dem)-Não podendo continua.1• na. Commissão 
de C(\nstituição, Legislação e Justí.ca, pede 110 
Sr. Pre:;idente que, em occasíão opport.u na, 
consulte a Cisa si lhe concede dispensa. de 
membro da. referida Coininiss5.o. 

O Su . PREsIDt:::-<TE - Em occasião oppor
tuna o nobre Deputado será attendida. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

--''E' annunciafü .. a continua,ão da discussão 
:< ;· · ilnica do parecer n. 32 A_. de 1897, sobre a 
'· ~· >: : emenda. o!I'erecida. na 2~ discussão-do projecto 

.. •;' ··n. 32, deste anno, que fixa a.s for~as de terra 
' )~: . pli.rn o exercício de 1898; 
< -~ ~i.'" .. ':.· " . 
;\t __ ;·-O §r. Albuqiuerque §crejo

. ,· ·Peço a palavra pela ordem. 
- O SR. PP.E1!DENTF. - Tem a pala.vr~ o Sr." 
. AI~uciuerque Serejo.. · . 

O · !l'or- Al.buqúerqu.e Serejo 
(pela. ordcm)-Sr. !'residente, :parece-me q_ue 

outra do Sena.do, sobre a lavoura do cale; 
mas sutsistindc as mesmas r;1zões que a.ctua
ram em seu espirito para deslign:r-se da Corn
m ü;S<'io de que anteriormente fazia parte, o 
ciranor pede permis~ã.o a S- Ex.. para. decli
m1r da delicadeza com que o distinguiu. 

o sr. P.re.,.idente - A "Mesa, em 
obeiliend:i. ao voto da Ca.mal."a, nomea uma 
Commissão Especial, procurando constituil-a 
de representantes <los divel'sos Estados em 
que a. lavoura. do café tem ma.ís desenvolvi
mento; e a.~~im. nomeou para compol-a um 
rcpresenta.nte de Minas, outro do Estado do 
Rio, e a V. Ex., que •lignamente ta.mbem re· 
presenta, a. lavoura. do seu Esl;ado. Entre· 
tanto. em oceasião opportuna sullmetterei á 
consider:i.r;ão da Camara o pedido que V. Ex. 
a.caba. de fazer. 

Compa.recem nmis os_ Srs. Silverio Nery, 
Ca.rlos Marcellino. Augusto Montenegro. 
Serzedello Córrêa, Matta Bacellal', Uroauo 
Sant.os. Luiz Dominguei;, Anisio de Abreu, 
Elia~ Martins, Thomaz Ar.cioly, João Lopes, 
Ft·ancisco Sá. Fl>ederico Borges, Cooiho Lis· 
b-Oa. Ermirio Coutinho, Teixeira de Sá., 
Coelho Cintra, Joã.o Vieira, Pereira. de Lyra, 
Malaquias Gonçal-ves, Ma.rtiru Junior. Mo
reira. .Alves, Migael Pernambuco, Angelo 
;\eto. Jaymei Yilla.s-Boas. C..stl.'o Rebello, 
il!ílton, Tosta. 1'1anoet Caeta.no, Eugenio 
Tourinho, Paula. Guimarães, Vergne de .. 
Abreu, Leo"Vigildo Filgtteira.<1, ·Tolentino ·dos 
Santos, Eduardo Ramos, Ma.rcolino Moul':l, 
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.. 
. Ga.ldinó Loi'eto, ~Piillieiro. Junior, Torquato' encaioad9:a:;i~i_de ,fo~~~:deil:and~ .-de ·~i>res~n~ 
Morerra.. Herema. de Sá. Alcindõ. Guariaba.rá., tar cons1deraçoes de .caracter p olitico lleste. __ 

· Timotheo. da. Costa., FonseCa.::Portella.; Erfoo debate. ~eferio-s~ depois às obsérvaçõeS-Cqne 
· ·. Coelho; Agosrinho :Vidal; -Deoclêcia.no de .roi.-mule1· ª;!esp(}1t() , do mesmo assumpto; ·e 

SoU:za., Mayrink; Calogei,"as; Almeid& Gomes. n~t.'I. ~ccas1a._o S. Ex. a.ffirmou que eu· não hac 
João : !-uiz, .J.,uiz·. Det;ii, Gop.ça.lves Ramos, via feito outra cou~a. sinil.o consideraçõl:!s de · 
Ma.tta. M~cha.do; Rodolplio Pai:xão, Lama.rtine, ordem política.. ·.. . . . · · 
Lucas de Ba.rros; Fl'aneisco··crlicerio Carac-:. · · · · · ·· · ·:,,, 

· ciolo; :Xav1er r1o Va.lle, La.menh;i. Lins' Lauro O Sn.; S1ú-.Biti. dá. uin aparte • 
. _Müller, Guill1 ·zi e Victor ino Mont.eiro: . o SR. SEw:riELLO coRRÉ.\. .::.. '·s. ·Ex. r~uou 

. DeL'l'.am de comparecer: corn eaUSa :pa.rtlcl- •I~ Deputa.do pelo Pari que h a. v:ia feito um: 
pail3.._os_ Srs.· ·carlos de Novaes, Marcos .ie· ~1scu1-,,o sobre a. l_ei de_ forcas. Esse Deputado 

. ArauJO. Torres . Portugal, . . Tq;é i\fal'ia.no, ~ o obscuro.· ora~or q_ue se dirige · â da.· . 
H~rculano Ba.nd.e1ra, Juvericio de Aguiar. ra;i.ra. ·. · · · ·· 
E!lcl~des Malta, Amphilophio, João Dantas · Não sei si S. Ex. se esquéceu do.nome, ·mas 
Filho, . Osca.r Godoy. U1•bano Ma.1·coude5, ·Sei que fez.esta. observação d3. tribuna e não 

- . Ponce de Leon, Carvalho . .>toui'ão, Monteiro esta"D;do vreserite nesta occasião_ não pude, Sr. 
de Barros.Antero Botelho, Antoui1> Zacharias ?resi~en~;da.r uma. respo;;-ta. m--smo em apa.r-· 
Ol~veira Bl':!.gu.,Alil<edo' Ellis,. Urba.oo de Gon' teá iDJUStlça de S. Ex. O meu dis<:urso nã.ó foi 
vêa, Leoocio Corrê:1, Ma.r1.ins CoS!3. e Azevedo P:tiblicaclu ; ~ Diado do Con yresso deu apenas 
Sodré; e sem causa, <>s Srs. Pedl'O Cilermont oito ou dezlmlias sobre um longo discurso que 
João de Siqueira, Artbur Peixoto Felisbello p:•onuaciei ne,ta. Casa., o nobre DepinadÕ que 
F~eire,Ba::.-bo~a: Lima.,J?ronymo Monteiro. xa- fez ref~rei;.c1a a. es.te diS<?Ul';;O, po~co depois 
vier da S1l veira,Jrineu Macha.do Feh ppe· ca.r- d_as prune1ras pala yras que eu ha. ç1a. pronun
doso, Alves de Brito, &nesto B~zilio, &irros c1~0 retiro_u-se rio recinto; e não tendo ou-· 
Franco Junior , Bernardes Dias, Ca.mpolioa v~'1o este di~cu~ e a. ·.ordem de considera~ . 
:tugusto Clemen;ino, Nogueira Junior'. ç_oes qu;i_ e~ M:v1a formula.do ._ e não ~nM; -· 
Anhur Torres;Lmz Flaquer, Bueno de .A.n- l~do o Dia~'º do Cong,..esso,q_ue 'ta.mbem na.o as-~ 
dra.da, Cesal'io de Freita.s, Arth.ur Diederi· tl[_lha. pubt1cado ... S. Ex. nao podia com con
cksen, Francisco Alencastro e Rivadavia sc1enc1a. plen:i. fazer a. affirmação de que eu 

. Conêt1. · · me·há"ia demora.do na 1ribuna. perto de duas 

· o ~r. ·serzedeiio CoI•rêa ·.,.. 
Sr .,.Pre.sidente, julgo · àá. meu dever tomar 
a palavra para. formular algumas considera
ções a respeito do parecer da illustrada Com
missâo de llfarinha e Guerra ct.eota Ca.mara·· 

.referfnte ás. emendas que o digno Deputad~ 
llOr Pernambuco o Sr. Barbos:i. Lima; tfVe 
~ião de otlerecer ã. lei de forças rle terra. 
Seja-me. :permittido começar, Sr . P i:e.-idente, 
estas ligeiras observações. es:pera.ndo dos 
rnemb1•os da. .ma!oria que p61' acaso tenham 
de X'".$J?OncJer as considerações que nós,· da. 
oppos1ç;.to governa.menta.!, fazemos sotire a 
lei de fü1-ça. ·a attenção devida aos no~sos 
discursos, de modo que SS. EEx. se mante
nham no tem~oo. da justiça. f1tzendo api·ec!a
ções ex~tas e justificadas. Rêlir<>-me, Sr. PTe
sicente, ào di~curao que o illustre Dapotado 
pela Babla. CUJ" nome peco permissão para. 

longas horas, fazendo apenas um discurso ·de , 
Cll.l'acter JJOlitico. . . · · . : -

isr. P residente, quando disci;itia a lei da .' 
forças, realinente restabeleci!:. a. . verdadeira.- : 
inte!pretacM que . se devia. · dar ás pala TI~ : 
do 1llustr" Deputado por . Goya.z, ·quando·' 
S. Ex. declarou da tribuna. que a oppoi>ição 
parlamentar não ·Jtizia do as.sumpto campo' 
politico. . 

s. Ex. quiz afflrmar que a opposiçiio vota
ria a lei de for~as de accordo com os altos 
interessell p-0liticos, não olharil\ absoluta
mente para presumpções de ordem politica. 
pa.rtiilaria.. mas S. Ex. não quiz nunca dizer 
que estive;;se longe do seu espirita, tratan..; ' 
do-se de assumpto desta. ordem, como do espi
rito de todos aquelles . que. compartem com . 
S. ·sx. do mesmo ponto de vista., do ·mesmo: 
modo de vêr . o iutu.ito de fazer coosider&ções, 
de ordem politica que se prendam ·ao . 
a.."SUUlptO. . : . ; , 

Mas, Sr .Presidcmte. t:i.:z.endo, é certo, const::, 
O SR .. SEA:BrtA-Aincla. eun derações de ordem po!itica, me demorei ba.S-: 
O SR. SERZEDELt.o Coaru!l;.-. _ • fez nesta tante tempo nn.. trllluna :i. tratar das conni· · 

Cania.ra, respondendo aos dil!erentes oradoi:e:s. ções do exet'cito e S. Ex., no emta.nto, enfon- . 
que se occuparam da lei de forças de terra.. deu que dizer e mostra.r clara.mente a,os,; 

decl3.l'Cl1•, o Sr . Dr. Seabra... · 

o SR. .• SEiABRA-Jii estou ~n. cado . olhos do paiz . a desor:ganiza.Ção ·11a ·fot'Çií;' 
public.i ,mostra cl~ramente que nôs não ·temos 

- ·. O SR.. S:&~EDELLO CorutÊA...;.,S. :Ex:, no co..: o e1fectiv~em armas -votado o anno .pasrndo. 
·meço do seu .111scui>so; referiu-se ao modo:pe. e.: que ~era vot~do .este anno; .l\izer que os 

·· .. lo qual o nobre· Deputado por Goyaz, havi:i; .oomlhoes se ac1lam completament e desorga 
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.· ;.üiZicfos, que:lld:ifi~~~~t~s: ;;~idades·- ~ã.o ·oiie:_s.::;;.:1~~?~~: sr~: ú~ ~-:-Prudente' dtM~~aes ii·a..,: ·-~ 
·. A_ecem a·.~actica e · que fültn. ::rrmamento a0s t:i.sse do pC1i•err: ex:.ecuçiio a rê.elos eon~ractos • 

. coi·pos . do exercii:O, IJi~soaJe conA.1ções . ele rs>é (>Xercito em VêZ de ser de dez mil..h~ 
· .hygiene; si S:.E::f . . ~hou que t i'azei- que$t~s •meu::, n.ão $eria·· a:ciualmentc de cinco !nil ! ! 

de:;t:J.·ordem na tribuna. n:i. occasiiit1 em·que · ·. ' · .· . . · 
.se fücut.e .a. iei c.le .f. rÇa.public(l, é . fitzn só- O SR. M::LT,Q J;E'iC-0._m::.l wm.;ie,'.aoge •. 

. ineote considern~ües ·de ' ordi;m polit1i:a. ou ô 'Sn. : . Si::P.ZEDI~LO ·c,;itnf;Á ~· Nilo ser'< .. é'.a - · 
uiil~discursõ ~~rtiilarici~ en:t.'io.Sr: Presidente. · ·~poifa·~ O ncihfo !:c:'pul:tdo tem um.'espiritó 
1i.zre3.l!ilente mn discurso par~idario o .poli· cscl:frecido e sabe · q·u~· não . s~ Jüsti!ien. um 

· t1co. , · ·· · · · ·. - a.buso cflm . outl'o:abus~.- Si. o m:i.l vem ·de 

.o .. s.n.: SEABRA. ·;_ . . Eu não_ d!!'::e .. isto .: . ·lon·g-o. t.-into. m·ai~ . l~zão 'P:l.f:l. este Govetll\") 
. he1i1 racrecc1: da Patria • .acab;lndê.J o abuso. 

o SR. SERZF.DEl,LO CüP..T<E,\ ·- Si o Sr. Pre: ta.n.cc roais raz(:o p;tra q \Hl .. .:iquelles que se . 
Sidente me fizer a fln,eia. <lP. lll!ln<.11ll' h11;;ca.1· ú intit\J.la.111 OS COllSCl'Váfo1·es .da.. n epUb!íc:i., 

· Diario do Cõngre<so em qtie est;i. :puhlicudõ na ' c~ro. pram. a mesma. lei e cc.tceetn .ºs a.bu.sos_. si · 
integra o diõcurso r.e·v ·.: Ex .. a. Can:i3ra. ·se con- u:!o pót1rm. ~upprin~i1-cs de Taz. · · · · · 
.vencerá . d~ que V. Ex. disse isto na tri- E~tranho. Sr. Pre~i<!ente. qu<i a. >fe'3- não 
bun:i.. · · · · . .. · · · tivcs!;e mandado <Í i!1u~traúa. Comrnissão de 

·Feitas, Sr. Preoid<>nk ê;\as ligci1as obEer- ~Ia.1•inha e Guerra em~n,fas de c.'l.raeter tão 
vações, entt-o· .em algumas conside:a~Õf's a import.:rnte como :iqut>ll~s qu .. .t'o1·a.m formu- . 
'l'es:peiw do parecer que a Hlmirada Com- hi,clu.s pelo r.obre D!1'putado per Pernanibuco? 

: .~issiio de Marinba. e Guerl'a formulou sobre Elias 1lb:iam respeitó ·a.o moclc porque !e deve 
·u ma r1as en1ci1das a.pre~entnila.s à Cama!'a. ~OJDJ>o1· o ex:>rcito; cllas dixiam respi:ito a. 
11e10· nobre Deputado llOl' Pernambmo, es- urna. das r:ece~sid:ti!es · m.i.is palpitantes do 

, · ti.'anhando, <orno .i í fez S. Ex. da trii;una pair. em toco~ o~ tempos. maxirM na. actuo.li
:·:que a. presidencia. da Ca.mara não tives~e re - i!a.·!e. princi1ialnie:ne quando. V. Ex. sa.be . 

. ' tti~ttido as . outras emendas ap:·esem:.rlas nos se?-tõcs da Bahia, te1·mosexereíto.rnohili· 
.. pelo . mesmo . Deputado à. illu~trada · com- zad.o~ em :wma.. ... a.tiá~ em numero insignift- . 
m\s$..'\o de Marinha. e Guerra. p:i.r:i. que esta lca.nte j'ln.ra deb~!Jar a bord;1. ·de b;i.aàidos que 

· · ·~esse o seu parecer, muito c-spe-cm.lmente infestam aquelles seri.iies. · ·· · 
quando estas emendas impcn·tam com ·os pro- Tratam e;;t.-..s emendas de prover os meios, 

. cessos, com ·os meios de tornar uwa rea.li- de proviceocinl' sobre os processos. peles q11~es 
l\ade a lei tle . fo rça que Yamos \7 0tar . · 1 (> Got"eT'no .far:i com ~ue ~ lei votada nesta 

· De q~e serre,_ Sr. Pres.idem:e. ··votn:rmos \Casa seja uma rea.lido.·'..e. · e c~m que a l ei· 
·. uma lei determlnando · que o efüctwo Jo de !orcas e o S<!U eJiectlVO se,Jam filllmente 

exerciro seja (Je 20.000 .. homens. quando ~se cumpridos. · . · .. .. 
-etrecti>"o não é ele dez · nem de doze mil?\ Ma.is aind:i.. S1·. Pr~sidente: a. emenda do 
De que serve illndirmos n consciencia na.elo- nobt e Deputado tem uma gi.·ande importa.n
ll&l dizendo que temos um c·xcrcito perrna- eia porque el!D. ê a.inda. o cumprimmfo da· 
nent.e, srifficientemente organizado. em con- quillo que e~tá Dt\ Constituição r.e 24 de fe· 

. <liçõ~ . de là.7.er a defüfa.. cln n?ssa honra. em vereiro. Ellt1: indíca o_ meio pelo g.ual o Sr. 
condições de manter a m r.egr1dade d:i. Repu- Pre;::1dente u:i. Repullhca de•e · pur em ex
bHca, em condi<~ões de manter :i. ordem no r:cuçii.o :i. lei de con!'Cripção militar, lei que 

. interior, si realmente nas emergencias gro- que_ v . E~~- s111Je, foi votada pel:\ ·con.;:ti
ves por· que podeni passa.r o Jl3.iz , nós i·eco· rninte como -urna r1as neces-;id:tdes i rnperiosns 
nhecemos que est:i. lei é uma licção, que não de IIO$;;a hom·n. e de nos~a digni11ad0 e como 
temos esse elfectiYO, que estamo$ Jon:re de um dos rionte>s . essenciaes em que devem 
ter o numero de· praç«S que a. noss~t organi· assentar: o: tmnqt1illid~de e a pu:r. put.licas; 

· zaç-ão militar e:xige. é pelo contrario nós te- lei· de cciu~cdpçiio que tem · sido hoje lettr;i 
mos os corpos completamen(e desor;;-aniwuos mo1•ttl. e que roi lettra. mol·ta no teinpo do 
e de tal fórma que si o Goveruo d o Sr. Dr. i3)perio. cujos processos .de politie;1gem e de 
Prudente de Moraes,. que se intitula com p:i,rtidari.smo obst"ram que <·lia pudesse ser 
tanto aln,rde, com tanta basofia, o Govemo u mo. reálidc.de. . . 
da. lei, tratasse de cumpt·ir a lei; si o go- Foi coosugl'ada. na Constituiçiio :i. lei. do 
verno do Sr.Dr.Prudente de Moraes tratasse- sorteio. em emenda ahi consignada por um 

· de cumprir ~-fó d~s contractos e tr:J.tasse de grupo de militares. qlle rafam par.te da Con· 
ter um pouca mais d e consider;:tção com esses stituinte; com o intuito realmente nobre de 
J1omens que alistam-se nas fileiras, . e:om·o :levantar o nivel moi•J.l do exercito, de fazer 
intuito sagrado ele defender a. Patria, com· com que o exercito· sej:l. isl'O que o nobre . 

. ·um eerto numero de orim, sacríficaildo o. seu Depu ta.ao pela Ballill., reJo,tor da com.missão · 
l>em estar, sacrifica.ado os seU:> interesses, de '!\farinha e Guer1•a, decl:i.rou que duvl!l. sei• 
.s.-.qr i1lcanrlo o la.r . de ·suas fa~ia~; si o Go- l\ Nó.Ç<\o sob· ~nclej1-a, p11:ra. f.iz~~ com. que o .· 
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. . ::I~i~-; ~~;(~~;~- .ci~~: ··~~!19s · .~~;:-~;::.:~~té-:emb::3~ 1\~ coin~~ssão:d~ 6~~s .:,P~b\~~~> '.~ -
.. - _que :S"Jª·· a 'd.1.:;0tda1te naCion~l. ·<;0r.Jl';ri (le;1d:i h :i:':1filr:wt.•rh.rgo tem p0;· da Comrnis>ão . .<l!j,Or .. ;: .. 

na forca, -PiJli.hc.11 ~ . ~ .:. · . . _ · · ... · . . · ·. . 1 ç.~mentc>_. u que ª'·. <li:f'fe1·~;;té1 emend~'\s for- ·~ . 
!\. .. lei de ·conscr1pç·ao e d~ um~. · nec.essid;i.d<' i mul:l<las· a.e;~ · v:mci; .orça-meuios, sao .. con- · 

. i.mperêQ$(1, ·especiahncnt'<l neste ··~gfmen rc-·1 ~t;tntiêment~ remett idas <is difi.êremes com'inis
py.blic.t_llO tl!n, lJ,f.CCÍSa ~e1· ex?.c1;t:11J:i. pOl'QHe ;ifx·s. pai•:1_1p:e O;;.([tS for1mÜ•'ln OS. sem . ~:;.re- . 
sono <lia. t'!m..· que <) exercifo fi.w ·c1111s1.itui1[0 ceres e .do seio <ln~ · commiS;>i;e>. '. .(te: quo . Jlz · 
pelos cic!udiío's .. :vil.1iilO!l - c1t?,to1l~'s . ~1s. cr,!$se$.' ~ô. parte C:Onstaótein~rite •. J·enhv. :~-Obre- r.-aàti; uma..·· 
no. dia em q::i~ todos :os citladãos-.qualQ ti1>1:· qlle rias errienda.s ~m pal'ecer' "U.omorado ó-- ~~ta
seJi~ .a po:s1cao .~~uil.,q~e oc-~upem. d~•dc as ·lh;i.rlo a respeito . : · .· . · · -., 

:mais ·elo''~as . rrte ~ interiore~. w11~:·c::r . M3.S;" Sr . · ~residente, füi't:i .. "i =as ligeiras . 
. ·que ~eus · ftl hcs· e 1•rk s mrsmos podem ;.e .ohserva{'ües'. que y . E~- não levará~ mal,. 
alist.1.r e podem ser á'!ilotadcs ch:bn.ixo ~as · nem. · <te ce1•to, tom::u-ú c:Qmo iim· ata<tuc ao 

. o~dens àe \1m s~.n·gor! t ·) rit1 d1.: u:r: c1iho. l1 P.~se principio de ~ultoridade:· cine ·y-; El:.'·repre=· · ·. 
dia o rabo e O· sargento terJn n·1.1. soeieda1ie ·:i. s~nta nesta. cai leira .. . , - · . · . : 
import.a.acia o ? r:c~pei to riuc_ t"'eí!l Ú•;: p1wo$ 0 Sa .. ' PR.i::srnEl\;& _o :i.tfl.que é à. .autorl: . 
cultos da. . ·'.Eu1op,\. e. 11ue 1nfel1zmente l)O d d i · R · · to · · · · · 
nosso não te;~m. 1.4.poiado.,.) a e< o .egimen . 

Estraultei, Sr. Pre~klcnte. que v. Ex. t,l- O SR.. SEtmiuú.to Conr~.'Ea.-., •.. ·vou fo.i.cr 
>'e$$e commr,ttido a. falta. grn."e e :1ll:l.incnte .algumas ligeiras ob~ervaçiíes a resjietto· -
censul'1wel rle niio eirvic.r i. Comm'iss:io 'de do parecer sobt~ a. . emen1fa. que foi ma.is . 
)Iarillha. e Guerra es.sas <>mendàl<. 'P'U':l. que teli:z: que as outra.~. relativ:l. •t•) a1)gmento do · '.: 
ella. 'COll\ a. · SU:l. COJnlJetencia," o e> t udos es-· numero de :i,lumnos Õas eseohs tnfüt11.res. : · 
peci~es :õ()bte taes ali;umpto~. formllll\sse o Permitta.-me a. illust-re Commissão de :.1a:.::,-.. 
seu ;i.1recer a reoipeito <las rn~mas emendas. r inlla e GUt·rra que declare que dissinto. · 

·qu:i.ncio ellas ~n<:o!vem jntr:resse filo C>ltiita.1 :i.b3ol'utamentedo seu m()(lo ca 7él' a l'espeito 
para :i. RPpt1 blica.. e, pOP assim rlizer, C<'•05 ti- du a~sum;ito e <li5';irito t:i.mbém tlo modo cs.:: . 
. tuern _o melhor. . r>r~.:e:>so pei"'""qual se pos.m pecial por que ess!l. me.sim• c:unilliss.'io com.·. 
org:anll:a.1' um exet•c1to \!onveniente. .. ·b~teu o. emeod.l'»· npresenfacla ·pelo nobre · 

, .., Deputado por· Pernn.mbueo: 
O ~P.. c-Il.ESIDJ:::'\~~-?e~•o lic:en<;>a ao. nobt·e Diz. a ·Commis;lio de Marinlrn e GUet'ra. : 

Deputa.do pri.ra.interrompel~o e dedara:r.• que nne deve ~er r~Jelta.da. o. em cinda que eleva:~ · 
a '.'.-!esa .obedeccu a disposiç:i.o re<>ilnén t,,1.en- ., - · · d 
TiaJi·lo .it comini:;:oiio r esp!'!cti va a." eiiien•':i..ql!:i numt>ro de alumnos dns escolas milltai'cs · o 
cre:iva.ou :iugrnerih va. despem;· ils ·our.t':1s. 1.200 praçns·ri. 3:000 . .. -
emendos não t inh"m q;,io i~ :í. commi~~ã.o .. Primeiro. po1" injusta ·; não sei onc1e possa. _ 

· caber semelhante qua!H:icativo a respeito da 
respcc&n::i.. . emenda ilQ nobre Depufado· por Pe1•n;lmbuco . . 

O Sn.. s~:KZt·:ni::t.1.0 Co~n~:.\--0 que: tm!o~ O nobr-e Deputado por ·Perna.mouco vendo· 
nós subemos é · qut! :is iUffer~ntes ememlas e comprebendend.o ,que a loi de fürçns não G 
roriiml:.da.s aossnrios pro,iecto::' quP. s:io a.pre~ umu. renliila.de, que estamos todos os ano.os 
seo~1c.l:i.s, 'iio cons.l:L1:temente envi:via:; â~ rlit~ mtlndo n.nui wll' effoctivo p.1r;1 o exercite de 
fü1·elltes commis.;i'ies, par:i. que ella:: fori;m- ~>().000 ho"mens. mu.s q;ie reatrnente pão 
fom ~eus p:i.recere.• temos stnã.o d~z ou onze mii honwos. coui-

V. Ex . snbe qua c-stn.111C\s ~:n mn .:egimen orebendeµdo que .o Govet'no c-stil. faltando· it 
em qnc ;1;; commís:r;.,~ 1 er,m a mn~d nia i mpo:--. r.:: dos cor;tra.•:tos. mnnti:ndo ~ob b:i.ndlli 1•a uin 
t.a.ncia. S:io a.s <.-ornm i~üc:< qi1I'. 111):· a;;~im sem· 11nmer o de sold:l.d0$ que j à corupl~ta1•am . 
dizer. corril!;em a. <J?i!lião da. O\loar 3. : 1-f:o .o ~n tem~ ; '!)."l<>30 rM:.~r ~ Y. Ex. um dos 
·ellas qu-, J:,7.en•lo estudos esp~ci:•es. ol'ien.;. b:it:ühõtis que esta"'ª 11:1. Bahia e que a est.'l!l 
t.am a. Ca.mara )leios seus µarecertl:'. !toros estiL em C:tnudos. fu1~d,tdo em 1890, 

Entrega:- n. e:'JOO um as>umpto <lesr.e. ó1'clem on,1e .. si'o Govcn10 tr3tas~etle 'cumpr;r a lei, 
il.s discussi3es ma.isou menos turnu lrnr,sas tln.. nenlrnro sú Sllldo.do . fica.ria ne~::e ll;itall1ão. 
Cam:i.ra • . ús opiniú-s rmds ou me11os ,!e~eúon- porque tle.1891 'pn.ra. cá não ~e incluiu nesse 
tr11na.~ do:sditl't>re11tes deputados, s~m unq>hn• corpo nem mais umn :praç•.• ~Jlém àas qU:e 
rol, "<em uma opiniffo mais ou menos flm-1f1\ foram alistadas quan :o foi fo1•mado essij ba.- . 
menta'.!a., se·m ·um pareeer convea.icnteme11te ta1h:fo ; e tendo clecorrido muito mais de ~etc 
elaborado. proficientemente acld11zido. (\. Sl'. 1ui:i.o~. ~i o-Governo tro.tns;e ele rtspelta:r''r. · 
Pre~ideote. ·permí•t.a-me. V.Ex. :i. íra.üqll'!i'.a., C<:do;; contractos, nem um ro desses soldados 
é, io"icfar 'ne'.')ti. Gamara. uma pr:.ne 0Q'Ç'3.. que d(:V~rí;t cciotinuar· alisia.do . 11esse l.lll-talhão ; 
eu, b:i. ·longos annos Deputado,jnroais vi se::: v~wfo tudo isto o nobre Dep\1t n.<io ;it'opo7. que 
executaria nesta .(;.'\mura.. · _ o nurne!'O rlo:tlumnos ro,~ P,lev:;i.cto :~ 3 •. 000 • 
. . · O· que estou h!lbitllado a. \"et\ COnlO iilehi- ·:Foi . ·por consitleracões dessi Ol'ltelll, vendo 

· · brl) de-varias ccimmissões .11esl~'\C.ima.ra, como q ti.o o eltcctivo \[O exercito · i\:lo é ·um;i. . te.ali~ ,-
ci~~ ~nL n 
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da(le, que o~ ccirpüS do exercito cst_ão comple' -. ; Eu- desejaria qú'é : o illustrai!o relator do 
tamente desfalcados, __ -que o nob:-e-Deputudo parecer, __ ou-·q_ue o presidente.d:i. Commissã.o 
por· Pern!Lmbuco" form~lou a.. sua einenda, de Ma.doba e Guerra., o velho general. que 

' mandando elevar o numero de u.!umnos das crmhece 'tanto-adiscrplinac ·e a.orgaulzacão do 
Escola8 · Militares a 3:000, certo e se,!<llra noiso·ex:eréito. me dissessem onde está_injus-:: __ 
·de' oue o· Gbi;erilci tinha ·ahi ilia.is· uni meio tlçã. que a Coriimi;sãó enxégiiU: na emenda: 
parã. att'euder· as ·uecessid<\dos do nosso ex~ do honrado Deputado. a pont.o -de poder a.con-
ercito. _ - -s~lhar q_ ue ella. fosse recusada. pela Camà.ra. ~-

E aiii"dii. agor,1 :os factos que se passaram b SR. BEZERRIL FoxTE:\"ELL'E-lsso. -é que é 
·-na Escola Militar ' desta Capital, coaio os declamação. · --

factos que - se passaram oa E,c,,Ja Militar do 0 -SR. SERZEDELLO "toRytÊ.i. :- Segundo 
ceariÍ;, estã.o p1•ovanà.o -que -O __ Governo. póde, ponto : a emenda dev-e ser rejeitaa:i. a.inda, 
em dadas -emergencia.,:;, lançar n+ão dess~s porq_ ue se acha em <le;;proporção com 0 nosso 
moços ali.staoos nas· fileirns e fa7-er com que exercito. -
ellc;;, como simples praças. defendam a b•tn- Ora. Sr. Presidente. esta-_ segunda razoo. 
deira nacionàl, e mantenham a or-dem no in· formnl;via pela com missão. ~e firma na- ides. 
terior. - preconcebida em que es_t~ a me~ma Comrois_~ 

Este caso e e>entual, ma.s o nobre Depu- sil.o f1e que as escolas m 1l1tares S<to apenas n
tà.do por Pernambuco já _e:i;:p!ic!iu •lemorn.- veiros de of-fic1aes, S<i.o apenas dest10a.d>1s a 
damente, ne;;Sa trib1.tna. q:ie nem todos os prepa.1•arem oíliciaes. quando eu acabe~ de de· 
alumnos conseguem ser ?~c1~es. ~m grande mob.st1·ar que elfa.s niio_ prep:tram somente 
nU:mero_ de alumnos, smao ª.~mor -parte.! officiaes, pois poncos sao aquelt~s que che· 
detxa ae ser ofllc1al. As condiçoes pa.r·a ser ••am a ser officiaes e que grande e o numero 
otll.cial_são rigorosas; para sei· alfere:>-a.lumno ãe alumno~ que vão paJ.'a. os 1Hver_sos cor
é pr~1so te~ narla menos de dous anuo< de. pos do exercito. serem interiores e as vezes 
curso superror daquella escola., com appro· ~imples solllitdos._ · 
-vação plena em todas as di:fierentes matenas - Por consei.tuinte, Sr. Presidente, si ha: des
que co~stit~em ei;se curso. E_todos sabem proporção enr..1·e o aUfrmento que $0 quer e o 
c0~a sao rigoros~ ~~ est_udo, n8:s Escolas nosso q•:a<lro ele o!ficiaes, ha. tambem_com o 
M1ht:ires e como sao a.1flice1s as dlfl'e,•entes actual nu mero· de 1. 200 alumnos. 
sciencias que constitu~m os dous primeiro!\ Si 0 a1'glurieoto apresentado pela. illu~trada 
am~os do cu:i-so superJO! dessas escolas. de Commissâo fos:;e precedente, e!le teria. ap· 
moClo que mmto poucos sa.o a.quelles q?-e con- plicaçãó ao eITectivo de 1.200 alumnos. 

-- se~uem ter pleua.men~e e serem assim pre- Si i·ea.Imente a Commissü.o consídera ases-
mmdos com ~posto oe alferes·~lumno. _ colas militares como a uoica _fonte que ba 

MJlitos outros _conseguem ~1ra1• <J:penas o para pi·epa-rar o1ficiaes. para dar elia um certo 
curso da :pr1m~11·a. arma e sao obrigados a numero de mocos que.quando saiam da escola., 
ir p , ra as ~lei~R? serem sargentos. serem vii.o p:ira. os coi·pos ~erem oíliciae>.s ="ll bn.lternos 
cabos. serem Iurrte1~. a~speçaias, praç,as de e tambem superiDres, então -e e1I.:ctivo _de 
pret, aguard;indo. que naJa \·agapa.ra pode. l .200 n.lumn••S taml1em está. em despropor- · 
r~m ser pro~ov1dos, c~nforrne a,;~ comh- çii.o com n effectivo de> exercito. pois nós to
çoes estabe!eciaas na let oe promoç5-1es._que mos tl'es escol:ts militar~s: a do Ce:u•á, a do 
manda promover aos postos de olfic1aes !ur· Rio G!':i.nde do Sul e a. desta Capital. 
ríeis, sargentos, cabos, _.-_nspeçadn.~ e pl'a.ç:J.'! tle Por isso. à. cummi:>são. pa.ra ser cohereute 
pret ~ue tendo os requ~s1tos 1la lei. achem-se ciom 05 seu:;. prfacipfos. lle·na vir .:t. Camara. e 
arr~gtmentados nos (\1ve1·so~ corpo$ do ex- pedir, n;i.o só u,_ uituiouicão _do numero de 
erc1to. • . _ -- _ :ilurouos da esc(·la desta C;i.p\t:i.l, eonio a sup-

De m_orlo que, ve a 1llustrada. Comn:i1ssao pr~ssão das escolas uo Ce;;.r~i. e no Rio Gr::tode 
d<; Mi:rm1?a e Guerra •. a.s_ escolas_ ~tlitar~s do Sul. (.4-poüid.os.) . _ . 
na.o sao somen.te :um v1ve1ro rle o:ffic1aes. Si!.o Mas elltt não fez isto; ao eontrac10, doctl e 
tambem um -v1v~1ro p•n-a :preencher os clari)S obediente ã. vontat!e do Governo_ •. 
do no_;;so- exerctto e preenchei-os de !!lodo . - , • • - d 
conveniente, fornecendo-lhe solda.dos br10õos

1 
O Sr •• M.\LAQUIAS GONÇA.L\Eo-De accor o 

dignos, ma.is ou mênos llabílita.à.os, devota.- com o Go'7erno. 
dos e cheios de amor a Republica, ca:pazes de o Sn, SERZEDELLO Coan.f]A... a Commfa-
a defender com dignidade e altivez! são acceitcJu a ex1st•>ncia. •'as tres escolas e 

Injusta, por eoo.i;eguinte. Sr. i:>residente. m~ntev-e· nella~ 9, mesmo e1fectivo, vindo de
por que~ Qnal o car-acter de [uju~tiçtt que a.- pois, em t'd çao a emen•I" do nobre Deputa.do 
illnstrada. Cornmil<sã.o ele -~farinlu1 e Gu~r1·a por Pemttmbuco, 1hze1; qne _ella e~ta!-a em 
encOnt1'ou -- na pt·o:p0sta do nobrê De]_)utado desprop9rção ~rn o eJiectiYo tlo exercito. 
por Per_nambuco~. _ - Terceira razao. 
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··-
Realmeri~~i. n~o existisse. na. eommi'l>São leouüe:pllr uiais de uma vez·: ~nuo sido.hon- · -- _: 

de -Marinha. e· Guerra.. como presidente um ge· rado com a ·contian<;n. dos meus collégas. el!f -
neral, e si eu não contasse no .meio dd la comm~õões i'mp9rtan~es. co!Ilo a_ do· _orça- -

-illustres a.r.ni.gos, diria, Sr; Presidente, -que mento. Ma.s,lembran•o que fO! no.seio-do Ex-
.-esfa 'ter~eira. -razão. e umâ razãô de ênbo e1·cito que·eu a.prendi tudo o·que sei; é :natu- ,-. 
dê esquadra. . . · r:tl que, :i.pezar de .não 'fuzer parte hoje' dessa: 

Ell& _e à seguinte : _confraria os nobres co1'poraÇã.o,qüanrlo. veja.'fa.llar,-se nelle. sinta:. 
e elevados· intuito;; da.q uella.. ia:.tituição. · · o ·m('smo·ardôr e o ·mesmo ·enLhusia.s010 . que 

· ·O·nobre · Deputa<l.o. por Pernàmbuco; · que sernpr(! elle me_·de:::pertou e qae· lavre . so-. 
hontem . tão 'br.ilhimtement e oi:ciipou a. trí· lemne protesto contra. um documento- J>U~ · 
huna, mo;:trou ·com la.~ga. proficieocia,; em bllco qu~ não deyeria. ficar ~r~hivado n~s • 
pln'll.se energic..'l. e incisl va-,. o inconvemente _Ami aes, ~ q~e e~ mesm?. Pt:dm~ paro ~ao 

· .de seme!lla~te razão, : em um parecer .ele ser. arcln va.ao s1 acaso Jª nao _tivesse sido 
C0ffi~IÜS$:.ÍO, COffiID~SSãO . 'composta.· Q.e dignos J)U~!i~<11) .e COlloca.do_em ordem .do d.\a. , . 
e honrados ·1•epubl1canos, e "presentado no $1 nao fosse essa c1rcumsta.nc1a.; Sl'. ,. Pres1-
seio de uma Ca.mara r epublicana. . dente, eu pediria p:u-a. que esse parecer Yol-

Declarar que, a emenda contz·uria os ele- tasse ao seio da Commissão do :Marinha e 
va.U.os intuí tos· daquella instituic;-J.o... G-uei·ra. para que esta · reconsiderasse seme~ 

o SR. TrnornEo DA Cosr.\.-E' até a.bSurdo. lbante acto e não i:eri~se .c~da.dã~s .que. f~zem 
· · parte de . .uma. 1nst1tu1ç-~10 disl10ct1ss1ma.. 

O SR.. SERzEDELLO Corut:E:A - • ~ . é, ou; o V1poiados; apart~s i·epclidos. ) · 
·que eu ~1credito, . i:recipitação no .modo de . . 
·lavrar o p:u•ecer., ou. então ra.ha. de funda.- O Sa. B&1.EP..RlL FONTE?l.'ELÚ:-Diziiun que, 
mente, de ra.2ão conveniente; de motivos jus- qu~i;ido o soldado -não estava na. tarimba. es· 
titica.ti vos . pari:. , pedir · a condemnação da ta.vabebe•lo nn. venda. 
emendo.. Como poderia. vir ao cerebro tão bem O SR. SERZEDELLo · CoaRfu:~Eis, Sr. J?1•esi- . 
01•ga.nii:ado , como é o .do illustca.do l:ela.tor da. dente, d~trnioas as ditrerentes razões fo1·
Commissâo de . Marinb.:i. e Guerra, semelhante muladris . pela : commi~sã.o de .Ma.:rtu!Ja. e· 

. consideraÇão a:respeito da emenda. que o nobre Guerra, 11. resp~i to da ernend;i, do nobre Depu-
.,._ Deputado por Perna.m.buco apresent~u ~ · tildO po1· Pe:rnamb.uco. Esta ultima: ra.züo 

. «-Contra.Tia os nobres e elev1>.dos ·intuitos· me despert,n; ainda. neste :. momento, com a· . 
. daqueu.~· i,nstituição ! ! ! > permissiio · ·do nobre . Deputado pela Ba.hia 

(refe1·e-se ao Sr. Seabra). uma consideração: 
Mas; .contraria porque l .. zinlia rlecara.cter politíco, -:porque liátural
Que intuito mais-uobre. ma.is eleva.do. mais mente essa razão oberlece à. mesmo. serie de 

digno;· para. o nosso pai:z; ·do que ser soldado ~. idéas que dominou o · illustrado e llonrado 
· Que intuito ma.is elevad9, que glo.-ia. maior Sr. Ministr() da. Fa.zeada, quaodo-pa.~sou um 

para o cidadão bra:z;ileiro rlo que ser soldado teleg~amrna para o seu Estado na.tal, retiitívo 
lla.s horas ·de· amargura da: Patria para de·- ao general P ego Junior, noineado pelo Go- · 
J.'endel :i., tanto de .uma inva~o estl.':i.ngeira,. ve'Nlo da Rep'lblici. p;ira substituir inte-rina
tanto de uma. insurreição. tão rlesoladora e mente o general commn.ndante da Escola 
vergorihosa com.o a que se está dando no l\Iilitar, orn. ;\. !'rente de uma brigada. uos 
sertão da Ba.bía. ? . sertões rla Ba.bfa. 

Que missão-mais nobre para a soeieda.de Eu espero, nus considera ções que-vou (:1ze1', 
brar.ileira do que correr em. soccorro da Pa- merecel' desta vez os applausos do nobre 
trfa., qua.odo ell:~ neces:>ita., abandonando todo Presidente da illustrada. Commi.5são de Ma.'
o bem-estar, todos os c;arinbos que, por ac:i.so, rínha e Guerra, porque S. Ex. vest.e uma 
cada um pos:;a ter 1 . · · .. farda, é um general do exerci-to e. ma.is do . 
. Sr. :Pr.esi~ente. · onde se põde en_contrar de- 1 que e11, está. obrig3.dO.a defendei• a lloClra~e a·· 
tensores mais leaes da Patria. e da· Repulllicn. di:.!:o.ítladc de todos os seus collegas, espe~-· 
do que nesses moç0$ das escolas milita.res1 cia.lmente quando a. honra e. a dignidade 
Sim - Para mim nada. é tii.o nobre como ser desses collegas é assaltada pela in ju:>tiça, 
aolcl~do - nada honra. mn.is do que perten- -vi.lipelidiada de - modo· incon-veniente • .injus-
cer <~ E~scola Militar ! ! .. . · . . tiç<t e vilipendio que resvalam d.1. fard3. de<se 

. Eunao posso esquecer o que devo ao Ex- genera.lcpa:ra. cabir, atinai .de cont:.s sobre a. . 
ercito. o que àevo à. Escola Militar. pois ·que rarda. de todo o exercito. ·~ · 
foi neste estabelecimento que a.prendi.a. ama.r . Sr. Piest(lente, _causou-me · realm.en.te es- ·: 
·~ RepulJ!ica .'e .:• ·'defender a. minha. Patrla, ti'anheza o .· 'telegr.:tmma. do · illustra.do Mi- . 
. tendo sido l i que adquiri as po::cns luzes nbtrõ daF'3zend3. Ninguem ·tem :Por S; E~: · 
.qi1e possõo para. trata= de as~umptos desta maior.· estima· :pessoa.! do que eu, porque .. 
ordem e tomar 11 J.Jala.vra, .nos ,.mais dit~ tenho para· ·ciom · o Sr. Ministro da Fazenda. 

· . ficeis debates-em .~ma Camars t5<Ullustràda todos· os sentimentos de a.misa.c1e,' 8.prec;0 e- : : . 
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·co.11si.de. i·a. çi!.(),. por ~u<i..svi.1'tu .. <les .. Tenho .... 11.·1·"ª.··r·e.re> .. l ... is.t1ueci.rlo d. e qu~ e._1w.su. ª.obrig.aç.ã~.j:r corri · S: .ll:x:. tnolas a.s. c:_1risi<ie~a~cões ile urna imrttc•1 i:J,t.:J,ffil'.nte.-:w encontro .ta <.1.ITronti1. 1
11r1-

a.dmi1·ação ~incei:a. ,,n niodo dcdit'ado,' tii.o i:-·hh :~ um subm~üinaôo i'et1; e :.io rne>inO 
cheio <le >~<::rific_1os, cQm q\i:> ~.Ex. d;1·ü:-iu o_ ..tempu: <i ~im .colltlga., por um -t~embi·o do Go· 
Estado de S. Pauio,- ;1J1Jlira(:.ii.o .profonda ao! verno. para füe -fazer sentir que daqueUa 
modo so ln-n.l\cei!-.) com. íJ. ue souQe· ,~ençer . as . <ht ·, em deantc~ ·ou: a satisfa("rro se:ria dadi. a 

· ín·numera.s.difüculdt1tles que se ;:i;utoli1;LV:lt!i e~e. ge1;er~J •. ou_ elle, Mínistr:o · (!_a Guerra. 
ao ~eu G'o1'el'no. · · . .. . · . !HL<.• vooeno. contm ua.r. a faze1• parre de se-

. Mas, .iust~tLnente j)Orque tcnho. nnr s-. E:::. rn~l bante· Gove1·no sem deslustre par:.i. u. su;i. 
todn. e,;'t11 con~idera\'ão. justi•:~ ier'Íte Do!·au•· fard<; •. · . . · . . . ·. , 
acbo que S. Ex·. é uni .11011\em de bem:j u;;r.a- · Estou .venr1o que (l'Silencio que ;;s mi:ulias 
tnente porque ~1elto quti S. Ex: e 11m-• : €ss<:0~ cons~d:er<tçür:svr·oi;ocam ;oo~e:o da illustra.d_a 
repub[[c::anos que CilU~am vem'\ e eh·, vet· ne~êe Corti:n;::;;;.âo d::: ~-tarinba e Gu~rrtt e ·de t1>da·a. 
momento <10 luilo de D1•. Pn:.dent<; de :1Iur:i~s C<1mai·a é :i. prov;1 mai~ clai·:~ -_e evideute de 
e ao lado da.c11!eltes qu~. >e-i:itímhtm - n1n- q\\e -pa1·;i, esse "cto ci Sr. Ministro ifa G_u.erra. 
sern1dore> pr11g-res~ist:~s -· ,; que· eu venho uúo tem defesa; ainda ·mais - de que o hon
estra.:1ho.r o tele;;rarnrnu. de S. Ex., porque a 1·.i.rlo Ministro fa Guen-a n~o q11iz e não soube 
p:tla.vra. de S. l~X. tem \lm g;·ande DESO, ue~o CUJnI>tir O seu dever. 
devido a.o >e11 caractel', à. :;tia p0siçii.o; ao- s~n Sr_ Presidente, a telegr:i.mma. do Sr. Mi-. 
pa.ssaào, ao C":_rc:o rJl1i; exerce_ Sim.; est1·" nho ni~tro da Fa;,:enda a respeito do generaJPego 
que em r_ela~w a. um general u.o exe1>c)tü Junior I! uma ::!Ironta. um:i. injuria.. um vi-

. S. Ex. tr,·e~se_ p:t,sa<lo · pa.:·a o se.u .Est~do iipen;lío. r:a.s c~ntUções· em. que ~e a.eh& esse 

. natal ~~ telegra.mma que ere lll!lil !nJllSt1~-a. ~enern,l.no serYiÇO activo, .li"re ri_e toda Slls- · 
um vwpcn;J10 a lardc. que veste ~so·.~ ge- peita, jul'!ado e absolvido por seus pares. 
neral. O Sl'. Minist1·0 d,,_ Fa.zemia. entendeu ilever· 

1'.fos, Sr~ Preslde~te, a. pt'ova <le qne ~S-"f' apressa.dameote ded:u'a.r· ao Esta.do de São 
f!ene1·al uao mereeta do Dl'. B~:rnard1t11} de P;Lu!o q11e ·não lia via. o Gove1•no feito seme
Campos aquel!e tele,gramma., é que. te~do_si<lo !bante nomeação, d·•íxando entr·evei• nas en
es~e te~egr·3.mr:na. rnsuUu?::_n. o.ITeu~rv!> ao~ treliulms que o Governo ~eria i1;1,C,V.1iaz <le no
~1ws e a honra. dHq11elle i;ntl_1t~r, ~~té 110.1e •. t.a.l mea.1· commandaute da Escoln. Miutar o ~ene
e ~ a.mr1r que este tem a lhS=!pll.na, ~.()_ re~- -1·--t p,,.;t0 JU:nio1· ; que. dizer-seque o Governo 

. :peito que tem :>.. su:i. rarclo.: "ªl e O· c1wl am) lw. via feito ess:t nomeação. era uma calum.aia • 
.. com que procura ce,.car rndos o• seus :ictos o Governo não set'ia caO<•Z t!e razel·O- (,1pu:r..,. 
como.soldarlo, q:tie e:se fr'.ili~t1r. ta_~vez unico te-<.) - · 
no seto do ~xerc1to. na.o ''elU imme:•.i:ttament-; . . • . · · 

0 
· f; t 

iHm::irensa retalia~· de morlo ·enel'"\co fri- O Srr~'·rc·ro:·:.r~o 2-.Io:;-TF.IRo- que e a~ o 
santê. positiw, 0 luclibi·io que tini1t~Si·lci ati- e e.u ~C>~so a.fft.r~:i.1:, e. que o .gen~ru.l Pe~o 
rado sobro a. su, far·d:i. a~ ~e!lei·al por um Se· .Tumo1 e um nnlmi.r 10.ü. (:ipozados, aparte~.) 
cret:lrio de Estad.11. · ~ O Si-~. SERzBllEt,Lo Cnn.mh - .Dizem os 110-

Mas, Sr. Pl'e~iden'tc. ~í eu admi~·o ,o :1cto· bres. Deputa.dos que não é ~strt. a. trn.cluc~ii.a. 
elo generatP~go Jnn10r 11ão ''incloit.irnprensa Eu ·espe;·o:,12ue ss. EEx . ..-enlrnrn i~ tr1lrnna 
responder COl!l Elner~i:t. corno 1le<·h t\Lzd-o. 1h1' :\ ve»da·teira t!"1.~•iu1•ção U.e semelhante 
ao in;mlto qu.e lhe ha,·i:t :>'e.lo atirado. á por- tel~r;rammo.. . . 
qne o genP.r~I Peg-o Juni~r osth ai nd:i. ]JC<»l!J. ~ó pó.Jc lia>re1• uma. tr.:Ldnc<;ão --: ,, qu~ n 
clirlo de que o actua l Min1st1·0 da Gu<!r:·1~. o Guternn r1ii.0 ~urnn•Jio. conyr,ni•~nte u. sua. r•o
Sr. Machado Bitteocourt. é um s·ilrl~do que lttíc:L :: 11ome .. ç;io tio general Pego Junior'. 
pr~sa. comro 8. Ex .• a !Jnr1r:~ e os bJrd•vio.' ele M«~. Sr. Presideutc. o $.-. · Ministro da. 
general; ,:, :ri1>r-quc cst<'t p ·t·:-;na.di.Jo de qtl" o ::;.:i~rr;tdecl::i.rou qae in. ll.flministi·ar oe,ercito 
· ?\finistro d,i Gtierra no mesmo "dia. e1n ·que ,,s e o qu~ nós tortos.que vivemo~ a(]ni const:1n
fulha.s de~ta Capital plthl!cn·arn· !iem~ll'lante tcrnent~ lt pedir é que niio ~e faça polii:ica. 
telegramuw., lt~z ~entir u1J seu cotlega tl:-t. Fa- r!enLN do aic.~1·eito; é que nú.o.se intromewi. 
zenda. a incun1·eniencia, :\ imprurlencia º"~e- o e:1erciro nas agi taç<Jes pe.rtitJu.l'i<Js; é ~ue se 
meLha.ute telegramma; ú porque .,,,t,i. pe1·.rn:i.· o deixei no cumpriin\:nto sereno e caLmo rlos 

.. dido que o ~.IinistrJ tia Guert·a. ~en !>Up<'H.·for· sem deveres, nti. obedieticia aos ,poU.ere:; con
'hiera!·cllieo,ú nue:n está encarregado de fazer stit~tido-;. dentro da. lei. 
a •1cles·1 1h b.onra tio e~ercito, e qiie por-i,;so Por· cooscguintc, si o Ministro da Guer1·~ 

· responderii. digoamen te aos vilipendios íJ.Ue vinha. o.dm.ínismi.r, não seria. por motivo po-
lJ1e foram as~;•c:a.dos. . .. _ , . ... liWo qlle o Governo dei:rnrb de nomear o 

M:ts, S. Jlx. está pro!'ttn1lame1l+.o illudi•lo ! general Pe:o .Juafor. tanto· ow .. i.'> quanclo esse 
O Sr. Míni>i.ro da_ Guerm srnte-iie neste inri· ;;ene!·"l nito é político. ·.. . .. , 

.. men l~o, comn1odfüilente repoltre:i.do _na sua E1n relaçii.o an genc1·alPe:i'o .Junior, posso 
ca,de1ro.. de lltinish'o. esquecirlo 'rle seus 1le- dizei' sem medo de· contest:i.çã.o_ de um su sol-
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. SESSÃO ;EM. 27. iJE _JULHO DE 1897• 

d:i.rlo;cde urii_ só militar. q~e :i Ex~ torri jil'I- Vida. politfoa,senóo ãtê, ao co'rlt.1?ai·lo-.,unúol
mado" dUFa.nte toda ma '>'.ida militar, jnst.3.- íln.<lo que procura. levar ao excesso a díscl
metite pol' não ser J.lOlitico. nii.o qu"rer fa.ze1· pllnt!., :.t obedienci:l. its leis e regulamentos, o 
poli üca. (upoiatlas li o general Pego Jnn ior .:per: gl'mer •l. P.ego J11 ni or. sobre q Uem Jlesa ictua.1-
tence n.té·á escolP-. daquclles· que -~~~tenr!em ·mente e sem m·;ti."'o.Ea. opinfüo ·do . Governo 
qtte a obefüencra ·lo soidad.o é uma .obedien- i.nP-x:pl.i.ca~·el ~uspeita,não est,il sob pre5sãô de. 
eia passiv~; pertence á e:;col.a daqneiles qne nenl111ms a.mní>tia, -uâo 'está sob.-a pres5ão de 
entenciem·que· .o ·soldallo deve obedecer ce~.i- ·nenb um:i. denuaci<J.,: não esti sob.a pressão 
mente como automato. ó.s ordens do sen sn- dP.:nAnhum acto inconveniente. qll{3 tive>se· 
perior; JJCrtmfre á. escola.1.!:~quelle$ que enten- pmticad::,i; .. . . '. . ··'· . ·· .. · 
dem que as ot·d~ns do supe1·tm• execttt:un-se, O gener;.;.l . Pego .Junior. e um oficial do 
cumprem~>e, nii.o se discutem. exercito que foi in~u-mbido, como V. Ex:. sabe 

O Sr{. SE.\BKA- Doutrina· C)lll que V. E."'. e como· conhece o .paiz, (1e uma missão esoi-
concorda. ! · ril1o·~a no P~unâ, quando c~sse Estado i'ol 

. o Sct .. SERZEDE.rni C~P.RÊA- Nã.o; a. m\nh<\ ~;:b~:g~ Jlelos revoluciono.rios de o de se-
doutrina é a da ·constituição:-obedie11ci~ d~n-. ·-t .

0 
i 1 · lle~su, o_cta.smo. ou por smpeita, ou porque 

t -:V 1··ª e~- ., . . ,. ~ • tiv~sse commer.thló erro ele omcio, ou porque 
.fa~ ~ e~nera.l P~,,~ Jumot nao l'en,,.-. como· tives~e feito urna t·etirada i:1conveninetc, a 

eu-~ ~Ol~do-;-e ~o :.:.Ida.do,. ,, , _ verdade. é qrni o gcnero.l Pego -.Junior· foi 
.Log~. ª intei r>r ,taça~ do tel_~"ram_Ill~ ·1ª~ preso e mais tarde s:Jjeito. como general do 

:pode ser a de q11e n<io con~ rnh'" :1 1Jrde1.1 · . ·." ~ · n>ºb· , . . Tt · F · , · ·• :politica ~ nomeaÇ"uO ·de S. Ex. para o com- exerci "u, ·-· ~5, ,,i a.1.1e~ mi i ares. o1 _:;uJer"o 
mando da Escola. · ª. u:n procc~~o_ l_ongn.e d~morn.do e cntao de-

Qua.l a interpret~:ão pois a dül' ao ~ele- fon1.:.eu-se hubrlmente. dignamente, de modo 
g_t'.il.mma d.o illusti ado S.11nistro do raze~da, ~u1~-° conselbo nome~·~~ p:ll'a. se pronunciar 
srnão a aue venho de dai· ~iniio esta inni:- .o .. r_e ? ª?sump~o, Jul..,o~ o s~nl cu]pn. e o 
pretu.i·âo que 0 nobre Depu~~do iicil:J. Rai~ia rc::titmu ;;. plenitude da const~eraçao e da. 

. · · ~ · - . . . , .· , ~:. '; estima. de toúv:; os seus conc1du.d.u.os. 
c;hama de t.aducçao mmh.1, mas, ~1 e ... tnha, Nesr.a~ condiçõe- 0 "enera.l Pe~o Jun· 
e Me:r.ta.n~ uma trad.:-ic:ç;.i.o o~ pe d~ lett:r-a;. juhtdo'"petos seu~ p~es jul<·ado -mtr:r: 
é a tradu_cç~o.,.,.~os sen..,,timentos que d1ct:i.ram. me~ite: absolvi•1.o legalrnerne, ,í'eixou d~ s~r 
0 mesmo te.eº.~mma. - . 1 um susp~ito. rleixou de ter sobre a. sua farda 

O ~~- MA1'0!'t. Fl1LGENC10-0 que_ e ver_. .a mais leve nodoa, passou :i. ser· o que el'a . . 
dade e_ q.ue os. Jor.n:.1es cen~ur.aram. o \..T_.ov. erno l·u.m.es-u.rn omc1·a·! do exercito. 11igno, altl;-o, 
pelo 1a.cto. de supporem que esse illus~re cap<tzde desempenha.1· toda o qualquer com-
general tinha s1d? nomeado; e ~ora o mi~são que o governo <fa Republica lhe 

.
a.ccusa.m, e_ bem assim VV. EEx.., pelo facto do 

1 

q uizesse com u1eLter. · 
Governo nao nomeai-o. . , .- o Sn.. Co•l'.~ Jt.iZ'iXOP. d:i um a.JJarte. 

O <:;a. Seu.zEDELLO Cl)RR1':A•'- Nu-0 :. estc>u 0 s H - . 0 - . v , s 
~ccusaudo o GQve!'no porque ellc n5.o fez a , ., .~~· ~~Rl,vE ;L~,:nARES - empr~.º 
nomea.~:ão. Yisto como sel. q~e a nom~nçii.o dete~'1 • co,no f m ,e~ 111dor le~l ~o IJ<l:lZ, 
para o cargo de director da Escola ~li!itar e comu . um .. º~ffic _al a •11:em . nao -e po~e 
da livi:·e escolha do Governo· o que estou ~an_çar. e~ .'..o .. to '' men?1 falrn. em refaç,10 
estro.ohn.ndo e que 0 Sr. )liuistro d<.l. Fazenda as mst~1tu1çues que ~dop~amos desde o dia 15 
eutendes$e que essa nomeaçii.o era. um dcs- de nr~~embro. (A.pawdos.). • . 
douro p:1ra. o Governo e se apressasse a. dizer O SR. 8ERZEllllLY.o Comn:A-Sr. Presideate, 
(]Ue tal facto não se tinha. dilllo; que era ums. o _nrJb1•e Dcputaüo·por S .. Paulo que ac'l.ba 
ca.lumnh ·ainrmal·o. (Apoiados.) · de r;ie honrar _co~ o seu ap<J.rte, nã_? t~m 

Vem à tr!buna defen•1er esse distincto raza.q: ~m vrune1ro log:i.r porque nao .e a 
offici:.i.l de sernell.Jo.nte n.ggrc:0siio ir1sultuos:i.. 0~110s1ç;i.o quem Cl.mge 09ov~l"E-O; o Governo _ 
poi:qt1e n. Sr. Minbti·o 11a Gue1Ta. a quem n~o ~nda. a. reboque da OJJpos1cao; o_ G:<?_verno 
mcumbe dtfendei• os ~eus suborclinarlos a. n;io taz l!il.SO ahsolatamente das opmwes da 
quem incumbe zelar. o; bo1'ctaílos rie um'ge- opposic:;no; não dá o. m~nor irnportancia o.o 
neral do ~::::ercito, não soube ate estu. hora. no-so mocl.; de Yer; elle govern_n como eo
defender o. rrene1·al Peo-o Juniol'" nito soube tell1le. g<n·emo. com os seus arn.tgos, com 2.s 
cumprir o~:ais etemenf:i,.;o mcüs' pequenino, ~UU.:l o~iuiões, com :_:s sn~ illéas. . . · 
o mais insi"nificailte (tos seus deveres; Dep111s. a oppos1çao pot!m .Ler o drretto do 
(Apo:aaos e ;,,;, apàir.ulo.~.'j. · · . · co11~ide~ai- a;· uoh!ea~·ii.o do general Pego 

Repito: este telegrarn:mtt não o .rnerecirq J.unior wcouven1er1te .•. 
ri.lisóli.ito.ruc1itC:. o geaet:l.l Pego .Junior ; · e-• . O Sr:.. Cosn Ju:o;rnr:.-V. E~. t>stâ. \oçQ
nã·o o me1·ecia, porque, nao sendo politico, · herento_ Ankrionncnw conshlerava. o t,'ll· 
não fazendo, durante toda sua Yicla milit:u-, · neral insuspeito. 
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·.\:). sa> ·S~~~i.Lo . C~~~~~--A o-vpósi~o :;eneraLPegÓ Juoiol" é 9di~sa., itieon'\'eniente' ... 
. · pbdi3 c~1si.derar â ·oomeaçiio do general Pego Ulegal; não t!e justtfi.ca, · · ·.. . . . ·. 
Jw:p.01· -_ ~QlO incou-veníente.-.. . - · ·· " ·o Sa. Co.sT.-\ Jo:nott.:._Naopíri.ião de V.Ex., 

ó SR . SEl.U3R,1.~Porque a opposiçllo é op· ma.s ... niio, na. _opinião do. próprio: general · 
:postç~o : . .: ·... - . . . . :· Pego Junior.~: .. · - . ... ·:· : · ·: . 

. o<sn. 'cósi.~'Ju>\1.0R...;..Porque a oppo:;ição . o Sa. SERzE6Er.~o COR.RÊ . .\-:-· .A. nomea.<;ão 
· · · d do Sr. 1'r()mpowski, nú.o em ·caracter de e:!Ie_-

·e apan:o.aa a. · ·· · · ctitjdad.e, ·:ma.s em substituiçiro."::por certo es- . 
. . o Sr::.. 's~RZi::DETio Co1rn.t.c. :-m~~. ~nt-re paço tle' tempo; qua.ndo ·º regulamento d.a 
' julga.l'' que: a non1eação não'. era. a mais·con- escola prevê-q uaes eis substitutos do cgniman· 
venien.te por es~ oti aquelle moth·o e º· çle- 1 daute d:i escora.,' jµstamente .. nos impedimen. 
c!arar o Governo que é uma,. calum.nia o ~os. temporarios, nã.o ·se justifica . sinão pelo , . 
. 'dizer-se que clle· fez 'tal nomeação,"ha uma. Juiw d~fü.-voravel que subre o gcnernl Pego_ 
grande dil!ei:_ença,~ No s~g~ndo C<lJSO _h.~· uma. j Ju. riior errad1,1.!hente teín· S.~ .Ex •. o· S:r. Miais- . 
a.:lfronta,-.e na.o teet:n o diretto de a.ss1m .pro- ·tro .da F'azeuifa.~· ·- . . · · 

. · .ceder~ os_P.ecialme.rite: para. ~otn officia.es do "o. SR. Cos1'.-1.. Ju~ioit - · Ta.n.tó não houve 
; "· e.:.:.er~tto, :1.quelles 'QUE'. ·,esfao encai~:W,~s f p_reterição, que o general Pego Junior não se 

esp~_malmente de. ndmin,s&rar . o prop1 lJ ex- , j ul•"(lU o1Iendldo. . · · 
erc1tD, de zelar a honra do exercito-o Pre· 1 ·º · · · 
sidente da. Republica. e o Ministro da. Guerra. O Sn.. SEi~zEol!Lr.o Con.aEA - Jà q_ue a 

O Gover no estava obriga.lo moral.mente, maioria govoi·na.mental concorda. que o t ele· 
si considera.v;.l. essa nomea.ção um desdoii.l·o grJmma. do Ministro da. Faze.oda. foi inconve
-para si. a s:ijeitar o generu.l Pego Junior a níen.te; jti que concorda que o general Pego 
um conselho de guerra, -para que esse gem1•s.[ J tin io:r é o:fficial tJUe podia. comwanda.r a 
se justificasse. ~e deiend~~e, ou então,-:fü>se E~cola Milimr. que .devia mesmo. comman-· 
em virtude de condemaação afüst3.do tia ecti: da.l·a. eu me retirarei da. tribllllA; fazendo 

· 'fidade. · · · · · . · umtt u ltuna. consideração. . 
. Estimo bastante que este deba.t<" tenha: for- 1 O Go•eruo do· S1·. Pmdente '.de Moraes 

necido o ensejo :pn.ra que membros re$pei- não pou[a. a.bSolutamente. ser solídario com o . 
. ta.veis <la maioria goverurmental que com .. ~tele.,"T~mma do seu secretario da Faz.inda a 
tanta dedicação, com ta.o to carinho, apoiam o l ·res_pe1_to do,gec.eral Pego Junior, e não podia, 
GoV"erno, dessem a sua; oplniii.o a. respeito do l pol" éSt..1. conslderaçíio: emquanto o gene1'1ll 
general Pego Ju11i_or, de modo a ficar evi- PegQ luni.or foi suj~i.to a :processo regula.-r e 
dencia<lo que, na opinião da propria maioria.. absolvitlo pelo;; seus pares; emquanto o ge· 
o :,?enera.l Pego Junior é ofücia.J. que nü.o e: nera.t Pego Junior eu tendeu .de seu dever, 
suspeito ; alth-o, digno ·e -zeloso ·dp.> creflitos , .durante uma l:u-:,.-a phase da. revolta, ohede
do exercit.o, merece a. maior consirle1·açã.o, e, cer ;i, <i.Utot'irlade do Presidente da Republica., 
que, .. por conseguinte. está. nus cóndiçues rle. o :Ma.rechut Floria110 Pei.:ir.:oto ; eznquanto 
clesempeoll.ar qualquer.commia.~il.o de que s~ja ·o . gen~r-.il Pego_ J_unfol'.,· i·etir:mJ.~-se. do 
encarrega.elo pelo Govel'UO ;.e lll'3.iS que. sep·lo l'a.ra.ua, dean i,e das foro,:as revol uczonarras 
assim, o Ministro da .. F:i.zend.a l'oi realmente .. qu~ in\7a·l fo.m o E,;tado, entend1:u rtca.r llrme 
<1e umainconveniencla. de unia. prec:i_pitaç-~o : nli sua po~ir;ãu e não SCl b:i.n·léar. p;1ra o lado 

. difn_cíl ele co:nprelu.mdei:. ( Nao .ái-iJiarlos ; 1 dos revoltos~s ; o l?overno do Sr. Prudente 
apoia.dos.) .. . · l de Mo1-:ies n<tO pod1a.coosiderar esse general 

S. Ex. não podia ver na. nomea.Ç:í.o deste ;suspeite P11.ra: e~erccr qu.1lquer commis.iào , 
general pR.ra comrnanila.nte tia. Escola. Mi- ; p urq ue ;_e~s& . Governo, collfo1•me os coHegas · 
litar nem calurniliá; . nem ·explora.cão par- : sa.bi:m, · (l.C(lb3. de premiar com po~tos supe
t idaría., COIDO •lisse em seu telegramma.. · l riorns c1• ~'1larda. nacional cbt:fes revoltosos, 

E ni1o podia, ba>er ca.lurnnin. porque o ge- : dos rou.is for tes, clus rn.ais decididos; e dos 
nel".ü Pego Junior é general do quadro do.· mais comprome&tidos na revolta. de 6 de se-
e:lfectivo do e:s:ercito, lente da.Escola Milit.3.r, f tembro. · .. 
e e$tà na .plenitude • de tod>rs ;;is . ga1·antio.s 1 Estranho, pois; do alto desta. tribuna que 
que o seu título de lente, q1,le a sua tu.rda. 1.ern rela.Çâo a. chefes civi~_ qué estiveram oi\ 

. de ge.oer~11lle ínvestem. ·. · ) revo.lta, . que tomaram .arma.s contra o Podel' 
- Mas, ~'inda ao g·eneral Pégo Junior cv..bi;; · con:otituido, que · luta.raro, que agenciaram 
1·ealmente. a substituição interina. do· Sr. guei-r:íl!Jeii•os, que se bater·q,m ooin autla.cia: e 

· c'omma.nnante d:t Escola .Militar, .afastado COOJ. '' d13nodo~ que. ilwa.d1:ram: Esto.dos, o Go-
. - pa.ra .comllla.nda.r a brig11.da que segu íu pai-a .. ve1•no os _galardoe com postos n3. ·milícia ci- . 

a. Bahia. · . . .· · ·. , vi.ca., esquecendo-se, e11treU1.nto, de faier, ·en- .. 
, .A nomear;ão:do Sr. Troropo11·s1ü para cOm· f tr-ar pa.i a'_os .quafu:o.; da: mi.\rin tw. e do exer
mv.ndante (\aq_ueUa c$cola, com pretel'il,;(i,o do i~ito · os ollici<i-es amnistiados IJ.Ue tomat'll.m 

.. . ' ··.• ' . ' - . 
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- --parte. na re-v:olta..-(1lfüíio ~em, mi~~to ben~. O tuido pelo ~ officiat m~is grâduãdo, ». diz _o_ 
-01·ador e muito comprimemádo •• ) .- - - J'espectivo regulamento. -- · 

Pergunta-se: como. se deve entender esta 
O Su• .. i\Icllo Rego - De1ido aos disposiçã.o: e o_ oiI:icial mais graduado do 

:·meus incommodos de saurie, nil.6 :pretendia. quadro adinio.i:itrati vo_ ou ;- do, quadro - do.,. 
'-tomar hoje parte · no-presente debate. reser- cen te ? - _ - -_- : -
va.ndo alg-u.mas consideracões que tinha. a o sn._ HllNP.IQ.UE. v.u.tA.DAR.Es...:.ne t.odõ; 

- fa;z:er sobre a. ma ter ia. _ para. a. Si: discussão. 
O di~curso, porem, pronunciado hontern - O Sn... Meno REGO-Bem; e foi em virtude· 

JJelo Iioore Deputa,lo -de Pernambu. o, de- desta disPQsição que o - Sr. general .Pego
moveu-me deste intento. assumiu-o commando da Esco1a,-e não· por· 

O fiual desse discurso, Sl'. Presidente. nvrneação que tiYesse recebido; de -on.Je _se 
:mpressionou-me. · · - vê que nenhuma razão tem o nol)re Deputado 
. o nobre Deputado, declarou, ·com -aque\le do Pará, para dizer q_ue o telegramma do 
··tom convicto com que co~tum:a p~onuncial'-se: Sr. Ministro da Fazenda. envolve uwa offensa. 
nesta eis~. que 0 actual chefe do Esta.do, que abrange a todos. os militares e a mim· 
estava. tora da lei, pelos motivos que pro- tambem. a. quem .o -'nobre· Deputado pouco 
curou expor. antes havia. a.cclamado cabo de esquadra ... 

Comprehende V. Ex.· a grrinde responsa- O Sa SER.~DELLO CoP.J?.E,\ - Não apoiado-
_bilidade que recahe sa!lre a.quelles que, apoi- Eu •1isse que s. Ex. era um general muito 
ando um governo considerado !ora. da lei, se di;;tincto. 
não a.pressam a npui-ar os füctos ar;:-uid,,s O Sr.. MELW REGO - ... sim. acclamou-me 
que serviram de base para. a condemuação, cabo de e~quadra~ Mas o nobre Deputado, 
e , no caso de recoul1ecer-lhes a procedencia, com.o dizia. i1ii.o tem razão na sua argumen- _, 
retil'ar o seu apoi<'.I a.o Governo_ ou ma.ntel·o taçiüi. que pecca pela ba.se. O Sr •. genera.L 
no caso das arguicões ca.pitnla.das pela opposi· Pe''º Junior não foi nomeado commandan:te 
ção n[o terem fundamento justo; da "Escola 

Em <nú. _11ora. porém, venho cumprir este - ~ , - ,, - . ·_ -
intento, tendo de substituir na tribuna uíll \ O Sn.. H .. ?-\1.UQ~ v At:.LADARE~ -C~e10 que 
dos ma.is not:i.veis oradores da Gamara, cu.ia na sua o~dem do •ha o.General Gir~rd ~eclara 
palavra. eloquente 0 vilJrante impressiona que passava o commando ao S1. 0 eneral 
sernpre e :::.rra.sta. quem a ouve. Pego Jumor por_ ordem do Governo~ _ .. . -. -

Peço, entretanto, ã. Casa, que ponha de O SR. MELT.o REGO -Em todo o ca.so não 
parte a. eloquenci3. e os rasgos oratorios e houve nomea~ão ; esttl. é a questiio_ .. . 
<ittenda sõmente ao raciocínio calmo. Admitto, porém. a hypothese, dessD. ordem 

Antes, uorém,de desempenhar-me do dever, r1o Govern?· Assim devia ser, desde que elle 
como membro d& Commissli.ode Ma.rinh:i. e e;~ o mms gra~uado: O caso agora_ e ou_tro.
Guerra. de mauífe~t..·v·-me so•ire as emendas Na.o scindo o lmped1mento do general G1-
apresen'.ta.c1as, não po . .;:,;~ deixar de tomar ern 1·ard tão -pMsa.geiro como parecia, .pod_endo 
consúleraçlio o díscurso do nobre Depu;:ado elle _demorar-se por longo temp~ no serya.? da 
do Pal:'á, _que foi exch:isivamente politico, Bahia, ent~nd~u o Governo,_ nao de~1ttil-o, 
:i.pezar ele s. Ex- se ter molesta.do com 0 por.que seria impor-lhe urna :peno. '.1ªº ?1e
nobre Deputado da Bahia., por haver este no- rec1da •. mas d:u~~lh~ um substituto ;nterm~, 
ta.do que s. Ex. no seu primeiro discurso q~e cn~dasse pr10c1palmente da. J?.~r,e a.dm1· 
mais se occupou com a política do -que com a n:st;r~t1va, sem accumula.r funcçoes doce~tes 
materia em discus~ão. drvidmdo com. ellas as suas preoccupaçoes. 

P1•incipiarei pela questão Pego. declal'a.ndo O Sa. HEi'.'R.IQUE VALL.u>ARES-Infüngindo 
antes de tudo que. por me repugnarem as o art 14.6, do regulamea.to. 
questões politicDs,. não a~ompa.aharei o nobre 0 Sii._ MELLO REGO _ Vamos -v'er . 
Deputa.do nas coos1deraçoes a qu~ se entregou,! · .. 
aprecia.nd,, o procedimento do Sr. Ministro da - « Ari. 145- O commnudante do. Escola sera 

· Fa.zenrla; este, tii se julgar na obrigação de substituído ern seus Jegltimos · impedimento~ 
justificar-se. que o .taça. pi:<lo ofilcial mais gradua.do. r1entre os emJ)re· 

Sr. Presidente, o i1essoa.l da Escola Militar g::i.d~s da. e~cola. Nos_impedimentos fortuitos, 
divide-se em pessoal <locentee :11lministratívo. porem, sera. subst1tu1do; 
O generll.L P~go, como todos os lente,;, per- !•, na congregação.:pelo lente mais antigo; 
ten~e ao pessJal docente; o díructur e os <le- 2•, no conselho escvlar, pelo professor ma.is 
ma1s.~mpre1,':ul.os pe1'tencem a.o quadr'O aclml- antigo; 
Distrativo. D.,u-se, I1iio digo vaga, mas au- 3", nos conselhos de instrueção, ·de disci
sencfa do coi.nmamlaute-da escola, o qual nDs plina. o ece>oomicn, pelo membro mais -gm
seus_legitimos impedimentos deve ser substi- dua.do:>. · 
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; : ' .•• Co;rio ~e vê, o caso occorreute nií.Ó esti pre;,. .·. Esta. quest.to; Sr - '.[!residente, não íem •(\ 
· - vfato em n~n.li uma das hypotheses.:· iinportand:;i. politi•~<\ que se _lhe terá que· 

O SP... HESRJQ'JE VALL.,.D.-\P.E> - ·A última ·1·ido t:lat·. · ·. · 
parte · cio :1rtigL• refere -~e até ao c:i.so de ur- O :s~.· SEtt7.EDELLO Coiu!i:.i.: d~~ uin .aiiarte . . 

: ... geocfa~ (T•·oca.,;i-sB ouiros ·aparip . .) · . : · :O Sr~·~ M~LLO R:r::Go....: .. , não t_em fal impor·. 
·o SP.. M~LLO Rr.:Go-Po1· e:::fo Córma, Sr. Pre- ~\~d;i, . Quanto :1 escollla do no111eado. o Go-

. sidente. com 'U:'llí\. porçã.o de dis,_:UJ'SO~ p:i.ral'. ve1•110 exerceu uma a.iti-ibui·;ão cjue a-leí .. lhe . 
. ;:.le!os, níl.o.. JlQ~so continuar; serei !'o1·.;:n.;lo <> ·conle!'e, no que a Camo.ra naifa tem que ver; 

... ' .. : sen"t3.-.:·m~- r_Snn.m os t y~11.pa,i:cs. O:Sr. Prcsi- O con&i·~rio set'f& o p:irlamenta1i:m10_ ·.in~ 
_:· de;i.te recfo112a at:e>1ção.) , üuindo. p~la d 1sc_u.ssão, nos actos de . pura 

" " .. . Para ovita.!' essa. >ariedo..ie de pre:;identes, compeienci:?. <lo Govci·no. (~lpartcs. ) . 
qu.-ndo pelo regula.meato :u; funcções da~t~s 1 CenSlll'Oll tatn be:n o· nobc·e DClputado a. 
devem ficar concentral!as cm uma só miio. o Me.>•i l'Ol' não ter no corre1· dest.'I clis<:iussão, 
rem.i>dJo ·aconselh~do era :i. nome;i~:°!..') de urn su bmett ido. a c:-;ame-da Com·missão siníio :i. 
commanc;lan~ , c:ti.?, _peh r azão· J!i t<\ ; é in· eméod;,:.. que al!gment<i o nume1·0 de alumnos 
terino, ma.s com. i;odos os p::i·Jeres do e.n1:1ct: ~-º· e n.âo as out:-as ; e a. Ca.m,ú-a vil! o calor com 
(Apn;·le.~. J · . · · (1 ue o nobre [leput.:i.do affirmou que foi sem -

::li a.s.~im nã.o f<>~e,ser ia. ex:cu;:i.do () r.rt. 41: pi-e •~ }Jt-atitr. !!eg uid:i. contra.da á delibet'll· 
4:0 comman\!ant~ da E~' ol:L ~ a. nrimeira :>u- çJ.o :.i.gora U>:u:tdi!.. 
torida..ie ·do e,,,t;·,belecimento, suás ordens são 0 e: e · · ,. --~- S r:R7.E.DELLO_ ORJU::."'- Q(l. UU1. a.1:m.r•e. tel'minantes, ek., etc.» 

Não uós percamos, porém, nesta. questií.o. e 1) Sr~ . :\lEr.w 'REGO-:-"i"iio pon!lo em duvida 
nem '1ella. ti-atou o nob•e Deput.ario tio Pa::-ii . o que assegura o nob:·c Deputado, mas queira. 

0 facto e cst.e: O ::;r. ~eneral Pc110 .Ju n•cr OU'fh• O que diz O Regimento D. 1·espe ito. 
não !oi nomeado cornma.udautc: d:i. Esr;o!a. Mi - O .. Sn..F1:.i.1'c1sco GLJ·~EP..10-·:Em que ca:pj- . 
. lita.r. · ·~ · mto~ · 

·O SR.. SEl':7.El>ELLO Co1rnt.\.....;. E11t~ 1' V, E::c.· O SR. MELLO REG0-C1qútttlo X : Modo de 
· achai Si o Govc,1·no niío tive,:sc :iomeado o tl~l(úeYar; art. 122. Conipa.re V. E1c:; o que 
St·. Pego, era uma c11.lumnla ?. <li>S põe o Regimento com o procedimento da. 

"OSa. ~1EtT.l> Rm;o - ;\à·:) e.::mheço ns termos· Mesa. 
d"' p~rgunm fe!.ta. ao $r. Mini:>tro da F:t- <( Art: !22. Kz. segund:i discuosio r1eba.ter· 
ZClnrla. nem os ::notívos ou~ o lern1"dffi a dar se-li:\ cada a1•tigude projecto de per si , qtre~ 

· · actu~ll:i. resposta - · · rc~cndo-se :is emend..a.s q lle oceorrem, a s 
o SR. SERU:oELLo Cor:Rl~ . .l - E!l.tilo c 0mo quaes Hdns na Mesa. fl<õlO lº Secreta.rio, e 

ha rle defender .u Governo~ · send<i :i.po inda.~ P•ll' cinco Deput:1.•los. se1·ão 
O SR. ~·'ELT ,, RE.:;n. _ 1\:io e;;tou clefcn- p;istas e:n discussão com o artigo a. que se 

JVJ A reterir em . 
dendo ninguem. ("\partes .) Que~o só mosm:.r {( .i>rt . 123. DiscutiGO> e vota.dos todos os 
qu() qualquer q\ie sej'.l a ímp:-es:;:lo q11e ;l ::.:es- arti!!OS do pl·Qiecto, potlerâ. qualquer Depu
]>oSta do Minim·o pos:;a ter p!'O'.luzido n.:> anlll!o ~dô. mandar â. Me,,"ll. mais :.:.lgum ou n.iguns 
do nobre . Depnta•lo, que a e:ivenenott (elll.· artigos additivos, com eroenJ u.s, os quaes. 
I>rego o termo sem o int uito de oüendi>r) seu,1o a poia·los, como ~tas, entram logo 
com :i. habilidade de q'.le r'.i~p;:;e, que t.emos wão.;; juntos em d íseussão. . 
nó> outro:; mitifa.res de nos uarmos po:.-- in· ...... · ....... .. .. .... ... . _ •.• ••• ••. • •• •. •• 
jm-iados, maxi_m~ quan

1
do não posso a~~ittir « Art. 125. Jul::!:ada. Hnc1a. a. ~egunda dis~ 

· qur; o, Sr. !l!tms_tr9 ' ·~ Fu.1.i:md:l lles.e .t:tl cusslo. o Pi'~iderlte po1'il. n. votos, ~i o .pro
resposta. com a 1ntenr;a-0 de o.ll'enrbr ao ge· ,iccto deve p'.\;;s.. ... 1· a. tel'eeira discussão ; e: 
neral Pego Junior? · 1 di~ci·\indo-se pela negatíYa, fica1·á o projecto 

O SR. H::::.:a.rQi:; ": l' AU,ADAtcE~_;_E'. que . o r~Jeittu\o. . 
Ministro não julga o gene1·1ll Pego com as « P...r·t . 125. Antes ela. te:rceira. disctissiio, 
,iualidades necessarü\S :rmro. o c:i.rgo. scl';J, D proj ecto remettíi:lo tL Commissã.o com as 

o sr~: i\iELLo I!Eco-N<i~ é est:i. ;,. conclu- emen 1la:; (J.pprov~das, pata r ed_igil·as t1e novo, 
. sü.o, não a. ad.mi:tf>. .,. confo1-me o vencido. » -

O nolJre D(!put~do não fórm:i. melh1Jr c:Jn- o Sr.. SimzEDELLo Co1mF:A-Na<ltl: · distv 
.. ~ito, não faz 1uais just.i<.'n. do , que· eu a.o itlll p:'>r 01•a nppUeà1;iio ao caso. . ... 

gc11cral-Pego_, c11jo etiraccer a.p~·ec• • 1 • (T~?~"m- · o :'n. F1· .\.~ci.;Jco GL1cEtt10~ O 1Íob1.e Depu
se 11pa~t~s . ) N<t-1~1; bemos gual o lmHfa.mtmto da t..i<l(l e~t:t•~n1 su.llida. . 
. P<!i·:mnta. e, pm·i ;mtCI. nu.o podemos ·saber que ' ' · · : 
ra.7.ão teve O Millist l 'll :P<\l~ re>{JOOdo;· como 0 Si~: JL'Lro .S.,NTos---E' o · art; · 122 coin.-

.. fe7. . tApartC$.) binado corá o 1::;1. · 
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· · . o Srt. MELLO REGo-Diz o art.'131. (Lê.)., \ .sr; Presidente, 3. coqimis;;ão sent~u~se em- · 
. Ifa en .... ano não é este é outro . . · . . . baroca.da_ pa.ra. ·dar ~a~ecer ~ esse respeito; . 

• _ - . ~". '. · ' - T • ·nem porlia e!la adrn1tt1r a emenda ·do nobre · 
_ U:\r $R. _Dr;rcT.-1.no-Estou vendcrque V_.Ex, Deputa.do, porque, .sendo.matc1·ia. de-ca.racter · · 

na;o 5Ue9!Hra · . _ · - . - ' , · permanente;· nã.o deve fuier pa.rte de uaià 

,... 

· O S;~· •. Mer.Lo n:Eco-'Ha o al•i. ~ 12$; que· li•· ki ann uali alem de que. penso qu.~ todo e ·. 
o qual m:i.nda. que ai; emendas np:·esenta.d~~' -quzlquei: tn.b:i.lho ela._, Cama.1-a. que nao ~nha 
em .-2~ :cdisens:;ã.o seja.m.discut!da;; e.votidn~ pol! ba~e uma a.lteraça.o rrofunda na. lei da:. 
conjúnctAmeoté com o _p-rnJet.:t<?, · ehifo: i.e- coa~ripç~~- não aproyeitari. · . . · .. • 

.. commenda que sobre el!:i.s· s~Ja ouvi~aa Com· · E pre~1~~ t ::r om. •psta que essa lei foi. vo~, .::;. -
missão. · . · · fada no regtruen p~do, · quando o governo -,_ 

.. central esr.endia. a sua acção até os oontos .· 
O SR~ SERZIIDELLO CoimÊA- 0 qué é certo ê ro:?.is remotos.do imporio por· meio dos seus 

que V. ·Ex. riã.o encontra.. deleg<idos na.:; províncias. . 
·O SR: MP.LLO REGo- M::.8 Qn:U ·e· a outra Quüo meio pra.tico, hoje. r!e e..~ecutaMe 

disposição 1 V. Ex. cite, si é eapu.z. (A.pai·!e:· cs::.i. Jei nos condns· da. Republica, no interior·· 
e ri:<os). · • . · Ide Minas, por exemplo ~ . · . · 

o Sn.. SEtt7.1mE1.w con.n.fa.-Si v . Ex. ' quc Paraq!le IJerdei;·se .~mpo; íncl~nd~ em . 
veiu r efut;,1· 0 meu d i,;cur::o :c.iio encontrou, leis prov1sor1as d1i'pcs;ç~s ·que ·nao hao de 
como hei ue eu encoutrar~ sei·. execut-.da~ nem d:i.qm ha dous, tres ou 

· . _ ·. ma.is :i.r.:ios ! (Fra a.pa1·1es .) · 
O Sn.. Mw.o REoa-Esta aqui: O nobre Deputa.rlo estabeleceu, como pena 
« Art. 128. Tanto na ~egur:d:i. co!no na. t er-· aos sorte?.do> que não se apreseotassetn, a. 

ceira distms"ão de ctna.Iquer lll".·.icoeto. as dccbração de desertor. Peide aproveita!' nas 
emen•la~ ou a.1·tigos addith·os. cre:l.l1do ou ci<la<les., no interior di em na.d.a. · 
s.u~ine!lt.3.ndo despezas. ou reduzindo receit,.. U!llDeputado que für.ia parte da Ca.mara, 

· p u blica, não po<leràa :>erac!mittido.; ao debate que v-oton es~<1 lei. du;cutindo-a longamPnie_,' · . 
e ã votação, s~m prévio pa.rec.?!' ila respectiva .vropbetisou a. sua. impt·oficuidade; Lembro-··" 
Commi;osõ.o . » me que um dos 3.rgume.ntos com que mostrou 

Logo, a co;• 1·m·io cens1<. as que não crea.rem 
despezas, podem <lispens;:.r o ):>arecer. 

o sa. Jt:r.!o s .... NTos - v. Ex. dã. li
cença T 

Um dos artigos mand3. d;scutir as ême:v1as 
com O projec:to, e O OUtl'O diz que, quando 
crea.i·em t!espezas. torna-se n~ces:;ario o po.
rcce» tla Com missã.o • . · 

_.,qui e.tá a. r-.i:ião porque, qu,,ntlo não cria 
despe7.a., peide e ntrar cm C.iScmsão in:!epen
dentemeor.e úe pa:recer. 

O Sa. SmzeDE:LI.o CoP..R~.A - Neste caso. 
em. vez d(), emenda do nob1;e Deputado por 
P ernambuco ter• ido ;j Comr::lls~ão tle l\farí· 
n ua e G-i;t1rra. deveria ter ido :í. Commissful 
de Orçamento, 

O SR. MÊLt.O H.r::Go-Vae i Commi~srio i·espe
cfrca, diz o Regimento,' que é ;i. de Marinha e 
Guei•ra. ( Tmcmn-se muitos aparlr:s.) 

Pol'.· esta lê)rrn<i. Sr .Presidente, não se pódc 
di:sc::utir n"dU., i;:;tl)é umbate-bocca (r i,o) a que 
r:ão me presto ; não e assim que se clisc:u te. 
Sento-me. e nü.o continuat•ei si V. til: •• .. sr . 
P1•esidentc,11ü.r1 me mautem a i:mlavra.(O o•·a· 
ái1r seiúo.- se. Soarnos tytrqicm.o:r. O Si·, Pre>i . 

. dcnt.: ?:ectama at:c1içüo.) 

O. S1L l\ltu.o REGO (~•:mtimumflo)-F. •i ~ 
Commiss5.o rlll Marinba e Gucrl'a :Lrgui•lo. 
p olo nobre.Depútado rle Pernambuco por nii.o 
ter emittido pa.rece.-·sobre· a ·emenclo. relativa 
ã. conscri!>C'J.O militar. 

.Cain:mi. .,.., · !!t 

que se niio colhe!·ia c:e!Ja o resulta.do r1ese
jadó. foi q~e o ítidi ..-iduo do interior, ao saber 
que fôrl\ ·sorteado, diri:i.: «Deus é bTunde e o 
matto é maior». (Riws.) 
· ·O SR. BE7.E:aan Fo:-ITENf:LLE-:\ofas a. deser 
ção nao prc.-;creve; a. todo tempo que eUe 
apparecer €.$tá nv. cmlJira. . 

1) SR. MELLO Ri::Go-Vú. o ~Ob!·e Deputado 
buscar no interior e sob :i. prot!!cç,10 das in
tluenC:as loca~s o sorteat.l.o com;iderado 1!e· 
:S<·l'tt'lr, que muibs vezes póne perteoccr a. 
thr:iili.a. presti:,'1os:l., quo :i. autoridade temerá 
afü·onta.r . 

Si t nmens envolvidos em crime que a so
ciedade det-e ter interes~e cm punir, a.c1iam'; 
.p1·otecçiio e acolhimento, e ninguem ;iwc:ilia. a 
ju$ti~-a pa.ra captu..-a.l-o, quanto mai~ o for
tes.do desertor, q ue. pelo~ nos.;os. ha1itos, · . 
·nossa· e·facaQ<lo e repugriancia dos homeL..· u.v 
interio• pelo sen•iço 113.s armas., não seró. 
considerado crirniaoso ~ Pa.ra a. granrle maio
l'ia, a duserção não é um c1•ime. 

O SR . Bl!lZE:RlUL Fo:-.."!'E:-'ELLt dú. um a:parte~ 

O sú .. MELLO Sr::Go-Não tem. r11zio o nobre 
Deputa.do censur a n•lo por es t41 facto o Pi•esi
dotlte da. Republic:a. O noht"e Deouta.1o do ... 
Cen·.i. está um orro. N.M houve iiidulto para. . 
os sorteu.dos • . p<•is que n:lo lm ninda. sort.eio • . · 
( 1',·o.:am~.<e apu:te$. ) · . · · . . . 

Sr . Presidtjnte, .ós nobres Deputados não. · 
querem ouvil• a. jus&itlc;i.Ç<\o da. CoinmiSS<io 
quo.nto iL eme~1d:.i.. · · 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 21/05/2015 12: 13 · Página 14 de 37 

: o ..SP •• BEZERRIL FmiTEl'ELLE E OUTROS -- migo. ~ o.pr(!pi:(o Sr.· Ministro da._ Guena 'le~ 
Est:tníos oul'indo com :1.t:en.ção : .·. . . · .. · cla.rou-.nos que mantinlJa a proposta .. de .seu.; 

O sit:!'.fllLLo REGo_.lncommodou-semuÍtoo antecessor. De~ses alumnos éq_ue ·t eem. i!ti. 
nobre rieput&do.êom às ex:pressões de que usou sab~r os alferes .alumu95, destinad,,s a p!:een

.. _·., · o_ meu collega de commissão, quanrlo, com ·re- -Che1·em ... a$ . vagas que ~e.· t'ôrem..abrindo .. nos 
.· fe1·encia~ Escola 1vrmtar, dlss~ que a enien<la 'Primeir~s postos do éxercit9. 

· :: comrar-ia. os nobres e elevados intuitos da- Ora. si já temos mil e tantos a.lferes aggre-
qucl~a ~nstittiição. . . · : . gados.- que não se sãbe quando ac.atia.~ão- . de 

. · .... ·o nobre Deputi~:do viu nh:to mais ciile uma ·ser chssificados. o que faremos 1les~es alfür·P.s-
.. : ·in,1 u~tiÇa .. uma o1füns.'l., t1ão sei porque. . · a lumnos? Ficarão como taes eternamente. ·i :· .. ·.: 

Eu .assigne.t a. <';?lenda. que o meu cçiqega. o SR.. SEJtiEIJELLo CoRREA-0 argumento · 
_ . me· a.presentou,. n~: vi e:;se )~~ca.nce q~e o . prova de mais ; v. Ei;: . . para ser Logico devia. . 

nobre Deputado descobnu. Qua~ os mtwtos m.iodar t"ecba.r as esct>las. · ·· 
dasescola.s m1ltta.res'? . . · · ... · · . · .. ·· . . · · -. ., 

Na. e:iq)O$ição de motí.,os com qüe a.com- · OS~- MELto Ra:o-Não; ser1~ u ma._ medt· 
panhou o aetunl regulamento. dizia. Benja.- da. e;-:trcma. ; e,· __ como _velho, na.o go,,to de 
min Constam;, que aquelles esta.helecimentos mtididas extremas e .rad1caes. 
eram «·1estinados á in~truc~i.o· e â. . e1lucáção O Sit. · HE='RIQUE VALLAD.'>.R'ES - Ant.Ps da. 
militar. dando aos :i.lumnos suculento .e bem guerra do Paraguay. quanf.o!' foram para os 
dirigido ensino scientifico e pratico. ele modo corpo!l cnmo pl'aças de pret.? O prí'prio M:!re-
3 ba.bilital-os .a servirem à pa.tria nas coo- chal"Floriano foi par·a. o coi-po. tendo. aliâs, 
dições em que estr\ recla.ma.r-» · · co!llpleto o . !<eU cmso de arma. ; o general 

Assim. desde que esses moços venlíam se Pego foi como furriel. . 
preparar para tão nobre e ele-.;ado ·fim, 0 Sn. >IF.LLo RE1>o-Em temuo de p~. an
não é justo, não e lea.l que :se os i·etire dahi tes· ,,a guerra do Parag:uay-.. os- ba.talllües ti-

. la.nça.ndo-os nas fileiras do exe1·cito ; pois nho.m ·um. alferes por companhia.,. e dous em. 
que os defensores da emenda a jn>tificam,. · · 
como que visando preencher 05 · claros do .te:npo de guerra : era, essa. a nos~a organiza.
exercito. ção. Acabada. a guerra.o Dnqu,, 1le Cn.xias Jle~ 

diu a m:mutllução de ~lous alferes por compa-
0 SR. .• .\.MORDI F1GUEIR .. A - A censura cu.be nhia, para. dar collocaçã.o ao gra.nde · nu' mero· 

ao .. Ministro da Guerra. que desligou .os dellesque excedlao quadro; aio.da assim al-
a.lumoo$. · · guns rtcaram aggre~rados. · 

.O Slt. MEt.LO RF..GO - Ahi fez muito bem. o SR. BEZERRIL FONTENELLE- Era :i evaº SR.. A:l!ORI:M FIGUEIRA - l\a opliliiiO de lução, ia >e Vel'ificando que era . conveniente 
y . Ex, . · · que as companhias tive.;.sem dollS alferes--... · 

o SR.. Mm.Lo REGO _E' s:i.bido que· quem O Sn.. ~:IELLO Re:Go::...Pa.ra o sérviÇo ordiilâ'.-
se matricula nas Escolas ~íilita.res. 0 faz na. rlo não .ão precisos dous alferes_ 
esperauç'3. de ser aller6' alumno, que é o pri- O Sr:. HE:-.1.uQuE V Af.L."-D,\Rl!S-:-Nã.o h3 pa.ii: 
meiro pas;o· para entrar no qoadi-o dos nenhum que tenha menos t\e dous; seria. u1u 
otnciaes. · a. or ganização indigeua.. 

Ma:> nem todos os ma.triculados vir-ao de 0 sa_ MELi.o llEGo'-Em outros paizes o. 
fóra do exercito. vina mnttar é muit.o rnals actb·a. e movimen· 

Já o Sr. Guillon. que tem · conhecimento tada do q'l,le entre nós. 
pratico da materia. disse-nos que segm-a.-
mente dous terços dos alumnos sabem dos . -:.r:i.o. . em-fim, temos dous a.líeres por campa· 
cor pos para se matricularem nas escolas. nhfa .. orga.ni:r.ar;:i.ó ~ue não Se t rata de alterar, 

Portanto, si a. emeuc1a teve por fim induzir e~ al~m di::;so, mu.is mil e quatrocentos aggre-
esses moços a se matricularem o·a es~erança gados. · 
de serem offlcia.es, e no fim de· contas p asS<.l.- o St't.. Hi::N'RIQUE V 11.LLADARES -'- Poderio. 
rem a ser soldados, ::i emenda de alguma ttpontar Vàl'!OS Jla1:i:es onde ha tres a lferes 
sorte tem um que de insFliosa e traiçoei.l'a; por companhia.. 
não attribúci ao . nobre Deputa.do' um tal · . . ·. . . . 
iatuito; acho, porém. que estâ. em erro," O S1:. MELLo_ Rmo-S1 . temos necessidade 
quanto aos resultados que espera. obter de de d"r ccil~oca.çao ~ esses aggregados, manda. 
sua idéa. · · · a pru~eoc1a que oao a.larguemos o numero 

E.a.quLfareiuroa.deêla.ração. . .. '-: de all~res-alu~nos,que natm'll.l~ente ha.de 
Quando ~ii"tro.tou, no seio da cama.l'&,-: de crescer com_ o augmento do numei:o de :i.lu-, . 

ro1•mular ·o projecro, füi de opinião que em moos. (Apaites.)__ . . . _, . 
vei; da darrn.os· 1 .. 200 alnrnnos~ de.sseroos me· Agorat $1• ._Presidente .. _ ~so n, -. __ tratar·d:lr · ·· 
n~: Os meus éollega.S não · concordaram com- pa.rte m~ís di.mcil e · mais séria dos mo ti vos 
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quecme .trouxeram á tribuna; fsto é: jll!it.i.:. 1 Ministro d~ Gucr::-e; o s r :- Araollo. uru ope
·.11car o .apoio que presto. ao actuiJL0uve.r::r,. l "~"i''· que. t rab:>.! hava em minha casa; pediu

Não venho.tlefeoder o Sr. Prudente •.'.r•).!u- me uu1,ca.rt;ã.o pa.i·a nii.o sei· recI"utaào; de
raes, elle. não p l·ecisa da lilioha.detesa : Yt'll ho · poil:I nüo . ouvi-lllais fo.llar cm x·ecrutameoto~ ... . 

. det'en~~r-me .. da censur~ ~u~ pos;a ~esult~r-1· . Come • .-a.ndo pt'>la TI;scoia ~iÜit.a.r. eu,'. )le1Hri;;, .;·~:,.-.-; 
~a;e ie~: ~~1al." . um Govet~o. con.u1e1ado !ora <>v ii i usti·~ .(;(·l~~ga. o Sr. Serze,lelfo Corrêa, . ~ ,-

. Tenho ouvjdo dízer-~e constantemen:e que 1 ~~~:r~e de[nb~e 0 que entende nor praça~'?· .- . · ~~ 
o Sr. Pi:udeme de !\lornes & inimigo do exer- "' · · · · 
cito .. . . _ O SR.. SEUZEDl!:LLO CORH.lh. - :N';io dõu a. 

o SR. BF.Zmlt. Fo~TEl\ELT,E-E'. . · · l 9elint~o •. porque_ teria de fazer um discurso.; .. 
. . . . · ptLralleio ao .de y, Ex.,. o que natui~J.lmente · . 

O SR. :llfüLLO REGo....:..,. - que o oda1a, que o lhe .aborreceri<\. · · · · · ;. r. · 
tempet'Seguido, como quemde:>ejo.anli:iqui-

1

. 0 S · M ,.,_ .E. .. " .• . :. ~· . , .. 
la.l·o . . . . · . ·. . . · , . t-~. ' SI.to· •u.Go- :m outra occas1ao. ·· 
· •. · . · · . cen:;~rti.ndo o.nobre .Deputa.do o Governo iior· '. . 
. 9 S1:l. EDUARDO · RA~OS - E ' UID& grande te:· desarmado aqÕ.el1:1 pt•àr;:~ tle guc1·r-a, .con
l.llJll:t1ça; o t{,mpo vm. demonstr~r o .con- te$t(li-o em a pane, rlizcndo que a. Es::olà Mi· 
trt•no. · liL:or era um estabelecimento de ensino. o 

D'M Sn,. Dl)PüTADO-Quautlo o tempo de- como tal, ~ião era. nem podia ~.er, uma praça 
inons~rar o con t.rar10, ficara p1•ovado que elle de ;:uer1-a. Senhor·<ls, hu. m:tis de 40 a.nnos 
·era instrmn<füto de alguem. .~tuue1 o;rte militar. hoje muito me.is a.pe1·-

0UTR.O Sit. DEPUTADO-Elle nilo gosta rias Jei~oa<la. NaqueUe tempo. e creio que .~nda 
calças ene:>.rnadas. hoJe, praça. ~e g:ciet·ra. era. um post o m1ht~r, 

~ • . tendo por obJect1vo a.taque ou defesa. Pode 
li~r OUTRO SR.DEPUTADo""'."Fa.~am-nas azues· ser uma cidadela, uma fortaleza, u m ca.mpo 
o S1t. Mi;;Li:..o· .. REGo-Veja.mos C)üD.es os ra- entrincbeiI~do. um qua.rtel r,e-vestido . de 

ctos que coni;tituem . o capitulo das accusu.-' ob1-.i.s exter1orCS.l~m Teducto, etc .. t ud? isto. 
çõeS . O pt•imeiro é o de.sarmamento da: !-:~co l a. com a sua guarn1çao a.PI'O!)r1a.da ao . m1ste1•. 
~~ilit3.r, es&a.belecimento que o Sr. Serzedt;llo P el'gunto, S4lnliores. a Tucola ) lilitar ac:ha.7 
.chsse ser uma. Pl!l-ça de gu~ri·a.. se nestas .condJÇões 1 E' um estabelecimento 

O SR. BEzERltlL Fo!'iTE:SELLÉ - Lá kto é . . ,lestinaJo a. at~que· e defosa? · 
o sà. i\!ELLO REGO -Segundo: demissão UM ~R . . DEPUTADO-Mas elle foi atacado 

de comma.ndante e .ajuoa.nte da . fot•taleza de pela brigada q~e o S1•. P1·ltdenr.e de Mora.e~ 
Santa Cruz. · ! mandou pa.!-:t la . . . · . · 

UM Sa. DEPUTADO - Quasí ás escondidas~ I 0 SR'. l\iELLO REGO- 0 GÓverno l!ào ma.n
o SR. MELLO REGO _ Terceiro: transfe- ~ou a.taca1"cousa neuhuma; V. J!:x:. ·está . m?-1 

rencia. de um capiÍ<1o, que estava na &hia; l 10form:.tdo~ O n~bre D~put<ldO ·~ basta.n:e 11-. 
_para. 0 Pa.rã., sem decreto . . . . .

1

lu::.tt-a.do para. uao. dar u.m apa1 te .de:.te:. . 
. Quarto: o Pre:>idente rla Republica co:ofel'.íU ·O .SR . .ez;'l;TO DA Roem~- ~Ias os es&udm· 

cs.rt.\ d.e · engenheiro- a um. officia.l que não tes resistiram à brigad:i.. e si não foram a.~ 
tinha o cur:si:I d~ engenharia.. . cadós, foi po1•<1ne se renderam. (Tracam-s~ ~- · 

.Quinto: dis.Pensou a gua.rda. de pessoa no 1w11itos apart~.) 

palacio. . . . . . os.a. }(ELl.0 REGO- A~sim .aiio posso ilis - . 
Sexto: mobilizou a guarda. nacional. cu.tir · 
Examinemos o caso da. Escola Mllitar. .. 

O S1t. Prnro n.~ RocHA- Da.ado-lhe apar
te:;, e:>ton exercendo um ·direito que me é 
perm1ttido. 

0 SR. AU<HJSTO SEVERO-Não esqueça. O 
Nerutamento. . . . . · 

o S1t. MELLO RBGo-Não-tenho nada. com o Stt. MELLO RBGO- Vou ler, Sr. 'Presí~ 
isso. dente, a.inda. a. ex:po"ição de Benjamin Con-

0 SR.· BEZElUl.IL FoNrENELLE- E' um dos stant a quejâ we referi , que precede o de-
ca.pitulos da; accusaçâo · ereto assignado 11elo Marechal Deodoro, r~or-

0 SR. ·MELLO -R.EGo-Não sei si ha. rooru; g3.oizando a. Escola. Militnr: • · · 

tamento. . · •· « Considerando :-;que é urgente e de iode- ._ . 
. . O SR.. Auc;.usTo SR:vERo-Ga.rauto que ha; clinavel nec.-essiõa.de a.perteiÇ(lar·e completar; , : .. 
. <).meu crea.do jâ.fi>i r ecruta.do; dei iim cartão., tanto quanto po..•sí'l'.el. · o cnsino ... na.s escolas · 
foi solto. . · destinadas -a 1ilstrucçã.o e educacri.o militar 

·O Sa. "MELI.o-.. Riroií· ~.Sei" qué q.ua.Iido etc .. etc·:,' coineçaudo o:i. m:1tl1ema.tiCll. e tel'- · 
tratou'-Se da. e~edição Moreira. Ce~ar, sendo miJlando na ~ociologi;;. e m?1-a.l, como· !JO~~ , 

· . :• -· 
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de coriverg1:mcl:l. da toóis . as vcr<J.:i.dc:s etc: ! princípios de no;-embro-Clo anno pas::atlo. ás 
etri"., reool·1i;,rct•i•ga:iisa1-:";· _~ . · · 1 !l ll:ira.s. · .. mais ou menos, <lu. noute, o· fio-

. . . . · ·· · · ver;:o ma.n~ii.r:i. par<i alii ,t5 ou 65. COO car-
Ora, :senhores, esses ~studos co;idunam-.i;e tuc:ios ·omb;J.iados? · . · · 

com o.mister e C? ser'9"iÇo ·cte _ umc:- praça_ de 0 s·ro: BE i::r-r"iIL FONTEXELiE-Já vê v Ex. 
guerra ~ • · ·· ·. . .. . ~. z -.. • . ' · . · . · 
· E'-Yeitlade que no capitu!o.rel:ttivo ao ma:- _que é muito uillicil deft'ntler· o Go-:erno . . 
teria.!.. d:> escola acl1am-~ incluidos. arm;i.- · o SR. M~I.Lo R.1,Go - Não estou 'deí~ndendo 
mento, eqU.ipe.me;itó e munições <lE! güerra. o Governo,es;ou a.penas expondo o m;-u mo?-o 
Para que ~- Para. operação de guerra? :Kão ; · ~e .P';nsar. p~,,~. desenca1•go de consc!encia; 
para ex.erc1cíos; diz _o regulamento . • 1st\l e , Estou most_ro.n<Ju qt11:, <im: cons<;1e11c1a, 
· o S&. Lmz .-\oou>uo-E' a mesma-cousa não t enho moti\·o para _ne;t1r meu a.po10 ;i.o _ 
que se dâ na. . ·E,col:t de )Iediclna. que. dis- ! Governo· (A.parte.-·) 
·porido de apparelhos _r1e · ~ir urgia, nem por . ~ritii.o a_s . m~ok9e5 foram pa.ra ~alli , Pª:U- . 
isso transformtL·se.e_mhosp1tal. . · lrech~.ssar inimigos~ - Eu ll?l•Orav:i: isso; _D<1.0 . 
o~ s · .,;-. _ _ . . 1 · - · S.1.bia quf! ·a Republica. ha.v1a. corr1<io · pcr:1~0- · 

. - ~· BRZE~ELLO q0! •:;.EA . · 1 Esco:;. .Mi. .Admittamus. entretanto, que as muniço~ 
~nar e um<1. fo1taleza. ue.d~ o tempo do~ po1- ~ives~em ido par:i. alli pon1ue 0 Governo pre· 
tuguezes. · . · j dsava oppC1r·se o.os inimig?s da Republic~; 

O SR. ~IllLLO REGO-Podia ser naquelle adrníttamus que tlYesse hitnüo uma. n~ces~1-
tempo, como ponto de defesa e de ataque. ca.- dade de occwão. q ue cessou. 
racte;: este que. já. não tem .. ~:::- se lhe ter o facto e, porêm. qi.1e esse <:.rma.mento e 
dado outro dest1no, g(,ndo alh installaua a e.ss:• wunição nilo são ernp:·~gados em todo o 
E:scoln ~!ilitar. que é <?:Stab~JecirneJJtC: de ~11- anno, lia. uma eiioca. certa para o ex1·1·çicio 
sino. do que resulta que, como tal , nao pode gel-al n1·escripto pelo regulamento, que e no 
ser qualifica.da. de praça de guerra.. ttm do-a.noo. 

O. Sa. Hs:-m.1QuE V ALLAOAR.ES- V. Ex. leva - o SR. o.Y~o10 ABR.->.NTKs - No tempo em 
a qnestã.o para esse terreno ? Si leva, df'vo que estude i na E:iC••la. Militar. fazia exercício 
dizer que ja t ivemos a Escola de l1orendízes todos os dias; do m:i.nhã e rle tardei. A's sextas· 

. _Artilhei.rosna. for ta.lez.:i. de S. João. (..-i pa;·te's-) !eiras ba.via. exercício de tiro ao a l-ço de arti-
0 Slt. · ?.IELLO REGO-A munição q ue se lh;:J:ia , e ao:rnilibados d~ inlantaria. . 

mandou recolher, não era destinada ·a uma o SR. MELLO REGo- Este>vam as cous~s 
praça de guerra, ina.s ·sim para e;xe1'ciçio nes~e pé, qnaado o Go-;erno i·ecebeu com-

-d~.quell:i. escola. municaçáo doql.la.rtel-m~t1·e ge neral. de que 
VoZEs-Exercicioo com balcis 1 o c0mm:i.1Jda11~ do distl'icto milit-i.r . ~o Rio 
o sn. ·MELLO Rwo- Com balas tamliem. Grande do ::.:ui requisitava dous m illlOEs de 

cat·tuch os. pois se W.z :;:xercicio de tiro ao alvo. 
o SR. COELHO C!XTRA-Tanto Q :propl'ÍO 

Go•erno reconlltce que a.quillo é u ma pni<;;a 
de guerra., que já tem indi:ferido requeri
mentos ...• 

O Sn. MELLO REGo-Peço o. V. Ex., Sr. 
Presidente, que me garanta a pala-.,-ra; 
assim não posso continuar . 

O SR. S1mzEDELLO Cor::.l>.E.'\-Si as inunições 
eram apenas irara a instrucç-ão, e o Govemo 
as ri:tirou, então ma.ior é o. seu cr11ne. 

Era. um fornecimento ur~ente, a que cum
p1·ia atten<ler, ante a guemi civil que la
vi-:1.-ra no E~tado visinho. e ptmh:1-n< s nri 
obrigação de guardai· a nosto. fronteira, não 
sómente :para. mantermos ::1 lleutralidaile a. 
quei somos obrigados, como par,. garan tirmos 
o nos:>O territorio de incursões e assalto~ de 
qoalquer bando, que se desli ga.sse das forças 
rios revoltososou ao.s d0Gove1·no. e attentasse 
<JOntra. a propriedacte dos bra.zileiros. Acon
tecia. então. que os depositos de munições 
ne.;ta Capital Ee :i.ch'1Yam muito desfalcados, 
IJelas graades remessas foito.s para a Bahia, 
por ca"G.~a dos negocios de Canudos. 

O $R. HEXP.IQlJli: VALLADAT:Es-V. Ex. nem 
O Sr~ . H&"\"RlQUE: V,\Lf,ADA.Rl::.~ - D:i. Iicenç:;l. devia. rer~riT istci, lJorq1ie a v<-rdade e que 

para um aparte? ilsv ia multo mai::: de d1ius mllbões tle cartu· 

o SP... llfEI.LO REGO-Veja.mos quaeS os mo
tivos por que se manclou b•1scar a munii;ão; 
-vou ler. 

O SR. MELLO REGO - Não uou Jicen~a pari cho;:; para serem mandados. 
cousa. n&nlmma; as :prernis~as são minhas, o Sr-t. M~r,r.oREGo-Creio rouito n:i.palavra. 
deixe-me tirar as cooclusõe3: . do nobre Deputado, ma~ creio mais nas inf~-r-

0 Si~:· HEC\"RIQ"GE VALLADARES - Dest>java rroções olilchies, e . niio acredito que nem o 
u.nicli.men.te perguntar a v. Ex. si · a. escola l\finistro, nem o qu:wtel·mestre-general re
·não é_ praça de guerra, pt'J: q-Ut r<iu.ío, em .. i:or::essem & esse jogo ou m~titicio. - -
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O Sr:. O·np10 AJ3n.\xTES - A fab1•ico. e.9tá O Sr.. MELLu REGo-Convençe.m·<;e de umn. 
fazew~o 5" .ooo cá"tucl:Jos por dia e púi'!.e a.t~ ccm;;a:-o. s~. D!". Prndente de Mo1•aes ri&.o 
faze-r 60Jl00. pór!e ter me"'º da. a!l:lt·chía ou tur1:ml~ncii:.; 

Q SR. }!ELW Rr.ao-F:i.ltil:;o. matería prima, os o.nnr~hi&t-~s e turliulcntos riue por ahí a.n· 
como ver·emos aepois.. . do.ni si:.o impotente;; para depol-o, pois elle 

ú:i.clas ·;is circumsto.n~fas exposti\S. rcee- tem o apoio da opinião nacional e o apoio elas 
bendo ·'Ó Sr. Wnistro da. Guerr>L a rel)ni;i~ão cl::isse; armo.dãs, cuja. confüi.nça tem s::.bido. 
tlo qu;irte! me,t1·e-::eneral. e sabondo ·'{ue os conquistar. · · 
no~sos dep"sit,os est:vvam àe;;ta:1.:u.~!'D$, como O Sr". II~"IUQ.UE VALLADARES - í'ão e por 
venbodedizer... _·c,,ntfauça que cenlia. sabido conquistar, e 

.O SR. OYrnm Ann.·,~:-1ns.,.... Ja se ~.inh:un p1wquP- a5 classes aric5u&s e:Stão cumprindo 
acaba.do os car•1.uchos ~ O )l~!'ech:1l Fh•ri:ino o seu dever: . 
comprou -55.000.000. · · O Sii. MF:LLO REGt.-E a p;>oYa. de que ellas 

o SR. "Msr.to REGO-Fo;se como r.m~. ·o estilo sat isfoita, ó quo nada reclamam, nem se 
que.sei ~ que n:. oc:cas!lio º·' rnJs~"~ d~po~it.M .queixam. 
estavam de~li\lcailos. e sern1o <J SI;. Mini;tro ··o SP .. H iõXt:tQüE VALLADAP.ES-E'.com ellas. 
da Guei-ra. inrorn::i: 'o '~º qu~ h~.Yi~ na &'~ol~ que os explm»ido~es t<;:c;n pretend.tdo espe-· 
Militar munição q,ue 115.0 r.!·a ülti utfü;:ada... ccil:).l'. 

G Sr.:. Ovrnrn . .\Bí~.\N1'E~-Para pedil' as que ') 81t. MELLO Rmo- Quem silo os explora-
ha via. n:i Escola Milit:i.r, er;• precho t•cai- dm·e~? 

meme que O> de;io~:to5 e·tives.•ern de,fat- o sa. Hli:"'R!QUE VALLA.D.A.RES - AqueUes 
cados. L•·go; ga$tar;;m·se essa~ munições em que , .i,·em a lazer intt-iga no :palaci.o do cat
Canudo.>. (U., auti"<>s ap11.i·le~. ) tete. e fJUe qu~rem rnbir i custl seja d.o que 

O SP.. MELLO REG0-Qu::.n11o ·os nobres Li.ir. E' um engros>ament-0. 
Deputados quizerem cleix"-r-m" !'JrOi'E-f!'Uir·_ o SR. MELT.O REGO-Pois o; que vivem em 
queiram tera lwndade de' me ;i.vi~ar. (Pausa .• 1 p:i,1acío e qne; pcrtanto, ja estiio de cima., IÍ 

N··Stas condicün$. exp&Jiu o s.-. l\Ji- b- d 1 " 2 
ni-iro d~1 Guel'l'a e-'le ::.viso ao intcr.denr., que a.o e ar.e;· im;rige. paro suuir. 
da. Guer1»1: «. Tem!o o commu.mlantc d· · O Su.. Hi::NruQu~ VALLAD.\.U!i:S - Querem 
6º tlist!'icto milit:>r, em telegr;.mma qu(' bor"ar o pun:10 seja. como foi:. V. E:i::. e$ti. 
acom~anlm o officio do quartel-111e~•re ge· me !e~·ando parol Ur:l terreno em que não 
nera.l, de n. 183. de hoje <la~do, pcdído, queria en!rar. 
fo:•rrecimentoa.o .\<'se•1ol de Porto Aíe~ra Jt> O SR. ~IF.LL0 R%o-O nobre Deput::L\lo é 
2.000.tOO cie c:irtucllo,; emii:i.lado;.; p:ira e;;. que me est;i arr,:,stando para out1·0 tert•é110, 
rabi11as i.\fau'!O'J'. vi~to qtre ts 500.000 q1~ desr!<t::illO-•!le :'as co11.;ídemi;Ocs oue esk>u fa-
lhe (Vm.m envi:.1üo; por es.\'t. rute11 Jcnc1i1 7.enâ1). -
ape:1as cheg;tram pam o p:·h1eir•• fo:·ue,·i- Eu p1·eclso 110 calma.T nii.o :posso aglta.r-me, 
mento •l;1s corp<>S de inf;rni<l.ri<L, pr·"t>i ,l~nt:iac• acl~o-::1e doente. 
par:> qne do> 8ú •.OOO qu~ a~ü existem cm 1 
1·e;er:u. ~t'jum. i·ca;ctt irlo> 50ü.00J o.o •l:t.t: 
::1.1·scna.l » 

Como se , .. é, est..3.v-a1n re:dmente de.sfa!c::vlo 
os chpositos. 

Nü.o posso acrerUt:i.e que o Governo tive::se 
maior numero de curtnchos do que rs,;;e~ 
800.0UO. A' vista. des;;a e;e:i.;:sez. e srmdo in· 
fo«m:.;do de que na E,cola. Militar lle.,-ia 
grande provisii.o de cartucl1os ..• 

O SR. Hr;;Naiqm; VA.LT.Al>AR.E:> - E porque 
não mandou retirar parte, e sim mandou re
tirar toda.? 

O SR. !II.ErLo REc:o-Porque toda ellu ::.inda 
nii.o cllegavii.aos 2.000.0úl! ped1tlos. 

O SP.. HsxRrQUE VALLADARES - Niío ers 
isso ; era medo :io Governo. 

o SR. .'..1-!Er.r..o REGO - :.-redo de quem ~ 
. O füt. H~:-rn.IQ!JE VALLAD.~llES - D~quillo 

que queimm dizer. 

0 SR. BEZERlU!. FO:\TE::\Er,LE-V. :S:s:. lolt 
um :i.viso !'~lati vo :i rnuni~lit::s. E o arrna
mtntD q uo se rcti1·ou? 

O Sn .. '!.~roam F'wI:BilU - E ate traz o 
officiu cm orlginal. Pa.ra nós nem. ::;iquer veia 
in !o rma.çtí.o. 

o SR. l\It:LLO REGO - Admira-se o nobre 
Dl'!pntado <lo Arn~zonas de que eu tmga este 
d.ocumcuW. que e uma. CÓflÍ:l ?, í!:stranha, p0t•
rnnt11.<•a, que. tendo E'U relaçõe$ com o ~H
nbtro 1la. Gu~na, pudesoe obter cópia de um 
aviso que a.ié jil. foi publicado nos jDrnaes '~ 

O Srt. A110Rrn F1Gt;l!:IR.\-Mas. V. Ex. diz 
que n;i.o vem faz~!.' a delesa do Governo, vem 
füz~1· <1. sua . 

O Sn. ME1,Lo B.r::Go-Veoho fazer a minha 
pro 1da •. porque. tnostrando que os actos d n Go. ·• 
v<u·110 não incorrt'm em censura, tenho jmti
fic:ido. eomo ió. üi.:>se, o apoío que n. elle presto. 
E, si defendesse sem outro :fim que não o de 
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tlefeudel-o. não .. tinlia de dar êonias a nln
guetn ~ Jl.ccu,em-no os nob!·es DeDutados. 
es_tão no seu dire\io. · ~ 

Ô.SR. Mror:Ii\rFroi::c;m,\.-V. Ex. esiii. no 
_seu dirJito; ruas t:\lti.LO a ãu .leve tlize1· q ue 
est;i, -prO\luzin<lo à defas:i: pr·opri::i.. . 

O SR. :\!ELLO 'R.Ec.o-Vou a.o "fim~ Ou~~rnos 
agor.~ ~.:-esflnlo av·is•j : · 

« E não .convinrlo "!':le es..•a. repa.rtie>\o fiqné 
apeoas-.cóm urn:i. re~erva. de 3no.ooo. poi~ 

o SR. 5°-ÉltZ"F.DELLO CORR°f:A - Pergun-
tai simplesmente a V. Ex. re tinha. do
·cu meotos . 

·Essedocu.roento, que V. Ex. está lendo, de · 
quem é 1 

6 sn.. MELLO. REGO,..-E' - um documento do 
qn:i.l o~obre Deputadojà deve ter conheci
mento, pois que foi· publiell.do nos joroaea 
desta CupitaL . · · 

Mt"ls, ouça.mos o J'esto do a.viso. 
o SR. SERZBl>ELLo Co&RtA-V. ~x. não 

quer ·dizer _de.qnem é o avi:;o . 
SR. MELLo REGO-O nobre Deputado foi Mi· 

n1stro e sabe perfei_tainente que os a visos 
partem dús :Mimst:oo. (Riso.) . 

O Srt. Si:::R.;moi;;r,ui CoRR1~A. .;.... M::.s, V. ~. 
não tli$se que M'(l. tio Sr. Ma.llet 1 

. te:<i de supprir os cprpus dr.st:i. Ca.pi tal pam 
~ e~ercic1~ de r.1ro q1~e est:i.o füzen.rlo ~ ·p.ro
v1denc1ae p~ra. que ·,~.ia com ·U.!'i!e.nch retXl· 
lhid» ahi totll1 o carr.'uci1a m e do me-smo sys. 
tetn:i. que r:s~ive:· n:i -Escol:L ~Iilitar. a. qual ~ó 
delle precisand ~) ll<i.ra ext!rck:io;; p:·at.icCJs. s!'ra 
f,n·occidó . lOl{O que Chegt<C a ma.t><l'i<l. ;1r\rna 
cncommendan:i na Eui-op:i. par:i. confecr,;ão tle 
no«os canucbo.:;. » 

O S1t. ~.IELT.o REGO- Ora, meu nobre colle· 
ga. sej:tmo:; corteze:s e mesmo tolerant es uns 

O 2\Iinistro !i.il.ia que bÍLvia 800.(l(JO. mas para. co1_11 os o~tro~ . (O orad~r pussa o a'lliso 
o quartel-mestre no otlici.:. ]Y.:dia 2. 0ú0.000.1 an Si·. -~1·~41detf,, que. depois de o ler, de-

. · ·~r, foe· o.) 
O Sa. SE1n~E:Di::LLO COP.RÊ,\ - V. E~. tem • . .. 1 cl •t 6 

ahi :i. r·eq-..1shlr.> ,[., coinuHmd;;.nte do distr i- l Como s ·~ i:e. ex1stmr o nos ~pos1 os. ;: · 
1
,_0 ? ' mente 800.00tl e •I'tuchos, e tendo-se ma.ndailo 

· , . tirar àestes 500.000 pai-a o Rio Grunde. orde-
0 ~F~ - .:1.rr._1,1:0 h.Et;o_- O n obre Deputa,los nou 0 \lín!s tro Que :i.os ZQ!l.r~JQ r esin.ntes 

'12le Jt~ Col :-1in1stro, nao J.1,,vt;; fü.zer. pe t·g-unta. fossem réu1üdos os que se acha-vam na. Esco~ 
ti1!l pequenas~ urn Derut.a,!o. Pois o nobte la. Milíta1-. «que :;0 deile precisaria .Para. os 
Depu::atlo dunda.. - · (.4pai-tos. ) 1 ex:ercíciQS pratico~~. em ápoca em que .in 

Sr. Presirlenb, eu e111ou :LT·g-ument:tn1.~o de 

1 

haverí~t novo c:u·tucilame fobricado. p:i.ra. lh. e 
lion. !'..?; niio ando pelas :i.llas re.'-riüb:;; não sei ser enviado. 
si por !ú. se simulam co1·1·esi'OÍÍ~leocia.,; offi.- A'~onteceu ainda. como já 1fü>e. que na 
ciaes que não exis tem. . occd.siii.o o Uovemo niio tinl1a. materi:l. prim:i.; 

o nobre Deput.1.•lo que j:i. por l:i. amlon. l e, ~~<-:i.: con·li ~<'•<.>s;. o ~1:e e.r:i.. mais ~~~ente, 
dern sabei-o e explica.l-o. o q.1_ e!n que con' ml\,1 .nab as nece,:;1da~es 

~ . . . · I ºº ~erv1ço = 'J UI! ,-e uc~tr.endes'() no ped•do 
O :>r. . _ Si.:rtzF:~E~LO C.01rn.i-:A- V. Ex . J ;~ foi •lo comm;tll 1oute <111 G• 1listrictú, nnte a emer· 

s<cret.lrW de .\Irn1scr o. 1 g-en(:1:t qu,. SI! 1hiv:1 11:i.q1~t· tle E>t:>.do. paru. 
O Sr:.. \ lsr,1.0 R~•)O-°E3~e n~;:rocio de sr.c1·e- l nii.o ;;e . 1:~:·i r _;i._su-.c~ptibilulatl~ •lris atuumos 

far io ê nm tei:'' <"Jfle n nolJ~·e i •~pllta•:!o tP.:n ol:t E.sc:h ?T 1l~r.w •ll•stn C:w~tal.. Olt qn<l se 
coinmig1'. e Jl<1.~3. o q n:d 111e prinh0 :i. "li ' ~ rlis - lnn<:lt$~e mao •.ll' ~a.1 •L t1chos a.h1 exi~teato~? 
po.•i-;:ií.o, aii.o :lJ?eo r :•. m ·1s . em <Jl.lalquer ou r. r:i o ~1~. 1lt:;>;10Q1;;.: V.u.r •. lOAJ~ f:s dá um :i.p:u·te. 
occas1ii :t. P1ti ~~;::;·et.a1·i .1 •1e um '.\h:1istt·o elll 
uma pMta que não era pJliti~~- · O ::it~. ~{t:: r.Lo ::F..,•o-:1.. i:d)rica, n~sa oc

c:;~ifto, esL~ ·;a ~em rna.t.!r·ia prima, não podí~ 
O Sa. SEi:7.Em·:1.1.o Co1rn.i:A-V. Ex. traz :i fabric;.w c;i>·t.uch· s. j!t o <1lssl.!. 

oruem do Go1·erno tie;uaila. jus1.ameute 11a. l'e· Ent re a p:tla.,-r:i. rle u Ili opposicionisia. apai
quisi<;ão que fez o comm:imlantt: d1J dístr icto xnmi,<!o ., ,~ do Ministr o, responsavel pela 
do Rio Grande do Sul , ue~ses 2 .000.000 de gestii.o <los n<:gccios c1e su:i l)USta., acceito 
cartuchos... antes :i. ;lo Ministro, do que a. do oppost-

0 Sa. ?.IEl.!D REGo-Quem levou a requisi- cionista, que & flladarla, em informações 
<:ão a.o conhi1ci mentodo ~linistro foí o quartel- ine:xa.ctas. 
mestre gener;1I. e Sr. )la.ilet . homem sér·it\ Bem ; :ip7:n:is con~tou a. eXJ>edição ·da. ar· 
c>tra.'.:l<:!r tão 1li~tjncto c•J:no o do nobre De;;u- dem do Ministro pim o recoll11mP-nto tl.e ca.r
tado. . .. t UC!1:i.1ne, um j OL'll-•l o!est:l. C&.:pital que p~Stl 

pot• advoh'lld<> di:i. ch~se militai-, clamou que 
ü Si~ . H EXRIQUE VA!.LA.DAl'tEs-Ningut.m a r•et i r(l.da d:1 muniçiio existen te ua Escola. 

:>t!ll:l.lll o Sr · ~ia! ~« !.. ~lfütar import.av;~ em falta de confüi.n ça d.o 
(> s1t . ).fr::r.w í.~er>o-0 Sr. gene!'a.I ~-rane·t G0,.•e1·no neste estat«;..,.,;,,,ecto, que era um 

niif1 s~ pres;.;~rla a unia {(Lro;: a d~~tas. mstentaculo da R~•<1;aca.. Tanto bastou 
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- para que o~ f!hrninos cor1.·es>em ti a1·rcc.'\d>1· [- _O S~. ME:LLO RE_cfo-Dada. ~ insub(lrdiria
ç:ão. se il.rma.ssem e ,1ech1rassem que se oppu- yao. o Gpverno nao podia_ tei pr~erhm~nto· 
nbam á sabida da muni"'ii.o. _ 1 inverso.- Esta lebre, pois, esta corrida. 

Pergunto : como procederia qualquer dos Vamos <LOU~ra. - . 
nobre~ Deputados.se;ido Go'lerno ·~ u que fae'.&· - O SR. AMORIM FiGuEmA-A repressão · era. 
especialmente, o_ nobre Deput~do pelo !:'ara, ne<:es~aria ; o ~ue era. dispensa.vel é que.· 
que amanhã. como lwntem, pooe fazer pu.r.te ., Governo fizesse.o nesarmamento da Escola. . 
dv Governo, póde mesmo o~r.up~r. o ra1·go de. :\fitít:l.r. Foi un:ia provoca~:ãó. · 
chefe d~ Ntt.o<u.o. "q_}:e ltie "ª?direito os ,~eu~ · · o sn.. MELLo REGo.- rsto jã. está respon- · 
roer1to.,, o que . ra: :;.i. dean to desse pro~ed1 di<lo . . Até alti à:nifou b&rn. o Sn. Presidente . 
1nento dos a tum no. - . _ . . . eia Rei>ublic:a. . Onde· est<i,, portanto ·a. prova., 

O Sn. SErtzEDET.LD CoRREA da. llm a.parte~ llo odio que elle 'l'ota ao exercito ? 
o Sr..MELLO RiGo-Tolerarí:i o nobre De11u- o SR.. Tr~lÓTHEO D,l · COSJ',\. . - E.isa elle dJi. 

t'ldO, 110 (.jo\'erilO, e <fadas llS c1rcucnstanc1as momento a lllo!llentu, instante a ínstinte • .. 
que acabo d e expor, q_ue ·o,; alumoos se · ar- · , ·· . b D 
ro::i.s!'em e 11~0 dei:x;u.sem t íru.r a muniçiio, . O Sn. ~leu.o h.EG0-S1 os no ~~ - epu
que era reclama•\a. por nece:;sidade do servic_o· tad~ qu1zessem censurar o Sr. Mm1stro da 
publico e não era nee!!ssa.t·ut na. Escola M1- Oue. ra. .• · 
litad · · O Sn.. Tn.tOTUto nA CosTA- Pelo regímen, 

a. censura ê feiitl. a.o Presidente da. Republica. O Sa. Av-c;usro Se:vEP..o - Niogucm con
demaou o procei :imeuto do Guvernv, qua.ado 
manà.ou cle:sa.rma1• os alumnos. por e;se 
f .. cto .. 

O SR. MEUO Rmo-Diz o nobre Deputa.110 
pelo Rio l; l':i.nde ~o No!'te que n inguem con
demnou o Governo por esse facto, quando 
todos uós vimos que elle mereceu a coude
mn:\çâO do nobre ueputa<lo, o St· . Serzetle!fo 
Conêa: 

O SR. HEN'rtIQt'e VALLADARBs-Nii.o ha du. 
Yída.quevs alUlllU0$ C•11!1W6tteram UID crime, 
mas um crime ll.ttenu<J.do pela provocação du 
Governo. 

O Stt. MF.LLO Ri~c.o-Sr. Presidente. dizem 
que o peior· su1·du é aque!l& que não quer 
ouvir. 

Onde e,;teve a provocação ~ 
O Governo, sabendo que a Escola Militar 

não pz·ecisnva. {Xlt' emquanto da munit;:ilO que 
l i~ o:xisLia, e p1·ecisamlo dcllaem ouwo ponto. 
mandou buscal-11, e <.:Omo • •• 

U)1 Si.t . OgpUTAoo-E o que _d iz V. Ex. 
sol1rG a retiru.ua <lo armame11to ~ 

O Sn.. :\h:LLO REGO- V. Ex. V'a.e ver. 

.. . . e como os alumnos se revolw.ssem. o 
Governo roí adeante : inundou l'eculher n 'lo 
só 3.S muniçõe$, ma:; <limla i.I proprio arma-
mento. - · 

Si OS ooores Deputados, f[Ue tau to me 'in
terrompe1n, fossem. Governo, não teriam 
:proceJiro.ento. diverso desta, e si, para. n ão 
terir a suscep tibilicl:i.de dos :tlumnos, o tives
sem, não cumpl'i~iam o seu dever . 

Portanto, em relação ao modo por q u11 pro
cedeu o 1; overno, no tocan te a esle assumpto, 
só teulio motiros psr;• applaudll-o. 

0 Sn.. Ltnz ADOLPilO- Apoiad<J. 

e uão aos ministros. · 
o SR. :\iELLo Rec;o-Rea.lmente, os min is

tros, ~m ultima. :i.n11t:rse. são runccionarios 
sem irnt.onomia; m:i.i a propria Constimi~ 
d iz que elle:> são ageates d<t confiança. do Pi·e
sitieute da. [{:publica, subscrevem os actos 
deste e presidem os :re!;;pectL ,·os m.inisterios. 
Ol'a., quem preside, dirige; e dirir;in.do deve 
ter, pelo menos, <i. resp11nsa.bilida.de moral dos 
actos ~ne :pra tica. alem de que a mesma 
Constituição pl•esuppõe a r esponsabilidade 
legal delles, qua ndo, no ai:t. 5Z, fa.lla nos 
<( crime corilnexos com o,:; do Presidente:... 

O Presidente d.a Repzlblica. por tanto, nüo 
de,•e ocar1•etar com a. culpa de todos os actos 
de que o~ nobres Deputa.tios lhe dilo a respon
sa.bilidade,e 1\..,5 quaes eue nem si<J.uer tem CO' 
obedmt>nto,e não pódeoccupar-;;o, até mesmo 
pelo conllecido :i.phorismo . romano: ele tlli · 
m nt!s nem <.-U>'C'I 1,,-e,or. 

Attenda.m agor-.i. o~ illustrados collegns 
para o seguínte facto. O :i.lumno da Escola. 
Militar. deslig-.ido e mandado se.-vir n~ 
corpos.é umn. pr:i.ça de pret como out ra qual· 
quer,e perante 05 1-egulamentos mi litares n;1o 
ll t1ve goz:i.r de nenhuma. V;.l.utag<!m, uem re· 
cebe1• 1ra~mento diver~o do dado á praça de 
p t•@.t. 

ús 1;x-a.lumaos ultimamente trausporfados , 
para os cDrpos em que foram classificados 
tiver1\m, entt'etanto. passagem 1le r é, por 
conclescendencia. do Governo, que, sem em
lJar~o disto, é considerado inimig o da. classe 
militar. _ 

o s,i. RODOJ.PHO PAIL\o-Não e de lei, lbi 
um favor ; m:l.s o Governo não devia de ixat' 
de :proceder·a$$im, visto como t l'1l.t:l.va-se de 
meninos . 

O SR. . Ov1010 '.-1.1m.ANTBS- E não era ,ju,~o 
que ~e colloca:;.,.-<e o:; aluamos ea tre os CT[, 
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m inosos qu~ vinbm tle Ferri:.ndo d.e _':s'o- ri . Sr. l.' residento. va11ws :i.go1•0. s.o segundo 
ronhã. _ jl<l:iio: su listimi\"1.o r:o coroman<.l~n~e d:i. for-

- . :~. H , 1 t<ilo?i:a. àe S:mr;; G!'u:r. e elo s t:L1 0:1uoante. 
O S~t- Bi::zER~lL Fo~r;-=-.~-LT:.?- ou i"~ _ e_o.1 ~. - M:c~. S•~ n ~ io;·e~. 0 p~~<id/:nte (l.a. Rep\lbliC<'\ 

<1era<;•t•) P11r c;.us;1 '.·~.~,..n. L:_c3 ~e n.i~~g<>~ que p1·..1.ticou esse :i.cto no exercieio de mn 1iircito_ 
eram ta.mbem dos cle~J.C'ail.o::. e ~crno •• tlo". l' _ l""e .,. ,~0 ,,,.1·1· uio"' c• qual o de · que ue con d . , . " •·'! " ,~ • . . • 

O SR.· ~!Er.T.o Ri::c,0.- ?\ã-:- encoutro meio de 1;<1me.::.r e demittir e:n:we~:Hlos ~ fü::t r1 ba1r 
conteninr <>OS nohres Dep-..1t"llO':i . Em ;oi:ío :i. fA1\:a ~a .. ·un·io o seu criterio. Onfü: cs•á ·[t 
c;tSO. p.·rh"tl~to: q:;em líu: fü.;·~r ci>rn odi"· oll<~n$l á ;n~~ri1•1 CC111:>tltuíc:;ã.o, ~i Ü.11 apol;idi) 
p rocuro. Yingar·Stl. procura :inmqu,l:ti'? 1 :ie!lu q_u(! e!le . tzi u ? 

Ce>r:i e~t<.s considi!l'M:Ces. mostl'C> n::it.J e:i,.1 · o SI:.. ;H'GT.:::ro SF.:~'l::RO-,\· otren;;,, :·1 Coi~
contra.r mnti"t"o ~1":t não dar.o meu n.1x>io ao st'.tniç:i. ~J com~çm p<?.!n. i'.ltct·•e:i<,:ii.o indebito. 
Governoa.ctual.guiando·mn s• •meme peJot:scus·, l!o G'•verrio no. e!ci~::-,o !J:·csi•il-ricial . c!cst•t C<l· 
a.ctos. pouco me imp<ll'Utnclo:.: PE>S•n 'l UI?. o 1 m;'.:ra. . ·: · · . 
Pl'C$ide. >eJ· :i e;; ta, n. do S>.·. Pn.ldc•:ite ,1:;:. ?>ro-1 0 .. .· 0 , ·. ·r~· , 0 tr.,n -~ e ... :·, níl 

l , L · ~it i.· 1c10 ·d~R-\~ Q,""' -.;... J.1.· .... ~" "l '" .. \ 
rac> ou :i. ( .(1 q ua.rq nct' ou r~. . :._ . · m•i· :o p~r que ·fo! p1·;~tkado o ;teto. . · 

OS!.:. P1~;:•1DEXl'E-Pl'l'\"ZllO~ \', ;;:.x-. que \ O <: ' '!~' n PEG' Qll'" [ ''.:>i n·s~ medo 
'~ ~ ~t;., ti.nCn . .... : ~ . ... , ~~r .. • \ 1. - w 1 ..... ~ l,.; • , 

a .uor~ e, ~ · ·•·· cm oue foi cmmõ.id•t u Cor:;;tituic::.:lo 1 
OSn.)!E:Lí.OREGO-:_SiV._ EX;lne1:on;;~rva º :...o ·,, ' 'R ""T"'S- 'l. \. J<:x me 

( • .. ,.. · 7 · '~ "!11,. t "' • -...:;,:, f • ., l"!l... . \!ú!v .. -,,. ,J .:"\.l' à.. · - • ;J • a. pa ;n ra pa .• t J.ffiilll.lll, . • (.r.l~ e. uS t:O! ... "~- ' tt . d . · q , l "e' ~ •no lo m·1s .1esrle , .. .. i ti 1 per·n11 e. 1:·e1 u~t • 1 , , • '· , . • •· 
que c,ta.~:i azen o. !iá lhe de<:lM'O que p:,;·u. is~o te!1ho 'JUC fa.zcr 

UoI Sa. DEl'U)'.\Nl -:- Como relato:·. :r;ô;l!c' rum peq uc:io di:curso paraldlo (\() de y. Ex. 
taUn.r q u a tH.us YCZi'S qU:z.êr · o SR . :\ír::Lr.o R1'GO-Ab ! E" muito longo~ 

O Sr • . Pr:ESTDE:'\TE-\' . E;x. só pó le fa!!a r , ?.1i•e.1nre. (R~<o l · . 
d~~s n·z~. sobre a matem~ ; o 11ue tem :i a ÜU\' i fo.11:11· :1qui t>m son_ibr•us ila. _noi_te. 
p1ecc<lenciu.. U"1 si~ . DF.PUl,\W-Crc10 que tt:i1 o Sr. ~la1·-

U:ir S:t . DEPL7.\DO-l'iifo ê relMor. colino ),fot:l'<l. 

O SR. '[F.LLO REGO- S i niío 1111. Yiole.ç·io de o SR . !\J F.r.r.o !~EGO - Não ; nú.o fo i o S1·. 
Regimento. contitrn:trci. ~for·,·olino "-lour·a. E' irmipaz r.l e taes c::-:age: 

O SR. Pi::es10E:-.:ri::-V. E x. j :i fa!lou sobre i-a~ües: uã.o é.<; seu ger.erí>. . 
a materh\ duas. vezes e, po1·t:uno, não pr:rde ~ias eu oun fü.l lat'. em ~om br~·~ d:i. J101t~ . 
1allar tr:1•cei~:i. . 1 por sign:i._l_ '11:". n Sr. _\-a.Jl~~:i.1·es _ 0 1~e liam-

. 1 nho-« :\ao foi de 1:01 t e, !OL de d la.» . 
O SR. '.llm.r.o REGo-Xe;.te c~so. S:-. Pl'esi · Sr. Pre,;idcntc. isto de ~ombras da. !lo1te 

dente. passo"º >e:,rt1n1fo pont,1. Gt·eio Q.Ue o~ ::'ão de~·aneio" l~Yf.>~\· \:ol\c1)s . . _ 
nohrc,; neoutados j:·L es•ã~ s:tti~ feitôs com :1~ oi7.ie N:tpoleii<1 que a. rep~l.1ç:a.o N':i. u:n:i. 
e:x.plica.t;õê~ que lhes Of·i. ; t:hth·:!.mente a.-.;; pe1· i:,:••!i:.L ligar:• 1lc rhctor ic-.:. que n.•·:i.lia v:i p11r 
tactos 1fa ES•:ola. ~!ilHar, e o 1:obro 11:-p1uado. !it«CI" pendl'<Lr .;u l'iJas no~ c,:pü·1tos fl';J.~os, 
o Sr• . Glicer io . que e lJl)ml'm fie ;{O\'CnlO. que 11-([\llfüUleS e C!'(!Clllo,o . . 
estn :i.qui n meu larlo, bem ca.! l;1to, Illi.Ur•~1- 0 St·~ AL"GUSro sr: n:rw- Po:·qtrn m11' ~o
me~te t:i.rnbem concorda. com::ngo ; ellc uao nlle.::ia a:; :a ·rn::s de t•.::u~tíçií.o ; u\lO e1·;1.m c..lo 
fü,1· 1:~ <rntra. cousa. seu te:npo. -

U)t SR . DEPUTADO - ITu concorilarfa. Mlll 0 Sa. MEr.Lo !h:co _E, de facto, ll'lu ito $C 
o acto, si o Governo r.ii.o o hou ves:oe pro- trm ;,.q ui usa tio C· ,, bu:ro.d.Q <l.essa ll.gut·a. 1~e 
"\"ocado . · 1-lictorica.. 

O SR. Mer,r,o R.:Go-0•:1., ainda se fa.!l:i. .:m A repetiç-ão tem sido :i. :n·mn. predilectl!. ... 
provocaç:1o ! Qual foi el!a? o Sr:. . VIcTo:m:o ~•foN-rr.mo-E V . E,.,. ~st6. 

O ~ismo Sr •. DEP\Jr,\Do- :.fanda.ndo rct ir:i.r incor·rendo na ::irsma cen.~ura. 
o :irm:1m~nto e as muai~õ~s,sç:,rn 1-.,1,1.G~s plau· o SR . :\!llLr.o REGO-Por neces;i·hide. 
si..,.eis. , v E o SP',. \ '1c-ror:ixo :.IoxTEnrn- .. la~ . • x., 

O Sn. M1;u.o Ri::c:o - .lá e:tpliquei · ?\i'io q11~ é velho p:trlamcn•.a1-, q ue po~:a. ser no,so 
l!ou<~ tal pr ·o,·o~cç;.i.o. O ~r. Gli~e~·in , repito. mestre, n.lo ile1·e incor-rer rm rnesra:i. cens tmt. 
q_u e é hom~m tlc gc~·l'rno e muito s~g"z 
\riso) .. , O S :1 . >lm.1.0 RF.:•o - S<:nlwres. en estr"•U 

_ . . . mo~t1·:: nrloque o actt; pelo IJUr<i ê i:icrirn in:ido 
O $1'• · RoooT.l'IJO P.1.1xvi-La isto e. !º G<'.iYe.-no liJi !ll'ati.·ado no 1:,0 de uma .<r.t-
ú S1t. ?l!tu.0 Rs:co- .. • pensa, me pa.re.::~ . tr ihuir;d.o oonistitucionul e nos sel1s termoo 

como eu n~stt\ quest.ão. mais r-c:>trictos. 
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UM: SR. DEPUTAno~Mas podia ser feito sem 
este apparato. 

o SR. MELLO HEGO - Qual foi o apparato? 
UM: SR. DEPUTADO-Sem mandar um vaso 

de guarra cruzar naquellas immedbções, a 
titulo de exercicio, e além disso o acto do 
Governo foi executado antes deser publicado. 

O Sa. MELLO REGO-O navio a que V. Ex. 
se refere cruzou naquellas immediações nesse 
dia, como no dia seguinte e no outro ainfa, o 
que quer dizer que o exercicio do navio não 
tinha nenhum11 relação com o acto do Go
verno. O Governo não p ·1dia preoccupar-se 
com a possibilidade de resistencia por parte 
dos officiaes demittidos. (Apartes.) 

Senhores, eu commetto a grande falta de 
attender, quando estou na tribuna, nos apar
tes, o que faz-me perder o fio das observa
ções que vou fazen<lo. 

Ha pouco, Sr. Presidente , ou vi o nobre 
Deputado dizer que este · acto do Governo 
havia sido 0xecutarlo antes mesmo de ser pu
blicado no Diario Otficial. Mas qual a lei que 
man<la que os actos do Governo. para terem 
execução e produzirem os devidn8 efi'Hitos, 
sejam publicados antes no Diario Otficial ? 

UM: SR. DEPUTADO-Ainda ha pouco, o Mi
nistro da Industria mandou alugar um pre
dio por 40:fl0U$ e este acto foi immediata
mente publicafo. 

o SR. FRANCECO TOLENTINO - Apoiado; es
tamos no regímen da. publicidade. (Trocam
se muitos apartes.) 

o SR. MELLO REGO~ Confesso que não per
cebo onde está o símile. Sr. Presidente, para 
mim, o actodo Governo é o mais regu lar pos
:;:ivel. Assignado o decreto da exoneração de 
um e da nomeação de outro, e l'eita a comrnu
nicaÇão. ao ajudante-general, este fez cha.mnr 
o oíficial nomeado, entregou-lhe o respectivo 
titulo e ordenou-lhe que assumisse o com-
inando da fort , Jeza. · 

Na mesma occasião, foi scientificado do 
occorrido o official demittido. Onde está o 
erro? 

Demais, é necessario que comprehendamos 
que o Presi<1ente r1a Republica, para os actos 
que pratica no legitimo e pleno exercício das 
atribuições .que lhe confere a Constituição, 
não tem que nos pedir conselho. 

o SR. AUGUSTO SEVERO-Mas nos ha de dar 
contas delles. 

O Sa. MELLO REGO - Conforme. Si o acto 
depender da approvação do Congresso, sim ; 
fóra disto, não . Sl eu fosse governo e me 
perguntassem: - porque dt:' rnittiu tal ou tal 
emprei.;arlo ~ - eu não responderia. Estava 
exercendo um direito, que me dá a Constitui
ção, sem restricções. 

Camara V. III 

Si praticando qualquer desses actos, eu a 
violasse, cabia a Gamam responsabilizar-me. 
(Riso.) 

o Sa. Ovmro ABRANTES-V . Ex. estása
hindo como eu quero; meio dictadorsinho. 

O Sa . .MELLO REGO-Sim, não responderia, 
não daria explicações, que importaria em en
fraquecimento do poder moral do cargo e 
em ferir principio de que eu era. apenas de
positario. 

O SR. Ovrnro ABRANTES - Si V. Ex. fosse 
governo, era dictador. 

o SR. MELLO REGO - Não, não tenho vo
cação par .• dictadura, pelo contrario. Aquel
les que proclamam-se os verrladeiros e maio· 
res amigos das liberda<les são os que, de 
orrlinario, quando chegam a ser governo, 
tornam-se dieta.dores e despotas crueis. 

O SR. V1c-romNo MONTEIRO - V. Ex. não 
poderia sel-o, porque é um espirita integro. 
(Ha outros apartes.) 

o SR. PRESIDENTE - Attenção ! Peço aos 
nobres Deputados que não interrompam o 
orador, porque a hora está a te1·minar. 

o SR. MELLO REGO- Sr. Presidente. tenho 
pezar em estar martyrisando V. Ex., mas 
ainda estou no segu11do capitulo rlas accusa
ções e faltam-me ainda tres. Peço, pois, a 
V. ~x. que consulte a Casa si me concede 
uma prorogação da hora por 20 minutos. 

(Posta a votos, é approvada a pro't"ogação re
querida pelo Sr. Melto Rego.) 

0 SR. MELLO REGO (continuando) - Ter
ceiro capitulo de accusa.ção: «Conferiu di
ploma de official de engeuheirosa um official, 
sem o respectivo cur~o.» 

E' este, . Sr. Presidente, um dos casos em 
que penso que, si houve crime, não é por este 
responsa vel o Sr. Presidente da Republica . 
Foi um acto rle méro expediente,que cabe ao 
.Ministro da Guerra. 

UM SR. DEPUTADO-Mas é illegal. 
O SR. MELLo REGO - Ha actos que senrlo 

irregulares; nem por isso são illegaes e nem 
pódem se.· considerados criminosos. 

Não se tratwa de um serviço que não pu
desse ser feito si não por quem dispuzesse de 
habilitação scientifica ; não era urna obra 
que tivesse de ser projectada e orçada. Tra
tava-se apenas de simples concerto e reboco, e 
o Governo achando-se com falta. de enge
nheiros, pois que não os tem aqui disponíveis 
com pr.-1mptidão, serviu-se desse oflicial, que 
tinha alguma practica de tal serviço,segundo 
dizem. E nem elle vae lá ficar como enge
nheiro resirlente. 

Onde o grande crime que tenha posto o 
Sr. Presidente da Republica fóra da Consti-
tuição?! · 

76 
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----------·----------------·----·· 
O SR. Ronor.ru() PA1x:i.o-Abs.nlutament.e.1 (1 S11. HE:\RlQtn;: VALL\ r>ARES - Não disse 

não sou apaixomu.lo, faço :i.ccusa.;i1 e~ M1'.11 {,e · que ísro ~ra ái111~ ... mnnei qüe era u ma des-
tla le i ~mas nii.o h:~ duvida que o acw foi il- cortezla. · 
legal. .o o~ci<l-~ nã.o podia ,;er nomeado.nem 0 s:~. lVIr-:u.o lh:Go _ Bem . ~!ns, aindri 
ines1!1o _rnt~rlll~Ul?nte:.Jurciue o regu!~mento roe>ino qire foss~ um:i de:;cortezia, que não é, 
n. r c::;pe1to _e Wlmina.a •-· i~to o ü~ 0 riõe n'ir;i. dn. le.l . (A.p,_o·t~s . ) E;;se ne-

0 S1!_ . . ~!l::LLO Ro:co- _Bem. bastã, basta; . . O ,t!IJciÕ de ;.::Úardn. de pt:sso:i. regul<i-se ]?elas ta.
o.cto nao lo1 regular. violou o regulamento, b.-Jlo.s rle. hunr:is e cornín~ncias . 
m as omle~crime consr.ltucional. que põe o 0 ~n.'I-Ii:::xiuQcE VAT.T.A'!:>,\RE.~-Niio apoiai\o, 
J>residenie da Republica fóra. da. lei 1 · . 

nii11 é guar<fa rJe pcs,o,t, ; a.lll ê o pa.lacw_ do 
UM. S.a. DEri:rr.>.Do- Está om violar a lei. 
O Sn. !IInv.i REGo- A l-'i. neste .ca~o,consfa 

de instrucções qne teem . um:t · cert1t'd 1LS•ic-r 
tlade. Em todo ·o caso. e urn acto pelo q ua.I o 
Pt·e>-ídente da Republica não t! responsavel. 
por ser. cmno j<i. dis:;c, llm ncl.O ele c\X i'8· 
d.ieute. que L'll!'J'e JPr conta d•> chefe \!o <'C t'
Yiço. HuU\"C Cl' l'O em nfLO Le!'->'e. IOl!O que íoi 
promulgatl:L a Cod.,:.titn iç:iio. definido· '~ 'J !llOdv 
pr eciso a.~ attr;buiçüesd1)~ H1ín i stros e pil.::'s1t.lo 
para. elles aque11M, q ue t.h~oricamentc e não 
na pratica cabem ao P resiilente. da R.:>pu
blic:i.. 

0 SR. FRAXCISCO G:r..tCE:IUO-H:l Uln:\ lei ÔP. 

gov~rno.. · · 
O s·<: . MEÚo Rw o-P<.r 1ue a.!li reside e 

Cbefe do E!>tali.o. 
·o SR. H1.;:xtth~tn; VAI.LAl'-\.REs...:...~o The

:;ouro ui ngm·m 1'l!sirle e h :1. ~l!a.l'!la.. 

o ~;{. :.iEr.t o REG0-01•a. ê p •!l':J. j!Ua!'li1.r o 
Tllesou ro. u .~i nlic!ro qne lá •·>tii. é ;;;ua.rd~ de 
~egur:\nça; most>'e-rne o nohr e Deput.1.do iei 
o ae c,/Jriyuc o l':'e•[dm te tln. Rcpu blic:i. :i. ter 
j'unto a. $l u nm. gua.r<la ~ 

('SR. HE:-o:::ic;ri:;z VM.L.\D,\RF-5-Não fallei 
em le!. 

JSO! definindo-a$. o Si>. :"llELLO REGO-Então, não hon»e vio-
0 Sr{. Mi.:r.Lo Rr.•~l1-Tra.ia·s:ede :i.cto 11ue 115.o l:icão . (.-11a;·1c.".) 

depeuue de (l.t,ci-ci.o e acredito que nelle n:°tl) , Repito: e~sas gmu·das silo hon1·a:s confe· 
teve parte o Chef'e d<i N<u;ito. ridas ;·~ pe.;sua. comt' ltomcna.gein it a utori

u~z SR. DErtn.-1..no-E' o me;:zno quo r111rn- d:i.de illle elht exe1·ce, e tL!:ul'a nas o~ri~
da.r um botiC!irio comninndar uma \J1•h.:-artiL. na:i~a-; q 110 regem ll :is::.nmpio. A provti«.LO 

O Sr< . :M<.:LLO Ri::loo-Qtrnl: Xifo ll :i tci·;n,1 ll E'. i.le li ~e :n. q·c;~ ~\~ . l~~o _m:i.i:~;L .~ae os ~m
comparaçii.o. ( ~1,,,,. 1~·'· } Poi·ta nto. si-. Pre~i . round.\lltl:.'~ tie co. po;; o: exe11.Lto. tAn:~:tm 
dí:!nte. este acw tambom lliii) 0 1,00 f\>i•:\ ,\a ~nnrtl :1 de pe.s>L)il •• cc•!n post:\ º" dou. offü.:i.te~ 
e t ºt . :- :;u lJ<i. lt!:rno~. trcs rnfonore~. 30 1•r.'.lç.a..• . rl .. ns 
,ons 1 

UIQ.lO . o·O?'llC'taS tlU :.:imbcrcs C IDUSÍC:l. mn.s Sí'ffi l>a.U· 
lbI SR. Dr:rUT."-oo-Ma.s ~iOl•:'IU ii le i. d<.- ir:i.. Or;1, ta-1 .. s que ~t-rv 1 riw1 w f>itr.'\g1u1y 
O Sn. Mt-:ll.o l{ EGo- lfa um r e;:11ln1111·11 ;0 p . .dern ~iz.er si O;oi·!o, P?r PX~mplo. j11.1na.is 

n.nLígo que m:i11d::. pr,..:cJ et• :i.s~im qu;urtlu i i:l r.~1·e ,;1·m"Jlian t1-; g uarda. .1unto a sua b:.rl'aca. 
fal ta ut ulllcines. ! At'" .-1.:<1 Por 1gu-.1, í~~:ni ~:u a ui •Jle11sou 1;;1:das. Por 

\'c·em, t1ois, os nourC!:i' Ul~pu t:1dos qnc húuvc QUI! nào :L po,lcria. di~ 1 ·en,:,.:· o St•. Prudente 
exag;;e1·0 <1u:i1~losE; d ÍS' -e q mo t in h:.->c• c•xpe<!i1!r, 1le )[,,r-.lCs , h <Jmem de h::i.!>iros singdo:>? 
p~tt11te de cn;-:enhoiro a um olllcial s<:•n u ( J SR. Hr::'.''RJQlJll VAT,L!.J>ARE>-A."s vezo3 
cttrs~. _ nii.0 <1uor guarda •lo exei·c1to. 1na.s q uer _da. 

O :,;r:. Rorl()1.P110 P ,\IXAo-Parn. rn:J>:tr:n· qu" _1,,[ :<::u.. em1-J.11 1.!v fortivu :ueate no p a!ac10 . 
n:i.o ~ou apaixurnld o. lem bro 11. \'. Ex. qu~~ 1 (.-t1K1»111.•.) 
11uas1 todus o;; go:·ernos. dn. mo nard11a ,rn111- ·; s "EL-'O l'vr.n-r~t« é <mtm. cnusn.· 
rnetterarn eRr.:l · 1lle,...al1datle O Sr. Cunll'l < • ~ .. " ' ' · • H.-•. . . • • 
Matt;OS, por exernJ?lo; foi man·1:i.•1o para 0 !d,, qu:·m, '.º' q~1 ~~ ~ 11.11 e,:s:i. ~uatda de pol 1c1a fl1 r- . 
G~~-nde do Sul, a.lim d.e const i:uir as. linhit.'-> t i \ 11"' ·1 do.,honis' 
tüegra:phicu.s. O SR. HE:-<!UQt;i;: V AT.LADA.m :s - Houve 

OSR . MET,1.0 REGO-E' verr~ade: mas con · quem v[ssc . (ífo ,.,a,·os "1"'.ir i r;> . ) 
Yem dizer que a.~ Enh:i.~ t~lêgr:;.phfr.a. ,; do R.io o Sn. Mr::r.Lo Rr::no-Deixcm-me continuar. 
Grande do liu!. const1·ui<la.~ pelo Sr. Cu11t:a· $ \ s. Ex. 11:i.u ·violou nenhuma. lei, poi·que o 
~l:iLtO$ com pra.ças d11 ex~rc~to, podcm .. sel'l' ir a.ccu~ni ? (,\1,.1;·tes . ) . 
ne exemplo pda. loo::. exr-.(:nç:io <h1que1le .s~r- j Fique p'lt' u:n<l vci e1\t<:mdtdQ qu~ o cllefo 
~Jç~o. o Sr·. c~1pa. n<;~~ drzia. i)!:ü ir_u:~Ci\ . T.O~'O :1u E'\ta.tJc,. ns gcnera.rs e n1 (':herc t! qua.es
l111bu. mell1ol' coustn11d;i.. (Jpar:11s.> nucr out1~i~ :wtm·i•la.-lt~ :i quem ~s · .. 1·<! e-

« O Prc-sítlt:nt c da Republica. cl i.•pen~<l.U ;~ ,;.,11ç11s 1:1ilit:ü•es tnan1i:u11 rp i•: to:,nliatn ;:.:-un i·<l:!. 
guarda du palucio, que ô guarda du J.ittS- c!1: pe.,sm, p.:•lcm d1spt:u:-:d-a..<, ~~li! quo_:stu .· 
sva. ! . .. » t.lê moth·o para que a. corporac,:ao que ue,·e 
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fazer a. guarda. ~e clê por o1fendida. em sem dever•?S e regalias do exercito:· e .subordinar.a 
melintlr-cs. ao ;>.liu1stro da Guerra. 

Sr. Presidente, n.inr.a. aqui não fat;:o a de· ~.fa.s po!;S>J affirm:w que pelo 1'finist G1;io 
fesa do Sr. Prud1mte de Moraes. sinii,, 1~ mi- da Guerra rnlo h~ ordem nenhuma a. este re-
nha. propria.: l'a.llo P'"º dont"o ';t~ri . speno. 

Por provisfi.o de 31 de ago~to d~ 1846, foi o SR. L,\URO MULLER. - Sei que a. gua.rd.i 
determinado· que as guari.ia..; dos pre~idcntc; nacional é· subordinada. ao Minis terio- do rc~ 
de províncias .fo~sem iguaes a.1is rios com· terior· ; mas, na nos.;a téehnica., oergunto quo 
ma.ndauies · em chere·, quando a guar1iiç-Jo nome tem este: ar mamento e a.qua:rtela-
;i.ssím o permitisse . · mento ? · · 

F'11i :presidente e conjuntnmente comma.n
clant~ da~ arn1as rl~ Matto Gro;;sn. em .cuja 
capital t-stacionav:tm então· dou:< fl.at:i l hr~·s. e 
niio t ive ~emel11 t1nte g utwd n., netn siq 11er rn· 
duzi1!a. ao .:ommaudo de ucn sar :!ento. 

E aq uelfa ;ruarn içiio não se rleu prrr offon-
1\i.la. Longe disto. •leu-se por c011tP:lte por 
ficnr a.lliviada de mai.5 cs~c ~ervi1;0 . (811 
<JfilL 'l'lt::<.) 

?'ão cr~iam oi!-:to; o Sr. l? :-uden r.e ele 
Mor;Les ci um ltr.mein sensato. vê b.·m que 
niío ha elernentos c:tpazcs rle >e insur·,!l'irem e 
porem em risco n. sua :\11t<Jd<1ttde. 

O SR. L,,-cmo Mm.LEt:. - E pó,le (Jormir. 
O Stt. MEU.o Rç:co - Ellc sn.be fambern 

que se hou \·esse insensato.; q ue tent;i:,-s~m 
1lepol-C1, apena::. con~eguirin.m to1-,,:w patent.(1 
a "'(lropria fraqueza . 

Out1·0 ponto: «o Goverao molliliwu a gual'ua 
na.cional. » ~ão vejo nest•• C.:.pitn.l n:út:L riue 
in.-Jique · mob1lizaç-d.o e nem a. utiliw.~ão fa 
guardo. an<:io11RI. 

Não ha mti.it o. a~ua.l'fa nnciona.l rounia~~e. 
tinha fo rmiLtums e fazi~. exereieios no co.rnpo 
de S. Chr·istoviio . 

E' po.>~ivel que n::;or:i. o cnmman•1antc. m
perior, achando que a estaç:1o é a.pr-0[1rin1!:t. 
pr <!tencla fazer o qnt' fizeram !IS :;ens :;ntc
cessor~s . 

O que t'~IU com isto o l'lfiitistm rl:1 (;1101·1·;' ? 
~IohiliZa(·ii.o lhl l'Or(."a, no >e11Lido tech111co. 

não !la. p ., 1·qucnão temo~ rtre -et·\·:1 c;uctl!t!m 
os corpo;; Jc exwcito euru~us. 

A g-uar•la nacional. co11m mi 1 ici:i ch·icn , é 
a.u:dliar <lo excrdtü. com:or1'e com el:e nos 
Cl:lSOS previs:os i, peh moJo detern1inacl11 º" 
lei .de ~ua .:reaçãt., iiar·a m:1n ter "· •)r·•~inpu· 
lilica e lh:fendol' a.s institui~líts ílo p:tiz. 

O SR. llfEr.w Ril:.:;o - Uma ·vez mobilízadt.· 
nara o fim iu,\icuà.o.flca snbordioada ao Ml -
i1iste1·io <1a GuerL'a . Si é pm>ameo:té para fil, st 
policiaes, não. 

O .~l! . Fi:Axcrsco Gtrcmro - V. E~. con
cm·clou que t~m h<wh!.o utilização d<i gua.1·da. 
naci<-no.L · 

O S1~ . ~fouo REGo-Perdiio ; disse que a. 
mobil iv1 C:lil e util1zaçi'ío só pedem ser decre
ta.11.a.~ peln Congre•so (lfo a.pcirtes .) 

Si ~e e~ti miliza11do a g-uar<la n~cional ern 
::i.lgun~ po11r;ns •fa Re11ublfoa. eu não sei . 

:::enilOres, eu a1·gumento de :OO:i fé. porque 
ante:> (h tu<lo prê;:o a. minha probidade. Si o 
c;,,vcrno eõtâ u tiliza.ndo a guarda. nacional , 
no se~ir,i i'o c-:msti t ucinnal v-iol:i. ti lei. 

Mas po•so ,1~se;.;-urar :10s nobres Deputados 
qlie, m1tli no Rio de .J<ll.lelro, nem em outro 
ponto. ao menos que ffill conste, uão ha mo
bi li :r.~ão da. ;:ma1•d :1. n:i.cional. Com reíerenci11. 
aQ !J\le h<\ia. O'.:corrtd~ na E2.bia, na.da sei . 
Fullo pC'las \nforma.çves que tenho. 

Sr. Presideute, falta.-rne ainda algumr, 
COfüú. :\ dizer ; i en ho, -portirn. 11busado po.i· 
demais da p:i.cicncl ti tle V. E:c. e · acho-mi:i 
ra.r.i i.•n.lo. 

lm1mz a mim um 51.tcrificio o u Ca.mar :J. 
our.ro, muito ma.ior. Pec;o que me perdoem. 

(.l fu iio i1e,;i. ?H1iito b~ai . O oi·ador J compri
;io>ealo.tlo. ) 

F ica :i rib"cus.'!iío 11u i:id:t pela J101'tl . 

(") lii'1·. Prc~:o:i<l~n'te - lia.vendo nu- . 
mN·o lr·wtl . v:.ie- ·"" ~ i11·occtlar às votõlçôes •.~<L~ 
n1ateria~ t•11cerra.•1us. 

E' posto :i. votos e a.pprovado o segui11te 
Pãr;1. que ella possa cl~s~mpenh.i;.r e<se 

honroso e patriotico encarg1>. co11juntaroe11te REQUERnrE.'\'TO 
com a !orça. de linha, precisa imtr uh··:c:e; 
clahi a. necc~si1!nde i!e fli.zcr exei·cicio. . l Requ.eremos _que o :3overno.~e~etta. .• p~r in~ 

O SR. LAliP.o ;\fçLT.m - Que nome tl11 tenne•lio do Mm1ster10 da V1aç.'l.o, coma. do 
V. Ex .• na. uossa technica., a. cs~ ::i.1•mamento relato»io t.lo en; enhciYo fiscal ,junto :'t Ê:>trada. 
e :i.qua1•tel!:t11ocnto d:i. guar da naciomtl? de Fc:' !'O c!e Catalão a. Pi:ma. 

O SR . M~:r.to Rr-:co - Pf'imeír-.irnim tc, 11:io S:i.lo. (!l\s sessões. 2:-J do julho de JS97.-
sei q uc t i,:n!1n. li a \·iüo "qm11·tela.meutrJ d•\ He,·r.wn~!f ildo rle .<1fonra.< . - Urôano de Gou· 
!-'1l twtla. nac:::onuL rei(( . 

is o ~enti, io il' t: l1 t1iM. isto é. qmu<lo . ~ cli.:i
m;ul:i. n. concorrer co111 ;, e:rnrci to. ipso /;1ctn 
fica sujeit;i. M mc~mo servi~o , o.os mes1nos 

E" posto a 'Votos e rejeitado por 5ifvotos 
com.ra 52 o seguiute 
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1 

V. Ex. acaba de fazer, venho pedir-lhe 
venia para trib11tar-lhe os meus agradeci

Requeremos que a Mesa solicite do Sr. rnentos , pela nomeação feita, nttendendo-se 
Presidente da Republica as seguintes infor.-

1 

a indic11ção por mim honte. m feita. Creio que 
mações : por es ta. fórma os meus amigos que apoiam 

lº, em que lei se fundou 0 Governo para o 001rerno ficarão satisfe!~os e contipuará a 
dispensar por portaria, segundo consta de r~1~ar a P;'.z e a concordrn entre nos, repe~ 
publicaç-ão feita nos jornaes desra Capitnl, os 1 tm ·_o-se asstm aq_iielle c_elebre verso qn~ . fo1 
inspectores de l" cla.sse da. Repartição Geral ~q~t um~ vez p1onu.~ciado, _q ue os J~ I z~~ 
dos Teleg-raphos Jorge Hermano Augusto .esta i~ta nunca P· dem fic ,i r mal. . eh 
Eshredt, Jorge Furt•do de Mendonça. e outro. citoª . · ~x. e. ao meu lllustre a~mgo o 
e os inspectores de 2" classe Julio Blanc. José Sr._ Bel1zar'.º• pela acertada norneaçao que 

REQUERIMENTO 

Geminiano Gomes Guimarães e outros~ V. Ex. acaba de fazer. 
2º, quantos annos de serviço publico tem O SR. _FRANCISCO GLICERro-Venceu o Zea-

cada um dos inspectores dispen.ados; 1 der; mm to bem. 
3°. si os inspectores dispensados inc::irre- E' lido, julgar'lo objecto de deliberação e 

ram nas disposições constant:'S dos arts .. füA enviado á Commissão de Orçamento o se
e 555 do regulamento dn, Repartição des Te · 1 guinte 
legraphos, approvado pelo decreto n. 1. 663, 
de 30 de janeiro de 1894, em vigor. PROJECTO 

Sala das sessões, 23 de julho de 1897. -João 
Galecio Carvalhal . -Paula Ramos . 

E' annunciada a votação do seguinte 

REQUERIMENTO 

N. 58-1897 

A.utoriza o Governo a rever e modificar o con
trar.to celebraria a 5 de abril ele 1893 coin a 
Companhia. E. ele F. Oe ,te de Minas para 
o fim que inclica. 

Requeiro que seja rlado para ordem do dia 
de ,am,rnhã,independente de parecer da Com- O Congresso Nacional decreta: 
missão respectiva, o projecto revogando a Art. I.° Fica o Poder Executivo autorizar'lo 
autorização dada ao Podei' Executivo para a rever e modificar o contrato celebrado a 5 
arrendar as estradas de ferro da União. ·de abl'il de 1893 co m a Companhia Estrada 

Sala das sessõe'5, 23 de julho de 1897. - de Ferro Oeste de Minas, para, att.endendo 
Paula Ramos. aos legítimos interesses do Thesouro Federal, 

O §r. P aula Ramo>"! (pela o;·d.,;rn) 
-Visto ter sido publicado no Diario do Con
gresso, de hoje. o parecer da Commissão de 
Orçamento, relativo an projecto que reve a 
honra de apresentar, entende que o seu re
querimento torna-se hoje uma verdadeira 
inutili 1ade, e por isso pede a retirada do seu 
requerimento. 

Consultada, a Gamara concede a retira.da 
pedida. 

Gomultada successivamente a Gamara, são 
concedidas as exonerações perlidas pelos Srs. 
Adolpho Gordo e Rodolpb.o Miranda, no co
meço da sessão de hoje . 

O §l·. Pre§ iid~nte - Nomeio para 
substituir o Sr. Rorlolpl10 Miranda na Com
mbsão Mixta incumbid<t de propor medidas 
para auxiliar a lavoura o Sr. Costa Junior e 
para substituir o Sr. Arlolpho Gordo na e .mi 
missão de Constitutção, Legislação e Justiça, 
o Sr. Felisbello Freire . 

ser toclo o liquido obtir1o do ernprestimo con
tractado com N. M. Rothscbild & Sons, a 29 
r1e março de 1 89 :~. applicado ás obras para 
as quaeB foi contrahido, de accordo com os 
contractos anteriores ao de 5 de abril e o de
creto n. 86~ de 16 o.e outubro de 1890 .• 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Sessões. 26 de julho de 1897. -
João Panrlid Culogeras.- Padua Rezende.
Manuel FulgRncio .-Alrneida Gornes.-Fran
cisco Sd.- Rodolpho Abreu.-Leonel Filho.
Gonçalves R,zrnos. - Ferreira Pires, - Luiz 
Detsi.- Ortaviano Bnto. - Lamounier João 
L uiz . - Oleqario llf,,.ciel . - Alvoro Botelho. 
-Theotonio de Magalthães-I!defonso Alvim. 
-Lrtmartine G,,imarães-Lindolpho Caetano. 
- Telles rle :Menezes . - Alfredo P into . -
Artlmr To rres.- Rodolpho Paixão.- V . de 
Mello.-F. P.Mayrink.- Franc isco Veiga .
Cirpertino de Siqueira . 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' ann unciada a continuação da 3" dis-
0 §r.Coelho Cint-ra.-(pela ordem) cussão do projecto n. 176, de 1~96, refor

Sr. Presidente, em vista da nomeação que mando o Codigo Penal. 
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O Sr. P""'"'""i'<len.te - Tera a fü.· !itin•.i<1 em condíçGcs de pr~sti~ scrv-íi;0s á 
·· Ia-vrn o St'. i>.11<.mw C..:~ta.. ! ~:c1•;c,,1. 

• : Ob ·€:!'Va qu~ p·G·:·: csso t;o.balho o Gove:-·no 
o &.:. ... .:.\. ~~"-..~ns~ e,.,,t...':I. - Sr. P~·e-1 titJiF<. ·f>nCa.rr-e;:.~do ;;mn.. CUP.J.!1Üt:SÜO para 

~id.ente. a. hora está a:~ianta.d.1... uo~:cos:~i ::.Luit;.~r;reíri.e f;:~zei·i)~ o o S!'. Jo~é liygino 
minutos flüt<im para tcl'min~Lr •i. ltor8~ J,.~tí-J em. : '"·mbro de~sn. cumm!$~âo. . 
naaa il segunda. p:>rte <lao~·dfo. :m cln~.ia; riesr.e~ J Ent1·c:t~llt·.', pe!o n~todo _ExAcu~.~vo. S:. E:-:. 
pouco~ momentcs. que fülram u:io po1lerel .'·'~ili rec~-~er a r,•:::unct·aç:10 •'e 1::i:OOO,.; por 
fàzer as ·~.on~~ldHraçõ[ .. s q1u~ r;rP.tPnrlo ~ohr·p o ; tl'\;i;n,\ho.:; ;1 que ~e comprvmettera a (azer 
pt·üJeCiO cm fltsi.·u:::~t:..0·1 ·e 11e:-;f~C que não nu::::-~o ;g!':-:.r.uiran1( .. :1te·. O facto se ac:ha. to~firr.na.do 
th:•·i: co? a p:ila.:.-ra. p;1rn ai~ian•,,~, ••:1·c': ne- l cm:t.ocun•er.to ~ublíco. . . _ . _ 
ces~1d~1ae de J;)e··~1r uma. ll!:ú!"'J::;";!ç•a.o ne ho:·n.~ 1 ~e ::..e Ci.l~O~ crc_que o S1'. Jose Hygu:rJ nao 
~b1_1~anrlo da at.teni;ãu e Jn. p<J.cie!lcia, j.i. t~Ó i pl'<h:P;le<l com <t cor·r<:cr,·iio_ a que o seu cara-
1ar.1;;iidns da. Cam11ra. 1 e;,~:· 10.r1a e-o~rar. 

P·ortanto, ;.cndo em vi~ta. os p1·,,cc·rlen;,"~ dn. Q orador: •'.epois rlc out1·as con:;ider;H:ões 
Carsu, pediria•• V. Ex. que adi ss,. a •lis- Sübr·e o as~uw;n;o. ]Xl~>l " tratar do caso da 
?ussão _pela. hora, dando·m!-: a p;1lü. vra pã1~ j n~.;n,,a.;.~to úe ~00retado da Curte de Ap:pe!la· 
amanha.. . 1 ç,,°, · . _ s. ,,. ·-· .- · . 

O SR. P1~E~!DE:"\TE-Pa.-::. <i.tt.enolel' a s. Ex. ,) .:~ : e,,p,os_ia <l,0,1 ·:: · '",;n.1~~;0 n.to o ~ª~.~f~, 
e ., 05 Sr" De· 'll"Lllo· (ic,.l·'rO a ã·s . .,--.-0 •.• q,tc' \Ord~ cu,, aLau~'" do se11 _e , ... e.1-

, . !o. tJ .. ' :,. - ""...... ' c1...;:i~(.l Jr.(;nt f i 3..CC'-"ntuar .. C0().."1"'--0 au- s E 
a!liara p:da hor·· e com a r.:i.in·ra o Sr ·'lI nso · · · •. 1 

.-· • " ~,a ' '~ · x. 
oo,,ta. , JJ

11
ito ó~m . ·m ,: "be,;i ). • •· u e,,t:< [;.i.<ew!o :w veneranrlo pre.<Ldeute_ d~-

' , v 0 
• quello tntHmal. que. no uso tle uma a;.tr1but-

Fica. e. discus~iio 3.uia1;h pela !tom. ~';l:.·, k~<ll. b:1.via prup·i•lo o c:~ndidato ao lo-
r:ar v;,;ro. füc_. pmpo:;t:i foi· repellit'.a pelo 

O S:r. ~ 0 §ee.ret.::u·~o }Jt·oced.; á Sl'. ~fini~t:'''· que r1es"j(l. aqulnllD2.l' com 
lütur.c do s~gu.iute Clq u llo C;J.rgo t•l~um amigo do Go ... erno, 

car·;;" q u~ a!i~ts r1ão é de conliani;a iJOlii.icu.. 
EXPEDIE:\'TE 
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f)06 A.KN' AES DA C.1,.MA'RA 

', :nião pa.1•a. os memb1'0S do Congx:_c~~o Spirita ~Requeiro qtM a Mesa. <1a Camara solicite 
; ;, Br·azil, que tleveri1 re:l.li za.1·-sc uest u. C .l- tlo Poder Exemtivo o seguinte : Cúoi;i. do re.:· 
pital. q_uerinwnto leito ao ~!inísterio 11a ·rndLlStrh 

Despac110 - Concedo. com tuna i·éducçfio e Via.;5o pelo. Ce;Hro U.iiao Spirita de P1·o;w-
de 50 •;

0
,.,,. · • - · 110.rida. r108n1zi/. . pedindo reducçãb de pa:mi.· 

· ' . . ·~ens nos vapores e esti·3.da.JSde terro da Umiio 
·Quando 'li es~a noticia tomei-.i pw pill>et·iA.; · p~1·a c.s membl'os _do CM1gre;;.;o Spii:ita, bem -

diversos collegas a. qm-m u·a.nsmitti a minlla coin0 copht cas inllirmaçôes pre~tadas pêlos 
impress:íe !ora~n da ~nes:mi c>pinião e constai furii.:cio~;•rios 01.1;idn~ :a tal re:;JJei.to e do des
rne;,;mo que o ~1'. M11; 1sr.ro da Fazenda~ sa.- · p:ict;o <:ado pelo referido ;,,1rn1>tro.» 
l•endo dis>o. se atlmira1':>. der:i. uma. r·i~ad:i. , Rf-St:i.-mc ~pem1s füzer um pedido, jâ qu e 
dizendo que era urna pillie:·.ía. de opp0!$i•:-lCl. w!jo <Lm~ o lio;: 0·1·no e:.-1Lil tün r esolvido a pr ote· 

'Niio -renho iliscu~ir a · oues\üo de compe- ger ·u sp11·_ítismo entre rn:O.: que ao menos 
vmcfa. do Governo para f;lzer =e 1a vor ; a cornmi.~smne nm r1os membro~ d o Governo 
occasifLo ·niio e o:pportuna. para ass1stn· a. este Coogr~sn e -mvocar o es· 

.._ t · • ' · _ 1 . . . plri;.o do graa•'c ~larecllal Fim·ia.no, st·::ruin-. 
Si.>mpre "'' .1-me r,.e:s, ti. Ca..«a ?e o prrncipio do os seus con~elbos para que elle o "Uie n·1 

•t~que :10 Po1ler _ E~ecutiVt.• compete oi·g;~- <>s trndala1-<•a da. republica. e ~ejam~ ma.·'. 
~ : 11.a: c;~alt?~ as i;:w11as.~e estra.da~ ~e te~:r~: rc!ir.e;; 110 q~e .sumo~ •~ctuaJmen~. (Jiv.ito bc;1~~ 
"op1m.tover; ced?1·~- po1~m. ~que -~ a :ha '"" iiobem . ) 
·~onsignada. em !e1, e qt:e o Poner Leg1sla tl\'O _ . . _ . 
tem coropetencia :ia.ri• orgau iz.a.1' tarifas de "-''' !ll a ~!esi. e. llclo, apo13.d.o e mm debate 
""tra.da.s de rerr,•, e tanto "s..~im é que a Ca- euce~·t-ado o segurnte 
1narit tez um a.liati111euto <lc 59 "/u para cel'tos 
e determinados gene1·os que tr-.i.u>ita.ssem 
1.elo.s estro:vlas de forro fed<!raes. 

Mas o qlie me su1·prehencle e que, quando 
o Governo cogita de far.ei- economias e de._;1 u
p:mentar a receita p~iblica.cleclaranuuque um 
dos meios eroprei.:ados consiste nn ele'' ª•;ii.o 
das fa~as do~ correio~. elo~ tele:rraplw.s e da;; 
<'stra.das 1le ferro. ,·enh~~ fazer um r:. vor r!esta 
r.aturez.a a uma. seitll. phllornphk~, como é o 
spiritismo entre nôs. 

Não sei. ~r. Presi11c11te. si nmanhu os se
da.rios do pos!th•ismo rcquere1•em tambem a 
s. Ex. um r:i:rnr uf·>ses. s i S. K.'i:. e;:tará 
•füpci:;to :i. conco•lel-o. Ni'i.o sei si S. Ex. tE-m 
attribuiçâo para. c .. ar:ed~,1· (.>st•! abat11nento 
uns linhas de uav<•ga.;:1o. q ue. como ,.,.iiemos. 

« l~eq1.1eiro q ue a. :-lesa ela. Camara solicite 
do Po1ier Exr:cutivo o seguinte: 

Cópia. do l'<'q,,~rímenio foi to ao l\Hnil)terio 
rlu lndu~t1·ia e 'V1ac;üo pelo Centro Uniau ·'Pi· 
rita _de Prr.1wganri1t no Bra:.il, pedindo re· 
cluc:<,''~º de p11>s;.µ:ens no.:s ''apores · l! e~traõus 
tie felTo da Cniào pai·a o;; mumbros· do Con
g-rc.•>O :S7ii.ritn. bem como cópia rlas iotor
ma.ções pre~tadas p 1·Jos tunccionarios ouvido~ 
:t ta l i- e~)Jf!ito e do despacho dauo _pelo r efo· 
rido 'l\liuister·io. 

Sal:i. <'las >~sOe:::, 2; de j \ llbo ele 1897. - _/./ 
Pauta J(amos. » 

~em UID COUtl~\Cto com a união.qui: gos:o ll fu"- 0 Sr. ~lat't.a ~la eh.a.do-Sr. Pre-
1.ns do abatimento ~t- JJU lado no Ct•n~ra cto s iil.ente, des•k· a legisl<ktura p<-1.:;Sada. a quP.S· 
l1tu:\ ns pass<•;!en:> concf'd i1b .-; aos seus l'uuc- t.ãu de a.uxilios ~i. Javoum tem preoccupa.dc> 
riona::ios i:m se::-viço pul .. lico. $01·iameot ... o espirito desta Camara, e o Go-

~ü.o sei :>i o Sr. Ministr .. ) tombem 11ão con- , -orno da Republica não tem ~ido indilfercu te 
~ederti. passagem ):.'t·;Lti~ nas Imitas ele bon.~s a. este magno problem;i.. C!Qffio o demonstram 
:i. t oLlos os catholicos que quizerc•m ir á o~ relator1os dns illu~tres Ministros da. Fa
missa. nas i::re-jas qu u fica.rcm afastadas dos zenda. os St•> . Rodrigues Alves e Be1·aardino 
.-;eus domici1ios. de Campos. 

Mas parece-me qne t ratando-se do spíri- O nolJre Deputa.do pela Habüi.. o Sr. Edu-
~isroo sóbe de gravidadea. decisão do Governo, uwlo H.:.mo~, ;,presentou em 1895 a esta Ca.
_porque o nosso ~odigo Penal no ~eu _art. 157 rno.ra um projE:cto , a.liils muito bem ela.bo
esta.belece tel"nnnantemente que e crnne pra- z·ado. que 1oi la1·,,.amente debatido nesta casa 
tfcar o spiritismo, magia, soc·tilegio etc. e. che.2'.0U à 3• di~cussâo sendo·lhe então of-

Logo o Governo, além do grande prejuízOlferecidoum substitutiv~ pelo illustre Depu
que v_ae ac~rretar ao T_h~s_our·o, commetteu tado pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Victorino 
um crime animando o spirit1smo. Monteiro, que :parecia. ter merecido geral ac-

Acredito que razões de grande v;i.lor leva- ceit .. çãc. com as emendas combinadas. 
:ram o Governo a fazei• ~ste favor.; e como <:le· 1 Infelizmente este_ projecto n~o continuou 
sejo conl1ecer essas razoes resol~r apreseurar a ter andame!lto e Jaz adormecido nos n~-sos 
11 Carnara. este requerimento solicit;i.ndo <lo 1 a.rcJ1hos, Não ha muitos dia.~ um dos mais 

·Poder E)l'.ecutivo o seguinte: 1 illust1·es membros da. depnia.ção mineira. sub-
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.~: · ""-- - · 
metteu á. consideraçii.o rla Camar3. um pro.ie.:.. \nossa:; ter1"~.S," na favoura, tem ainda um 
cto.no mesmo seatl!!o. subsc;·ipto P<Jr.graaõe valor m11ito relath·o · e p;·ec:trio, e assim 
numero dli' no~scs coUeg:i.s que ;J.$Sim mtt.nl- serà por- muito teinpo, po1• ciue i;;so é umil 
fes1a1·a.m o seu patriutico empenho de i·e· elas consequencias iaevital.'eis do t urbaro sys· 
solver do mc.<llwr modo. tão int~i!ica.tlo e Ili'- tema.de l~~oma ex~ensiva, qu~ no~ opprime. 
gente -p1·ohlema, de cu.ia. sclu~ao de.p1w<lem Almn disto. o J'eglmen quas1 pnmiti\"O da 
tanto~ e tiio gro.r1des interes>e~ •1o 1·aiz. que nos~:t propriedade t'!rritor·i;il_esta. m níto l on·~e · 
ren lmente não podem ser por nós ~sq uecidos ele ofie:·e<:er uma lm;;e sQlida e real ô. iilstitui
ou adia1los. çõc·s dPsta n:itnr<'za, riue exigem para >ell 

De fad.o. Sr. Pr<-Si<1en te. " c~ma;· r. nã.o pHt·.teito foncciona.ment'l q lle <l [frop1·iedMle 
. pô.Je,nào de>C\ r1P.ixaJ" 11e tomat· '"'ª m'iis. i1hia. 1•sto'.~1 pe:rfe1tamen:e d 1·1imit.:>•1a._. cad<.l.Stra4a, 

consi•1eraç;io i' r. ~sumpto óe 11uc s<: tra.tn. expnr1ta1ja r1e q1.m."e;;(Luer litígios. mesmo 
Si na. legislat11ra p;•:;;sada a :rltu,iç-lo c:i. fa.- r,ventunes, e que ain'1a o seu .-ator rc;1l possa.· 

Yi>ura e das indui<trias cr>11nexasJii i nspil·a · ser facilmente a~·alia.do pelo conbecimento 
-va. os mais se!'io;; receios. aos pod(:r~; pu- perMt.o de sua prodµcção, de ·su~ condi~-ões 
blicos.· e .facto· qu e est:J. sikJçiio ainqa rn:üs p-ecu!i11.1-es, etc. 
se aggravon e actur.h.ente ·mesmo -a~ttngiu · E' fa~to q11e j;\, estamos no caminlto r.le 
a um PS!.3.rlo t f1.n agudo e t:1o ser io qce s i o cvn>C'."~ : <!r · e;se ió<!aL gm.ç-a..;; à lei do 
Congresro ~acion~\I. si o ' Governo da. f{eiJu· Rer1im·o Tone11 _ç. que já >ae pr oduzindo al
bilcn.. ;i.pei:ir Ge . t odas :>S oií!iculd:L<ir1>l do ~UM remltar}!lS Pl'<•ticos. Ji~ - port..'l.nto, a.1-
momcnw. niio lll"OC!1Ü-:isse111 •lm·-lh1! qualquer g t1'11i1. cou:;a se tem feito nP.ste sentido. Soube 
remedio prompto e ellieaz n:io sa.ber iam cum- h<•je mesm o. com Siltísfação .. que em Minas, 
prir absolutament.e o seu dever. em 16 município>, pelo me11os, a proprierlade 

Desejando, Sr. Presidente, ct.ucorrer tam- territori'l.l se V<te constitniado de um m<>do 
liern com o meu c·~í<Jrco, sinio para que :t m:1 i~ r<>gular ; que as transmissões rle }>ro
~uest~.o seja resolvirl;.1.. ao menos pat·a que p1•iednde uão se fazem sein que a propl'ie
volte de n•)YO ;\ di.>cus>ão ne!õta Casa. deli- d11de seja <lcm:i.rc:i.da. e expur'gada pari\ ser 
bc1•ei upl'e,entur ã C1w1ll!'il. um p:•oj~cto <• préviamente regisuud;i. ; míls si isto ,jà. feliz
qual si n~o rnirn. a r~!'(lln :ão cnmpletn ':'. c.--:ib;\l men!e ~-~onte"e ern al~i.rns logare.;. na. ma.ior 
dn problema, o que seda mtõmo i111po$~ivel parte do Estado de 1\Iintts. como na maior 
neste momento. me parece que. pelo m·~uo~. partr! dn Bra.zil ;l lei a indft não produziu os 

. :i:vcnh j, f ,~as r1 t1e ;nei·ecem SE'l' eswta.rlas. re~11ltarlos qu~ e1·a1n de e~per:i.r. 
1iíscutidn ~ e melhririi.dus pela compeknch e . A co11stituic:10 ir!'egula.r e precari<1. da pro
peto esdarecithi pa.t1·iotismo desta. Gamara . pi·iedade territorial e com certe1.Jt. uma <las 

_ . -;: , . causas ma.is important e.o; l'c:!s fliffü:ul·lades 
O ~a. Bi:;u~_"-1ºº 1;;; ••. ouzA-E ª CO~['etencia coro. qL1e fom lt1t<\ flo eut1·e nó· o c~d-tri 

de :· · • Ex. e U!Uu reco:nmt:mdaç;lo para 0 r eal e elo insnccé~so de tantas~ tent:ltb~ 
pr oJeCcO. m11llog1•:td!\i; . 

O S1L ~L\1TA MAcf!,\oo-Todos os proj t·ctos Alem 1lbto. Sr. Pr'esidente. ha ainda Olltras 
::qui :\!l!·e::ont<ld~, Sr. Pres !deute, vizaio a c::i.u~ns. não menos import.'lnr.e;;. p:~ra.explica.r 
ntn;i i·eforma m;;.is ou 1n~nos i·.i.à.1.:al cfa i11,,tl· e jmtificar cal.i:•lm(lnte esi:es in~u.:ce~so;;; uma. 
tuh/10 do CJ'edHo. r('.a.l no 113.iz_ dt:!las. principalmente. sa1ra. lo;o aos olhos de 

.N::i.õ cruero fu.ic t· •~ h istoria :1esi.a in$: itu i- quem que1· que rotlícta um pouco a respeito. 
•)<i.o. que aliás não d:ita de muito tempo. Os bancos de c1·edito real süo meros inter
cntre nós; mas direi que todas ll.S t enta.t iv:i.s tned ia'!'ios entre o capitalista. que empl'esta o 
feitas no ~e11tido de acl im;>l ·:i. n•> paiz 011 dinheiro e o propr·ieta.rio da. terra. Emittindo 
t.eem :1 bort.rulo ou nilo teelll dado o~ re.~111- n.s lettr11s hypotltecar ias. o banco cr~a. um 
t...'\-!os rr1e eram de e.~pe1~11·; e :i. riuão não é instrumento de c1-edito. duplameute garan
dllH<.!iL <frJ compreheua.er. t illo-pe10 valor d<L propt"iedade ilypothecada 

O no~so p:üz ni""w estt :iind:l. p rcpatil.:lc e polo capital do banco emissor. que serve 
po.ra que cst;t instiuiç5.o nel!e se fü·me e tru· nos paizes em que ha econamias accumu
ctitl.que desassornbra<ia1nente,como nos nllws ludas para as ;lb>orver, um beneficio da la

. paizes oia Europa. onde ell:i., e nã.o obstante, voul'a e das in1.IU~trlas. 
encnntrou serías dífficuldades a '\"encer aos São titulos muito garantidos que rendem 
primeiros tempos. juros relativamente avulta.dos. que de-vem 

A unica. base rea.l destas instituições e o inspira.r, e de f:1.cto, inspír.i.m plena confiança. 
valo1' da proprieda•fe territol'aL e en ti·e uós, e que deviam mesmo competir Vallta.josa
a.té hoje a sua valorizaÇLO real niioe ainda. mente com oa funr1os publico~. que -vencem 
um 1:1.cto ]l~itivo ; ti i li<~ pomos explorado~ ' ordina.ri:uuente juros in feriores; entretanto, 
•lo paiz onrfo a terra tem :i.cJquirido um valor· .mesmo nos p-.iizes da velha Europa. onde ha 
no~ve!, qual a r iq uçz:i- de certas expJoraçvts 1· fp-:•ud~s ~assas de e.::onomi.1s accumu~ad~, ;:i. 
agr1coh1s, coroo o cafü, a grande ma.:;sa. de experieac1a demonstrou que nos primeiros 
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teinnos n ~ü:t collocaçiio não foi t:tú f:t~i l , : O ~impie:- bnm senso r~spo11rie :i. est :i inter
la~tt.o que o C;·cdi.t 1~~-,itGiei: dt" FTa nç:~. l'í~ :·or· r~~atii u:- o-que <lcvein·~s cuncltd r é que nas 
rea no S\:"' :HC!H~ de co:.:.rerir p1·eruio.:i us le~t!·:;,~ a~ ~u~~~ ::: circt: •nstat~ei ;.is do !):dz a insti u1ic.~ã.o 
sortsiad;t.s p:1r:l. to:·nnl-;l~ i~·1 a i:oi ·· ppctteci1t:.i~ (l: l :l .1 l " !'i:t~ito reo.l n:to pó~~.e ·rre~t ar vur· .:;i só. 
proc:u1'ad:i.$. ürJ., Sr Prcs;dcntc, si i~to ·i'<111cci011n.ndo not11;:J.l:n•,ntr,os a uxil ios rte que 
:lCO?!tcceu c111 paí·zc::s onde o ca.p~to.1 a.accia.pm.' r:c~~ssitnn1 urgrnt~rn~ntc n lo.,·ouro. e as in 
ernp1·ego.~ 011J.e as , C<th~s r.1:orwmic;1:; , q:!e • 'U~td'1> conne:<:o~ e 11ue 110,:,c que o Gurerno 
P:i:-:~ ln Juros ricHculâs. às vezê~ l"e~h:un su;is ~:1 RPpublica. n:lo lhe·- podP!!\nn :lt·~g:u·, se1n· 
po~·tns ~os t!epo.?'i : ~u:it~3. vo1· !1iio tc·J'e;:1 :: p;.H- com wet,rer naJ e:·: t::!e :!e le.s!•-jlél. t1·iu. . 
cacão l:Jc"."dt\v :i. pa.ra. 03 capit.:J.es que i he ~~o 1 Si r..e tacw dóe :1 coraçfics br:J.?.;l d ros o 
contia.dos; ::o B:·llt.il. paiz. r; ,,,·o , onde "bund;i ! <!>pêct~;culo de tolntas fazen !as. h:i. pouco 
n. riquoZ<i., roas ralta. qua;i tota !meme c:ipi tal pfos1wr·n~ , ho.ie r1~cadcnte~; si ô ~e:rtlade q<1 e 
µara. ex:l)IOral-a. ; - oude 11ü.o h;~ ~com1mias n \~;'.i-;:d.0 1· rouit<.s Yczes n;io :plid~ mesmo 

. accumult1das: 0!1de o exíguo ca.n!t,:J disp, ;d-1 Iev,,ntat_ ::i. sua: pr;;d~cçi:o ;::or- falta. de re
.vel encont1a la.cü G segui•,\ ccll, ,c;:ç;•O. ;1 _:u: os .:ur.,:J~: si vemos as f:i.:mcl1S que ernp!'C'g n.m 
~s .vezes· eie•·ad i~s•mos .. út,rco !JO i':!·!:uiiO:; e::;-, o..: pr.-,dueto~ da li!vcur-a uu.df.'nai íecLa~dc.: .. .se 
JlE>i'<kr que :t int:·:i. hypu: bec:i.1·;s. cou::>· ·~ uí;;.;e todvs os 1.i i;1s no interior e nesta. ci•lade. e alli 
desãe iog-o catlocat-.se no i11ercado cr:-! · <:0 !~ 1.~ ~· eslú. e b:drro dt! S. C!trbto\·fio: que ê (Hsto uma 
·(:Cie;.:: .-a.DtHj OS:\S? pni'l.-;.t iT!C<irlCU!;.';lL, IiOrq ue l!illJ ' h:l Till!Í t <JS 

Al,:m <l isw. Sr Pr•,si.Jf>ntc. a iml:1oillr1alle :im:::'.ls riue alli um gr:1mle wunero de fabricas 
do valor e os con,fo:;õe~ p;·ecaria~ lb p1·,1p;·ie- d~va tr.i:,all1') e piio a milh" res de op H,.r ios. 
dad e terl't!Ol'i:J.l. r.ilO podl;im em:•l'C, f.;~;· :10 e J!o.:e q::'!ffi aJli for Ú;; hllT'nS d iUl'D:lS , as · 
titulo reµ14esenta.th·o d:!ste v·'-lO!' 111? 1it\1 !Jm·;1.S do r,~abal!ro, Y~! :"t fJl :C aZrnnde nun1ero 
i,T::nde con:iani:a e pür isso G um facto n ·d -

1 
de::tas fabr icas cstio fer.hr.d:i..~. p:.:r:irlas as 

l!c:.tdo entre uús; a !et.trtl. UypíJ-:.heca.r ia. tem mílc:1i: nct~ ~ e, pcwt~~n \..1). pri \."a1 ~. 1..,.s Jo t rt\balho 
~emp:·e 1·e tlectii!o sómerr•e o Cr<!dito ~ o e~i«- mililu.r es e mil\1ares .Je chia1hio,- . milhar~s de 
belecim •mto que ;l. ernitte e não e; vnlür r·e:JI paes ' 'e fa.mil i :i~. Si t crlo este íJ U•· 01·0. qu~ não 
da proprietfacle q ue elb. 1'E:J!l'e:;enfa e <;,ue :i. qu~1·0 eatenebt·cce:r, nos irnpt·cs,ioui'. deve1~1s, 
garante. ,: i temos de fücto o. uoss:L ar.reuç-<l.c .-.. 1ta11a par•t 

Aiuda um outro p:1enomeno se 0:1.:;er~·u. . " sr;;. q1Jr,;t:io de ta.o t.a impuna11c10..me p:u·ece• 
al!âs muito expl!c;Jsel, .:o 'l ' '"l d<H'<•rn('ls ti 1%t· :-r. Pr<'sid~nte, que devemos pro~urar os 
tod:.:s as 1:onc1u.-c•es p1·atic;l.<; . ;;i reahae::té mci<Js :i:mtt icui; pai-a r(':;olq:~ o pr11blt-ma. não 
'l!ue~·emr>s ir em nuxilio <h J;: ·:ou!·~,. :1 ü u ic:t e ;m::;urando zÔmt>nte a :mi'. ~ul t?<;âo 110:; pr in
r~:Ll p t~tlr.1 a.ngaiar a:.tc. tothi :t nos.:-u. ::·t'l)!1o:n ~::. . <;ij,J; ~,; b~'·ae.~ 1~:i. $Cíencia. econC!1dc.-i, Q 1:e nea\ 

0 f;1.ctr l ê O S(•j;uintc : j)IJl' u:a.is c . .mtbn"'" q ue ,: ~mp!'e po~ ern ;;er ~.ppla;; ~ 11os e:tt tO'.lc~ ,; '1!5 
inspira o (>Sto.beiecimentn bll l i~,o:· u:~ k:tr.ras lü(".l l:dadt>s e em toclos o~ t e mpo$ com o rigol' 
J1ypotht>c11r i:t;;:~ ;;>or m:~i; solida~ qne ~r:j:wl :ts 'los principii;s oi:i .. m;\tico.>. P 1·ccj z:imo:; pwi
gararii.i:~s tlc :'Ua t.::a1·t.t:ira; per m:~ioi·que st·.11 ~ cm•ara!guma. cou~u, nova 1;d~Dm meio prn.tico, 
a honora.b\lida.1.le 1~c ~'l• :• <i li'l' ~•:~t0. :t e .t:\ <;i») e:c··qo ivel e ;:n· .. r:~p•o em ~eus cffeit,1~. 1un• 
1lo i.it:1!0 nf1IJ cot·rc·s;x>B•le de n1o<ln ;1l.!!U;11 :t '!UC <~ :s: rn~,úv ti :·t'almen ie •'e uq..:r.vch . 
es :a,: ron·lk t"..:S; h:t i:e fm·,ú.-aml'n<c !i:u x ,11' Si q:: iz<-rmo;; n:.:-.i;;i. si1nplesme11 Le l'l'for-
1\tc q1:c ;,ttin.in ma is on meno~ ao nin\I 1le m:\t> o. lei do Cl'C•Ht,; rc·~l moldan1fo-n. 110~ 
uma •axtt d<duros que P.St t:,h cm rq ui! ib:·iu pdncipiosgeru~ d' ' scíc:nd11, e ?lSCl-(u írcrnu~ 
com :L que p.,,jr:m ''iitoi· t:> c:\p:r.:ies ne~t11 t\LJ1·e:~ vota:· ui11:i. lei bonit~ . quo l !;,'Ui·a:·:'1 
tN::nenil;L cl'iS\l 'tue .. v:w~;~amo~. com honra nr>s An n"~s 1l1J Conµr~•~t• , mm; 

E' as>im, Sr. 1:-'resiàcnte, r1m: sem ~uerer ~em re5ul!ad()S pi•a.ticos. A r1uestão é 1~ col
f:Lzer feiei:(<Vc~. leml:i!".lt'ei que o .Ba.nco 1ic Iocac,:iio v~ntajo>a. da lcttro. l1ypotueca.J'i:i.. :\o
C1·~ito Roa! d e s. Paulo, a ~i~:~r de s u:.:. prn- t:·mos felir.ment.e nos E-tar!~ teodrnd a !Jem 
dente e sibi;1 dir .~c,:io. :1pez;•1· 1l:i. Ya!m·iz;•c;:! o 1 ·:ccentuada pari\ 1lirL:irem os eslim ;os n~sto 
l'Xt r-a•1rdin:ir io. d:l :;u;i. ;wti;:•t ca rtc, ii·:! !1y ;.oo· ''1 'ni. iiio. ;:ar :rnt1:ido º" j urúS ola Jt·t i.ra, 1J :.u
i!t· ·cark1. p ·fa .. t•uorrne 1· l e\·~ 1,i:i ; • ,'i.n v;d4J!' .; :;.:-: ·:o.!111:. ft.HIC\:ilt·:-: t.1fl\<: iaPS e i~ 1n,1ralida1!r· •la. 
terras 11aq ucll1: E~t:t· 1 o uc;tc1' ui t i 1IH1s au r,o~ .. - fi~•·r> Jo;-_.i ~: á •l _ 1,e:Ll e dfol,ti "" t!ns g·o,•er11"~ 

o Srt. F t:.\:-;ci:;cu r;r.ic!:itJ,.> _E qu~ :,<!m 0~ .i : •CM'S . sy~icm~ . .iil s:'.Lbiam()i.te [.,mlJru.du p~ ~ú 
juro" do seu c<1, :•ita! •-ara.nti1'0 ua!o Estar.!c. 11!.u,;t:·e ~r. l•"cl r !g .. es Al\'~s. cnmo prd1-

- · ·· " - 1rHna:- para o Sllb><eq uenk. end~i~s :; do Governo 
e SR. ~I.\í'1'.\ ~.i.\.C!l.\.UO - Sim ; a.p(:l:i!.l' rh 1 ·la. un.ão ;'e rt;Sl)ún~a.!Ji lic!aà.e .:los gover nos 

l'isúiili :i:açü.o .lo Go1tfl"~o do Est:\do, que g il- e>t'" iu;;.;s. , 
ra.nte os juro~ do ~cu c:;.pital. ils ~u:ts l t't tl':h M ir.a~. po1• exempl o. atai 1:.t de v ota r u ni;;, 
apen:ts obr.eem nas pra\'i!S ~-- t11 çii.o i'olico su- lei. i:ilió.s "itL:a e ru uito bem cnnce liida, iusti
perior a. G!JS. e CCllll ~e1·tezn.. mesmo a~siin en· 1 t?J\1i do o credito r·eal no E,tatlo e gani.ntinrlo 
contr:i.rii.o ditl'icil collocação. De tudo isto, .i ' / ,,de jUl'os :is lettras. Julgou o legislador 
$J~. Presidente , O que devem OS COlleluir '1 mineiro querol;:.noO de () :L i ,.f: OS jUJ'OS 
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elas Iettras,:porque oomo sabemos é a. taxa]apresentar. Bem sei que a situação actua.l 
ordinaria, as;\m focili t'lria. a sua collocação. <lo Thesoura não :permitte larguez~s, nero.'' 
i\I(ls pelas 1•azi.ies que _j<i, expuz c1•eio que j mesmo permitte qu.e se co11te com eile p11.r11., 
será. íllusodu. esta es~eiança. A 1 "/,a lettr ;i em larga.·esclllo., fa~·orecel'o desenvolvimento 
não acha.ri collocaçiio vant.ajosa na. praca; da lavoura. a das industrias nacionaes con
os c::i.pit'.ies minei:ros não ~1ffluírfiq seduzidos derunadas a. morte pro:i.::ima., si não encontra~ 
por c~ta Mx<t de i "/n; Por coaseque:acia a rem o ponto de apoio de que necessitam. 
cotação da lettra h:t rle baixar até que os ja- E' cer.to que os recursog ordinarios do The
ros correspondam as taxa.s ele_vadas ctue ~e souro não Ih~ da.rão margem -para isto; mas 
cobram actualmente no Bra~1l pelos cap1- talvez haja m.eios de chegarmos a este re
taes. d sulta<lo, sem desfalcarmos o orçamento jti. tão 

Ora, si a. cotação a le ttrn. for inferior a 0 bera.do. 
certos limi~cs, _ne~l~urn auxilio torii o lavra- Não "°eudo pos~i.Yel contar com· os recursos 
dor_c~m a m:;t1tu~çao des:;e banco, porque o ardina.rios p::i.ra a realiw.çü.o de um plano 
pre,nuzo. que re;ll1zar na yenda elas l~t~:a~ methodico rle au~ilios i ]a;vour:t, teve"' idea. 
s_ora d~ tal. orr.oin qu" _na.o lhe perm1ttir~ de ;i.pplicar para tal fitn as contribuições <m
íazer lace as ~uas ílec;;:ss1dalles e nem lt\e dar-.i. n.11aes que o B<inco da Republica obrigou-se 
x·ecurso_,; para Ctl•!•Pl'tr os onu,; do contract~. pelo seu contracto ultimo a recolhe-1• a.o The-· 
A1eu1 di~to bem _poucas lGttras, _encontra~~w souro, pq.ra amorti7.ação do seu debito e _pa.ra. 
colluca1aú; a ma.1~r pa.rte encbem a _c~te1ra 1 pagamento dos juros e amortização dos. em• 
do banco ci.u~ tera. de cessar ou restrmg1r as prestünos da extincta carteira dos bcmus. 
suas opern.;,oes. Avalio em 5.000 contos annuatmente estes 

Si mesmo aqui se fundasse um banco na Ca- recursos. ' ' 
pital Fede<'al, oncle ha grande mercado mo- A 1 · d de b d fi d 
netario por mais g:i.nntias que o Governo . 81 e zem ro o a.nno . n o, q~e a~-
desse a -essas lettras, ella$ concorrendo rnes· tor-rzou coº d~ornrn~ .n. i•egula!'izar a. situaçq,o 
mo como Ma.polices, ainda assim nJ.o ;.i.t tin· <lo

5 
Ban · !!UC Repu hc~ e;tah.lnl que as CJ.u~

"" ri~ m por aJcruns :i.nnos a um;i. co~ição suf· ta en~rc.,_ s pelo Ba.1: o a.o ~hesouro . .P~Ia. 
>: 1. ~ ~· " • • . ' " amort1zaçao do seu debllo, '1ssim como os JU· 
11C1cute .. E n_ecc~,ar10, portanto, procu.;i:r 1·os e amortização elos bom,i;s fossem applicados 
mos i:i;K•s. 11Hllre~o~ parn. no morncr;,~~ no resgate do papel moeda, e esta mesma 
actu~l 1. mo:::- cm a uxil10 iia la ,..oura. e ao ffi~• idêa. encerram os decretos expedidos pelo ll- .. · 
mo tempo inicia.l'!!lOS a reorga.nização no 
!JilÍí: da. 111:-;tiLUH';ú.o de credito real,. ma:s de lustre Vice-Presidente da Republica pa.ra exe-, 
accordo wm as nos~as necessidades e cir· cução r.a. lei. : 
cumstanc:ias afi!ll de c1ue em ru~11ro JM.is ou Ora. Sr. Presidente, o meu pensamento foi · 
ro.eno~ proxirno possa produzir cs resultados o se.!minto: aproveitar-me destes recursos 
de..~~iatios. que não constituem renda ordinari;i. do orça.-

E' e:;te o "[)cns:i.rnento dominante no pro- menta, mts que tem a.pplicação especial, o 
jecto que submctto a consideração da Casa. resgate gradual do papel moeda., para, sem 

,\ntllS d~ tomar e:m1. r<•~1·luç:1o, Sr. Prcsi- desvio.l-as, rlefi.nitivamentedodestinoque lhes 
cleut~. ou \·i ai., uns dos meus 1listinctos collc· deu a lei auterio!.", utilizar-me delles não 
g:\s. erür~ <'ll1.•:; :1q11elles que apresentaram sümente no intuito de auxiliar deslie .i<i a 
pl'njr1etu neHe ~rntiil1) ~• C$t:• casa. d~- rna- lavoum e<tS industrias conne:tas,masta.mbem 
ucir;1 ']UI! pos:io di7,er que; t•stc p1·ojecto 6 e p~incip·.1Jmente pa~ inicia.r um systema 
niaís ou menos um tmn~sutllpto da:'!' opítüôcs de con~olidação do creclito real no Bra· 
dominantes nost;L catn~lr:.t. zil e pela valorizaçt(o rla lettra hypotheca-

Emre1,;\uto. tcriiii11a.rei as considerações ria e pela reorg:miza.çito da propriedade 
ie ~tou fazenfüi, il.\ll:'C>erit:mdo um requeri- territorial, em novas bases, promovendo a 

u1ent~ :i V. Ex. pe,linuo nome:u;ão de uma. iuscripção das propri(!L\ades ruraes no re
Commbsào E~peci:ü que, cstmlando este pl'C· gistro Torrens sem conccã.o dos proprietarfos, 
je ]to, dê no p1·ar.o 1 mti s cu rtv parecer que e <t tê S!!ffi sa.crificios de sua. parte, que seria 
nos esclareça. solJl'e o assL1m:pto e que ao impiedade exigir nesta. occa.sião. 
mesmo tempo io•lique os meios de resolvei-o Pelo systema ão projecto,que fundamento, 
no mai,; lmive p:-azo pos~ivet. -0 Tbesouro emprestar:1aos bancos de credito 

I'eRl, que forem indicados pelo Governo, na 
Capital Federal e nos ·:stados, toda a. somma. 
recebida annualmente do Banco da Repu
blica, sob caução de lettras hypotheca.rias, 
emittirlas em virtude de novos contractos 
c1foctun.dos no regimem creado pelo pro.ieeto, 
a. juro de 3"/ .. pag-ós semestralmente, desde 
que esses banco~ su.ieit~m-se ás exigencias 

O Src Au·nEDO J?1;o;To-Jà. l1a uma Cummis
sii o Es1i..:cial. 

o Sa. ~IATTA )L\CTIADO-~i ha. esl..a com
rni~síí.o Especial, dirigirei a elllL as$e meu 
-pediilo. 

Mas. Sr. P1'esitie11te. rne :permittirã. V .Ex:. 
que dê llID<1. ligeira. idéa ao projecto que vott 

C:i.w:i.1·:i. V. Hl TI 
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de tiscaliz:ição e outras ..que o projecto espe- 1 Sr. Presidente, para que V. Ex. e os il· 
cifica. . . ! lustre:; eollegas que me r!ã.o a honra ele ou-

Estes imprestirnos, qm ~ô se reafüar~o • v:r, posi:n.m !Orm.1r juiw claro da. icnpvr· 
sob -g:ir:.i.ntia de let.>:;riis h)·pNhecn.rias novil- ! t:tnci:1. l'Pnl d~~t·~ ('uwlo úe i;ararit i a.~ em apo
mente emit1ida.s, se amol'Cizurão s.ime;tz-;11-i liees inali<m:tveis, org:mlzado com e8tes ele
mente pelo i·cs;;ate dns tettm~ sol'tendas, na mentes.· ti. primeir!I. vist:i. modestos, for
fôrma:da. lei que reguh o cre1\1to I'Cal, ·sendo mµlei um qu:.dro qLte ma.ntlarei à . Mc;.a, 
os bancos contr:.i.etantes obrigados a entregiir e. cu.in. pub!ic.1.ç~o pe~.:i a. V. Ex .; no qual, 
seme$1;ralmente ao. thesom•o a ímj:>ort.;lucia analyz:i.ndo um einprestimo de 100:000$. 
de seu valor· nomina.l , reeebendo as lettra.:; a: juros de $ •·/. e pr:.tZO de. 20 annos, füço 
corras:pondentes. para. serem encerrodas. resultar a constitu i•:ão dó seu fundo de ~a
dan•'lo então o Tb.esouro a. estas quantias o l~mti:l , 01·gani1.ado de accordo com o que es
déstino de lei, i:;t0. é: 3.lJP!iC3.0dO·:\S ao re;;...; to.LUC O p rojt>Cto . 
gate 40 papel moeda. E' claro que, eonhecido o modo de consti-

De maneir:i. que, Sr . Prcsi11entfl, ne;.fa tuiçi"LU destf: tundu em relacão :1. um empres
parte do men projccto apen:is :-e C.'<tir::ula (]Ue r.imo de: cel'to q1m11ti:i.. facilineme se dt!duz a 

·essas quantias, desti11a1ia> pel:1. li.:i li~ 1h·· ~u:~ or:gaaiznc;õo. cm rc!a(:ão iJ. massa ;?eral 
zembro do anuo pa$~a1Io ao ri - ~;;n.tf' tlo pa?f:l, 'lo~ neµ:ocios effcctm1.rlos P<l!O 1.innco. 
moeda, teul1MD. o mesmo cl €!. ti1:0, <kp:•is ·~<· I Do <>X:l.me d~to qu:i.dro se veri1ic:i. que :i.d
te2• concorrido p:i.rn. ll:m~utotr a p1'••Jli"\lo l initto a. h ypotbcse 1le a rl•1uirír o bu.nc" einis
nacion11I, indo em am;1ho tlt~ ln.1·•;ut'a, b;c>c sot· :1s sn:is !cttras n::i. .bol;a. pela cotaÇ:ào tle 
unic:i. da.1·iqueza do Br:tzil. OU ''i .. . cowçiiv j i muito vant:i.jos:i. actual-

E:::ta t ue amua o 1n·ojf'Ctl> <1ue os ju1·0>< d.;i.< 1 meute ao mutua.rio; mas quando. mais tar
lettras c~<ucionadas no Ti1cs..uro ,nj:ttn p:1!:"a:> : de, :1s condkõe"' do JJa iz permittirem morosa 
11elo;: bancos cont r-a<;ta utes :to m••smu Th<.!- i·cdu,.çào na taxa do,; j nros: si es.,a. cofa~,fio 
souro, q·ue de sua. importaucin. U\~1tuz ll'li. :.; ~-, for elerarla., '1tê mesma uo par, uem por isso 
para pagamento dos juro~ <!l!C llit! ~fr·J 1le- o fundo de g<mJ.1üi;1 .• constituinào-~e ~úmente 
vidos, applicn.ntlo ainda c,;sa impM·fa.uci:t ao co!!l as dil'.l'erençns rl e j11ro s e co:n a. quota <le 
resgate do pu.pel moeda e converter .. o:; rcs· lucros do banco deixa.ri de a.tLingir a uma 
tau tes 3 "/ .. em apoiices 1la tlivio\u publka. verba u.vultada e muito sutilciente pura o;; 
que s.erã.o averbadas com a clausula de in- fins a que· nos pl'opomos . 
alienaxeis para constitUÜ"St: t:m fundo r!e g;i- No caso que analyzamo:<, si deduzirmos <la 
rontia da.s lettras do proprio bauc.'O contra- tota.!id:1de do i'unuo de ga.1~mtia, no u ltimo 
c1ante. anno dn com.1·a.:to, n quota cm i~:policc~ cor-

Este fundo sorà. l'eforçado pela deeuc<;ão responde nte :10 lucro supposto n:l. colloraç:io 
de 10 "í .. dos luc1·os an nuaes •Jos bancr.1:> que d a, lett1·a. nin1'.11. t eremos imlis de 40:000..-$ 
receberem taes emprestiffi•)S e pelos .lucros em apoiices pam. gara.ntia. \le u m empre;
porventura. realizados por es;es ·mesmos timo rnict~ ! ele IOO:OOOS.on 4.0 °/ .. do ~eu valor
bancos. pelns cli!Terenças <le i;rcço n;i. colio- Dlla .. < objecções me lii··:1m pl'opostas por illus. 
cação ~e suas p:·op!'ias lett:·::s. $~nclo <:.inda. 1 r,res cu_l!<'!(;a.s.cu,ia . .;; opini.ües ouvia res:.ei to,!e.s
essas importa.netas convcrt1uas uuinem:•t<"l.· te pro.1ecto,antt:> d.e a111m:i.r·me a. upre~ento.1-t• 
mente em apelice:; :tverbaci:is com n tn(!sm11. a esta Camara, objecções que julgo dever 
clausula db in;:i.lienaveis, para reforc;o do I respontler agora, para m:lior esclarecimento 
fundo de gar;i.utia. àa questão. 

EstaS a.polices do fundo de garantia. per-\ A :primeira. é a seguinte: « si e livre ao 
manece1-iio ioaliena.•·eis até a liq uidm;:io final b11néo emissor comprar :i. sua propria Iettr;i 
do comracto tlo ba.nco hypotbcc;i.i·io com o pelo preço que lhe aprouver.coro certeza e!le 
The:;ouro, isto é: emquanto e:dstii·em leti1~is nrw a comprará sinão pelo menor pr eçXI que 
em circula~o emitticla.s em virtude desse lhe for J)O~sivel. isto é, acompanh.ará «cota
contracto. ç;<o da p1·aç:a. JJu.o concm·remio par11 a aleva-

Fiodo o J?l"azo do contracto e rc·sgatn.cfo.s ção1la cou.1ção em pr1:>juizo srn»- ; respon<.lo u. 
todas as letkas da.s apoiices. qu~ crnst!tui- a esta objecc;ào do seguint e morto: 
rem o funrlo de garantia, re\·et·terú. jJ~tra o Peio ~ystema, do projecto , o lucro i•ea.lizado 
Theõouro numero corrrs11ondcott: a. impor- pela rJ iJJ'creoça de p1·eço na collocaç;io da 
ta.ncia total das di1Ierei;i1.<LS de i UNS • ;ue o Tlle- lettra. b immtdill.tamente applicado e m apo
souro deixou de receber· dumn t<: a. vigeocia do !ices inaliena veis pa.·a l'sfOr\'.O do fundo de 
contracto, que ou wriio :rnnulludas, ou :serão garantia. e dos >eus juros, mesmo ni1o se 
applica.da.s ao 1·es;gate do papel moeda. a j uizo a ;>rove.ita o l!:rnco, porque são applicadas 
<lo Govomo. conforme <!.$ exi~encias U.o tempo e111 preruios as lettra.s sorteiadas ; só no lim 
e da occa.sliio, e a.s 1'cstantcs só ent:io p:i.s- .te 20 longoa annos e.stas apoiices se consti
~ai·ão ú, plena p1•opriedade do l3unco, cm cujo tuiriiv propriedade do banco ; or:1, cou10 o 
l!ome th·erem si<lu averbivla.s . bailco ::ó tem illteresses q-uancto etfectua. ne-
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ge<!ios, ni.ío é natllra.l que uma •\il'ectÔ1·ia d.izel' que,"facilitana.o.se :i. collocac;ão da.s let
q_ual')uer, por amor de um mni.oe lucro r~a.- t1•as h·ypot,heca.rias com os. re.::ursos fornecidos 
11zano no espaço da. lettr;i.. de que só 20 n.nnos li. -principio pelo Thesouro, com·· cetteza in
dt;)p<;>is ~d1wà gozar osa.ccio.,:1ista.s. do fi>:turo. directamente~ se promoverà. a. orga.nizaçã.o 
que12a d1/ficultar a expunsao dos negoctCl~ de dos b~\nccis estaduaes, com garantia dos re
que auterem lu:ro aetual, mantendo a. lettl'a speclivos gQvet•nos, para as su:\s lettras, por -
em b~1xa cotaçao. que ê natural que torlos queiram utuizar-se . 

Alem !listo, ahl ~t<\ o fiscal do Governo. desses recursos. em beneficio de sua.s lavouras 
que; conseiO do pensamento da. lei, qne ·nã,o é e C<,ffiO no ·JlrOjecto Se eSfaoelece de.sde jâ, a. . 
outro sinão <1- valorizaçüo da lett1'ilo llypothe- 1,1.11idade de typo ·.ta lettm. e · a imidade de·· 
ca.ria, isto é, a. elevação e fiXt\<;li.o do seu t\~alirnÇão d.o Governo Federal; .115.o e desar- · 
pr~ço. desde que a sua cot:i,çúo niio p L1desse r11zoa.do esper:ir que no futuro, organ izá.dos 
c<;>nvir a.os mutua.rios. i1npedlria; usando do ero. todos os Esta.dos ba.ncos CQJU l?lltantlas 

· drreíto do ve:io·. a. rea.li.Zat;[•o õe n1>vos C{m- dos mesmos. estes _se reunam mais tarde em 
t ractos, obrigando o banco á ele•:i.r i.i. cotação um(L f'eder.tçã.o. tendo um-· centre> unico que 

· de suas lettras de modo convcnie:ito. monop0líµe nii.o os contra.ct os b:Y{l{ltlleca.r ios 
A segunda ohjecçiio é esta: « Haís va.!e1·fa- ma.s a cmiisão dos titulos. rea\iia.ndo-se deste 

emprestar directameute â. Ja.voura estes re· inodo a ·unid:t.de da lettl'a. hypotb.ec:1ria., idéa:. 
cursos do que sujei tal-a 11os contractos ile al iãs, já aqui 1i ventadii em algumas emeoda.s 
credito na. reac com est.u.llelccime.ntos que oíferecidas ao substitutivo do Sr. Yictorino 
Ihe entregam lettras que terão de colloc:J.l' :l!onteiro. 
com ded.ucçã.o do seu v~lor». Mas, sr. Presidente, v-oltemos i discussão 

Contl.';l. esta. úb.iecçoi10 direi que o j:>en· do qu.."\dro demonstmtivo.que aqui tenho. 
S<1rnento elo pro,ieci;o é oão sômeute a uxiliar Como diss~, na orgi\.nfaaçiio desta quadro, 

· a !avouri\. no presente, mas tambcm lançar ad.roitto a hypothese de que o Ss.nco Emissor 
as priroeira.s b~ses p'1.1·1~ a reorg:i.nizaçii.o da t•!11ha. ;).dciuir i1lo as lettra.s que emitt iu, por 
instituiç-:io do credito real no pn.iz . acre· conta de um emprestlmo de 100:00<J'$ a 90, 
ditando e valo1·iiando o unico instruroenw· r.o~1o jiL mu ito vantajosa 11a. actuali.da.de. 
de auxilio efficaz <lmadou1·0 e legitimo 1\a Neste caso realiza.ró. o banco '-t1in lucro de 
favoura, isto e, e. 1ectt3. ltypCJthecaria . !0:000$, que. convertido> em a_polices com· 

UM Sr. . DF.l'llTAD0-0> auxilios - directos 
em diuheiro do Thcsouro .)~ toem sido expe-
rimentados e não del'nm bom resultado. 

pra<las a !150$, preço méilio actnal. produzi~ 
i·ã.o lO l/2 apoiices, que serão averbadas com 
a. clausula de iaa.lieas. vefs. pu.rn fundo de 
gal'antin. elas propria~ lettl"as, que, portanto, 

o SR. MA'ITA MAClL\no-:E' v~rdil.de. e a lém teriio, tlesd~ logo. além de sua. g1>rant ia lly· 
<liEs:o como :ts necess ida•les dn hvoura são potheca.ria., além da. {!arantia •ia úanco: pelo 
1?r;i.nõe; no presente e. exisLirào ::;e1np1·e no seu capital. 10 l /:! apolice;;. 1st:> e: IO 1/2 por 
futuro. nã.o e po;;sivel pret.en•lermo;; enaher cento <lo ~eu valoi• nominal . ~ai'tl.ntidos por 
esse tonel<las {Jannid(,s,com o<linheirodo Tlie- apoiices da divid11 publ ica in<J.liena.veís . 
sour·o. o que devemos é, conendo a goro em No fiai do primeiro a.nt10, <-ecel.Jendo o Til.e· 
seu auxilio. P,Ol' meios excepci<•naes ê P:tt!'a· souro a. importancia das amQrtizações semes· 
onliMrios que as clrcunistancias jusvilie•m. ;;r.1es, 2! l ettras serão resga~•fas da Càuç:ão. 
:i.pi•ovcitarmo-nos do ensejo par:i. reo1•g"aniz:i.1· para. serem incinemtlas, rest."ndo em circula.· 
011 ant~s crea.r em tt>do ll<'l.iz o ~1·efüto l'<:<l.l, 1 .:;ã.o9i9; I!l<IS como o b.i.:ico mutuario entregou 
que é u. u n i(;(t a["va.nca da lavo11ra. e das in- tambem ai> TJ1esouro a impot'~llcia dos j uras 
dust rias e:n todo o inundo ci~ilizado : tal é, das lettra.s. no fim de e:i.da semestre, deste 
repito, o princ?ip.a.l o~iectivo do projecto. primeiro anuo, a metade de$ées jllros e mlliS 

E' YOrdade, Sr. Presidente, que p111·a orga-\ a imputt:mcia correspondente <l.nmortiz,aç;lo 
nizarmos E!JU nosso paiz l'io inst1tui~'ão do e:frectuada, is to é. 5 :0SE$ serão :1pplic.a.1los ao 
credito re11.I wm bl.sei soliib.s ; ps.1•a que l'esgate l!.o p<J.pel-moed:l. e o ealdo •los ju1·05 
essa iost ituiç:io putlesse pr0iluzír no Braúl 2:0ti5$ e inais a porcenta.gem elos lucr.Js do 
todos os sells· rructos er'a. cond.içã.o essench1l banco, ca.lcu1aJ1a em .l\J9:l;, serão con·rnrtidos 
a unida.de da. lettra ll ypothecurht. Urn banco em apoiices para o fundo de g1wa.nt\a., que 
unico, com séde no Ca.pft.ll.f FedcJ.'<tl, es- ficará assim elevndo, no fim da primeiro a.uno 
tenrlendo o seu beneilco influxo em todos os a. 13 1/2 apoiices ou 14 º/o sobre o v:i.lor no
Estados se constitu iria até em um poderoso rninal da.s lett i·as em cii-cul~çáo. 
lai:--0 da Uni:'io, re_pre~entari:i. um:~ fancciio No fün do segundo aono, com os mesmos 
publica import:\nti&Sim" nos cl.estinos da rectu·sas. mais 3 1/2 O.[lOlices são aclquirld~s 
uossa. l? :1;~ría., além dos beuelicios matetia,es pan o ruudo de gal".i.ntia., que tica eleva.<lo _a. 
que presia.ria. 17 a-polices. e como foram a.mortizadas xnatS 

Mas cogitar lioj e disto seda querer o iw· 231ettras, ficam em circu!açi\0956, e levando· 
pos;;iYe l; entretanto permitta-me V. Ex. se a porcent.,,gem c1o. garantia em apoiices a 
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cerca. de 18 •/.do valor nominal. ap]lfüando Ora,. como nos primt\iros annos, a grande 
.e Tllesouro o saldo ..tos juros das Ir.tti:as e a rg_as~P,, de tettras emitt,i1ln.s no ['egimcn tio pi·o
importancia. dil. amol'tiw.ção 1·ealiiad:t, 5: rnos- ,íP.ctO e~têll'i\0 cauciona'.lr.s no The,-OUl'ü, isto 
ao re:s,,uate-dopa.pel-ruoed...'l.eassim pordir•1He, eqnivale <> 01•den~r, nos p rimeiros a.imos. a; 
ete,·ando-se annualmente ::i. .quota. des.tiu ·d-. capitalização elos ju•·o,; do\s apoiices em _bene
á amortiz;i.ção do pa:pel-moeda. e diminuind·' tido d.o fundo d~ garantia., que as51m a.ttiu
em al;Soluto a que é 1\estin:i.cla. ao fundo <lt- girt\ a.o maxirno, muito mais elevado do que 
garantia das lettras, mas rle facto crescendo o cn.lculado n2stc quadro. 
reliüi:va.meute. :porque o capit.'J.l garallt'i<l.. St•. Presidente, os recursos de que êog!ta o 
dem•esce todos os a.caos pela. sua amortização projecto para a realiiaçii.o 1los seus fins. são 
semestral. . ·. . • . · t•ca.lrncnte insignificantes, si o.ttenderruos só-

Pelo quadro que formulei. verifica.-se.que mente ú quota a.nnun.l que c~lculn.mos em 
no quinto· anao do emprestimo ex;i$til'ão 2Q 5 000 contos de réi3 no prirnet:·o quinqucnio 
a.polices averbadas, elevando-se a pm·cetlta- ou 20 :i. ~;; mil conto::: ne~se pePiodo ; mas, de 
gem da !jara.ntia. a 30 "/,.; no nono anno a facto. a tot:ili~ade de~ses recursos avuJt;1 si 
porcentagem >ezú de 50 •/ .. ; no decimo tt'.r· ·~ons\dcra.rmos que elles a.br;tngem a tow.li
Cl!iro de· 100 °/o e fina.lmeute no decimo. nono d:i.dc do delíir,o do i-lanr o <la Republica e aos 
anno de 519 •/.- · empt'('Stirnos.do.. carteb.i. dos bom.~.<, ou s·.ja.m, · 

Mas como o fundo de gat>anti;1 akange appt•oximaJamente-, 181) mil eontos de réis, 
toda a massa, de lettras emi t tidas, e1u Yi t- t'!m tO anHo>-
tude ele conti-a.ctos effectu:idos enl époéa,s ~Ias. evi 1entemente,a quota. annual, dBsti
diversas, facilmente compreuende-~e q11e a º''ª"· a esLe; ?.UXilios, csti muito longe de 
]Jorcentagern da garantia rea.l sEmi. rep:·csea- poder s:i.tisfa,zer âs actuaeo necessidades da 
tada. pOr uma. media super•ÍOt' il ca.ículach \lJ.V\lUTll. O e p0i'l5SD que O prQ]eCtC. em UOUS 
neste qua.dro, para os novos contractos, e d.GS seus ar! i!:!'.ns o.11to1•iza o G,yrnrno ou a 
inferior à indicada para os contr:ictosantígos, emprestar aos· bancos de credito real. i;0b ga
só attingindo a est:i.s exai;1re1·a.d"s fux:is na ra.uti;L 1le letLrt.:; hy!.•Otllec<irias emitthlus no 
li(!uid;i.ção final de co:itru.cto com o Thesmro. r·eguneri 1:e~te projecto e lle co::iformid;i.•le 
pela ces5açíio tle noYa.s einl.>sões. c•':.11 a.~ nor;1ks o>eabe!ecid:J.s na lei de 2!1 rle 

Resg:ttada.s w•l:l.s ::1.s lec:•as emittüh.s por ma10 •'e ltf75, !~to e. emittindo pa.pel-mo~da 
conta de empresfüno que ana.iys.'1.mos ne.,;te ex:dasivamente para os fia~ ~t~.tuiilos :10 
quadro. existirão no Tllesouro 5~ I/2apolkes. pt·ojecto qu3 ora flm .. lam.o,nto, 011 :i contral:ir 
Cil.S quaes :38 e Uffi:l fr·acção .reverter·ão :lO · · 00 00~ 
Go,•erno pai·a os íins jã. ditos _ a.rnorti:;a.ç·ão am empn~stuno at e o m:ulmo de 50. ü:O -~ 
da divida. fundada .ou resgate do p~pel rnoed:t para ª mes!Il i applic:ição. 

· e as restantes revei·terão ao banco em plena Jó. pl'eYejo o qu'° s<: diri1. em 1·elação ti. pri-
proprieefade. meira. à~s :rntor·iza.çves. f,,llo.r ein emis~ão de 

Do que a.cnbo de exrôr, Sr. Presidente. se papel-moeda quando o er.mb10 está a. 7 l/2 é 
deprehernle que na liquidação do c'Jnkacto o r0:n;i.t:i.ia loucura., é cx&~ger:i.tlo infü1do1üs
Thesouro receberá em apolices toda. a diffe- ma, rn:i.s ..• discutamos: A lei que aur.orizou 
tençn. de ju!"os que tiver deb:atlo de em.boi sal' o <.1rrendament > d;i.s estra•las de teno manrfa 
dur3.nte o contt'acto e 0 lJanco rebave"ã ;i.pp!ír:ar a tna.ior p3.rte dos rccrn·sos obtidos 
t<Lmbem em ;,i.policl'S, :J. porcent~gem üc lucr os po~ este meio :p:iro. o l'e~gatc tle papel-moeda. 
qll.e tiver cedi•lo em lJeu~ficio de fllndo de Om, 8i e>t"" lei for lielinente cumprid:i., si o 
g11.r-antia, assim como os tuc1-o'> porvPmura Gov~r110 a1rnllc;t1· tã.o :>vult:ula s 1rntiii1 ao 
realizados na.acquis1ção de sm•s Jettms. r1>sg:tfo. o .,:a:Cuo qne ~e ha d,_. f'H'çosi.:nente 

Sr. President e, o meu espirito ·rncillou em <la.r na circnlaç'iio actnal p;·oduziru tii.o pro
l'elação á. 3.pplícação que de~·ia rhr aos juros funda ;Jcrtu,•baçii.o na •i•'a cconomica do paiz 
das apolices do fundo de garantfo. confesso quê forçatà o Go>e.rno a -precnchel-o de novo, 
que mais me sorria. a Méa de conver•el-os salvo si realizar-se o aílluxo <ie onro po.ra 
tambem em a.polices para. reforç0 elo mesmo suppril-o, como :pensam alguns theoricos, 
fundo que :i.s.>im, por e5,':), c:apit:i.liza.ção se- fac to a.:iás impossivel nas nossas condições 
mestral de jaros, attingirfa. a propor·çi'ies fim:.ucoiras · 
muito mais elevadas; mas. attendendo ás con· Neste caso. si ficar o GoverM autorizado a 
dições do noSsü meio_ destineí-ns para premios snpp1·i1· a fa lta 110 pa.pel recolhido, que ]1(1je 
ãs lettrassorteiadas.systemaji1experimenta.ln circula sem nenhuma bni;e, a n:i.o se1' o cre-
11eio Credit Fonciei· de France_ Elltretanto. •lito 1!a Na.çào, por outt•o papel g;,rantiiio por 
note V. EX- que o pt•ojecto determina quQ l··ttl'as hypotlieearias. por su'" 'Ve7. ga.r:i.ntidas 
~tes :µremies, quando tocarei? a lettras c:.1u·-1r,01'1:-m fundo de apoiices, •l li~m da gm.>a11tin. 
c1onadas no Thesonro ou existentes nas C<tI'- eles Estados, quando oe tr.iw.r de lettras de 
teh•as dos bancos, sejam convertidas em apo- ba.ncos tlsta.doaas, não melllorm·:L muítn :i 
lices. nossa. circulação fülucia.ria? ma.xi.me quando 
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a emissão, assim ga;rantida, tem prazo fürn 
para seu resgate,amortizacão semest1•al ob1•i
gada. que em 20 annos a extinguirá ?-. Qae 
respondam os douto~ na ma"teria. . O C?_ngt·esso ~faeioual resolve: 

Si o Governo,lançando mão de todos os re· A~·t. 1. º A impo~tn.n.cia tobl das presta.- .. 
cursos que o pro.iecto. 1\0 arrendamento elas Gões pagn:; pelo R1nco thl Republica do Bra
es-r.rad:isde ferro llie fi:lrnecer, res~atassB uma .zit ]Hra amo~tizaçào ~do .seu. dibito, e das 
grande ma.$Sil, de P~l.}Jel e· si em seu logat• em\- •JUOtilS com que entrar o me:smo Banco para 
t1sse cem ·mi! .::ontos •.le ·r~is P''r f.:X.emplo, o Tlfesom·o, por cont~1 üos juros e amorti
par~ os fins estipula.dos neste prt>jccto. :.i.lém 1.;1i;iio do; amprestirnos efl'ectuàos ·pela el:
d~ beneficio i!lcíl.!c:ulavel ·que esta emissão, titlcl~t ca.l'teit'<1 de bomis, s~1·c'i ap-plicada em 
fena gratlualmente. em cin~o a.nnos oolo me- ;1nxilíos à lavnura: e ;1~ industrias conne:c~\s · 
nos, n:i. r,1zilo de ''inte mil cont0s pÕr n.nno. J>W intermerlio da bancos hypo:heca.rics com 
t~tria para a. p1·orlncçiio uacion(ll, t:.rnn. ·vez S<\\lo n" Capit<Ü Feder<\! e JJOS E;;tQ.do~. que 
q_u.e fosses& e ex.clusiv1tmente a.pplicada 'J):wa t~nirnm il6cltlisaç~"to elo Go1'orno e cujos es
fal fim, qual s'l.l'ia o lucl'o tlirecto do The- t;1tutos 'pei-rnittnm contractos nos termos .e 
souro? conilfçües nesta. lei especi!lcados_ 

Em 25.a.nnos estaria completam€nte res!!<'!.-' 
tada. :i. emis;;ão e o Tltesout'O teria recebido 
de juros, por pa.r.;;ellas :muuae~ .. :)S.738:000$ 
que seri.im apvlicados. i!. propor~;"io lJ.Ue fos
sem reccbtdos. ,\ <:_ontinuaç;fo d<' resgate do 
papel actual. qae gh-.:1 sem algum?. g:n•a:i· 
"Cia, e a.inda .1·eceberla 38 .138 ap.ilicos parte 
que l)E'l'tenceriu. do fundo de garantia ·do~ 
ernpre,timo:; hypotlJ.e<:a.rí.0s, para serem o.u
nuLlaüas QU .p~.ra serPm app\icivl11s ao res
ga:.e .do resto do pa:pel actu.'.l! :;i en<iio ainda 
cxi.st1sse, 

• .i.rt. 2." O Thesoum mnprestnriL l\lt'ecta
menteaos bancos hyp1tbeeat'ios .que o .Go
verno illrlicm• e lll\ proporç:-..Io que fo~ ti:ca.da 
:l C•\•.:,\ um, toda •t qu;mfot a.nnunlmeute Te
''e ui• l<~ do B:\nco eh Repub!ict~. Sob ~aU()àO 
dç, lett·=1s llypothec<t1·lo.s emittio.las peloS' 
mcsn.10.; l.J:<n•'O~ por· cont:i dos novos ~mpres
tiu10:> que e1rectm1t·em 110 rezimeu tlosta lei. 

/u·L ::J_" As letms s.;rüo - recebidas par~ 
eITdto d,, crnção ao p:•r; o:> juros dos em
pre:stimos s~t·i\o de 3 ~;.ao anuo, Jlll&'O.S por 
~etnest1•1:3 vencidos. :\ prazo de ~O aaaos

Art. 4. º Os bauco$ hypothecariooi cotll os 
Sr.Presià.ente,apezaràc tão bella ner·spetiva ,1 uae~ 0 Gornr!JO contrnct:tr este:; empres-

que muitcs julgarão urna. utnph1, 4 mas c\1ja. timos sujeit:u•-se-h[o ás seguiates condições: 
veracid:tde a.ritlrnietica 11inguem poderá. con· 
testar. o projecto amoriza o G01'cr110 a. coa- ü) tel"' junto ~ sun clirectorin. uni fiscal 
tmliir um emprestimo de 50 n1H contos, p:i.r(l. no1ne,tdQ pe!o G:overuo ~ pagc 1)elos cofres 
a exccuviio. em maior escala. Jo p[a.uo aqui do Brnco, que o.,:~istiró. a todas as delibet'a
Pl''1P -sr-0. ":.•sv 0 G.J1·c1·no jul)!U·) qne <1. ;;itna.· ,:!>üs de ~ua ..tirector·i:l e te1·â o direito de 1:elo 
ç;lo da la1'ou:·:o e Jn,· industr·b.3 oxiJ:•Hl. m<ti; ,;:1istie:biv-o, com recurso p:<l'<\ o i\linistro da. 
promvto c: etficaz "U:X:iliiJ o;) l'eceie do~ ima::;i· Faz·m•fa; 
:nu.rlo:s pe1•ígo< "e um;i. eu1i~,;;i.o nos tt:rmo> /;J ª' i1vnli~ç;í'í~s <los iannovei5 Jll'oposto:> 
aqui e>tabci~cíuos; qqa em ulti1na. :i.11;tly~~ a hypoth<~C•l ~c1·ão foi tas por dous lou1•0,los. 
suu.;;foui.t•a gritdualmonte um pll.pt!l tidncia- 111n ilc: no?ne,·.çii.o d :l directori:te outro do tl.sca.l 
rio sem nase ;:i.lgum<~ POL' outro ga1·uutiJo ./o Gov()n10, q11e prestu1".10 tianç;.\ am letras 
pelo, propr·ieua.de õerrlt01·iil.l e u.in\i;1 por um 11nicLllacMins, ([Ue respo11d<õr;i. pelos :i.bu~os 
a.vuit.~do (uudo de ~1polices da dh·id:t pul>lica: •!!le ·pr<ttic;n·.::111.. Os lai1.do.? ser.lo d;ltlos. :por 
emissão q_ue vivifica.ndo a lavoura. desper: escripto, e nelle3 se íhti a. desct•ipç~o. a mais 
tando as fo1·ças vins da Na.~·ão, desetwol· rniuuciosa po~sivel, tlos bens l~iuva.dos,cl.:.i. sua 
vendo n. protlucç:1o :uacional, seria grad11al· :renJa. liquith. e conterão todas as demais 
mente l·esgata.d.a.,de,;appa.r·e~endo no p1·azo da info1•mõl.ções que foren1 julgadas necessa.rias 
lei, mas deixan•lo um luc1·0 liq1lido pat·:i. o e exif;ida8 no re1;uh1metlto que o Governo 
Thesum'C! emnumeral'io de mais. ile iO "/o da é::\l}eLtir p11t'a execnção desta lei ; 
sua irrrp:Jrta.nc1;i., e) as letras bypnthec:1l'ias emHticl~ po1· 

Crein, Sr. Presidente, ter mais ou menos C•>nt•t deemp1'.<l::>timose!fed~Q.dO:l_por esses 
justilk<!.do o p:i:ojecto q:ie t~n/10 :í iwnm .te b <Ucos no re:;unen desta lei, serao, todas de 
:suti,.·ned;,;,r i1 Cama:·::. e. termiuo pedinu<:i <J. I :rni 1;iesmo typ~ e ass1gnatlas pehi. ./u·ectorh, 
V. Ex:. e aos ,:i;gnv.;; eüllo:.:;B qne m<: lloui·<Ltn un J'or:i!a in·oc':itu;td;i nos ~çus. est<i.tlltos, e 
con.1 a :i.t.tL,tlf;iio, dil.'Ctllp:t por· tBL· ta.ivez ahu-1 pe!o !i~c;1! LI.o lio\·erno de propt·io punho ; 
;::i.~,o lia. suo. beneYntcnc!~. ("II,.dio úcm, ·mv.ito d) ? ·;:1\or dos err.prest1m~s llllll~n. i;,.xce: 
uem. O ON!do1· li comr,;rfoztnrndo, \ <lem •t metade do ''alor dos lmmoveis, e so · · · l re<\lizara qu:i.ndo lt s11a renrla. liquida Jll'O

Fica ~obre· a mesa ate ulteriol' delibe.i·ação . va(h\ lor sufliciente p~t'a todos os encai·gos 
o segu.lllte (lo contrato ; · · 
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e) .este m~ximo serà €lêY<Vlo :i. 60 % qnando publícn. que sei•ii.o ::i.verbn.das em nom3 do 
se tratai• de im1~oveis i11:;i:ripto~ no re,Q"istro mosm61hnco. coin :i. cl11.usitl:\ de in11.liennveis 

. Torres, obrig,mdo-se o ba11co· contJ'actante a. par•\ constit11ícü.o cl_e ulll fundo de gttrantia. de 
promover· de :i.ccordo co111 os mutn~irios a suas p1•opri<1.S letpn::; emitticüt;; no regimerr 
inscripção d-3 todo"' os iinmoveis qne servi- uest:i lei.. 
rem de ga.r•intia aos em1)rei>timos-' q11e tiver ~ 1.0 Dos lucros liquidas somestra.es elo 
realiza.di;o, eJl'eet1uw.Jo ttJdos os fr.llialho::; ne- -banco 11rnt;1:i.rio. \'erittcarlas pelo respectivo 

' cessarias IJ~r pessoal <le snit corifiança e ele- b"lla11ço, deduzido o fundo - de re~erv,\ e;;ti
l1i tando ao mntuario peh import~ncia •.las lNlado nos seus estatutos, ~e retirarâ nma 
despezàs que seriL accnninhd<t a s1n clivida •1uota de lll % .• ~ne seril c•mvertida em :ipo
hypotheco.t'ia. até o maximo <le 10· ~; sobl'e a Jic,~s n.verlla.:las, n:i.;; ·mesnms condivões; va.m 
av;\lhtçã.o do immovêl ; . · reforço do fundo de ~:Ú'antia; 

f) O maximo. prazv d11 contracto·serà <!e 20 : ASSÍin bmbetn, será con1•ertido em apo
anno,s, os juros não .poderáo excedei• 1le 8 "/0 , lices, -pa.ra o mesmo fiiri., (jn<i!quer lncro qne . 
sendo licito o.o b1nco cobmr a cornmis.~iio ate o banco reali~a.r pela. ditrerenç:i. de preço na 
1 •/o calculada annualn11~ntc sobre n-iinpor- collocRçii.o de sitas letms. · . 
fancia real do debito de•luzidas as ::unurtiz\- Al't •. ô. 0 us jlll'O~ d<IS n.poliCes r.lo fnnrlo de 
cões recel:Ji<kto;; garantia., sei•iio 1list1·ibuidos se1nest1·almeute 

!!) a met,1de:o11 uuas terçns p:1rtes r]a, iin- em premias as lelt·11~ s:>t'teadas, para l'esgate 
portanci<• dos em1n·-=1>timo:s contracttvlos pelos nn fü1·nin. (!lle f<:n• pt·e~cr-i1it~. 11os estat1.1tos 
b:tncos hyp'.ltbec;.rios SP.ró. imaiedi:tlamcnte llO banco e acceita pelo Go>"el'Uo. 
enti.·egne a o mntnnrio que começ,1rá a, I'"'gm· Quando algam prcnüo tocar a letrns que 
::'.\ quofa de jaros e <i,mot·tiza~ão Cul're;;pon- estefom n:i. c,u·teirri. tlo:s banco• on caucionadas 
dente á quaatla. recehid;1 e o restante só se!'- no Tltesouro, ;;~rã a suíl. importancia convor
lhe-ha llatregue pelo banco dep~i> de te1· t\•fa em apo!ice3 pa.ra refoi•co elo fundo de 
provndo "<tpplicaçiio dit p•11-te t'ecebiàa, de ~ür;uttfa_ 
accordo com o que pre~eitull. :t letm se- - At't.' 1." o~ h•111cos c:intrachntes, entmriío 
guinte; se1r1estr:ümente pnr:i o r11eso11ro com a im-

h) e obrig,1toria ::t cli~nosiçi:'LQ do § G• •.lo ;irit"tancio. Ll;1s letras sorte<J.<bs ·p:tra resgate, 
art. 284 tlo decreto n. 310, rle 2 do 1naío 1te sendo-lhe ct•e,litafa ''- impnrt:tnd;1. em conht 
1890, quanto ao e1focfü•o emprego do~ COlpi- de <llnorti;;acão ; tic11.rnlo-lhe, porem, salvo 
tae;; emprestados no desenvol\·imeílto cto.s o ,fü•eito de :tmortisar em tolo ou em wi·te 
:propl'ieclad e~ liyrothecaJas, sob [Jen;i ele "eu- o seu debito qti:uiüo lhes convier. 
cimento d11. dh'ifb no ca:;o de prov::ttla infrac· l1. imnorbnci:i. desta~ amot·ti~aciJCS semes-
~.:io desta ilispo;.i ~·•o ; tr<les, as~i m Cll mo a dos j urol; P•"Lf;OS e q uaes-

i) o banco nii:o poúeril dí.:;por das propi:ie- quer quantia.~ que fot·e1n eutl'ef:'llC!S no Tlle
dndes q11e lilc f.lr~m aiJj:i11ic,1clas sinü.o em ,;úaro pOl' antecipa,:ão. sei·il.o applicn.üas. ao 
coneurrenciap11blica: salvo o caso deJivisiio res!?ate do p:lp0l-moédn. 
d?SS<tS pl'Oil~ie fades em lótes p:tr•t s•J!'em ve11· Art. s.0 A~ lett'<S h\·potl1~c:il·ias, cimittirlas 
didos ü pr:i.'!o longo e hypotl1~r~i. a colonos pel1J; b<mcu~. de accol·c.lv e,im esh lei, sc1·ão 
nn.cionnes ou estra.n~•;iros para comtítllíÇJ:C> rc:cei,qas e:11 tocfas •~s cas1;; de lit\nç" 011 
de ceutrns ilc tral1a!llo artricol;t t> l'e~edeodo o;iuc;lo e po•lerií.o ser' :ul1111ttirl:t::; como ~
autm·is:i.çi\.o !l~pecia.l do Govel'llo mei.Ji:i.ute 1·anti~ 1ie empl'o~timos :los l1:tncos hypol.!1e
propo;;;fa e plan1 nrg-n.nis,1tlos pelo b:Lnco de cat·íoo re:.~füado~ no~ te1·u1os da. lei n. 2:;tr>, 
accordo com o seu füca.l; de 2'J de tnaio de J875, •1uci vig.,wa.l'à, elev;irlo 

,i) o~ l>:tn•!M contt•n.cl;Llltes i1os casos rlos. :to '111ph1 o ~mi m:iximo' ncttt:-tl, p:i.ra o 1!m 
arts_ Sª ~O•, nle;n clns olwir.t•cv~s e;:1tipul;trla.;, exclu;ivo eh prc;eute lei, e nu.;; condí,ües 
neste ultimo artigo, em r.3[açiio ~ op~ro.QOes uella pre~criptn.s. _ 
de peahor ~\gricol:i. e rfo c1-.~dito movd tlc:a1n At't. '.l." N11 ":t~o e1n fJ:ie a3G111ertrenc1as dn. 
?brigados a. prom_over, nos Jrig-ill'~S qn~ for.:irn J~votll':t o d:ts inrlu::itt·ias corú;ex't~ exiínm 
rnd.i1,;•tdo~ pdo G,11•.wno ~h Unitto, de accot·do mai:> 1n·ompto e ell'k::i.z anxilio ajuizo doGo
com os do~ !~5t;1uos on1Ie J"nnccionarcm. a v1!rno. •) n:·10 trm1!0 l'ii.lo 1üili;:ii•la <l focul1l:1tle 
creaç,[o de crii:w.< ,.t.,·aes de c1npre;;tiinos ou concwli1l:i. 110 :u"i;:o :1ntece,Jcmta, ficn. o Go
C'.ssocictções caopei·atiorts a1i xiliando-as, com o ver111J :t11torisado 'i1 c1u1westar :\OS bancos lty
capit,11 necessa.rio. p ii·n. o fim espechü tle pro· poth1Jen.rio~ ~ob g~1·antins de letras liy[1ol11e
teger a pequen:i 1'Lvom•:t. c:u·ias ornittiú"s uo re!{iln"n de,;sa lei e n:i.s 

Art. ~·º Osjnros d:\S letras 1t::p0tltec:tr·i:ts me~nHts co:idíçües nclla estip11L1das :tté 
em cauçao no The:>onro, serii.o po1· este rece- 50. 00() :000:). :l.lém cfa impcn·t,1nci}\ <la~ quolas 
bidos dt) lnl!lr,o mut1v1rio e rfo su:\ importan- recelJ1rfa~ do lhnco '1:1 Republica. do Br:izit, 
ela, ~eduziàos_ o> juros cJe'tjdos polos cw-i pode111lo pu.rn. t'~l fita err.ectuc~r qu,ies~ner ~pe
prest1mos reatr~a.dos , o rest:tutesera ccn't"er- raç0es de crer.li to no rnteriol' e no exterior, 
tiúo immediatameute em apoiices da divida ohrig<i.ndo-3e ne;;tii ou no caso do nrt. 8° os 
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banco:; contr.1ct.1!ltes 11 realiz;i.r, em.heneficio 
exclusivo rla lavoma e industrias conncix:is 
ofle!'ilções t!e -peullõr :•~1·icohi e · 1.le cr~rlito 
mcwel com os seu.~ proprios recurso,;, rtt.1~ o 
Yalor co1·re;;ponilente -á tet'Ç:t parte 1Ja im
po!'tancia tola! dos e:niirestirnos que obti 1·e-
ren1-do The.s1>n!'o. · 

:J\..rt. 10. No rtm 1.10 pro.i:o dos corttr.1.ctos 
eíle_ctu;i.!lo~ _com os l1>1ncos - ltypot\ic<:;i.rioi> o 
-11111:t ,.,iz i ·es~a.t:vh1> toilas ús· · 1 •tras entitti
tl:1;; no seu i·eg-iaka 1h1s :~1,oliccs qua º"'isti:
t111rom os fn:1_{los ile g«n-nn tia , re·.-~:·t•H«:ÍO 
parn ·o Tl1esnnro nu_n1ero c•'•rro,pondent~ á 
som.111:i da;:; differenç.is do jm·os qno o Tito· 
so·uro !1011.-er llelx•11lo 1le recel.Je1; chfrante tt 
vig~n.~io\ do contracto, comrmtado o \'"alor da 
:ipo!ice ;\o p:i.r e «" :1s restantes pertc·ncerii.o 
:i.o IJ..'l.nco contr;1ct;,u1te em 1ilc11:t prop:·foJi\·la." 
P:tra~r;q1ho nnico. A:> ;1policc..; de fim.ln 

1le ~.rritnfüt que re1'ert1?1·em ao TiHl.SL>!ll'O s~· 
rii1'• a j1tizo r.1 11 <>ov~rno, a 11n11\!ad:1:> 011 M· 
cmettiil•1s, ,;erHlo neste ·~t;;;o a s•rn irnpot·timcia 
ap1lli1:;1• ln ao rc.!Nte do rripel-mo·~•fa.. 

Art. l l. Revo~:1m-se :1.5 di:i['O>ições em 
cont l'ario. . 

Snla •lai' sessü,;s, 27 de j11lho de lS9i.
.ilf<itw )Jl'.c1uulo. 

Vi\o a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. !9 A-1897 

I>i.~pric sol1rc a co.~tag~m. da 1irisito )Weue111i~a. 
q11c o official º ' 'praça rlc 1;i-~t ·do e:i::c1·ci10 
tiDcr .<r./f,-id.o antes ·de ser condB»utat/o. 110 
cttntprimcnlo ela ])ena · 

Eer c_omputado o te~p~ da. prisã_o preventi ~a; 
na forma do a.rt . ::i;:: do- Cod1go Penal_ da 
A.rmada.. e esta. resolucão foi a.final rejeitada.. 
_As razões: pelas quc.es foi negada. san~ão, ·· 

s;io as $egurntes; -- -
<{Semelhll.nte resoluçifo, uma -ve~ promul

ga1a . . viriu, sem duvida. eufraquer.er e talYeZ 
mesmo anniquil!m· a subordinaoão e obedien.- _ 
cio.. i·ig-<>t'O>its á<l leis de .. di$ciplin :i. da foi-ça. · 
a:rm1•diL. it\,,tituiçii.o nacion;•l- pe1··ma.:ieilte a 
qu•i n Con~tituição confiou a ma1iut.en.ção da. 
segurani:;a. "oubl1ca; e é.po.rt:111~0. conti:ari~~ aos 
int~resse5 <l:i nnçã.o. 

Os milítares teecn fúro es-pscial nos delictos 
mílit,1.res o a.Jogíslai;ão penal militar, por sua 
~:i.turer.:1. e C.tl';'.1.Cter,"é d_e excepçã.o eutre nós; 
como nlhl out1·os paize.>. 
. T~!~ am•1rirl:ule milíta.r,o- :po;ler discricio-: 

n:w10 de prender· e castigar corraccionahneate 
os seus subordiua.dQ.<.e a este5 não se permitte 
mesmo o recni-so do h"beas-co17Jus. instittiição, 
em i ottt~:·ia civil. de beneficio exclusivo pa.r:i. 
os <lemai5 cidadãos. 

O <.:omputo li.a prisão preventiva na ex
ecncii.o das sentP.1.1ç.-is annutla a pena defini
r. i\•11 imnosl.o. p~hl.sentcnç;i. condemoa.tot•ia , de 
que di1Iere muito por sua ll<~tureza. e objecto, 
anirnlL •L pt••üíca. •lo c1·ime. pela. impu:iidade 
em virtuda da lei, e a.l!-onxa. os laços da d.i5· 
ciplina..» 

No t'ntender i:ta. Commíssão, e5ta.s rn.zões 
são de manifesta improcedencla. 

Sí ~raote a. doutt>ina. ê questão controver
tido., si o t empo d.g prisão preventiva. pôde 
ser comput.:llfo na pena legal, sustent.ando 
algun:> cl'iminalista.s que não deve haver essa 
comµut.ação, outros; que· a computação deve 
ser te ita. de modo incoadícional e abwlúto, e 

A' Commissã.o de con~títuü;J.o, t.egislacão e finalmente outt•os. que essa computação deve 
Justiça foi presente o projecto n. 19, do cor. Sei' t'eit.a. C•)lll desconto de uma. certa. pa.1·te do 
:~nte {1.ano. que dispõe qae n. prisã.•1 pre\•ea- carcere so:fü•ino; si -esta CQnt1•ovet"Sia. re
tiva que o otTlc•al ou pra~a de p1•et soffrer. ílecte-se na let,:i3la<;ii.O tio~ po-vo;:, pois que 
antts de condemnado. ~erá levn.•fa. em conta mda.s aquellas opiniões tríumphara.m nos co-
no cumprim,,nt<) da p ena, integi-J.lme11te. ou digos mo--lei'nos. toda.via entente a. Commissã.o" .: · 
com o clesc.,nto tl:i 6• part e. qu.:i.ndo a. dit.1. que a. bo•t r\ou trina está com os que pleiteam 
pe11;i. for de pris'lo com r.!':tbalho. não se eon- a necessidade '1a. computação. 
s\deL'aado, porém, pL'isào preventiva a me- : Si Carre$1<ttio11- du cvupaute ne l'a11ait pas 
ungern co11cechda nas cída.•!es e aC().mpa- moi Y1s prfoc de sa. lióerté; la detentian qi~'it a 
mentos. si<oic i:mint la con'1Gmn11lion passee e1t force de 

Entende a. Commissã.o que o projecto deve ch.ose j1t9ee. n'esl z;as mofas tme ,1·ouffrq.nce 
set• udoptado, não só pm•que amplia. a classe. !1'L<i lui a d1~ inflir1ce d raison ele Cúifi·action 
<lo exe1•cito a cllsposiç.ã.o do art. 60 do Coillgo q11'il avait commisa. so1</france qui cn re~Ut8, 
Penal de li de outubro de 1890. e a do a.1·t.5:3 ne rJ.iffere voint oi< diffdre peu de la pcine p1'o
do Codigo Penal da Armadn.. como porqne noncê . 
funda-se em ra.zües de eq u1dade e fle justiç<1.. Ii est rloiic cqu.ita/Jle que la $OCietii lui en ti· 

E' eerto que a. I de novemàro ele 1894, foi. ·~mie con•11~e. (Ha'-<s-.Droú Pe11at Betgc n. 694. ) 
neg~da sancção a. uma resolução do Congt·e330 Si a prisã.ü pre;rentiva. não é propria.mente 
;:;1;,cional, que consa.gra.vu. disposiçã.o qua.si coosiderudo. uma. pena., nem por isso deixa 
idaatica ó. rlo actua.l projecto, poúi dispcinha de se1• urna p1•ísií.o. e nii.o é justo e nem. equi
no seu art. l", que nti exeeue>í•'- das santen- ta.tive qu<3 não seja tomada em Cônsiderôl.çãO 
ça5 profüridas por tribun!l.Oil mmt~1·cs, devia. na ex·cc:uçii.o da. sentença condemnatoria.. 
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O nosso exercito se acl1a disse.~inado desde 
as fronteiras do ~fatio Grosso a.te o Ama.zo·. 
nas, e taes ~ão as formali rlades e delongas do 
pi·ocesso militar que ate qúe o chefe do 
Qua.rtel General 1<1nce o «cumpra-~e> em 
uma. sêntença condemna.toria., e o réu inicie 
o cum~rimento da. pena, muitas e muitas ve
zes jâ teri elle so:tirido· a prisão preventiva 
por longo tempo. 

·A computação niic anima a . impunidade, 
porque o réo soJfre com a. pri:ião preYentiva 
a. privação da sua. llberdar1e, e nem a.froux.a 
os laços dá disciplina. po1·que em caso al
gum a.s ~edidas justas e equitativas podem 
abalar essa dis~i plina. · 

A não computa<:iO. po:1en<lo dar logar ·· a 
abusos, é que póde afrouxar e~ses laços. 

Jâ na Arma.da vigora o preceito rla compu
ta~ão. e não pó<le ·a Commissio comm•elim
der as razões que justifiquem essa. dist incçií.o 
entre a classe do i::xerclto e r. da armada., 
para a disciplina. da primeira s"r sustentada 
por um codigo, e a da Eeo;unda po1• outro 
mo.is benigno. 1 

A.ccresce que o projectc manda que a 
computação tenhalogar com o desconto da 6• 
parte, sempre que o reo for condemnarl.o ã 
prisão com trabalho, reproduiindo assim ~ 
!;a.lutar disposiçiioji consagrada. p~lo a.rt. 9•>. 
da. lei n. I .69G,de 15 de setembro de 1869. 

Em vista (10 exposto, e a commissão ele 
iiarecer que o projecto seja adaptado, 

S:i.la das Commissues,26 de jÚl'.10 de 1897.
:V. ti.e Jiellô. presidente. - Adolpho Gonlo, 
rela.ter. - Li<iz Domingues. - l'e,.g11e de 
Ab1·eu. - T1·indade.- .4.raujo Goes; 

A Commissilo de :Marinha e Guerra., exa1ui· 
no.ndo o pr<>jecLo que dispõe sobre a contagem 
integral do temJ.Jo c1a prisão preventiva que o 
omcia.l ou praça.de pret tiver incol'l'irlo antes 
de ser condemnado e com o rlesconto da 
611 parte qua.ndo a pena for de p1•isiio com 
trabalho. ê de parecer <! ue o projecto seja 
approvado, atteo.•1endo-se a. que a. pri-.ação 
da liberdade, as delongas do processo nn 
execução das sentenças, e as inquietaç:ões do 
delinquente ante1fores ã coaàernnaçiio, si.Lo 
:penas que deYern ser computadas, e que 
tendem a abrandar o rigor das leis penaes 
se 'l prejuízo da justiça e da Lliscipli!la mi.
litar. 

Sala. das· scsiõe3, 2í de julho ele 18fl7.
l'tfello Rego, presidente.-i'VIai·cütüw Jíoura, 
relator.-AgosiiMul Yiclal. 

N. 19-1897 

O Congresso Na.cional resolve 
. Art. 1. • A :prisão preventiva, '1Ue o offi

cial c.u :praça de pret do exercito tiver sof-

frido antes de ser 'condemnado, serâ. levada 
e;n contit no cumpri!nento da ven:i. inte
gralmente, GU com o desconto da 6' p_ar~ 
quando a dita pena for de prhão com tra-
balho. . .. 

Paragrapho. 1,1.nico. Não se considera p)'isão 
p1·eventiva, para os e!feítos deste artigo, a . 
menagem concedicfa :ias cidades e acampa: 
mentos. 

Art. _2. 0 Revogam-Se as disposições em 
contrar1p. . .. . 

Sala do.s sE.ssões, !~ 1'\e junho de 18~7 .
Ovídio .-llmmtcs .-H. V-allada,.es.-Be::cr,.il 
Fonte}ietic.-Amorír11 Figueira.- Ve.paiiano 
de Albt(que;·qlle. - F .• -ilencastro.- Laiwo 
Jíulle"I'. - .Atbuqi~erquc Serejo • .,.. Rodolplw 
Paixr.io. 

N. 57 -1S97 

Eme11das elo Senado ao projecto n. 151 .4., de 
1896, da Cama,.a dfü .J)ept!fados, 1ue au
lo>·i::a o Goce>·no a aln·fr o oi-edito de 
J.'32:809$998, supple1nentar a riibrica n. 3S 
do a;·t. 7• d11- lei n. 360, ela 30 de d~::e ... bro 
de 1895 

Present.:s ã. Commissão de Orçamento as 
emendas 1!0 Senado ao projecto n. 151 A, de 
1896. mandando substituir as pa!avras-sup
plementar :í rubrica, etc .• até creditos espe
c\~i.es-pela~ seguintes: «sob a rubrica ex
erclcios ftadLJs» ; e. em vez das palavrs.s «no 
corre:ite anilo», ::;ielas: no exercício lie 1895: 
e. consida1·anclo que taes emendas não a.lte..: 
ram a. naturez,1. do referido projecto é de pa
recer que seja.m acceita.s. 

·Sala das Commissües, 24 de julho rle 1897. 
-Francisco Veiqa. preoidente.-F. P. May· 
rinh. relator.-Belisa,.io de Soi<=a.-Paulino 
de SO'-'•a .Tunior.- Urbano Sanlos,- Lui:: 
.Ailolpho.- .A. ;1[oHte71.egi·o .- Paula Guima· 
:rüe~. 

Emenr.las do Senado ao pr~iec!o ~. 1.'if .. -1, rle 
1896, da Camai·a dos Deputados. que a:i<
tori::(I.'. o Gowrno a allrir o t>"edito ele 
J.'32:800$998, supplementar á 1-ubrit:a n. 
83 <lo"'"'· 7 ° da lei n. 360,de 30 d~ dc;;embi·o 
de 189:;. 

Substituam-se as palavras -supplamcmlar- á 
nibricci etc., a.te- creditos especfoes- pelas 
:;e:;uintes-.rnb a ntbrica. e:cercicios findos. 

E lll _vez das pala. v1•3.s-no cori-eme a nno, 
diga-se-no exercício de 1896. · 

Senado Federal, ern 21 de julbo d.e 1897 .
:Manoel 'Victorino Pereira, presidente.-Jo
aquim de Oli'llefra Catimàa, I• secretario.- . 
Jose· Bcrnai·do de Mcclefros, 2° secreta.Tio.-
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SESSÃO EM 27 DE JULHO DE 1897 617. 

Joaguim Josd Paes d!J, . .Sa~~ Sarmento 3n 
secreta.rio.-Raiilúrn Julio Adolpho lfor~ 4° 
secretario. ' 

ele Juiz de Fón, e oos ··estabelecimentos con· 
g-eneres dos ~eioais Estados ; ~ 

Discussão unica rlo pl'ojscto u.,24, de 1897, 
··autorizando o Poder Exect1Livo a. conceder ao 

Prnjecto n. 151 A, de 1896, da Camm·a do< sub-du-ector da locomoção da Estrãda de 
J?eputados .. que_ autoi·i.::.a o Governo. a a1h·fr Ferro Central do Bra.zU, engenheiro E duardo 
o credito de 132:80~i$R98, suppleynentar a Claudio tla SilvíL, seis mezes de licença, sam 
rul;wica ri. 3.'J do art_ 7" da lei n. 360, de vencimentos. para tratar de· sua" saude,"a. 
$0 ele âe;;emb,-o de 18&5~ contar de 9 ·~e maio do cQrrente anuo , 

· D1:scu~5.ó unica tlo projecto n. 4:~; de 1897, 
O Congresso Nacional ;esolve:. a.utoi·izando o. Governo a conceder a Candido· 

Gliede< Chaga;;. coaterentê da Alfandega da. 
Art. l. •E' o Go1·el'Oo autm•izado a ahriz- Bahia. :P.r .. n1g;ição d<llicença., em cujo goso se 

ao Mínister'io da Fazenê:'l. o credito de acha; por um armo e com ordena.do, afunde 
132:809$998. supplementa.r.á rubrica. IL 33 tratar de suasaude onde lhe convier; 
do art. 7" d<! lei n. 360, ·de :30 de· dezembro de 
1895-Credltos Especiaes-destina.ct.,. ao· pa· 2" parte. as 2 horas. ou antes!; 
ga.roento do nickel e cobre import ados no Contínuàção da discussão Unic<\ do parecer 
COITente anuo para cunhagem d~s respecti.;. u. 32 A, de 1897, sobre a emenda offerecida. 
vas moedas. · · na 2" discussão do projecto n. 32, deste anno, 

. Art •. 2.• Revogam-se as disposições em ..iue fixa as forças de terra. para. o exercicio 
contrarw. de· 1898 ; 

Camara dos Deputados; em 4 de dezembro Di~cussãounica do pareçer n. 29 A, de 
de 1896.- .4.rth1.<i· Cesa.r R'º"• r1residente.- 1897. sobre as einendas ol!erecidas na. 2" dis
Candido de Olh;eim Lins de Vasc,,;icellos 1• cussão do proj~cto n. 29. do corrente anno. 
secret;1rio.- JaiiQ Coelho O. Losbaa, ~"'.;e- que fixa a. despeza do Ministerio das Relaç,ões 
cretario. Extc·riore~ piua, o e:xercicio de lS9S, com voto 

em separa1fo do Sr. Urbano Santos ; 
O Sr. Pre~ide;a~é-Estando a•:ean· 2·• rfücussãn ·do projecto n. n; de 1897, 

tada a hora, designo par:i. a.man~ã a seguinte providenciando .sobre o pI'eenchimento dos 
Drdem do dia: c!ar<Js existentes na fo1·ça naval ; 

l ~ discussiio do projecto n. 27 A. de 1897, 
J :i parte, até ás 2 11oras ! r1Bclarando isentas de contribuir com um dia. .. 
Cobtl.nuaçii.o da 3• discnssiío do :projecto de !5oldo; rneusa1menta, pa.rn o Asylo de Iri-. 

n. 176. •1e 1896, refol'mando o Coiligo Penal; validos. as pt";;.ças do ba:w.lhã.o ·de infanta.ria. 
::" di~cussão elo projecto n. 75. de 18\J:l. de ma.1·inlla •10 co1·po de otliciaes e do de ma-

dispondo ~obre conscripçito milib.r; · rinheiros uacionaes ; 
za diSCIL~São do projecto n. 50. de IS0i, 2" diõcmsão do projecto n. 142. de 1896. 

autori1.a.ndo o Governo a abrir ;\O Ministerio autoriza;:ido o GoYet•no a. reorg:miza.r diversos 
da Justiça e Negocies Interiores o cre•füo de <:stabelecimentos militares de ensino. com 
'<!0:000$. supplementur li. ,•er!Ja -Dilig-encias voto em se:paiatlo do Sr. Thomaz Cavalcanti; 
policia.es- n. M. d.o a.rt. 2" da lei n. 129, de Levanta·se a. sessão ãs 5 horas e 2 minuto:s 
10 de dezembro de lSOô; tia tarde. 

2" 11iscussão <lo pi·ojecto n . 49. de 1 RD7, 
auto1•izando o Goveriio a. abrir ao Ministerio 
da Justic:a e N'o::-ocios -Interiores o ci·edito de 
20:?.:St'2$1111. supplementar a. varias verhas do 
art. 2" th lei n. 42.~, de 10 de dezembro de 
189() ; 

Discussão unica e.lo projP.cto n. 46, •le 1897, 
emenda do Senado a.o r)rojecto n. · !::?. B .. de 

· 1896. da. C:ima1·~~ do~ Deµutudos. que concede 
<tos alumnos do curso supe1·ior dns Fucu1-
'1ade~ de Direiio, nin.tl'iculados nnte,; ela lei 
n. 314. de 30 de outubro de lB9:S, o goso dns 
reg1.!ias <ln. legi~laçã.o anterior; · 

Díscussi.i.o uitíca do projecto n. 42, dP. 1897, 
erne:1da do Senado ao pr·ojecto n. 33 C, de 
1$96, dti Cam,.ra. do:s Deputados. que.reco
nhece como de ca!'acter o!ficial os exames 
'Verifü::ados no J,yceu de Agronomia e Vetet·i· 
na.ria de Pelotas, na Academia de Commercio 

C"-m:l.r"' V. III 

58• . SESSÃ.O E:ll 28 DE JULB O DE 1897 

Prcsidencia rlos Srs. ,irthur R1:os (presidente), 
Ya~ de Metto (1" vice-presicie..te1, Font;ec.x 
Pot·iello. (2' ·•iice-presideMej eJulio de i1íatlo 
(1° secretario). .. 

Ao meio-dia procede-se á cllama<la, â qua.1. 
respond•'m os Srs. Arthur Rios, Julio de 
Mello. Carlos de Nova.es, A!V:l.l'es Rubíão. Car
los Marcellino, Amorim. Fígueira, Theotoiiio 
de Britto, Luiz Domingues, Rodrigues Fernan-

7S 
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eles, Guedelha ~fouriio, Edun.rdo de BerrêJ.ci. - mais fecundas da Faculdade de Direito do -
Henrioue Vallada.res. Bezer·ril Fonténelle. Reci!e. por onde· teem passa.110 tão bellos e 
-ndetoriso Lima. João. Lop~s. Franci~co Sã. fulgmante;; blentos. · . . -_ · · 
-Marinho de Anrlra<le. Frederico "'Borges, Ãu- ·. B.3rn compre11endo. Sr •. Presidente. o desejo, 
·gusto Severo. ·To.va.res de LY.r<L. ·Francisco· a. ancícrJ,1de profunda, eni que arue a nobre 
~Ür~el; .Tosê Peregrino, Trindade, Teixeíril. e il!ust.racla Co:mnis~ão e:;pecial .que·confec
ds Sa; A1fonso Costa. Coelho Cintr<J.·. C'ornelio ciirnou.com ta.nt.o desvelo e esforço este p1·0-

; 9a. FonsE>ca; ·Roclrn .. Casa.lcr.nti, Ar;úijo Goes, jecto do Codig-o Penar· para que o v-eja. o mai;; 
Gemini:ino Brazi!. Rodri!!"Uei' _Doria. Nei»a. ore\·e possivel.Hvre.das m•ühas <lesta. 3" dí.:>
Sea.bra. Francisco SGdr·é. -Aristides ele Queimz~ ~1l~$iío. erri .Q lll~ ha ta"rito tempo e$ta preso, · 
Ve1·gae de Abreu. Adalbe-rto Guim:trãcs, llo- n.tiln rle sel· ti•anst'orrnado em lei. E esse üe· 
rlrigues Lima, ·Paranhos Mnnt~negl'o •. ;via.1·co-. 5ejo é t;t11_to mais nobre e ta.nto mais .louva;vel 
lino. "1\.!oura .. AU)!UStü de Va.;concdlos. Raul quanto a Commiss~.o tem jnst.•mente reaes 
Ba1roso.Belisario_deSouza.. Pei:eil·a rlos Santos, rn0ti vos para glól'ía1·-se. poi$ nessa tarefa es
Fonseca Portella, Nilo Peçanha, Leonel Lo:.., c;Lbro>a ,~ dHf!cU de confeccioua1· um· codigo, 
reti.Julio Santos. Ma,yr•inl;;., Almeida · Gome~. de reunir preceí.ws que traduza.mos usos. os 
Menões Pimentel, João Lu.iz. Vaz de 'tlfollo. costumes. a.s nec~ssidades _sociites. ness:i. -ta
Ildefon~o Al•·im, Luiz Díltsí. Francisco Veiga; reta d111ieil, ella. pôde ufün:l.l"·se de te.-.archi
Octaviano do Brito, .-\!varo ~otelho, Leonel tect,1do urna. obra titoperfeitaquanto possivel 
Filho.Lamounier Godofte,to, Rodolpho Abreu. ·e nos dominio~ e limites <los conhecimentos 
Cupertino de ~iqueir-a, Telles ·de Menezes, huin>mos. 
Thooi;ónio de l\!agallliie::, ;)Ianoel Ful:zenr.io. Di~se. sr. Pro;;idente, que no momento 
Lind.olpho Caetano. Ed11;J.ruo Pimentel, Ole~ pre~ente n"tural e le~itimo embara.c;o me 
garío i.\-Jaciel. Rodulpl10 Pai:<iio, Pauua Re- ali<sta1·it~ da t!'lbUn~ .. o fa.cilmente _'-"'("compre
zende, Lamartine. Galeão Ci~rva.lhal. Gra- entlet·.i. que es~e embaraço n<"to tem outl!a. 01•i
nadeü•o r"Tmmariies, Casemiro •1<). Hoch<1, Gus- gem.nem dimana de outra fonte, si não a.panca 
fa»o Godoy, Co$ta. Junior Ce>nr1o de i.;"reitas, 011 nenlrnm<l. aut01•idade do humil•1e ora1lor 
Lucas de B•irro;;. Pll.ulLuo Carlos. Rouolpllo (nrTo apoiado~). em ma.teria de t:J.nta transcen
}.Iiranda, Qvidio Abra.ates. Ah·es de Ca»tru, rfonci:i. quand•) aqucUes mesmo$. que teem. 
Luiz Adt•lpho, Ali>.ncar nuimarãe..•, Brazilio de<!icu..-10 r.o;l:.i. a. sua. vida a C$>es estudos são 
da Luz. Paula l<an:os. Francisco Tolt>ntinu, 

1 

os pi·iineiros a reco11llecer as difficulrlades e 
Pedro Ferreim, Pliniu Cas<L•lo. 6uillou. PSéOmiJros qne se en-::011tram. o. cad.a. passo, 
Mat·~al Escobar, Franci~co A{mca~t1·0. Pinto na sciencfa criminal t:! suai> a.pplica.ç:ões. 
da R<Jcha. Vespnsiano r1e Albuquerque e 1-'y Assiw, compenetra.1io da. minha pouca au-
Cre>oo. to1·id1ttle e só anima/lo e a.uxilfado pela solirla 

Ab:rc-sc a sessão. opinião e s:tbias lições dos mestres que teêm 
devot..-i.do sua virla. '~ esturlos da sciencia penal 

E' lida e :;;em 1l<"b:i.to a.pprovada- 3. :tela da. e sua 3.pplicaç[o aos codigos, ouso entrar no 
SCS$ã.o anteceLlente. <leb::i.te aberto. prncani.nll.o nil:o levar muito 

PRL\!r:IRA PARTE DA ORDE~'l DO DIA 

E' ;i.nnuncin<la a continuação õa. 3" dis· 
cus~[o do l)rojecto n. 176, d!> 18913. raü,1r
mantlo o Cotligo Penal. 

O Sr. Pre,o:;idente-Tem a palil.vJ·o. 
o Sr. Atfonso Costa. 

<llto o •uo. bemasisado '"li.percebido da sorte 
•le lc•t'o. o a.ti·ed•\o fuµ:lti...-o •lo Jahyrintbode 
Creta. afim de n;i.Ó t"r o mesmo d.::stino Je;;as
traí.ln. 

Ceri;,-.mcntc. a íllLtstr,~da Cotnmíss5:o atiaga 
e nutl'e o desejo ardente •1e ver o seu 
projecto a caminl10 do Sen:i.do, pêl.ra que -possa 
ser em hreve tra11;;fo1·mado em leí. e por isso 
se explie>t, e e mLiito justa mesmo. essa sua 
ancie<lacle. 

O Sr . .i-'-.ílon"'o Co,;;t:.-i.- Sr. Presi- !\Ias. nó;; só dev~mos ta.rnbem a-pprova.1• um 
dente. legitimo e n:1.tu1·al emb:ir:i.ço me afa3. projecto de tanta magnitude como e.ste, de
tariri, neste momento {]a, tribuna da. Cama.r;J. pOil:l de tel-o sujeito a rigoroso estudo e de
dos Sr". Deµutatlos si, intimamente. perante ti1lo exame. 
a minha. prop_rí;c comciencia. nã.o bom'era Ne1Íl n demoT:t e censiiravel, quer para IIÓS, 
contr~thitlo o compromisso solemne de <l:i.r as quer para a Commiol:'ão, porque em. todos 
razões explicatirn.s d,, meu voto contrario os p11ize~ em que ~e teem realiza.do refo1·ma.s 
ao pr-e>.iecto do Codi~o Penal, ;i.prPsenfado en1 tlest1 n;i.turei;a .. ellas niio -~urgiram cl.e subito, 
sub~tit.uiçii.o ao 1\a cl.ig1n commis~iio espc- n~rn escaparam ·da..~ m:.is prolongarias dis
cial. 11elo meu illustra1L1 cn!l~g:i. e vnne1·ando cus~õe~ no SlliO dos pa.1·lamemos~ Oi1·exemplos 
mestre o Dr. ,loi"to Vieira de Ar,,u10, nome. -<la historia sã.o evi<ientes. 
que cito com a necessaria vr'llia de V. E~. e Desde 18138 a !folia ln tava. peI:t unidade 
da. Casa, como lu7.eiro, uma. <l~ menfu.lidades de coclificaçã.o; a Halia. ardia 110 justissimo 
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desejo de ter 11m codigo unico, pois que alli .actuaes um unioo caminho. a. seguir, . e_ e ac- . 
vigorava. o de 1859, em Toscana o de 1853 · e ceitar totalmeute o codigo <l;_i. Commissão.ou o . 
em Napole;; esta:v-a em_ pleno vigor - O codigo. substitutivo apresentado pelo estudioso lente 
Sardo, reinando assim as maiores dhergen- da. Aca.dcipia .do Recife. -.. · · :. -··· _- · -: ._)· 
elas .na. a ppl!cnção das lei~ .e das.-penas. . Aosim, ver qual dos dous t.r~duz melhor a.s 

Pa1'3. a realiza.çãO' dessa as11ir-acão nac·ionai.· .neces.~idades do actual momento. ou:qual:é:o . 
(rJ1'a.ni na. C.'\m\\ra noíneiadils ~al'ias Corrimis- que mnis se appl'Oxima da satisfação desta.S . . 
sões. confeccioo:i.dos e estudados varios ·pro- neces>idades.é o'.ac.to que, uo sagrado·e di!li- . 
jectos; porém de Com missão a · Coro.missão, · -cil cumprimento de sua. missão, deve pra, · 
de p1·0;jectos·. :riovçs a· outros projectos, •1iffe- ticar a Gamara. · · .· · · · ·· 
rentemente orgawz<tdos se i.a pi:otelaudo a ln· iin~ndo-me. pois,a riccéihr o pr.oj~cto do 
idêa. . . e só em 1888 a Jtalia conseguiu .a · eodi· éodigo · a presentarlo pela Commissâo,' ven--

. fica~ão ·de que t.anto carecia e .que foi ~ujeita ceiido natura.! éScrupulo. vou dar os motivos 
á crítica. e -}lOSteriol'mente modificada ainda. que autorizam ~a minha. preferenqia. ci

o codi$!'O moderno italiaa o, apezar de .ser o taodo os pontos do projecto em que vejo as 
fructo de· estud~ profundos dos seus illus~ di'l·ergencias proCund•·•S e que me conr'lu:zem 
trados coní'eccionac1o-res. -não escapa â. crlt.ic::i. a votar contra. o }lr~jecto substitutivo do 

· dé iHu~tres jurisconsultos IJ1esrno rl:J. ltalia. Sr . ,João Vieira. a quem affectuosarnente im-
E' facto que não · precisa. de ·•! emoostracão petro desculpas pela rebeldia contra o prin

que u 1n codigo não é ma.teria que devi\ ser cipio por tantos se.:,"Uído rlo- magister di:tit . 
sujeita a debate, e mesmo a ser· emendado Sr. Presiclente. logo a.e lançar a. vista sobre 
:pela. c,1mara ou pelo Parlamento collectiVa· o :prQjecto substltutiYo,apresentado :pelo meu 
mente . nobre e distincto mestre. noto divergencia 

O codigo obedece a um pensamento unice. esscnc~al e completa entre o (!Ue S. Ex. ea.-
a. UJilt&.unidade de vistas. ele t.'l.l modo que sina hoje e o que ousinava. bontem, entre 1lS 
to•Jas as vezes que J'&r ~ujeito :i. varias disposições contidas no codigo a.ctua l e as 
emendas e moclificnções no seio da Cama.r a. idéas de que S. Ex. se tornava. arauto na. 
ter·se-ba em resultaíl.o uma bundeira ·de re: Ar.aderilÍa de Direito <!o Recife . 

o Sr. . Jo:\o VraraA - Segue-se d11L~ 
que müdei de opiniã.o. que o estu~c. 
me tem feito modificar as idéas . 

tal bos e não um codi:?O. tal qual de"\'e ser 
aquelle que deseja _a n3ção b~a.iileira.. 'rer
se-ha. um conjuncto de muit,OS e·va.ria.tlos pl'in
cipios, a traducç,'io de mui tas e -variadas 
i.dé:is, de muitas e novas theorias penae~. O Sll.. AVPOXSO C1lSTA- ASSim. Sr. Presi
mas não se tera ·de certo salvaguardado nti. de1iie, lleSde a. denominac;iio do codigo de que 
codilic:i.(-ào, que se fizer. a. ti'lllluc<-~io real das o meu distincto mestre fozia questão impo1·
necessida11es ~ociaes. r.'l.nte. prefe1·indo a denomina(ito de-crimioa.t 

Compenetrado, pois, dest,.. verdade- de qu e - ao envez de pentil, 11dopt.'<d:1. po1• a.mbosos 
urn codigo não pôde ser ncis seus pontos es- · pt•ojec~os ern discussiio, sendo qlte aquella. 
senciaes e bu.sicos emenda.do no :<eio do P11r- à(•non11nação ine pareceo mr>lhor,porque abr.i.11-
la.mento. julgo; sem outra auto1•idade que niio ::e todns as lnces.do problema. aui a deftniç[o 

. a. dos me:;:t re8. cujas lições cu in11oco. QU!J o 1le tt·nb.tiva, noto divergenci:1s as mais radi-
projecto da ilh1sL>.ada. Comm1s.,'io. setl 1·1> li;iei· c:ies c :u• m"is p:-ol'undiLS. · 
ras. moilitic:i.ções que ni:.o alteram, n•·m a Quanto a dl'fioi~iío ·da tentati-r.i. sobem. 
esr.ructul'a.nern o seu :pensnmento domi11ante, de ponto c:>!;S:l..~ rl.ivcr~enciô\S.pois quenillguein, 
pode e deve mesmo ser approvado pela Ca· mn ia do que S. Ex., tanto coudemnon. neste 
mdm. ponto.1~ ,;;ubt.ileza d;i.s escolas. e adopta .boie 

Entre•:tnto, em cor>diçtíes cspeciae.s se en- urna tleflnlção tal, que. posUI em pr;\tica,. ' 
contra. a.ctualmente o Congresso. tendo do um u·ar·i as . ni:lfo1•es di1I1cu(hdes aos . juízes e 
ln1lo o- projecto de cortigv coareccioDn<lo p~1r tr ibunaes. No art . 1°. não ha nenhumacliiI~ 
uma comm1ssão de níemhrns tirados do ~eu rença entt•e o projecto dn. Commis>ão e o . 
seio e nome«da. pelo Pat'lamento. e do out1·0 ·substitutivo de S. Ex.; ambos admittem a 
o projecto subs&itutivo con!'ecciónado pelo bipintiçüo da~ infracções como n o coiligo d1i 
nosso illustrado mestre Dr-. João Vieirii, que 1800, no italiano e em outros modernos; e 
tem da.do inequivoc:.i.s prova~ de a.mor e d"· nem mesmo a"3. parte do codigo dá. ensejo 
dic;ição ao e:;tudo da scieucía que tão digna- par:i. ~e Jcvantar granrle . questão, porque 
mente ensina. ~ · p:i.1'.1 :i. socier.la1le é inditrerente a. divisá.o lias 
. Orn, si é facto que n5'.o · r.?.reee de demon- infrM«'Ões cm crimes.delictos econtrá.venções 

st1'aç5.o que um codigo confecciona.do lJOr ou em delictos e contr:i.veuções, como se tem. 
üma C:ommissãó não _póde e Dão deve ~er su- adopta1\o. 

j eit o a, emendas e modificações · em suas Com efteito, n.dopta.da a. bip:irtiç;lo ou, tri
partes· 5Ubstanciaes, no seio da Cama.ra, é parti<.\ÍÍO, nem por isto :i. sociedade est;i.1•á. 
facto tambem que esoa t em. nas, condições ma.is segura e go.rantida ~outra. os assaltos 
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. doo ·.malfeit or.es·e dos criminosos. si a ·mã.o · Pouco.irnpoi.'W. sa.ber. si o Individuo .tem.a .. 
·póderosa da. justiça. rla polich\ e da lêi 115.0 cousciencia. de que óo aucto1•. do !icto que · 

:··9-ispuzer de fortes elementos pa.ra ·reagir. · prat11:;1., r_e~~l l:.<i~}O_ d~ Stl8. VOJl~\.1de; ·o · que .. 
·· Quando se trata, porém~ ·da · responsa.bili~ importa. e .e ,m1s~r .. mt1aga:r. é si _qiiei:.e,.(rlo • 0 • 

·daikct'iminal. comprebeudiM no art. 11 rlo ce~to a.etc elle porl1a deixar de fJucret-o. · · 
projeeto subsr.itutivo, ericontl'a·se ·su\.Jstaric•a .o principio_ d·a,determinação universàl; a 
!iívergei;icfa. . · · · : . . . · · ·· · lei 1ln can~ahdade e da dependencia mutna _ 

O projecto de codigo, aprasentatlo peia Com- dos phenoilieoos e a. fôrma mais . gel'al dei . 
missão, definiü.Ó 1:1'irne Ulllll. ~-iOlll.cao da le~ nO>SO e.ntend imen!o. · : · . · . ·. · 

)1e-11al; .e o illustre s.utór do sub:<i;itutivo. c·ma. muUl!le:•ç;i.o antecedent.e torna. nfi"-
procura.ndo fugir. d.~ defini~ão, e1Dprei;!a.. ce.~saria :i morliticuçiio conSt'quente; . 
et.: t~tanto,_ .urna. proposi~<io que nissi) i·e· . &.<as co.usidera.ções levaram SpinOS<li a 
dunda. e dü:: « sô e p1micr.l como crime 0 fiic!o· ·affi rma r que o !i ~re "<lrb1t 1·ío n;i.da. mais é do 
:eolunta;-io .o Ú;te;tcíonal contm.~·1.0 a lei ••tnal . » a. i;.rnora.o o.:i:i. da.5 ca.U><•.s determinantes. 
E' a.hi, Sr. P_re$iden!c.no emprego "de;t'\• .,a_. Qua.nóo um iiirliviclno qu:1lq11er ·experi- · 
jectivos volttnta1·io e intc11cional-, qu(j cheiram menta. umi.t. volição obedece n uma se.rie de 

· :por demais :t · metaphy~icn..riue. ll. prim~ira causas e motivos de.ferminantes ·que $ão os 
· vi>trl. ~e percebe a differenl)& entre as duas mod'.ficadot'es ou, por outra. os nullitlcadores 
definições. · · <!a vont..v1e nu· r1o li-vre arbitrio. 

Prefiro. a·_ defi.nição ad11ptada. no . pt•ojecto Posi-o citar n. respeito.'? e~eu~plo eloq oente 
1la Comm1ssao. porque a.fu:;ta-re comnler.a- ;1presentildo por ~m cru~mallsta ~odemo, 
menie dos emb:lra.;:os da -çeJba. quest:i.Ô phi- f'Xemplo que mmto ~luC1d;-:. a q uesr..'i.o: u.m · 
Iosopll ;ca que se prende ao livre arbi!rin: p:i.e ~xtri:m:i:mente _carmho;:o 11vcn~ura.·~.em 
ao posso que, pela _proposiç:<iõ do 11roj~cto sub· fr:w1I e l 1v~1ro . bawl a. um p~sse10 dehcioso 
stituth·o teremos de e!ubreuba.:--nos nestas em a.; 0:·11z:v~l e m.i.Hsa ha.h1a.; teva em 
diSo'ussõçs que parecem eternas . . "na. compao1J1a. rtous Pnte~. em q:ue se rncar
- Senhore~. 11ui1udo se trata ,1,1 confe~(•iio àe nam.m as e1<pe1·a,:11:••S de ~ua velhice_.· 
uml lei, principalmenie rleuma. lP.i crimilla.l. De momento •• ormit-se a. tempestáde. enca- · 
deve-se te1· m~lito em vista o;; seus r<,sultado~ peh1lll7>e .r.s oodas. eucrespam-~-e os ·ventos e, 
e a sua a.pplieaçã:o . Desde que .0 pri>jecto ~a fana ua pr()c~!la. esse }1ome!ll que_arna 
da Commissão evita. na. parte b:>.sica: cio co- tguulmente o filll'.I em que ve o succes~ol' de 
digo, todas · estas mirmdencia.s e coriceiios seu nome, o contiouaclor 11e ::eus exemplos, e 
que podem rla:l' IOf,'3.r a questões philc>i!onh icas. a fi!ba.. _em quem :.nn~mpla o c:_onj\~11cto de 

: sem resultados pra;,icos. segue-se quê nest.e mil ca.rt::ibos e de mil. Y1rtudes. ~uv r:sonli:is, 
ponto o projecr.o princi[lal é pt-eleriv .. 1. Com er- P~e ho_1Jwm nes.<e cta.oo momento f,!tn l _e ter
feit.o. ::ir. P1·~idente. ~en1 que ?>ret.eod ,1 r.i·azf'r rivel.nao pc11~en,lo :>alval-o;; a.mlio,,;. 1 PC!m~ •. ;;e, 
para _:\ Cam~i-.> a coi~trover·s;:i, d i i·~i '}UHS."ll ~o~ .u~ ~OVll.'·;.~n~ c\'.'er,~ n:"oc•.explica,., a.. :ti.'
tlteor1u. do livre (\J'bitr1o. PS~a alltig~ttltecrr-ia 1u1.ca •. r .. : Ju 1 1~ ,' ·np .. lCl•>el ila. on·fas .. ltlha 
~etapJrysica, que p!'etenlle qu<~ 0 homEem é em pr;Jmzo do nlho ~' quEoin tambem :i.m:1\'a 

1JYrc 110 momentode suas vohçlies. nei•cie-se ta.mo · . 
sempre em conjecturas philosopb.i~t•.:=: .'::.em q•w P<:gunt(), neSfl\ mome

1
nto ~m que n. mtelli· 

uma ~nica prova., um f .. cto acce!T.avel posst' genc1a. h:umana .e p1·esa. i._e crises ~el"!le~hantes, 
adduzir em a.b-Ono de sua$ doutrin:os. onde.esto. a. von.ade e o hvr~ ilrb1tr10 1 . 

Esses Sr Presidente t Deixando, por conroquencw., de parte esta 
.......... d•' r·e·.-pon°"b. ' li·d~de' qc~e .enclou rn,,m ?-1 qne:."tã.,; que nada. r.em com :i. es,;enci:i. do ....... ...., "' ~ .,.... • ~ .unina na i L"a.g t d·"o me~ uo e e1 que · · • ~ • · 
theo~i.a do livre ar bitrio, e b:l.iiea.m :lo imputa· ~;"a. rardo po·: que ~~~~t ~-mde rn~ mods
bilirla.de dos actos cri.,.,iooso'" u· t "be ~• d · . · . •. Y' • · • e i.,...io o . 

0 
.,.- , ..... • " a . 1 .rua e p!'OJe:to do cocltgo da comcn 1~s:lo, entr:i.l'ei 

d _ho!11~m .• ao em geia~ o~ ~tte adm1ttern u m em o.nalyse ruo.is "'era.! de outros ponto· do 
prrn71p10 absol.uto de . .i.11st1ca eterna., como projecto. º , 
Pesorna. que vc no espn.·ito de toua:s as ie~is · · 
l~sões uma esoe?cia. idéal de justir;~ .• -pht«\~~ _O Sa. JoÃ~ Vrr.1R.1- Xfio o contesto.po!'l)ue 
tao absur(1a. e oca. de s<mtifo. corno S•·rn si - na.n. quero mterrompel·o, .in:is respondct•ei 
gni!lcavão é o diz~r-se uma essencla idóal r:!~ t.!epoi~ . 
sauq~. um3: . essencia ideal d.e remcdio. w.i 0 s , . . -Ob. · ,, • · -nlu~se br11!la11te e ·1uc1··•· ·.,o rn . l ..• . .. , R. AFFo:-i~o i::'.OS'I A r1..,u.do, agr:i.d_eço 
" ~ u~ e. eu li u,,. i e a V Eli: a ·1t•e:n•'a.O em ., '"e d~v n' . .. . mestre de saudosa m · moria. 0 l>l' r~•. · ~ ' · · ' · •. . · u100 .... . ..,-= a e~et ei . · Ba ' ,. 1 • ..,.,rc:.s coai a. 1·esr~ .sta: 11e v ~ Ex.· ,_ · - . 
. rreto • . . . sr . l'resitlente, u·nia das fJ.Uestões m:iis .im- . 

· A t heoria do l i\"re arbitrio oond~tz a ac- port;on te;; que se agitam· em direito· ci·!minal 
surdos e aqueiles que a d~feodem devem e a. ela ~ntati·1:i.. · Enunciatido~o.. : o projcctó 
_provar primeiro a possibilidade de Gl!eitos substituLivo é inteiramente differente do 
sem causa. · projecto apresenta.do pelo. commissii9, se· 

-
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_ gnÚ;do ~-:.:t definição _que mai.s.:fa.êil ~e j n?:O -se epcfünnu a 0nti.tiV.a.. :'propriame~tif -·· 
torna _na Qr:i.t1ca, quan•Jo estuda ;i. sua. ap_ph- d1t;i. com o m{'SmO crime. . .. · . · .· . . . . 

. : ca~ão .aos e>•SOS •)CC111Te1i~s. · ·: - · ·- ·: ., ' -·A--nilo ' accejtà(*iO_ !h r.heoría. .. subje~ti~a_ dá.:!;:·é: 
-· · · _N5.o_.pou~as são_ as c:i11es.tõf>S .-0m · direit() !'. r·i~- 1 c:.1ils:i. .i:~ .imv:i11i1laqc de ~uitos .Slut-p~dos, ·::li· . :, 

m1c;i.l·que preudi;m · v1 n1.1ITente os esp1r1tos q.uem apro~·ernnn ·as 'mu1.tJ.S e:ngenc1as dos . ,. 
do~ que se. d~<l1cam M3 e~tu,Jo;;::des:sascienc·:a;; coilig•.1s actuaes. · · · · · 

. ·11orêm es.."3.. que se levanta."em torno tia i:~o- · Exe1npftfiquemos ; _ ._ 
_tativa;.é rle tal ordem··quejá. foi d_enomina•~a__;; _ U:n homem per>erso e 11e iostincto.; crimi· 

: o màrtyJ:io .dQs cl:irriina1tsta.s. . . nosos ie·rn sér1;L ·contenda com um seu com.· ·· 
'·· . . Garofalc, l.lm dos m::i,{s : sensatos propugna- pari l)eiro. jur;i ma. tal-o; ma.s 110 momento di 
-dores d<l.ll iàé;i.s 11a. modernp. escola. . crimin[l.- di.<puta não coa.segue levar a cabo o seu i:e.· 
lista;que se ergueu contra.a. classica.;occup·1n- tent o, e. de emboscada, no e~uro da uma 
do-se desse :issumpto. abrange as diff'erentes -viel&. o u· na esquina de mna rua d~erta., -.-ae . 
opiniões sobre~ m:•teria em . duas escolas dí- espreita:r. a .. pi1~_em do ~eu contendor ·q ue ._· 
versas-a sub.1ect1va, que sustenta. r1e-ver rleve ser a su:i. v1ctima_ · :· :· 
ava;liar-se il.pena.s na ·tf)u t;itivil, a intenção e Mas no momento, em que ·.o advers:l.rio 
de nenhu1n _rnn~o a n•~tureza toMe!~al do incauto .v:i.o p 1ssando, e ·quando o criminoso· 
fu.cto; e a ob.1ect1va. segu11do a qt1.:-1.l :-. mten- empunha. a. arma, certo de sua emprt>..za., -. . 
çã.o <leve sempre trlMuzir-se no acto, · por um braço · amigo des1•ia.-o do intentora.r.al. · · 
modo que seja i>,m _par:.e realiza.do o proposir.o Temos :1hi ºº actos e::Ctoriores, mns não o 
ou que a tentati va. constituD.. -um:!. :pa.rte obje- p1·incipio da execução: temos a tentativa per- · 
ctivu elo proprio c!·ime. · feita.mente c:i,ra.cteriza.da perante a escom . 
. A rlefinição <:s~abelecir1a nc· pt'ojecto·princi- subjectiç-a, pot•qtle e~se individuo, cujn. tem-. 

p.il foi va.~a.da no:; molde!! da theori:i. subje- mibi li4atle e man:iíesta. e cujas t endenciais cri-; 
cti 1·:i e está. expressa. ~lm: ;; · · - minoSuS são provadas ·pelos ·seus :i.atecedentes, · 

~ A'rt~ 12. E' punivel , ~ tentativa._ quan~o ~ue _pr:m~1p1. ·: e arma o braçl) contra: o 
manifeshda. por meios i'lonc!>s,par-.t a execução :.eu ~-\l v orsa.r10 lncauto. e procur•\·O no im
-10 crime. que_ niio se consuro mõu QOr cit·cum· ~i·enst~,.da. ~n1.ss.1~em, teve bem claramente. 
staucí:i. alheia a 'li'ontallo do delinquente.» ~ in te'l<an de mai.'ll-o. . _ . 

. · . . .. · . P11glia. em s_ua.s .cons1•1era.çoes a reopeito · 
O ~Ilustrado nuto1··<lo pre>Jeet? s:lbst;tut1_vo doi teotatin,,comcnetitando o coJi"O it.a.Ua.no 

seguiu rumo l\1verso, approxunaudo-•e da ·rc!ére ; • ' "' · ' 
escola ohjectlv,1 e esia.bel~ceu: «é p11n i•ei a· . . . . . . . . .. _ - ,, 
tentati va quant!o fór ma.riUest::.da .. p•Jl' actn.< '' :v.lui~o se lt:t ~iscnt1doy~ra ~tabelecer o._ 
eztc1·iwvs q 11e constitu•un p1"i1lciDio d~ e.1)- vert!aden·o cr1t.>r10 de ·d1st1ncçao entre os 
ecitç!!o do crime que nii.o _tere eíl'eifo p-~r cir" actos pre~a;·atol'ios e _ ?S actos d e ex.ecu~. 
cum;;tandas iwlependeutes •la. i;onca.ie do Ifan~. Gcy~.. ~ucecUa.t1 ~ outros creem 1~--
crimiuos0.,. p:Jm-.;-el net.ermlnar a l rnha de separaçu.o . 

Aqui, ]1a\';l que :;e uê a te:it-\ti.va, Se ex.i".,•!1U entre uns e outr~. Acreditamos que os actos 
p_:·e:p::natoi·i_os nilo. d.e\'C!n. cn.racterizar, só por 

os 1cc<os c~:teríorcs que constitu:i.m o pri11r:i11 io ~1 • a. -~ent;ttiV<l., Sl elies não revelarem uma. 
1fo il:c:cuç,zo; e alli.se ex1;fem ap1Jn:t.<: o~ meios int'!nçü.o r1elictnoõa. . » ' 
idonéos. e ncss.i. dill'm·en~ de te-rmos :-u:;ine 
:1. ;.irn.nde à.i ver)(r.nda. ela> duas d.efio 1~-õ1~>. . Neste p:i.r ticnlll.1'. · rort:int.n, e ll"hls COMi- · 

1'01os nó~ ~ ·berno>i ª" 1!111ieui.!aclo. qu~ rler:u::i'.ie.~ a.nter ioJ'eó. é profori vel a rrdac<iio . 
nascem na. pr:i.tic.i. p:\rn. ~a!J~ r on<.íe com1~..;.:.1.ril do p1·oje'!to principal á dos11!>stit utho •.. · : 
os actos ext1~i·ío1·es e ont!c te1•tnina o prin- · .'\5,iin,_ Sr·. Pl'esiÍJcnte, passemos· a. outro 
cipio_ da. execução. oodo cnmoç,i.m o; pdrne iros ·pont:>· <lo pr:'.iecto e que e de summa im,Por· 
e onde se acuam <JS limi:.cs dos segun-fos.. tanct::t. e d1filculda.de, o que se refüre• a.os ·· 

.• '\53im, sr. Presidente. rei:onhecell! tortos crimes de imprcm:::a.. · ' 
os ·esc:riptores os ma.is aba.lis:i.dos. que não :ranr.o o projecto principal como o pl'Ojeeto' 
lia rnateria ma.is difficíl de ser d.efini1la do ~ubsr.it.utivo admittiram no~ crimes de abuso 
que a. tentativa; mas · aconsel.ha.m- tam!Jem rle çoi11m~nic.-ição. do pcn:iã.men to, a. responsa.· 
que se deve u.dmlttit• :i. definie<l.o ma.is >impi<:'-~ bltíol:i.<l~:sticce...:siva.í!>to é, .coositl.el'a.m respon
e ma.is pr,>cisa; e sob esté · ponto d e -ç- isr.a. \\ sa.vel •>autor; na SUl\ falfa o editor e ~im 
dcfini~:;1o do projecto ·principal é pl'eterivcl a. por deii.n t;P. . · . : ~ . . 
do projec:to _si:bstitutivo. · _ .. ;l.ol.1Ls o meu nob~e mestt«3~ o Dr. João Yiei1~..1. ;.,,; ,-: 

. . . . ·. . . ·t- i ~- .. entendeu nfw ~er .ba~W.nte llll.Uir ·.o autor· ·~ · 
O Sr,. . PLr:->xo·CASADO-.'i.. çucs 110 i;- u.a ver- ou ·o.' 1 toi• n~ ''i•rn~ d 1 1 1 d . l cl li · .e· . · · _: · ' .· - ,. ~ w ~ a e, inas ser prec SO ·- .. 

. . ,\t~ do. e. rnc,;.io. .. _ . ,·· · · . . .tambe:n envulv~r nas- malhas. do cl'íme de "-
. ·.o SR, iH'FONt:o CosTA-A q;:-estrio - ~ saliarl:fes(JO,nsalfüiclade de · imprensa, . corno ·cum-" ·_.:,. 
- o~de -'com~~\ .os ~tos ~x t.e_riores e onde te("· piices. :i.te os i'evi."<Jres e os ty_pogropbos," ·es- : · :: 
m111:.\ o prmc1p10 C1.a. exec\1.ça.o, . de- .modo ·quo. t.enc\eni\o a estes :1. cumplicidade. · · · · · · 
. . . . ; :: . . . - : ~ . . . ~ - - . ;_:_ . : . 
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' ·-· -~ De,motU:(que, a.. praya!e.;el' a: noÚb•it:ta. cori.- e'· na: pi'atica. desmente1ii à . doutt-ina. Jul~ó- . 
:c:'·signaC!a no · substitut~Yo. nü.o se~ú· somente. que isto : é devido il. ·natureza mesma.·. d6 · .,· . 
. ,~ ;punir',oo ~uto~do esc1·11!to ou o ed:tor crua~1do cr_iine de imprenso.. - . . · - . · · 
:· .: ,aquellc ·nao fo1• conhecido jielo · crime QB .1\Xl:- ; '.~ín.S'a illust1•e commissã.o não podia bus'- .. · : . 
. '.,;';·preaaa, se1•iio ta.mbem -pro:~essado:> e .P 11 ~id9s ca1· .outro_ systema. sinão -o. da res-ponsaQíli-'- · ·· 
~-- · como ·~umplices o i,)'pogfapll~ e Q revis~r ,. da.de succcssiva;.não podi~ ter admittido em 

que_i~1en.ciono.\mente não concorre:i;n ~~'.'ª · P pri'meiro logai; outra. responsabilidade . sinão . 
·crime; o qúe c~n~titueU:rna verda~~u-a !111<JUI· a do autor; porque fazendo assim cumpria.o 

~: ·dade, uma medida odiosa que nao poue. fi. preceito constltU:cional, que coni1emnâ 'o a.ilo-
·gnra1• lia. nosSa. legislação re_publicaDa. . nymatp Ifa imprensa.. Slaão tiveisemos éstà. ' 

o SR;· Jo1o Vu;u~A-Queiie-se da Cousti- peia constituciorial, s i a ConstituiÇ"d.o não 
· ' tuicão que declarou o anonyma.to sólido.rio. a.balisse o anonyrri.;uo na imprensa. eu prefe- · 

- · ·Admiuti.-o syst cma n~ l"eSpô11:.>abilid.a.de s:uc- reria :1. - responsabilifüde solidaria, e:i.:clu-
~iva., mas. p a.ra o ·· offendido que-. qu1zer. inrlo, po~em; d·a.·cuniplicidad.e os typogra:p'hos . 

.. fazer valer· a responsabilidade de todos eUes. e os rensores. porque sou da· esoolâ. daquel

.. Jera. a responsabilidade solidarla. -~i 11este les queen,endem que o p1•imeiro respon:>avel 
:-particular a . lei i'rancez.-i, cr1t1catla. po1' pelo cr ime de impren;>a é o autor do escripto; 
Ga.rra.ud. · . · por ém, si· este não se dá. a conh~r ou- não 
" 0·· s11~ .o\FFo~so' CoSTA.-0 p;:ojecto_principiü o.ff.m;ce as garantias uecessaria.s, o editor 

. . . ou gerente do j ornal assume toda. a. r espon-
, estabeleceu a · Tesponsa.oili.daae succes;na. sabilídadc~ do crime coriimet tido. deveudo ser 
syst ema "que seguiu .O meu nobre mestre O .condemnado llêLS penas que SC <~pp!icariam 3.0 
Dr . Joü.o Vieira., estende entretanto a cum- verdadeil·o autor . · . 
plicida.de a todos aq uelles q_u(). po;i- q u:i.lqtier ' t tr t 

... ~·- . fü"ma,. concorrem pal.'ao cr_ime, <lt0d:i. mes_mo. · A;;sim , 0 que repu o .ex a.vagan e na. lei 
- ~ francew. é o facto do gerente ser semp1•e 

' •. sem. · intenção, como o revisOl' .e 0 typo- proce~sa.do como autor e este como eurnplfoe, 
gra:pho. . .. . .:· .contrariando-se a verdade dos· ftwtos e asse-

0 'SÍt. JoXo YIEIR.'>.-Na F.ra.nça dà-se isto_._ gura11do·se na. lei o dil'eito do .auonymato . 
·' . .O S:a . P,uuxm;s Mo:-;rE..-;Ec.no-0 que te-' . O corlig•> de 1890. promulgado pelo Oo7 . 

·. ~- .mos nós com.·a Fl·<i.nç<~? · verno Pro·.-isoriQ.é dilrereilte nesta :parte. dos . 
. ·o SR._Jo1o vn::iR..o\.-Estou mostrando ·que dous· projeetos que neste mc.rnento diseuti-
os systemas nã.osãú desharrnonicos. mos., . . . . .. · 

·o _ projccto da commissão sô .admitte ·a · 
·O S~- -Al;FOK:;o COS:r.>.. - Peço licença. ao responsabilidade do a uto1-, do editor, ou tio 

nobre -DeputaJ1o que roe illlenoúlpc p:i.:-u. di- dooo do jornal, só admittindo a do vendedor 
.. ·zer -lhe que ta.mbem conheço a. Jei rranceza em casu excepcional, qua.ndo não apparece

e a Critica q_ne della f.:z O i!lUStl"a!\O Cl'ÍDÜ· l'enl OS c)utl'OS respon;;aveis p:•íncipa,f's; e CX· 
n:11i.5ta Garraud. clue peremptoriarnente a cumplicidade. O 
· . Em .prirueil'o 10~1i· o legíslaclor . fr:mcez substirnti'ro.· po1·ém, em t odo:; os casos en
qniz que a just iça. t ivesse se1npre a mão u m vo!ve uns malhas da cumplicidad.e o typo-

- respon;a>el, s•>.ia elle queuf!ijr ; o i·esponsa,- grariho e atê o infeliz re-..isor ! 
'\"el -.principa.J e sempre o editor ou gerente 

· do jornal. . O Sa. Joió VIEIRl- Nunca have rá quei:l:i 
· Ainda mesmo que se apresente o _autor, contra elles. · 
~cllamando a si a autoria do e~erlpto inju- ô Sa. AFFo~so Cosn-Ent.í.o é uma inu
r ioso,.serâ processado cofr:o cumplice e coino tiliuade e dtlve ser suppriri:J itla. 

· ~·autor sei-:\. processado o eüiior. E', como se 
vê, o re!rim.en ou o systema. chamado en.tre O SR. JoXo VrEIRA.-Todos os qm coi1cor-
.nós, de- tesfu de ferro. rem devem. ser responsavei.s. · 

O SR.. JoXo V!EIRA-0 systema da respon- o Sr:. AFFONso Co>T.\.-Ainda ha. essencial 
si1,bilidade succes.:;iv:i. é o de testa de fe1To di\·ei:gencia. entre <> pro.iecto sub;stítuti.vo 
como diz Garr:i.ud . e o 'J'.!!'O.iec:co aprP-Sr~nlado rí, no;;sa. co11sidern
.. ·o SR - A1;;?0Nso CosTA-Esté systema da-lei cão pelo. commi~são, Quando cada um deiles 

. íranceza nii.o procura. punir o verda.,leiro cnl· trata. dt1. e:xclusão dii respon:sabilidade cri.,-
. . :pado. . · · · min:i.L O :projecto principal definiu: · 

.,. · · O Si~. ·Jo::\o Vn;:1R..a. ~- l'i·efere a r~ponsa.- ·«°Não são l'espoilsa.vei.s cri mi nalmente··~ ó3 · 
. · .. · bil idil.ue succc.-siva -~ · · que llOL' def eito · co>~9cr.ito, ·ou adquirido, do 

o· S 1t ~ - A"t'FONSO eo;.r;... -'- .1i\n t(J .o systema cerebro, ou . por _ } -;/!l'('P,Wf](i,ÇOO funcoiona l re-. 
de respo11!>abilidade i;uccessíV'a ,·como o de spectivn, niio "tíverorn.a l ivre determinação 
responsabilitl:1.tle solidai-iu. ~io :;01•h i~rnaclo~ dt: seus actos • .., · · 
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.. . · .... ,.·: ... : 

.... : Ó distíncto ãutor do ~ul)stitnfü·o entendeu riaçÕe~ .. ~ÚHas e taÍnbem ii.boliu à. d~: gil.lés.;'. o::. 
. dever substituir; n. red<i.cçiio de~te artigo por pro.tecto iJr-inctpal ad<rpta. muíto bem/penas • 
· .e~t~ proposição: . : . ·- _ teJ:l).l?~rari:i.s, e níio·a.dll. Jfrísaq per.Pi.tuª', pói•.~ .::: 

.. que. ;i. ·1u~ da,~clara ·e just~~ intei·pretaç:ã.ô; , '; 
·:. •<Nã:o. M.o- res'!lonsaveis os ctue~pot ·altemç/t{)_ ent!,lndeu-se que nesse arttgu da. Çonsti°tuiç:ão>. 
· 1nodJida d.as ftúicçiieqísycllicas não. 'tiver~m foi ~boild:i. _tambe!lt a pena. de prís:iq ·p~J.'.-' -~ 
. a conscien·cia 011 ·a liberdade ele determilta.çilo pet ua. . . · .·.~ . . .... .. ···:' •. 
dils .. pro.prios :ictos .» . · · · ··o ·. · · · .· · · · ·· · · · · · ·· · 

.·. . Sn. .. . Jo.Ão . VlEIRA::...;Nã'o . apoiad.6; ·.abolir:·. : 
. No . proj~cto ·principal folia-se· de defeHo galês não é abolir ·~ prisão perpetua. :. • . · 
ingenito ou adquil-ido do ce1~l.iro: uo substi- .. ~º Sa. _.~FFoNso CosT,~ - Si a. Constituição ·· 

··:tiltivo só se admitte a . irresponsabilidade de nao probibe. expressa.mente • .. essa proh.ib.f--ao' 
cel'Ws actos filhos <la. alteraçiio m'n·bída das· ~ 
fuucç~s !>S.vcbicas. . ·. decoi•re natur:-11rner:te de sua. · interpretação., · . - o projecto subsfüuth·o estaooléce a pena. de .. 

O defeito a nota.r-se e .que. ao .pa..~ que :~ prisflO perpetú~ e· a.ggrava ·ma.is <L .natur~'\·, 
definiçilo do projecto p r·incipal a braiige to<los de outros. · . .:· . 
os casas de irrei;pon:>abiliilad.e, o hypnoiísmo Si um dos fios · d~ =na é segr-ar ·ao ·:_., 
e muitas veresa.eml.n:iaguez." l)l'Op ... içâo do . . . .,- ..,, 
substitutiV'o não· abrange todos e•ses c:isos. meio social os indi'!'iduos temi~is e perigO;: : 
a.peaas· incluindo. os· loucos propriunir.n te SOS. $e!'~S . degenei•ados; a. QUem falta certa. : . 

dóse de ~entimentos de prob\dade e buma.oi;._ · · 
d itos. . - · ·· 

1
· d c:a.de, a -pena maxirna. ele 30 annos ;L'loptada . ~· 

Esta. propo,;i<ii.o sobre~ h·i·c;;ponsah!li· ª e~ uo projecto principal oat isfaz .perfeitamente · 
eo.t:i.betecida. no projecto. substitutivo. e ·a. esse fim , ;:;em que tenhamos de cerrar ouví-
mesma que figura no codigo peual ita.I iano. dos iL di~posiçâ.o constitucional. . .. . > · :._ 

Diz o codigo ita Liano: «~on é punibile Aqoelles q_ue. cumprida a pena., logrorem..-:-.:. 
colui clie nei moriiente ·iu ~ui ha commes~ó sahir dllo.s pa.-redes de um<:\ tão demorada ·};lrl-. ·~:: 

· H fatto, era Ln r.ale stato <li intermiti.. •.li .sã.o .. ·teriio tão enfraquecidas as·aner~la.s e a. · •· 
.mente, da. togHergli la. coscienza. 0 la. libertá. na.tureia.. que perigo~<IS não serão mais as ··. 
c1e·1 propri :i.ttí.i> suns amigas tenclcncias criminosas: . · · 

A 1Jroposito desta disposicií,o, logicamente . Ern mu:.ted(~ -penal l\a. .no 1m~~eto d~ ·Com~ .. : 
iguol a . estabelecida no prC\iecto su bst.ititutlvo miss..'io; .e tMnbem no substitutivo. um pa·ssv, 
que di.scutimos,·Ie:vantoti-sl: úa. Italia gtlln<le um ll.lleaat~mento, q_ua n5.o devo furtar-me 6. 

. (\eba. te . : .. . . · · · . Stt.t j . .;fp.ção de · as~ig-n;1Jar : e · isto nota-se · 
·. O p ro!esror•,,Za.na.rd.elli ·a comh:•t ia vi.va-· quando . ~e tr·atn. ri:~ reincidencia. · · - . . ·.· · 
mente e as suis.pafo.vras se ap!ilicam t.ambem . · O Codigo de 1890 exigia., para. c\s.r-se a 're- · 
como 3.r:rnmeoto contra a. cousagradà no. pro- i ncidencia. í[lte os crimes <.-ommettidos pelo 
jecto su~titutivo. · · iniciado row·m da me:ma n:\ture:z.a.; a illus-

Ero pr;meiro logar, i!.izia o snbio ito.linnc, u·ada Cu1mn h$<lo. cornpe11et:rando-se de qu e 
ES!::J. éX:igencia. rla. liberdade Jos· pTcprios actos iim um JXlÍ%. v11sto ctimo o nosso,_ p1·i::icipal· 
proode-,se· estreitamente á liberdade de elei· r:JPDY) 11os nos:;Q;; sertões. o nde os crimes re· 
cãó ou :i.o livre a.rbitHo, ftwmula. .que. ~raduz petem-se. a justic•t rli1íicilinente apUnha os 
um príocipio controvertido. · ci-im1oo.oos. que tl.e;~m muitas >eze~ itn;iunes. 

Ern .,;egundo lr>gar. nii.o ~~tá a.ssentado em excluiu essi. exi;;encia do Codigo de IS!JO-:--a ~. 
medicina. que o h.liotismo seja um estado pa- ü:entidade de Cl'imes-<l e:,t<tbeleceu que din·
thologico da. mente e rn:.iito . menos O:;Sono.m· se-ha .a reincicl.-ncia t.O>Jas as . vezes q_ue úm 
buli~rno. iu,lividuo anteriormente condemnado com· 

Assim é duvidoso que na.-, e11fP.rmidade ela rnetter qualquer out1'0 ct'iine, embora nfio 
mente como ~e lê no Codigri Italiano e.na- sejn da. mc.>m:i. nature1,a. 
alieraçiío morbit.ia - da.;; runc~ues p~ychí\:\ls. . Agi;!l'1l.Vnndo sempre a peca que se tivér de 
como ~stá no substitutivo, se ccm1prellendam a.pplicar. dest 11 fórni~. u reincidllncío. assume 
todos os casos de irresponsat-ilídade. . g1·11nde importa.ncin. nas julgamento> criro.i· 

Ante o co11se!hQ e a critica. dos mestres. e naes. ~' 
mesmo a boa razit<i, é pre!erivel a redacç;i.o . A essa pro;1osiio lembro· me da o~iniii.o 'de 
·adaptada no J)l'Ojec:to d;;I commissão espccí:i.1 um D\oderno criminalista, creio que Lorn-.. 
ádo projectó substitntirn . . · · . . . · broso : di;;:~ elle que são mais perigosos os 

· · : ·passemos agora ã.s disposições rol:i.ttvas: ás · ind ividuo~ rtu«. dentro de l1m cel'to J~_pso de 
. nenas e seus etreitos, e co!n[laremos .os ._pro; tempo, commettem· cJ·i mes de uatUl'ezu dir..;· . ,. 

jectQs. .." . . . ,:- ·. · ·. · ·ferente, do que esses out1:os.que cofr,meti:em'.,.,. 
A ConstitU:içíio de 24 de Cavereü•o àboliu 3 sell'.lpre crimes da. mesma nat ureza, . porque":- ·:.' 

.peu& de morte que, apeú.ii'. dé seus · defenso- e..tes menos perigo~os. se ruo~tram nieió lni_. .• ,. 
res. não resiste aos embates dos. seot\mentos becis. a_o p:i;.-so .que' aquelles. ·vari~nd9 semp1·e 
piedosos,.JJe~: figum · em ln\!.Í~S cotligD:i Jas são. mais ·. hu.bds .e·· .;•etilaclôs na pratica~. ~.o 

) . . , ·.·· 
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crime, constituindo assim maior perigo para 
a sociedade. 

A disposição a que me refer•i traduz um 
adeantamento na nossa lPgislação, pelo qual 
não posso deixar de render preito á illus-
trada Commissão. . 

Ha ainda uma parte do substitutivo, no 
titulo III, quando trata dos crimes contra o 
livre goso ou exercício dos direitos indivi
duaes, que, me parece, não tem razão de 
ser. Diz. o substitutivo : 

«Art. 170. Redmir alguem .á escravidão 
ou outra condição analoga. » 

Depois da aurea lei de 13 de maio, . ess~ 
crime hediondo, legitimar1o outr'ora pela lei 
(1) não se repete neste püz, onde o povo vae 
se mostrando tão cioso de suas liberdades. 

Parece-me que nao se pótle admittir que 
nesta patria ainda alguem seja reduzido á 
escravidão. 

UM SR. DEPUTADO-Póde-se dar. 
UM OUTRO SR. DEPUTADO-Reduzir á escra

vidão não se póde mais. 
o SR. AFFONSO COSTA - Affirmei que um 

Codigo não póde ser feito por emendas na 
Camara, e assim parece que não devo apre
sentar nenhuma ao projecto elaborado pela 
illustrada Commissão, mesmo porque me fal
lece competencia . para isso. 

Mas ha uma disposição no projecto, que 
julgo não se coaduna com a doutrina consti
tucional, e é aquella que define crime exercer 
a medicina, a cirurgia, a pharmacia, a 
obstetrícia ou arte dentaria, sem umas certas 
condições exigidas por lei. 

A Constituição, no n. 24 do art. 72, ga
rantiu o livre exercicio de qualquer profissão 
moral, intellectual ou industrial; assim é lo
gico que o Codigo Criminal não póde res trin-. 
gir essa disposição constitucional, reputando 
crime o acto que a Constituição garantiu. S1 
alguem, abusando de um titulo que não 
possueou inculcando competencia que não 
tem, faz-se medico, dentista, parteiro, e 
no exercício dessa sua profissão cornmette 
faltas e crimes, responda por essas faltas e 
por esses crimes, appliquem-se-lhe as dispo
siçãos communs. 

Assim pensando, mandarei á Mesa uma 
emenda suppressiva deste artigo, porque mais 
alto que os preconceitos e o interesse de 
classe falla o principio liberal estabelecido na 
Constituição de 24 de fevereiro. 

o SR. PARANHOS MONTENEGRO-Não é in
teresse de classe. 

OSit. TRINDADE-E' o interesse publico. 
o SR. AFFONSO COSTA-A nobre Commissão, 

de certo, respeitará esse meu modo de enten
der a disposição constitucional. 

O interesse publico não exige essa disposi 
ção especial para garantir-se; elle encontra 
segura garantia ern outras dispo8ições do Co
digo Penal. 

Ma~, nem por isto, a nobre Commissão deve 
molestar-se commigo. (Apartes.) 

O charlatão que mata, o dentista falso que 
arranca o queixo do incauto que se lhe en
trega, talvez em busca do mais barato, que 
respondam perante a lei. 

Sr. Presidente, não devo nern posso me 
alongar mais na defesa desta. minha emenda, 
porque já. é tarde e rne sinto ba,stante fati
gado, por isso vou resumir as minhas con
siderações. 

Um outro ponto, Sr. Presidente, de grave 
importancia e alcance social é o que está 
comprehendido no capitulo que se refere aos 
crimes contra as bons costumes e a ordem na 
familia. 

O substitutivo não adrnitte nos crimes de 
estrupo, defloramento e rapto, a acção da jus
tiça publica, em caso algum, exigindo em to
das as condições e modos que a acção seja 
sempre iniciada por queixa particular. 

A' primeira vista, e em geral, o principio 
em que se baseia est::L disposição é verda
deiro. 

Com effeito, a honra sagrada das familias, 
os segredos do lar, o recato, o pudor, devem 
estar sempre a salvo das investigações da po
licia ; não se deve expor o recato das familias, 
o que ellas t eem de mais santo, aos olhos in
discretos da justiça,a esses inqueritos, a essas 
devassas que faz e só deve fazer em ultimas 
casos, no cumprimento do seu dever. 

Mas, tanto o Codigo ne 1890, como o pro
jecto elaborado pela Commissão estabelecem 
certos casos em que tem logar a acção pu
blica, principalmente no caso de ser a offen
dida miseravel, estendendo assim a rnão da 
lei em soccorro da desventurada, da orphã, 
sem outra protecção que não essa sabia dis-
posição legislativa. . 

Ora, Sr. Presidente, esta simples aiver
gencia a que acabo de referir-me entre o pro
jecto da Commissão e o substitutivo, seria . 
motivo bastante valioso para fazer rejeitar 
este e approvar aquelte. 

E o argumento sobe de ponto quando pen
samos que em um paiz corno este, em que 
esses crimes se commettern com espantosa 
frequencia, negar ás offendidas, ás familias 
pobres, a protecção da justiça publica seria 
animar o crime e abrir as portas á prosti
tuição e ao vicio. 

O meu nobre mestre, elaborando este titulo 
do pl'o,iecto substitutivo,deixou-selevar pelas 
idéas do codigo italiano que nesses casos não 
admitte a acção publica, salvo dadas as cir
cumstancias que S. Ex. transplantou para o 
seu projecto, isto é, quando o crime for com· 
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mettido em logar publico; ou commettido com 
abuso do patrio poder ou tutellar ; e, final
mente,quando tiver causado a morte da offen-
dida. · 

Ha uma outra parte do projecto substitu
tivo que merece analyse: é o art. 293, que 
define o homicidio. 

A illustrada Commissã.o definiu - o horni
cidio- pela phrase - matar alguem; .. 

O SR. JoÃo VIEIRA dá um aparte. 
o SR. AFFONSO COSTA-(Peço a attenção de 

V. Ex. por cinco minutos.) .. . o projecto 
substitutivo, porém, preferiu a seguinte pro
posição -causar, afim de matar, a morte de 
alguem . 

Parece-me, Sr. Presidente, que a definição 
dada pela Commissão é cabível. e que a esco
lhida pelo nobre Deputado, autor do substi
tutivo, não direi que seja uma má tra
ducção rla rlo codigo italiano, tem comtudo 
inconvenientes que devemos evitar. 

Bem comprehendo qual foi o pensamento 
que dictou ao autor do substitutivo a ex
pressão - com o fi.m de matar; S. Ex. queria 
evitar que no artigo referirlo se comprehen
dessem os homicídios involuntarios, assim 
como que por cautela, para evitar duvidas e 
omissões. 

Essa razão, pois que, julgo, dictou o pro· 
cedimento do autor do substitutivo desappa
rece quando se lê no projecto principal o 
art. 298: «Causa.r a morte de alguem por 
negligencia, imprudencia, ou falta de obser
vancia de regulamento, ordem ou disci
.plina. » 
· Ora, Sr. Presidente, si nós vimos na dispo

sição citada comprehenclido o homicidio invo· 
luntario, porque havemo' de acloptar essa 
innovação do substitutivo? 

(Trocam-se apartes entre os Srs. João Vieira, 
Paranhos Montenegro e Theotonio de Brito.) 

Nem se póde dizer, Sr. Presidente, que 
essas questões de definições, de torneio de 
phrases, de collocação de termos, nos enun
ciados e nas definições do Codigo Penal sejam 
de somenos importancia, sejam que>titmculas, 
desde que, ás vezes, uma proposição, a collo
cação de uma pbrase ou a anteposição de um 
termo deturpam completamente o pensamento 
e· cream grandes difficuldacles na applicação 
das leis, no jury e nos tribunaes. 

Feita assim por alto e sem elegancia de fór
ma (não apoiados) a analyse das divergencias 
existentes entre o projecto substitutivo e o 
da. commíssão; provado.como ficou,que este, á 
luz da opinião do::> mestres. é o que mais se 
approxima dessa perfectibilidade que nós 
podemos desejar em um trabalho desta natu
reza., peço licença á Comrni~si'i.o para justi
ficar duas emendE!-S, que tomo a lib0rdade de 

C:unnra V. lil 

apresentar ao seu magnifico trabalho. De 
certo, não tenho autoridade para fazer da 
sua approvação questão fechada. Defendo e 
justifico-as por satisfação de consciencia. 
Espero mesmo que a illustrada Commissão, 
lendo-as . e analysando-as no remanso de seu 
gabinete, as acceite ou tire dellas alguma idéa 
aproveitavel que porventura ellas lhe possam 
suggerir. 

A Commissão, quando trata dos effeitos de 
penas, ennumera-os de tres ordens da se
guinte fórma: 

« Art. 56. A condemnação por mais de 
cinco annos terá como effeito a perda do 
emprego publico exercido pelo delinquente ; 
por mais de dez, a privação do patrio poder; 
e por vinte, dissolução do vinculo conjugal, 
si o conjuga innocente o requerer. » 

Pergunto, e esta é a questão: o Codigo 
Criminal póde tornar mais latos os effeitos 
de uma .lei civil especial, como o decreto de 
1890, que regula o casamento? (Apartes.) 

Póde o Codigo Criminal estabelecer como 
effeito da pena a dissolução do vinculo conju
gal, e da dissolução do vincnlo conjugal, por 
consequencia, virá o divorcio no sentido 
absoluto, em contrario com a lei basica do 
casamento civil, que só admittiu o des
quite? 

Não entro na apreciação das vantagens ou 
desyantàgens que decorrem do divorcio, e 
não contesto nem affirmo tambem que elle 
seja. a verdadeira garantia da familia e da 
socíerlade; mas·. o que se pretende saber é si 
no Codigo Penal póde-se admittir a dissolu- · 
ção do vinculo conjugal, em face da lei basica 
do casamento civil, que, tratando de divorcio, 
determina claramente que o vinculo conjugal 
só se dissolve pela morte de qualquer dos 
conjuges, e regula particularmente a ma
teria. 

O SR . .JoÃo VIEIRA dá um aparte. 
o SR. AFFONSO COSTA-Podemos reformar a 

lei de casamento civil, mas no Codigo Penal 
não podemos fazer innovações sobre o as· 
sumpto que, al~m de tudo, é melindroso. 
(Apartes,) · 

Demais, notando-se qué sendo o direito civil 
mais amplo, precedendo naturalmente ao di• · 
reito criminal, cuja esphera é mais restricta, 
não se póde comprehender que no Codigo 
Crirninal se ampliem os effeitos de uma lei 
civil que ella mesma limita e restringe. . 

Esta é a questão digna de estudo e para a 
qual chamo a attenção da douta Commissão. 

Entretanto, para aproveitar a idéa da 
Commissã.o me parece que em logar de dizer
se a dissolüção do vinculo conjugal, poderá 
dizer-se-o divorcio nos termos do decreto 
n. 181, de 1890, si o conjuge innocente ore· 
querer'. 

71) 
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Ao projccto n. 176, de 1896 (Cotl igo Penal) ; 
SÜb.stituti 'I"& :10 art. 55 : 

Compreltenue·SCl que n. mulher, cujo mo.
rido perfitlo :i pr1ictll';L :l.t'!':l.Stat· :\ pro~t.it,nidio, 
:i. degradaçii.o ::ltlccta, no esquccimelltl:• com
pleto de to<los os l.'entimentos c..•rnmcsinhos 
dn. honra. vêndo·o condernMdo por l'i:l$C cri
me hediondo. tenha o direito ~o linar-se «A con:lemoaç;"io pw mo.is 0lc cin.:.-o o.nnos 
d.e:;•c. m1.ni:Stl'o, cm <.-ujo. .. -omp:Lnhio. j :.llll:ti~ I ro~a como ytfüito :\ per1h 1!0 empl'cgo riu· 
11ot.lera n nir. blleo, <:xcrc11l01 pelo 1lel 11up1c:i te : po:· m:liS 

Ent:io. ne:;te C."LSCI :i. tci .c;er;i. pl't1tectorn. 
01
. 1lc ~\c:i:, ~ priv:u;-ao do p:lt.ríu poder; ti por :?o. 

pr1~\·id1mtc ~rmltlindo a t"~M inteliz o di\'O:'• ~ flt\'t~l'CIO , llOS ~rr~OS '.10 dec_r1:1to !J, 1$1, ue 
<:io cst:Lbelech\n n1•~ a•rlllO>C 1! :l ll•i tio cait:l- - •de J~nllfl'O do 1 .... 00, si o ·~o :rJU:,!e 111uocentc 
mento ci,·il. r-; Je1naii1 ~n.~L n(lto uma diii-1° requerer,.,. 
µ.i.rirlnd<1 entre n pa~iç;io •la nmlh"l' de urn Sila d"s :.<e.~$. 2S de jolho J ,, !S'.li .-
co11dcmu:\'lo (111~0·:.:~) e a tfa~ om.1•;1~. mll'i ·!' 1 Af{111•M 01,111, 
\'C7.0>l t.:ll-<:11!.'\8 :.iml/Cm com \'c:•fa<leu':l r,,~ j 
hum11na1. 1 Suppriml\-sc o :1 1 t. 2$ . 

.A prcYnloccr c~t>\ ·h'l~1trln11.. n. c11t1•li_.::io 1\:1. Sala 1!:1~ ~~t-°', ~~ tle julho de hl97 .-
mulh!!r torn:\r·l!<l·h • '111Tcro11ti1 li!\ $\.1Ca.'<l:11k-. ~ltflmtt> "'~'" 
,\qr1ellll,cuJo rn:l:'ld" t'.1r cu11J~1111t:itl1,,111;~ to:-· · · 
'"os•l<J prvj eto,11 mAi..,r p.·1111. ·!~ 1>~1~.'io.wr:\. 11 Ac cu·t. ~i. no~·~. do\'J :1rr liclo l\S•im : 
dir4!lto •hl t.'U~1t1•:d1lr t :O\'o l"tll':lllll't•:..·. qu<' e 11 • . 
f1UC nn.tur.'\l,mt•IJl•• cf1-C-llT(I <!IL 1!l~:ol>(llÇ:t11 11() ! , e,\ ~DÜO:l~ll!l\'IMI l Ol':i p H' elfod:(\ <) cl. l't)t'• 
vinculo (ó)llJU;:;i.I ; :lt\ p'.':!:i<.• •lllt• 01:tl'.i!> ... e~- : Cio l':'tltl·e.lt~:.d•• tll'!I t11r1:10• <!o •lt::l'•·to 11. l:ll, 
\'enturndns. l!li. mt>:illl•L ~irt.(', a qui>m., 1!h·o:-· i ,fo ~.i .1 .. ~·w•:1ro •lc 1~1>J. "'~ to-lc11. o.: ~11:;o:( a 
cie>. fü•r:iría t.fo h1:111i lh:mu~s e~ i1:1;·rn:11:.• e L· 1 quo se :·clt!r~ es1e c::\l1iiu11>. sa o <'ot1Jugc olf<m· 
•!r•:;t..;, ulí.o ;:os;1~0 ,\,.,~•:\ p1·cr.•:::1t:,·:i •r11• s.1i l d1do "1·et1ttt:re::-.,, 
e cst.:Ltich.-cld·• llO L\)IU;,'O P"J';I. ª"llll'I :a .. :1jl) 1 !'al:i. do.s l'<:S-;tiei;, :!>\ c!e julho d<· tstr..-
111n.rido lbr l!Oodomn:i.<lo n. 111ais r!~ :!O a um1:; .l{{on~o C.mti. 
U<! pr1s:io. 

U~t Sn.. DEl'CTAt>0-Votc·se uma. lei civil. Su111Jriu111.m·~ u art. 318 e :-:c>:s num,,ro.~. 

!':d~ J:i.~ ~e.~1~c«, :!8 de j ~1!h,1 de JS:.>1.
,\ ffum•t1 t;w 1t. o S1t. ,\~'f.'0\'S(I COSTA-;\S:Oim. Sr. J>xsi

tlentc, po.~e o Codigo l1cno.I ! C'gi~la.:• >Obl~· c:~:a. 
materi;L-;i 1!i~s· l:i..-fü.J., \'irwu1o couju;r.ol ? Comp:irc~em m:tis o~ Sr;:. ::;ih·erio NCr\· 
( .-lp ir:.:.<) . • -\. lei b;is:ca do C<1.';;llllt'lllt1 cn·if r<'li· Albuq11••rq11c S1•rt'jo. J>e<lro Clienn•mt. A 1,: 
trrn;rc e c1111n1~r~1 •.i,; c..1.sr.~ 1~111 C)lltl ~e d:í. o i.:usto =--1011tcne;:rv. i:'et•1.cdcl1.1 Corrw . :>.fatta. 
divon·io e n:'io li di\"orci .. :11.r.:o[Ut•>. 1'01:1 a tliS· Bacelhi·. Ui·baúo s:~ntos, Auiz.ív i.111 Ahreu • 
.soln\'•io 111> \' i11c11!0 ccnjui-:al u to1!:is as >ll!\S .l'.:ha.-. ~lartins. l'eilro Borgr-s. Thom11z ,\ccinl v 
cons~qucncia~; m;1s" 1lcSCJ1ii te. rnl•) l: .. 1npr~- CUl.,]h., Li:.-l:o:., Ap1t0!oniv Zamavd<~s. Ennii·I~ 
ht-n<lo.pois. quci;e refi.wm~ rntttt!r:a 1iiu imp<w- Coutinho. João \ 1c!1~1. J•ci·tira de Ly:·:•. Zl~al :i· 
tantepa.r:i.a rilm ilin OJ>ILm tl~t.'lCieü:ul" (\!11 ll'r ~•L q u111s G .. ni;-ah·<.·S. i",;i1•1Jos,, Li :u;L. M••rtins Ju
simplcs dispo~ii:;'10 11•J Corli;:o Pon:1.I. (A1,,o·:~s nior. Mu!'Cll~~ Al\'e~. \:i~u~I Per::a:nl;uco. 
e nJJ!li<rdos.) Au;:cnlo Neto. Olyrupio 1·a 1n p·•~. .!:Lymo 

Feita assim a ,l,·ci:ir;içíio ilc rnoth·o;; •111e Villns Bom:. t:astru l\t::hcllo •. \lil&on , T •. ;s1;i· 
me fo\'am·a accci:.nrcom estnt! liueir;1~ 111o11i- ~I:i.11otl Cm.:tauo, Eugcoio Tll\lri11ho. Puula. 
n~ç\íes que niio a lter;i.1n a est1·uctura.. nem 0 Guimai·ães. :l.mpllilo!Jl1io, Leovigi!do F'ilgnei
pen:samento p rcdeominan:e do -p1·ojecto do Oi- ras, Tolentino dlJS S:i.nto;;, Eilu::rdo Ramo!', 
digo Penal.apresenta·~o pela Commi~siLo.,iulgo Galclino Loreto. Torquato ':\Iol'eira .. IMé Mu~·· 
tf:l' cumprido a missão qrn~ t11c irnpuz. flll· tinho, lr incu Macb.nclo. Aloi nrfo Guanabara .• 
tl im.lo 1h:~c11lp:i. a c:1.1n;1ra. <Je k t· por t;i11to Timothco dn Costa, Ei-ico Coclilo. ::>iJ..-.. C~
tempo fatig-a1fo a sua precio~a. utwnr;iio (n<io tro. Deocleciano de Souza . Paulino < l~ Souz.n. ' 
n:ioiwlQs ), so!ire :is;umpêo· rJn t:i.ntamagnitu-1e .h:nior, Ponce de Le011, C:1 moo!ina., Calo"ero.:> 
e p:i.m o qual 11 ão tcn l10 t.ituk~ :1 rl!(:omnwn- Alfredo 1-'iu to. fc1·reim Pin.·5, l\1:1.tta. Mr.cl1ado'.· 
rfar-me; e ta.rnbem !mpll•rO io Th~:;niS,tl <)c:J:;a Arl.hur T01·rie~, Do:niugnes de Cr,st,ro . Ado!· 
serena da Ju~tiça . qt:e me perd<ie o peneirar J.1!10 Gordo, Ferlltlnr1o Preste~. Ed1nuuà o da 
com ousado pa::so no Iimia1· :wgust•• de sen Fon~ecu. Fi-aaci~co G!icerio, Urbiino de Gou
templo. (Jfttilo /)c1;1 : nrniiu bc;;i. o on::dur d '·eb., 'Hermecnegilolo ele Moraes. C:ir:i.cclolo, 
~1.1>11)Jri"•c11tad'J .) Mello Hego, X:v.' it1r do V:tilo. Larn~1tl1!L Lins 

.• . _ . . · . . · J ~-i.m·o 2\ l üll~r. P~~i1 lv 11 io daCunlÚ1, A;>par1ci~ 
\ eern n !>lesa. ~ao hchis apoH\\i:is e post::s J il1:u·1ense, Vlttor~nn Munteiro, campos C:L1'ticr 

· ccr:1Juntamentc em 1liscu~sãv as Sl·c;ui11tcs , o Ca.s!'ianv tio Xa:s<,i meuto. 
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Deixam de c0mpa1·eeer com eau•a par-ticf-1 sigt::i.!:Ln•lo e' fnêU Yotn com re.<:tric~ã.Ó ao 
.pa Hl º" S:·s. Sil "" .'>ta:•iz. ~!•n·c,!" <ill Arnujv. ;~.-t. :'16 do p1·•!j,•1 •o. ú de mcn de-.~r trazer .6.· 
To~res l.'u!'t.t1;.;al •• Jcs..: :,h1 :•t:;n. !lei ct1 la111J. C;mllit'<l •.!o~ Srs. l.JC!•"''~1lo$ u,: l~lzuc, 1las lOl· 
B:.1a,!cir•n. .• Iuvoudo de Agu13.r~ Endt 'e:{ tt!i::s coa\'i~·:ÍH!~ ~t Ld i·t·~jli•i:,:1 afim <leque 
).l;l!ta. J1;ii.n [).1:~1ª" F11~1''· x·,n .. :· r!a :'.'li \"Pir-'1. pr>s<;t t.11' "\"aliai· 1lü ~eu rne1·t·cime;1tc1 e pro
Ü>c:l.l" Gu1!nv. i::-li:onú ~i:n·~otHk~. C:tn'!• li•• i.:•:dt111cia e 1:cc!Ji1• c:>::1 :. cosrnm:11'a. ju;tiç:i, 
'.\hnirão. MÕnteir,, 1\:; Bni-1'""· 1•01:;•;a1'.·c-.:: R:1.- E' o quera-• Cc11·.;.t " o~.:npn·. ll{!:<l•J rno
Jll"'· Antt.:l\• ~Ol:Olhv, .\:1t1)fJIO z . .::1rin::0. Oll· tõlt':;to, "l:-i•••U•~·· a q'.l\i~1.:U 1•,qlli''I), e() (l\(,'0 

4"0'1·irí~ iira.µi:\, j\!:r,'1!\• t;li:::. l .. ~;..'nc!o \}.1:•!·l~:1. l~ota ta.nu~ i.au.io~· c1Ja..,.L1·an::i:11t-1t~1", 11ua.ndo 
;\l11.1·tin,o Cos:;~ <i .AZC\'~\!<> ~:1•!ré. ,\l:vo !'l·~1>111i•1··1· :1!l il!U·IN · 1~·pl"e·1~ntn11Lll •!Ô 

E sem e:rn~:'I. ,,,. sr~. J1~1c\ d;• Sil}ll•'Ír:t., ltit> •'.t· J:llwi:·o. u :Sl'. .t::ricv Col'lui>. qu1! 1m
ArLh\u• l'lli~ql,ú, Fdi~•~·!!:o Frní:···· t'IUhCWv CdO:l •I rlt•li:ltl!. 
Junior. Jl'l'l•ll\'tnC ~iur:•·· 1~ '• ikl'l~t!i.~ Ju .Sil Cülll•> \'lll ;~ t:Mlllll"·'· l"S(• illa~!.;-o r•'[ll'~~dl· 
Ft!!ippa C:1:-;Jo~n. Alves •!t~ Brilo. ,\::1-1•t.1Uh1.1 r:it!1•1 11:"10 ~'! limitou :t 1~mL:1tcr :\S 1~11.~s 
\'Hl:.111.~·_r:a~.·t:o H~a:i:din. n:w.rrt.•,:; }t1·au1:1• J•HtllJ~. ·lt.• 11wu \"Ot.o \11t ?"1'~\)tl:l.C .. 1tun1:-:~;io. CQ:t~r: .. riv 
H1~ru:'.t'"4h·~ Vl,a~ • .-\u.::u~':.i 1:1 Ul'!nt1::0. Xo- à t!i~ .. ~,U• .. ~•i.> dl'" ·.-111l·U!11 ,~ nj~1:.ml c11m·· c·lf,~1tn 
:.:ucfra. .lu11i1.1.r, Luit. 1-lt.ri :1·r. Bt:tHm 11 1~ .i.11· 1!•' ]M•:n ll n. •:l!l,,tt·1;t .,11:'. •·olllo c":11pl •uw1.to 
tU'll1fa.. Arthur IJl\:t!•.•riçk-~·a I! !th·u.•.lu.\·;~ t.:<Jr· •liHdt1•ic~·iio,11u1•1·x11r1•S.•ci uo;JtC>jr-ctiJ.c>lf~N:ci 
rê:\, a~~ii.:n•~·'. :i. t:lt111J\·m j,lt.ll' 1tl;:un~ il:us1rt'l' d<.>[•U-

t:u1"~ tJUC .. ~p;.1:1wn1~1wcut~ Ili•) 'l.U!zcriim 
G) ~r. •:::·1·int!:l.d··-=-:ilo :;ci, ~r. PN· pr··~ta:- 111~:- c~:c 1110.!o o ~Nt \'nl io~o ntn· 

:;idcntc, si 1u;h11m!o·so ji~ 1ilu a.h·:u;t;;cla n ;1:1rv. S. :r:x. :·.1: a'.<!r::. c:c·1s1:r<_nt-:111' !X•t' 
hora tX:I. l• J).'lrte J:iu1 .. 1~m r!o d1:i., H'lll la• ui.o tet'Ijl\f•rido im-1.al·<l. ~te~t!c:i.ado SOb!'n 
t1·1·rompc:- u 1•sp;1""' ,i..,.t1:1.l>!o 11 ~· ;·a:-l" ·~:~

1 
,, :·.,~111•1p:.1 :il' minh:-."' <>:·it1li"oe~, c-,;.mo $, l•:x. 

mc,rn:i, uo q1u~! d<J•'C,• !':"usq~ ;fr•~ 1.h:.;u.~l':I.<> ~:icl'ilico11 a_.; i;rn1.:; 1::~"' mctl1•l;1::; pt.s~o:t1·~ refe
do p:-.1,tt.'Cl().rfo ilxaç:"\o 1k !1.1:-o;:t"'. i'IJtk:t'<'l r.t7.C!' rt.•!:tr~ ao 1•l.1!rciciti 1!:i. 1111!' i~n.a, e 1;U:Llilkott 
as .-u:isiJurll.ÇÜ::,: <JUé p:•<:t.c.11l1" ~O!Jt>! u JJ:O- 1:c c-;-:t:•a\':~.:::rntc 3. minha. <l< 11Lrí11:i. :illi e::t· 
j~ctu em \li~c~i~~iia. pe11<h1l;1. ri::an.:o reputei impf..':·r.i:;1•ntl) mi. lei 

YozES-V Ex 'L'n•'" •cm 1 1·~ lton :ll!mll u. rli,,o.;o!u~:io ..io vinculo co11ju;io~!. :i. 
. • ·'' '~· ' : 1 ~ , ''. . rl'~[> ·ito d:i. qu:1! :i. !ci t•iYi! nada cons:1;;t-n, 

OS:~. (rn;tJer.ll.\ .:.r1n::1~.w-E_ •.cp:l~S. <>1,0 cntcmfon-~o s. Ex.. que. p"lr osr.e iuutlu, cu 
nolm: Deput~id.> p~1hr pt·vi-o:;~a·;:w, no~ Ih a a.llus:wa 1fa. m:nti:~ qua!i(fauc dt.: magistrado 
dat·ornos. (•lpO>(ldo.•). pa.?";L zornb•~l" 11est:i C~m:1r;1, 

O St~. TRT:\D u,E- Bem, 't"OU'. Sr .. P.r~si- Sr. Pro<idente. 5U!'p!"el1endcu me e maguou
dcuto, e;1t1·:..~ t1e~s· 1 s ~0u~1d~r::ç•.•( s. h~nit:in-l nw ~eim:t:mnte rnodu, tii11 dc~u~:vio. com qus 
<l.>-~ªº «rL •. :O 1!0 pn>,J•~Ct·• em d:•c:1;.<v.o;u:u;1 o 1:oh:·c !Jt!pUUJ.úo ~e manifestou e:n rela,~J.o 
v~:1. que o il!R·'tt'tJ r<·µ1·c5ont.'tn:" ele l'cl'Ham- :i.o 1tlt1modo~ stl:i:; c,i!Je;;as (n'i'o <(J!Omdo>). h;1-
l11.:co quu ac ,; a du deixar a ~i·ibun:~ nii•.:i o liituado "con~1d<!l~il·O e. :·e~pci<al·o \l[)[Os seus 
comh:i.tcu. m~snnte~ o ad0ptot1 tlc 11rel'cl'L!l!Cla dot~s pe~s·•M•S e pdo ~~u t:~knw, tantn.s yezes 
au sub~t1~t1tn:v ullci·ec:Jo 1~elo ><cu • tl!l:~t!'..:! pl'<J>;••Jo, nest•l. Ca:aar:.• e rói"" tlclla, e 11ue 
com!Jtrnhem" uc 1.iai::.caua, o ::sr. rn·_ Joao V1· uum::i. deu a. S. Ex. mo~,i>o al~ura para jul· 
eir'!, 1mvu.gn~m!.~ '.li:cmi: a.!;; um;~~ r.ius dispu-

1 
!Pk• c•~n ta.r~t:l. i_:•j ust~ç:i _e sc··~~i ln~it-: 

stç••~s <le~~a ~ut.,,t1tut110. E :5 • .r..x. mw nc·.>tt so n:~to. ua.o !1rn1tou a. 
::;i• _ Pr·e:mle1:te, V. Ex. e :t C:tm:u·!'- com·! su;i iujus:;i cen~ura :i;J seu obicuro col!cga. ; 

prcheutlcm que. tel!do eu nw achado, iuJe!tz· 1 tui :ttê1n. 
m~nt~: e1? ~1v<i:·gr·nci<~ n~ 5ei~ da C?·!lm1~~iio ! Ex:~geranuo as ..,.ant:i.~et,$ da t!is<otução do 
l!;~P~;"\l rn~umb;da ~e .'?vei "ªo pro,J~t·.> d~ j \'inculo conjuhra!, ô nob1•e Depm~do pelo Rio 
Co<.1_1.,0 Pen:il, com ,t llrnst1v uw.10, i.i d~ l r!e J;i.n.elt'tl p~l)cnron htHÇrrl' o odwso sob~c o 
mi>~ma •• • c~'1mento muissotn 1rei e, neste p1·opo31to, 

O Se.. GGEDELHA. 1louu!i.o-Divergiu com J l'PZ e:x:c.'l.vações no~ fü.ctos p:issados na época 
muita .reliciuatle. · (hl. escl·a.vidií.ü, e que, por honm d:i. Naç;lo, 

O s1~. iRr.'i!H.o<:- ... em asrnmuto, acerco.: devem ser esqueci·~os e. recordando:os co~ 
1lo qu>il : ão me rm• lici_to ~can~i~iI',:s_em os~.- [ <'~~tlg(·r;v: fanç~a torla ~· ~utt;o. ~cl~c:s a. _Ign"J,ª 
értlic10 de rmnlms c0tff1cço<'S as 1:ia.1s ar1·•u- \ C<J.tlioLc.~, o.r.11~ndo" udtc~.o ~ob.e º".seus 
ga.d:i~. qu"~s a. iudissolubiiidat\e tlo v111culo ; ~o.ce_rdotes e_ ate ,.;vbre o chele docattlcl1c1~mo, 
coi:Jju"uL.. ·i v:w~to 1•espena\"el _e _venerando, ~onst·gm~~o 
· "' · . _ . 1 (\esc'rwte a repet:~ao das %ke-p1wsas liita-

0 Si<. GUEDE:t.trA i\.fOURAo-il-Iu1to bem. 1 ;·idade-<. que, ele t•ur.ras Vtlzes e sob identico 
O St:. T1!t:o\1>,\l)!l ... -mn.nifosmndo.me con-. 3.8Snmpto. s_ Ex:. mm p1·ovuc<tdo e a,lcan<:ado . 

Ll«t ;1 medida (h cli~i'OiUÇitO Jl>'- vi llCll!<.• C<JUl•J. llesr,:1 D.~;:euJble;i. d.~ l'cpl'eJ;(lLJW.nte:S fie Uma . 
<'11'eit(I f!r;: :pen;1\idade e. n~ste p:trtictilm'. as- 1 'N;ição emini;ntem~-1~r.o:: cu.tlwlica rom;.ma .... ~,, .. 
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O Sit. GueoELrú. ?.fouRÃo-Apoi:tdo. Xio ' coniuge innocente e applicavel a pena cle 20 
potle P.Xp•.n· :i. i1•1•is:'io pul>lica. uma. instttuit;ão anuos 1lc pl'Í::'iio com trabalho. 0-< runr:lari ~en· 
l'.i;pei~~wel em to1l0 o mundo. to; rn:i.nifest:1<lo~ 11or ess'l. illu:;tre ma.iot·ia 

foram o:; segouintcs: Os~. Tit::"D.\DE:-:·o:na si umn. insti t11ição 
tão rc~peit~wct. :i !g-l'l'j11 Cn.tholicn. e o ~eu 
cbe(e. que sy111b:11i7.:i. :i. colum11a da vcrcln.1c. o 
depo~ito ofa .fé christ:1. :i. fontt>. onde n.,; na· 
<;(í:•s cutt:Ls :e~ 1 11 itl•.1 rover<1ntc,; bebera purct.'I. 
o!IJS •"ôn$dlws 11\' p:L7. e tio~ oi•ucm. p11,lc:!::cm 
~r l'~p .• ~to,; :rn e~c: 1 r111~·• ~P.m o prot1·~to 1\os 
h:·ll.tileiro~· • .:ujn. ;.mu11h~ mniorin. i;inii(• qmL~i 
umrnirai•la•lt!. u c:1tholic.'\ r..m:mn.. qu.• n:iu 
fMli• •leix:u· •le ler com prof1111•l1t mu~o:a. ;1.; 
e.xprc~"4.i(•!'l 1le i1npio·hullj !:m~J:i.$ no :!l.1io 1l"s 
:eu~ l t?)l'i~llllforc·.•. (.4JIQi-t1•1$). 

~·eito ~te meu prott>:<t•J, pas..~1rei. Sr. Prc· 
~i1ltmte." occup:i.r-me .Lo :i.."'$n1n11to: :Lntt·s. 
porém. í:u-ei U S.:U hbtot"iCO UO ~ÍO d:L Coltl· 
mi~~~n t' QUe motivou :i dt~ll05i~'i. ·>•lo art, M 
d 1) pro,l •ct.0 cm rel:'l~iio 11. dlN>luç:i.o do> vin· 
culo 1.'0:lju;.•l, c~mo eif.,ito do pcnilld11dc. 

Sr. Pr.?.~i.lcnr.(I. o p:-"jecto subinottlolo 11n 
exarnll dn. Com:1li~~io Es~cinl accr<•i;~n!ou 
:l~ ~;«lc.c <lo !t<!n:I. ~·innbelecMaa no :i.:-t . -111 
o cr;.'lli>tulo '"«uno elt'.!ito d~te. iw;tituin uo 
art. U11 t.·unt~r!\ õ\ di~•olui;:io do nn.:ulo con· 
jiie>n.l absoluta e forç:11l:t. 

Justilic:u1•tu sernclh:mw i:movn.ci'i.•> em ni>Ssn 
l~:1~lac;.'io pcu:il. a t't!"pccti'l';L comm1SS;io. i:m 
::tl~L e:qJO~h;.lo de mott'>'o5, dh•.se. e:n t•d:iç;io 
o.o crg.U<tu!u. f)uc n oxem1•lo do co:ligo it 1-

l mno o> ado>pt:l\"a na pcnaluladP, como succe
J:i.neo d:~ pena de morte p :\ra ca.stil)o dos 
~tnJe; crimrnoso~. e em rela~'.ão a d.iss.i 
luçiio n.boQluta e forç;\·ln. do v:nc·.i lo conjugal, 
q11~ -,;emeUi·•llte i1111ovnç;io lnpurUr;\ a con
s:igr.i.cã·:i jm·í·lic:i. do facto ioelut<wel da ~e· 
pa.ra.ç.i.o in~\·iw \"el do coodemna:lo e s~u cou· 
juge. 

l ", a rlis;oluç;ío o.lo vinculo conjugal j:'1 estã 
co:1s:1.~rad:i. c~m cotligt>s de outr:is n:i.çües como 
dfeito p:..nal; 

~'. est:~ mer.!iolt1. ne nhum inoom·eniente 
pti<lê traMr à socicda1lc conju~al. ·k~dc que 
tt•a li \'rc " " conjui:e innocNtt.<· usi.l ·I\ 911 rufo; 
s.i (l~le ~o 1•ontloe1· d:\ :;orle olo ~'On1lcm11atil) 
11i1> ll 11rowo\·er:l . 

Comb:iti. 5:-. Pre5i•lcni.c'. p!!f:1:; r:t:'.üo•!; qun 
lll:l.b 1utia11le C)o;pON'Í. ~cmelhaUl.ct\ CUncJn. 
tncnt~; ob~clll'O n:c:nhr.1•!:\1;•:n1111s>'i'4<>,(·•''" 
••1.0i•""''l )10rt•m. l\ 111i11hn hu:nil•I•! o;>in::io 
11<"i<> pr1?\":1l~'t!ll ~hrc a rk~ ~'°llll;:ai: jl i~t mctM. 
r•·l'l :'Cll t:llcnto •l ll11:;1;:rnçi•• j11ridic::1. 1(110 
ll<'SS" pnrti.:ulai• 1111 e· •tt~tituir:im cm m;i.iori :1 
110'\ C.11umi$11ii·> bt11..-ci:~1 t! .... 

o ~ll. I' .\ ll;\ ~ti!)~ !\fo~T~F..ni:o-V. F.x. füi 
um cxeellcnw. :i.uxill:\l' 1l:i. C<)mmis,-il·'· 

O ~i:. Tm:-:oAor.-E. :tp<'~'\r r!e) .:.,ux:iliu 
muito ' '•lk'tttc e c:lllc:i.7. clv ilh1~tnvlo c1ol
lc-g:t. e ml!mbro 1n11it~ oli~tiltcto 11:1. mi-sm:~ 
c-immi:'sâ.o.o,li::no ropl'\.'SCut:l.nte d~ $. P.tulo 
Sr. t>r . IJ!ivci:-a Bra:pt, prc\•11 IC(;()t1 a 
0;1in i:ifl d:i. ili ust.1·e m:tiori:i. •1 ue ít"1ra. e.'C
prC<-'saila no .ftn:tl Jo :r.rt. 56 <lo pr.~t.'C\O, 
lll'Stcs ter111os: 

e A contlemu1i.ç:io por mai~ de cinc" nnno~. 
ter~i. como elf, •i tO :i. per1fa do em ).lrc-go pu. 
ltlko ex~rciuo p!!IO delinquente; por mui;; 
de •l<'z. a pri va•;ão tlo p:i. t r 10 p0olr·r. e 7i0r :!U 
~ di.<.~nf11ç(íO d o d11rnl:J <:1>11.Ju:1C1.I. "i o ctm}1<!JC 
?JUU1CC:>Ue ,, .,.e,J'~Crc.11~.)) 

Este ~impl~ cnunci~.do. Sr. Presi1lente, rn 
me alligur11t1 o p:·iinciro golp!' lanç;tdo sobi·e 
o reducw rla familia. 

\fe n. Canml'l. que a commissã.o de lSr.>3 
esf.aiJC,Jecia uma pN\·iden.!iu. para. o conju::,'0 
innocente, sli no. hypQthcse •.kt imposiç:i.o d~t O SR. Gt.'Eosr.u,\ MoG1:10- .\poiudo. E' o 
p~na ma.xim•t, que imJKit·ta.vo. u. priv:i.ção machado á i•air. da. ar\·01·0. 
pe1·pet.i:t d:L libenlade rlo coudemuaúo. cu.ivl> O S tt. PAIUl\110.s ;\fo:-.'TeXEG1:0-Nib apoia-
dfeitos ~e podem ef)uipar:~r :i. do ga!Cs. do. Niio houve ta l iut1m 1;ão. • 

A Cominissão de 18114, porém, a.preci::.ndo o SR. Gr;i::or.c.11,\ M'OO!t;\.o - Não houve lL 
aquf-l•Ei~ fun·lamentos e as opiniõ~ ernittidas !nteoçuo, m:i.s ha. o facto. 
1>e!o~ diYersos tt-:bunaes e pel:i. Fu.cut.!n.•le de 
Dii·cit<JdeS. P:Lulo.ouvklas ~obre aquelte p ro O SR. T rU:"l'HDE - • • .procummfo-se des
ject~. delib~rou por voto un:i.nime excluil• da tru ir, por modo .subtil, o instituto respeitabi· 
penalidade o crg,\stuio po1• invol 'Ter violação lissimo, legallo pre~ioso dos nossos pais como 
dos :i.l'ts. 71§1", tettr;.~ v e n, §~o <fa ç 011• peattor S~t!u:·o da estabI!id:i.i.la d:~ Carnilia e 
stitui~~~\• tl:i. H.epubliro., e :i.cllar-se em con- !~licid:i.de ~:1. Jl~'Olc, ~:n:i:rgando·se t!n. \:iol~a
tr:i.tliç;i.o com o nosso dcs,nvolvimento juri· ;rn d.? i~eio a. renllt:it;.;i.O do fi1n co;:tac.o . 
dico. qu~. pelo decl'élto do Goveroo Proviso- 1-4.Ji11.. te>) . • . 
r io de :dO de setembro de 1890, abolira a pena . A v1olen~ia consiste em estat?-1r h l_ me
perpetua. Entr·eta.nto.em su:i. ma.ioda opinou did~ em lei , pe?ª~· t~rn~ªd.º: 01s!olttç~o . clo 
para ::?cceit:u;io da dissulu\~o •!o vinculo con-:- vi.u~u!o ~lepimderi.e c:.o lactu ,(• d~ co~dem-
fogal corno etrdeo 1!e penaliC:a·le, não a disso,·1·naç:.w ci·imina.L _ .. - -· 
1u<;ao u.bsolut3. e {01·ç11dn .• como o. est:l.belece O Si:. Sr~Ani:,\-Si fol' requerülo t;elo oPJtro 
a,gu~ll~ p 1'1Jj'!c:.O 1le 189:3. m:i.s voll.l.ntarii\· elo .:onjuge. (l lo: ,.,.;,.,,s np1:i·:.i$. ). .. · 
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SESSÃO EM 28 DE JUI.HO DE 189i 629 

O SR. TmNDA.DE-•• • e facultat iva. ao con
juge innocente: independenter:ientc dú. von
tade do out1·0 conju:;o. (Aoorlr..-'. ) Dl!Sde que 
depe:ide d:L vontade ~::. dê um dos conju::e;, 
lia ,-jo!encia. 

o SR . Sr,;,\BR.\ - Porque e outt'O é cri
minoco. 

o S1:. Y1mc::-;& DE AllREC-0 nutro ó con· 
v1cto rle crime. 

O S1:. T1:1:"'D.\liF.- De crime· que n.ull~ 
rizou a. condcmnnçi"io" qu•• ucnbuma rd :11;•io 
tt!m ooin o ~turlo conjugal, p:i."=1 influir r;o 
seu u1I'oito m:iis im1iort:mtt'. destruindo o 
'\iuculo. 

o S1l. P.u:Ar>lló!l Mo:-..'TE-"'DlM-E' 16 no 
C.'\S·J 11~· prisiv ~r 30 annos. 

t end irln. embo1·:i. a sup. lettro. se J:ll'Cl> te a out~o. · 
u.pplicução. 

Passul'ei agora. Sr. P residcnlc. :t C~JJOr cs 
fonif .. m(:Dt•·:; d:i 111 inh~ reijlriccão 11.0 •ii·tigo 
e:n •focu,sü.o. 

Sr. Presidente. u. dissolu~iio 1!0 vinculo 
conjugal, como e!l'dto da punaliunrle con~a
~rada no projecto, me parece : infrin:;ente 
da Crnstit.uil;ãó 1!:1 nt•pub!ic:~ ~ im~rU1icnte 
cm l~i runnl : otr .. m:i\':J. dos princ1pios de 
justi\D. e huro3.lliilad1.:, e, ttualmcnte, sem 
upc1io nos fac~. 

Mo par~ infriu~antc da Constituir;-lo da 
H<'pUbhc:i. 

A Con~titul~ãn Brozilcirn p1~ltu:\ no 
tirt. l l : 

"' E' \'e<\:it.lo nos E.t...,ilos, como n liniiio : 

o S1t. St.\lllt.\-0 P~<'J~to t':Lllll cm 20, ~ :Í• l;i~rc~cr' tcl; retro~til'~io. 
O S:n. Tm:-.P.\11&-0 :Lrtii:o o•t.:'L l't"ligido d~ o iicrt;;o llt:! nt siituir o dil·eil.ó ~lo :i.rbt- · 

moc!u qlu! até :<e podcr:i cuncluir quo :1 cc>n- ti•io tornimdo ·n~t:P.\'t•iti 1,:,: m:a.il' ri•SJ><~it:l.\'Cis 
•11.'mnn~io n :?1 nn110:1 e mais exduc o cJI'l!ito 1,,tci CS>fl ''ª ~icdlldl.!; 0 V!\lor dll ri! publics. 
d:i. <li<s .• u~~w ilo ''iucul•'· qu1• exi;.tc. J>arii lil.'g11r:1u\·a ger:\I, ouc tOilos 

o sr~. SS:.\Ult.\-l~to béri:i. :i.bsurdn. ··On{\l~m n:L l<!i : a. \·anr.:a~~rn •!e 111:i.ntcl' C<JlnO 
o S1:. T1tL .... D.\1>E-As ilÍ!lposi~'ÓCll criminacs r,r:ucipic.,fl.' ,1r<t"'111 o t.-:.rudo 1.b· dir1•it.c•i1 e dos 

s;i.o .•l1·,·,cis juris. bens füram (l!I mot\'\'05' que :lCQN!clb::i.r-Jm o 
ll"~1sl:ulor co11stituiutc 11. eo•1JS.1~rrar. como pre· 

t:lr Stt. [J~:rcnno-\~~o ó um:i. quCo'\u'io •lc cctto <:Oll~ Lituc1 onnl, a regr.i. d~ ju1·isprude11-
red:;.cção, e niu•la se c~:.i o:n tempo •lo cwri- li:l unl\"er:-al da niio retroactivi•la.•tc das 
gir.. cei.s. 

O Sn. í1:txD.\Pr-:-E.-;t.;iu mo roforir.do à i·c- O le..:h:l:i.rlor constituinte nã o qn iz, r.o inte-
d1tc1;ão 1b<fa no :lrtigo. l't'~'º 1~0~ tli' eitos ü:õ mais í'l'S:>ei '"' wi:. e ~'' ;,::·u.-

1\os ol;L SOClt.'>datle é da familia. que :l l'~~l'•)• O St~. l':·:,\111:.\ - Esta l'"cl:tmn<:fio S. Ex. . . , .1 1 • . .. 1 1 .• 1 · 
dcvc·l'ia wr f".'h•J 110 scio ola. Cc.mmissãn . a ct 1v 111aut• 1 as ie1s .,cns ,oc 11a. a ~~\la. ua e1 

or.!i t;ari:i. que e \·ar 11wel, ee111 :-ll'\ ~nbe•lorin. 
O ~n.. T1tt '.':OAPE - Ni"u.i 1>~11111 fazen1tn rc- a cll! \'ull a. prece:to constitucion:i.l. 

cln m11~io;a~lla>' noto o 1lefa::o tl:l dis;i~i1;t•l•. ~J 11,.. t• que ~:1o l<iis 1-eu•u:i<:th·as 1 Xiio S:Í•l 
cm .:uja. 1·c.!act;~o uã.u lllC l'n\'uh·i por i-er ~ini"lO aq11ellas euja di.!<p.:is:~-ão attinl,!e rli
contrat·io iquell:i. . rcitoi', que se a1l•1mri1·;1.111. 1:.cr<'S quo :;e con· 

O Srt. PAn.,:o:t10.;; '.\Tn:-;T1-::omc:1:0 - V:i.rios summaram u sombra. da. lei anterior. 
membr°" o!rl Couuui~s:'io f. •rvm ,-encidos cm O SR. s~:.\B:iA-~iio Insta. que o facto es
muito~ pont,;s. 1111LS conlribuiram ii:i.ra are· tl'jn. cunsu1111uado. ó preci:;o h:n·er direito 

· dacr;iio. \lia au:;-o~· upartcs. l · acJquirído. Nii.o 6 a mesma cousa. 
O Srt. Tlu~DAl>E- Eu não disse que di· o SR. T 1u:-:0ADE- 1\s leis retronctivas são 

vex·lli em absolut.o d:i. opinião da Commíssiio as que imperam so\Jre factos jã. c~·nrnm
sobre esse assumpt•. ? Aqui é que dtlvemos mnuos .... 

. ~1.tft\t':l. t' os defeito:> 1fa 1·edacção. (j e o dt•feito .> 
dà.do a.rt. 56. que a ilh.:stre maioi·i11. da. Com· O SR.. SEABRA - E que constituem mn 'li· 
mi~ão adoptou. que estoi,i salienta.nd~ para rei to :lilquil'ido. füí.-;, bas ta. sô:i. coosummação 
ser emendado . . do facto· · 

Com:prehendo que o pensamento da. illus- O Sn. . Tiuxo.\DE-. __ e qun cre:i.nm van-
tre m8.loria da Commissüo foi applicar adis- W.geu:; e i:1tere.sses, que se re:dizaram. 
solut;üo do vinculo conjugal. como efreito -õ.e 0 Sr. SE,\BRA-Factos consummados dos 
toda a pena. de 20 a.nnos pa.m mais. quaes resultam d ir eitos adquiridos . 

O SR . SEA.nR.A-0 mais seria absurdo, não o Sn.. TR.IND~\DE-E' isto mesmo. Como 
se interpreta a lei por :tbsu1·do. dizem os juriconsul tos e putilicistas, tra- · 

O Sn.. Tru1\'1l.\DE- De accordo e, por isto, tando da retroact.ividadedas leis, -realizacse . 
disse que· o pensamento dos autores da dispo- ella. a retroactividade. quando ha destruição · 
sição do artigo foi applica!-a á. prisão de ou mudaw;a. dos e1Ieíws criados"·ó. sombr ii. 
yinte a mais''ººº~' e assim deve e!Ja ser .en-. da lei anterior, que os particulares t i ;eram 
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cm •istii. no · facto · e oa.: qu .e;; e.St.wnm de rante no nrt. 9:-1 n incfü:;;oluti:lida.de ,fo vin· 
··P""se quando ~e p:omnl;tou a lci·novn. l~>5c.;: cu lo conjug:i.I co1110 elfe1to de casa.cu~ntc. 
etTeitos ~e chamu1:·1 tlireito~ :1/q uírirlo•. são 0 Sn..Se:.1.Biu-L·igri. pel:1. tli?O!'in. :fe v. Ex. 
iot~re~::l!s, vantagens j:l reaaz.i.das, :i.t!qui· nunrn. ma.is <lc.,.ia h:ii•.:r tli\"orci<•. 
ridas. 

o ~R. SE,\n!':A'-~crtamcntc. (Jla ilfrcr.~as O Sit . 'Cttcxn.\.DE - Drb:~-mP. coaclu i1· tl 
rackci11io e t;tl\·n V. Ex. v1mlin ;J. cvncor l:u· ttparlc~.) commi;!o. Consi•lcro o re;lJ(:ito rnui t~ a i!lus-

0 ::::1~. T1~1"' !1.\D~:... :l lei · penal 1·ctr1•a;:o. ti~1,1io juriJ ica do V Ex. . 
qu:i.m.lo ll lei n•1\·a. e ru;:is fin•ot>.cn~l ao Tratv 1l;i lei itc 21 •!e jan(';,.,, q 1:<l ~1r1111e 
i·l!n.. . :i in•'i~::..1uu11l1la<le do ,·iw:ul(• ... 111ju;::tl. 1.'0m•1 

O S1t. \"F:r..G"'E ni:: Amu::t:-Lo;;-o Jm lei~ elfoit11 ti•> c:tS .111•·111.11 p:lr.\ che;;!'!ll· :'1;; cvu;(>· 
ratroac1iviu:. r •11a,nc :i~. ni ii:~ 'l IH: n. lri 1lt! nmo. lJ llo 

o Sit. Tm:..o.rn~: • • -p:irquo ~in. n!·~urdo 1 iu~Ut.11\u o •·:·~::ml'11~ci~.il.,m;1nt1•111c ::~1·:u1~ 
o •l<>~h11nmno pt:nir um l:1cro 1Jr:ir.:i~11lo un-11.1111!:,..,.ul:il•tl:u:uk~ do ~ u:"ulo. ~:01110 •lf•·•~. 
tcriorrr.cntc, IJUan•lu :i. !toi o q11:ilillc:1.\'n c:-i· ':wti~: •. l \l~> '.':\~:lm(·l~f..:: ?\-,,: " •:~!l:.tl~N~t~ ·~ 
mln• :!()no tclU:-0 CID IJUt! ll~ll ~ 1.,alS •;a:>·.i\•d t,!11 fa· t<1 Jlll'.,fh o, l !'1.,.U.lt•J. toJn~ rn. t:\. a u, •

0
.. • w 

1 · llll"llti\& J'(-:1Jr:i.:u1u,; :111• o fll'C•l'nti>. c<>m 1<'1l;~ a 
e 1>t' ·•• ir.•k(li!wlencia d11 \'uur:u:f .. in<li\•j1ln:1l. 1•ntr~~ 
O St:. t.F.)%::-;1., ~o l .1< .\1.lf.-Lo-.ro l::i •'i1T.:- J>'S'• ':i,; n•r::o~ ,. :i :<nmhra ,,,~,..-. l~l ,,e 1~!n. 

'1'<'11\'!\ ~ni.rc hii-. .::ivi~c Jll':i:u~: p11rq11e o lll!l• u:i .. ,i;".t) fa••tu~ e ;t15rn:m1 do~ 1:0111 lli:-('il<•~ e: 
d:imrn:o de uma~ e J11r~rcntu Jo llt' O\!tr:l.~. j oLr: :.-: ·~t'K.';~ i.cl1iu~1·1tl:~" ! p.,.1.:m ticr tlt~·truu.!us 

O ~n. Ti.1:-.n.\l1F.-tHltn•?:1m<'!ltcico nw~mo. ("Jr to:' l>"st:·1·10;·? (•l1•·J·:c.~.l . 
li S~lll'Jll~ de Jlr,:it~, O OIJjccti\·o /:, tJUC C f) 1l1Hl tl\'C!':l:n t•~t1 \'l>l!L '"" <:'l0,11:;.!'C~ 
t.1h·cr~o. qu"u•lo c:011n·:1t:~r.~m·s1:11:m c;i.·!l:llcntv? . 

:. ll'i ci'·il rcconhrc~ n n~~l?,!?Ura P.S..~ ,u. $<) 11:1b•m ~mo m::l'í•\o e _mnlht• I' o ll&lltn 
r.•:t<-S e <»tabt!tc~ ª-" ~U'\S 1·tl:1çi•ot.io, :i. l<.'i pi::·:1!!lUCCCl'e:n ~:u quan:...• \'l\"~:S<l!!l· 
lJCn:tl :is ;ro.r:inw J><·!;: :11•m1..qu.,ndo t~u~, 1·da· o Sr~. ~Ior:i.m.\ '"·"~' - ~:~mo ha\'Cll'll) 
çiie:c: torem tr:~nF;:rod.it!ull. A .(•i civil ou 1le o 1\i\"orcio. ~ intctH;:i.o t!,h Nnju:,rc~. l]U:~mio 
direitos prinulo~ l'lltC:idl' ·lirCCt.'lm<.'u:e com <:nnt.r~ucm o i:asumcu~u. n:h ~ ::t di\"or
o in~·t•ffic prh·a1fo: ;L lei 1:1·imimtl com o ei:t~cm. 
i!ltc:·,·"s" ::ci-;i! pu!·li•:c..soci:tl. t.!c rnor!o qu~ si 
à ;t»cie-'.:~dt• nfio l:uti-·or mais t:tilidadc na 
p::ui.;iio do fücto pr:i. tiC:l.Jo no tci::i~ da. lei. 
que v punia. S·~ri:t ln:ro!iti!l(I 1) 1le.~humaao 
upplic<ll' pen:i a E·s~e facto. que a. lei uo...-a ex
cluiu 1lo Cl'i1::c. 

Pvr exemplo. :i. !ibe:-daofo rle pP.nsammt.o 
ê 1•eg:11ladn. pel:;. lei n~~tu:i.t. que e;;tnbel•.·cc 
condições p.1.1't1. o sru e:xt>rcicio ir.rpond•J pcua 
pal;l tnfrncçi!o d<'Stas. 

Si no~·a. lei supprimit' es~ cori•llcõe~. a. i:i· 
frncção rtnterior uão pó :e S<;r puni·!:~, porquP. 
a lei quando a .. ~ supprhuiu ê p 1:;quc er~t .-le 
utilid:t•le sochl a. ;.u:!. "upp:·~,Ni.l•, e t~Sii 
ut.ilioio.c.le ó que justifica :1. peoa. 

Assim o~ d(·mai:< · factO:s, hoje 1Junivei;.. 
a.manllii -po;Jerii.<t nii..; s~!-o pela rctroa.ct i\'Í · 
<fade que os alcança.ri. pa1· ~S>il. razão cie 
ordem publie;). . · 

A sociedade põcle reounci:n• o dir,?ilo lle ga. 
r~.uti r pela imposição da pena. a. t :·anS!!l'e&;Cie; 
de relações, porque esse dil•eito lhe com· 
pcte: o •1ue nlo póde e fü:ar algueai <1;1. posse 
de tlireito3 "bsolutos que a. lei nnterior l he 
recunl;ece e garante, porque esses direitos 
n;io sfio da sociedade e. são propl'ietlade do 
indi>iduó. Eis a tl•íforença dentre leis civis 
e peuaes paro. a. applicaçã~ da. retroactivL-
clade. ·. · 

Estabelecidos estes princípios, pergunto: a 
Jci de 24 de jLineiro de IS9U 1n:1utem e ga-

O Sr.. Trll:'\D.\HE - P.i•t~m níí.o tcl" <'!<~n. in
t·-·nc:ío : mas. q:::md•> ~o 1rnir;im •:m c;1l':1-
m·~:tt~) .. f..)\ "-=~·.rt,·,s ,;a. fa.cu!d:i:!t! OtltOr!:..-nd:t 
-pe!"' l~i du >fl tlb·m·cbr•"m qu:u:•1o qu izcss"m: 
o qve niio so: tlâ no a.:tual r·c·;;imC'm. em qnc 
a in1fü.">-Olubíiidnc!0 ó dfeito \"irtu:il doca· 
samcuto. e o c<l!':~rn~nw 1:iesmo. <p10 não 
e:.:bt:i >'\'ill €'~'ª co11dicção. cxpre,~adn. no 
iktü JCtU3. !'C:Uli7.ar;Ü.O. (/J,;, 'l1tt1i1er11S.JS c:pai·t.:.•:) .. 

0 Si• . P1:1mor:::->TE-Le11:hro;:.~ r11.J;rc Depll · 
L:i.•1o. que rstil. teI'JUinada. a l" pat•to 11u. 
eoz,Jc:n do tli:t. 

O SR. TmXDADE-Eu bem disse a V. Ex .. 
110 começ;,.r o meu di~cim;o. que o teinpo era 
iusu!ll.:ieuto para f;1z:er toJ:is as cons11lera
çõ2s, que pretendo sobi·e este assumpto co 
p.-ojecto em díscuss1ío. 

Ta t vez ji as &i vesse terminado. si 11ão !ossc 
int.enornpi<lo tantas vezes pelCIS num··ro~o5 
ap<1.rtes. como V. Ex. tem test ~munlmdo . 

· VozEs-Pc~ prorogaç1io da hora. 
O SR. Tr:r;-;nAoE- F.' o recurso. Peço a 

Y. Es:. consulte à Cnma1•a. si me concedo 
uma hom de p!·orogaç.ão para ter;:;:;iuar . 

VozEs-Prorog;;.çâo ate terminar. 
o SR. P1t:;swr;;:-:1·ê-Ha,e11do trninero paro. 

as YOtaçõts pr:ç,1 ao nobre Deputado p;ó:a in
terromper o seu tliscurso, para se '(lr ocecJor iL 
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vot:i.~~o ile vo.rios requerimentos inclusive o 
que V. Ex. a:aba. de fazer. (O oratlo!' ii·ter-
rompc o seu t/~c10'.<0.) · 

O Sr. Prc~~dcu<..c-An:cs de pro
c<ld!.!r a .-otaçio) do 1•,.•q uerimcuto elo nobre 
Deput.;i.do, \'OU procc1lc1• :~ \•11t.i.ç.fio d:i.s mn
teria.s encerrai las . 

E' lido, j•llJ..'llri•• (lhja~t.o de Jcliber:içilo o 
· ·envl11,10 :i Commis~:i.u du Or~:ul!cnto o se
guiu to 

) 

r1:0.mcro 

/'N1C;./1•111~ü1 ,.,~.·e mr:i:ili"t <l lti('()UM t: ,;, ;.,_ 
1/iist>'iM co1111c..:1•Jt /-IJI' in:crmrffo 1/c b.1t11'•>~ 
l111po1!1ee.1rft,,( c•1111 t•'•lt: 11a 0.11itaJ l•',;1/~,.,.l e 
llM Et:ttilo-. •11tc 1.:W""" fi-~U;açt'l{) tio 
Cofld1'110 e c1<j<,, 4!.1ta1.U11i 1<r111itt11111 con
:i-MtO$ »(li termo"' e comliç<ics 711c c.•;ilXifi.:t1. 

o Co11~re.;so ~:1cfonal r®l\'O: 

Art. l. • A im j10rt:lnci4 totlll das p:estn
çües pagos pelo Hanoo d3 RepubBca •lo 3 rn
zil p:1r:i. amortização do seu debito, e das 
quot.a:; com que entrar o mesmo B:l.nco para. 
o Thesouro. por conta dos juros e amortiz:i.
ç-J.o dos emprestimos etfüctuados pel~ o:ttini:ta 
c:i.rtci?'õl d.fi lionu.•. ~erá appli<:ado. ern auxilio>< 
:í. la\·ou1-a e u.~ indu~trlns· connoxas, por in
ter mcdio de bancos hypothecarios com s&l~ 
no. C:l.piUl l Federal o nos Est.idos. que 
tenham tlsca.liza.çãu do Govuno e cujos esta
tutos permittam contractos nos termos e 
conflic:iles ncst:l. lei especifica.dos. 

Al't. 2 ." u Tl1esouro empre.~ta:rá directa.
mentc aos bancos hypotbeearios. quo o G(l
,·emo Indicar e na propc;ção que tôr fixada 
a. cada um. toda :i. ciu:mtia. annu:i.lmente re
cebida do Banco da. Republica. svb caução de 
lettra;; hyput hec::ri:i.s emittidas pelo~ me:;mo~ 
bancos, por couui. dos novos empr.::st1mos que 
e1l'ectuaJ·em no r»gimen dest.a lei. 

Art. 3.º As lettras serão recebinas para. 
efi'eito d::i. caução a.o par; os jul"OS dos em· 
prestimos serão de 3 •/. ao anno, pagos por 
semestres •·euci•loo, a prazo de 20 annos. 

Art. 4 ... Os bancos hypothe.carios com os 
quaes o Governo contr~ctur estes empl'esti
mos sujei~r-se-bão ás seguintes condições: 

a ) ter .. ju:ito é. sua directo1•ia um 'fiscal 
nomeadll pelo Governo e pago pelos cofres do 
Banco, CJ.Ue assistira a tr.das as deliberações 
de sua dtrectoria. e tcri. o direito de teto sus
pensivo, com r~curso pam o .Ministro d:i. F3.· 
zenda; · · · ·· 

b ) a.s a vo.lia.Ções d,os immoveis propostos 
a llniotheca. set·ão feitas por dous louvados, 

um de nomeação da d!roctorin.e outro do fiscal 
do Go•orno, que presta1·ão Ji:l.uça em lettras 
hypotbccarias, que r<~spondorá. pelos tt.bu.<OS 
que p?".i.ticarem. Os ü1wlos sel'!i-O ~ados ~r 
o;;cripto. e ncl!e.• so für:t a. de,;.:rtpcao. a mais 
minuciosa po:;sh·el , tios ~ns louva.do:::,da sl~u. 
reucla liquida., o co11tcr:10 todas as dem'.11s 
oifrnm~ües que forem JUlgn•!As ne~ssar1as 
o exigid~ nc- rcgul;\mento ci ue o '30\·orno e~
ped ir p:i.ro. eXPCUl;(i O desta lei ; 

e) as lcttr:ls h~·pothec:i.ria~ cmittid:i:; por 
cont:i. do cmnrestimos o!Te· t..nados por e~ 
~ncos no r~m~u cksta lei i;crão todas de 
um inesino t:;po o :L11Sign:vl:l.lj piil:L <liroctori:i, 
no. forma. preceitllfld:L nos ~u~ c.o;t:a.tutos, o 
pelo fi!IC.'Ll di1 tiovorno. do p!'Oprio pu11ho ; 

.t) •> valor d.111 c:nprestlmai nnn~ <:Xd!~ 
1lur:l ,·~ mclncl~ Jo \-:r.lor elos lmm<wc1~. o SI• 
i;c rcafü.:1.1~i. qu:i.ndo :i 1u:1. rond:L llq 11id11 Jll'O· 
vtad11 lor 8ufficion to p-.i.m tcdOll os enc:ir;;ns 
do coutr:•ctt> ; 

~) C5tO moxirno scni. f'IO\~tlo a GO •/. 
qu3n1lo ~ tmt.'\r dA imm••\·cls lnilCl'ipU>i1 no 
re,;:ístro Torren:s. obrig1\t1dt ... ~l~ <'I bancu con
trac:.:111 rn 11 p~o:no\·cr. de ncconlo co,111 <"" mu· 
w:i.rios, :1. inscripçiu c!I' . tO;(OS 0$ Ullm~Vl!IS 
que ioer\·irem •lc ~r:int1n aus emprebtnn-OiJ 
que Li\'~r :-~alizadO. efrcCtu:J.lldO f.Ot.lo~ OS tl'll.
IJ11llJos ncces,;.'lrios por pc..;so:a.l do suo. conlhu1i::i, 
e 1kbit.<tndu :i.o mutu.,.rio pela irnporwnc!u. 
das d•::ipez.ns ciuc Sl!ri accumul:11!a a suo. d1-
\'ida hypotb~Cllri:i :i.t~ o m:lximo 1?0 10 "/ •• 
sa:·rc n M'aliação Jo immo\·el; . 

ti o m11ximo prnzo d1l cont1~1cto sem uc 20 
a.uuos. Mjuros n:io poJc1·ão c;(ectler.cle_ 8 "/ .... 
•endo licito ao banco cobrar 11. comm1~11 ate 
1 "/, , calcnla.d:i. annuu.lrnontt: sul.Ire a. imI?Or
tnnciu. r eal cio doolto. deduzidas as n:nort1za.· 
ç~~ rec<:bi<l:is; . 

qJ :i metndo ou duns te*s p:i:rtes da 1m~ 
purt:mcia. dos empi:esti mo~ ~ntroc~do:; pelos 
t.ancos hypthllcn.r1os som unmedl~t:l.meute 
1:ntrc;:ue ao inutuario quo começarn a. pa.gar 
a. quot:i. de jurus o a111ortizaç:lo corr~pon
dentt> ti. q1uonti11. recebida e o fC$tante só ser
lhe-hu. entregue pi,lo banco depois de ter pro· 
va.do a. npplicaçào da. parte recebida., de. ac
cordo com o q ;ie !.Jl'ece1tua. a lettra seg:umte; 

h} é obt·igatoria a di~posiçiio do § 6• ~o 
art. :!84 do decreto u. ;-r;u, de 2 dt: maio 
lle J890, quanto ao e1fectivo empr~;;-o dos 
capitacs empresta.dos no desen volv11:nento 
d;:u; proprieuades hypothecadas, sob pena _ae 
vencimeuto .da. divida no caso de provada m· 
fracção d<:sla. disposição; -

i ) o banco não poderi1 Jispor •las proprie
<.laàes que lhe forem 3.1.~juclicadas sio~o . e_!Il 
concun•eociu. publica , saivo o c11.so de d1v1sao 
de:ssas propriedade:> em lotes para. re1-em ven· 
dido~ a p1·azo longo e bypvtl:eca. a. colonos 
nacíona.es .ou estran::ei1·os, para constituição 
de çen tros de trabilho a.1p: icola precedendo 
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a.utoriwÇiío especfü! do Gornrno mediante quer qu:i.ntios 11•1c fcr.:!m entregues :io Ttw· 
propost:J. e phno or;.(".i.niz:vlo noto banco, <!e sour0 po1· a1necip:i.çiio. scr:Io :irm!1c:::fas :.:o 
accordo com o ôeu !ise:d; • n·sµ.:1ie du pap~l-mocLh. · -

j) os bancos ci,ntraclantes- no~ cai!05 dos Art. 8." As l!·t!r:,s hrpotllccirius. cm;tti.fos 
:ll'is. 8." e 9.". ai..-,m d~s ohrig:tr.üo~ estipu- pelo~ bll•!OS, tlo accurdo com ''"'La. lt•i, ~rn·i'i.;1 
l:td~s neste, ulrimo :i.:·tt;;o. t'm r~b\<\O a oµC· l"\'C1·b:ú,1s cm to•h•s os C:.\~o~ rle fiam·:• 1)1\ c;rn-
1•:1.cues de_penllO!' ugricol:i. O•ll-C:"<'dito H;ovel. ~·:lo. e poilc•rfi.o se:- :~tl1i.it~irlns como :.::1:~rnti:L 
:llcam obr1i.i:ulos :1. p:·n;:1:1\·e1·. no~ lo;J::.r,'S <11tc 

1 
•!e cmp:·~!rnm. saM h:1?11?0.; ln'1 ot:1c,·:~~= · ~ l'P:t

!o•·~m inclicadc>S p'.llu GCl\'":'TI\' d:i. C:i:tio. ifo j l1r;1do~ no:< lerml•"- ,1;~ ll'i 11: 2~51; • •lC ~:! de 
uccordo oolll ~os elos c~:.:1.!o~ on1~c Ct:i:ccior,:).. 1:1:i:o ,fo JS~5. qi:~ \"i~omr.i. clr!\':•·'v ao 1h:pl•1 
r~m. :~ crenç:co d~ <'""'"·' rw-,,..., ti .. Mnp:·t-~· 1 o seu m:i:..:ímo nct.11:1!, !':!"ª o fün exdn;;:\·o 
t1mos ou tt..<~?Cin.-;i-;u '"'';H'rl'tit:as. :;uxil:~1n<lo· ·l•1 prc.<u1~c lei. e na~ con•li<;ik·s 1!dla pr.·s,·r~· 
a~ com ô capa.-il n~1.-e<s:1rin. imm o :t:n <'S!'•'" r p!:l.~. 
c1:i.I da ~rot.c;;~i· n pc>:pwn:i. la·:uur.i.. . f . ,:,1·t~ !.l.~ ~.) ~!I~-~ •:::_o :.s C!!nt>:·;r~n .•i.1~ ,11~ 

.~rt. ~.t Os~u~cr.; c!~s Jct:~:i..~ h~'t>Othl'1'n;-::1!> i 1 •• :,·~11~~ ''. .!:t.<; au~U>!r111,. _c:l:lll';:..;i.• t-~"~?m 
cm l'nth:•LO e~ fbrsouro. s:;-1·;t<1 P• 1r e-~·· rr" C'· i 111.1 is P .ill•·.PU• n ch1C:Li: :t!l:t1ho :i. Jl!t;:o elo e,,,.. 
b!d~ do Hnn~o tnurund•J 1' •iC' ~:;;~ líllµo:·:;rn· [ W1:•1:0, •':.ao U'!l•!•l St•1<l l!l~ lu~«:i :t fücul.!:t·,n 
cl:i.. dl-duzído~ c.s .in:·,,~ ,,,,, i·'c~ J1d:•S \llli•; e:1:11·1~1ldn n~> :l.l'ti;."t> :i.n!•"C.-e:i•·n~·. l!·-.111 (f;,. 
prtst1m1•S rf'3.lm1r!r0s. v "~~t.:•ate st'r.; <'":t'·<':o- ! Ye'."!Jó au_rnr:?ll·!t) :> t'tnl)n•Ji.t:.t· ;10~ l~:."l>s li~" 
tido il'llme<!!at.:~m;-M(' 1'1H a1111fü:•·~ dn .'.i \'i•i;1 í p:i~ht>:•;,m i; .~oh ;:a!';.:it:_:t <Í·' l•·t•.r-;:~ li,,•pfllhi:· 
pull\iC11. 'lU~ itdiv :t\'l'!'~ .. 1.::L~ 1•::: 1:111::0 do! •-:ir::~~ •·t:ilt'.11!:.~ :1•) r1~.:111~l·ll •«·~:-;.:~ !d" n.~~ 
m-:smo btnco, com :.~+ni~uh 1!0 :fü•h1.1n·ç:;.,~.1 ttl" litn:i.~ co:1•Lç.'lt·io: ::•·Ih e-:;l.'pahi.lu~ atl~ 
p;ll'n cun~t·tilk:i" Je um fl.lmlo ,Jc ;.::1'.""·W.1a 

1
. !~~- ~,;),1•• O:tH!:J$.:ilún<l • :mpo,•tand:: d:u; •:::o· 

ilc ~U!\.Ci; prf•l)rla .. t lt·n~'-1 (t1r,it:ii!'t~ ~10 !+,•f!i%tdl 1~.i~ rcl-,,,t.l,l:i..-; *'º t-i~'li1""' 1\a 1u•pul>i't1:! 1.ht !ii•.,. 
de!;Ul lei. 7.~!. f.10 •f•llt:.~ (!~U'tt t!\) !hi! t 1!fL 1•'Ll!~l~ qtl:l1 1 ~lll·:~""' 

§ 1.~ Dos Iuc:r0s liqui.!,,i; ~m,•s~~cs rlo °.~1~r:Lc:•!I'~ c~r ci•..-iilto 11 • wtl•ri•·:·o 110 .,xi·~ri :'. 
banco ruutun:-10. ver1rlc:ul-0;; JKhi r~spedi\'O '"'11;.:uu11o-~o ll•~ .• tc ou no e<!.:\" •iu :~:._t. l' .. (•• 
bnl~~n~.o .. deduzido<) futu.lo dt? r~r,1..1!·\~:1 <\S·.i- bnnco"". c1tnt1•:kt::nté$ a 1·t1:1l1z:.1t\t~r:~ ;_'c:af'?h•1.l 
put:i.do nos s1·us <·s•:•tnt"~· se :-etírar..i. uma c•xclu~~\·o tia fa\'(>Ur.t <'. in.lu~ti·i:L<; "'.'1rnr~:L:: 
quota. <le 10 "/ •• QUI! será courcrtiJa ea. :•':Y.1- "P'•m.;ues ncpt•t1h(•r :<.;:r1cohe de>. cr~•l:t.o :1:0-
lices ::i.verb:l.·1ns. u· ~ ml!~•n:ts C(J!lt!içl;1.;s. p:~:·a y<'l co~ll o~ ~rn~ ]"O!•ri•.o:. !'•c•:'.»v,. :,l(• o »a· 
rc~torço tlu fundo de g-.i1":1tnia. !OI' 7orre~pouell!utt> a LPr<::~ i'~•1·tt~ <i:t i 111;•W· 

Assim t:i.mbcm ser:i, couYc-rtid.o cm :ipn- l;\1w1:i. tot'.d du~ rn1p:-e~tlmos que vbUv.-Jx:ia 
l!c-:s. p:wa. o_m•·smo tim. qnalqtwt• lucro que úv Tri~st•iii·o; 
o banco re11.hzar pclt:. ditft:ren(;a do pt·e,~o u:.t Art. lp. 1\o tl:n 110 p!'.:iZu <lo,; e •ntl':lctos 
collocar;-ão de su~s lettr:.ts. <·!Ic<:tu:taos cc»:i o~ bunc-.':> hypnthecur•ios o 

Art. 6." Os juros <las a.poricrs tio fundo de um:i. \'(·z !'l·s;;.-t:11las to.las :L~ ttttms cnmti
garanti:i sPrJn disn·ibt:ido;; ~emes:ri•!rnenti.> d•·S no seu re;.:- mc:m 1h!s ;ipo.ices qne cun~tl· 
empremio~ ús t ... i;tra~ sor·t<>:i.das. n:i.~·a. 1·esga.t<• tutrl!m os fund'.i;; de lf<1.ra11ti:l, ren,r~er:Lr. 
na. fórrn:i. que CC.1· p~~ser'.iJt."L no<i "es;.:i.tuw~ do para o Thesoum uumcN corrcS[l<.>Jl•lent~ ;i, 
u:mco e acceita. pelo GÔver:io. Qu:i.mlo al· sornm:i. d:i.s d;J!erem;:!.>' de juro~ qu~ 'J 'lha· 
gum. p1·emio tocar :: letLras que estejam na ~uro l_wuveruetx:a.11.o t!n recel.Jer dur:rntC! a. 
carteiro dos bar.co:> (IU c.rncllln~das no TIJ,,. v1gcnc:n 1!0 ,·ontr:tcto, co:urmt~<r.o o \;i.lor <'.a 
souro. seni a sua impo:>t.:~1H:ia. couve1·tü!a ,.m u;:olice ao p:i~ e as .r-cs~•mtes perte1ic<-!·iio ao 
apoiice;: para l'efor·ço do füntlo d" 1.rnro.ntia. banco contructa.11~c em 11l~ua pt·oprie•hd1>. 

Art. í-" Os bancos cQntrac;;·,1ntes entra.i·iio .i:'~!·Jgr5:pho ur..:co. As apolkQs de funde 
semestrulmente vara o T!Kst1aro com a im· 1.fo g:.ranti:~ que l'<:>ertercm :;o Tlie,ou:·o oc
portanciu. das !ettra.s soete~tl:1s para i·csga.~. ril~, :~ julzo rlo Governo, unnuU:it!a..; oure
sende-lhe creditad;i. a importancii1 em conttt e!Il1tt1d3~, sendo · n~~te C!!~o tt su.a ünporta.n
de amortização; /ic:.i.ndo-llles, porém. salrn 0 Cll~ appllcú.d • ;;I) re~ga.te tlo papcl-rnue•!a. 
direito de· amortizar em to<lo ou efl! p:11-te 0 Art .. 11 R•!voga:n·se u.s tfüposiçõcs em 
seu debito quando lb.es convier. coo.tr·ar10. 

A impo_rtancia destas ~mortiznçües semes- Sr.la iJ.as Sessões, 27 <le julho de 1897. -
traes, assim como a do$ Juros pagos e·quaes- Natca 1lladv.tda: 
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0 ílll'; • 1!11~ olJ~llk 1.·~ Ú C1 il'illt•1!0 
" !t°>' •~- m:·.li l l\t:: a ... . ; ltlClS '"'Hlü o 
l'l' ',. '~C1" l':; l ;11 !!~ <pi.., (1 jlll'<.l · fo~ ;q1J
fü1•.; •:.j1 .11 , ri·ihwtl.1 f' :11 p1 il11Jios :'is 
h·I ~ a.~_ .. ~1·;c~. ~d.: 1!; e· ~!n•l 1l 1IP4.~ a in1po1•
t;i11 ··a•!·~'"' p·:,•:nio:s l.Jll~ c·1ll!'o111 11~ 
l ·l:~;S l'.:lid"ua I:•.• 1;1J T!t'.':>ouro on 
(-l:~: l1!:t•.-·..; 1t:1 c.·~~·t: .. :ii~~t J.o::; B:Hh~uJ 
,~ j;i .-.m'''·1·ti<IO <·1:1 1\1m!tcc1;, e como 
,!ma11 to.i •d pl'íme : fü~ n1111t>3 a 11míot1 

t•:11·to ·la!> letm-> vc:·m~111e :orfio Pm 
.:-:•U•;.i•'. l.;to !'l]lli\·:dt~ a cu tJilafüaç11o 
·~o- JIU'O.> cm bCill'flcirJ tlu luwfo 1lo 
;.;;r.iu1 ;" ;1ur .'o l'forn.r:t, pul'tanto, 
a 11u1 tn(:tl 111<1i.; rL- l]lll! o c.1lculadu, 
(.: (•{n .11ff,·rcn.,n 1\a ,a111pln 11m1•g-em 
l"'ra c1u.1lq11er a11 :~11wnto no preço 
:h~ ªI' •lk•·-~ 1111' Dllllt•S MtlJ~ef]IHmte.,;. 

\'u-ifkHu 11110 110 flm tio prar.o lia 
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\"l•rl••1·.10 ..... l'h('SQUl'O, tll\\"l•l1 1lu llS 
ap •hc"s rn:·<Jm [llllllllhttl:\~ ou nppli· 
<':'lola.~, ao r<J~g;llo do p:lpol-lHoeclri, 
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G31 AN~AE:S DA. C.UIA.RA 

F.' posto :i. votos e approvado o seguinte 

RNp1ei:·o q lt (\ :i r.res:i. da Ca.marn. so!iéitc 
tlo Podl):· ExllOlltiV•> o se::uin'te : . 

Ct>pi:t • 10· ri·q tt~ri :n~n to r•ito :i.n Min l~tr>ri,1 
da In.Ju,tri:i e Vinção p ·ln C.:;i t ;-.1 Un i.:o S1•i-
1· it11. d1; f>l'l'il ilr:ftr.JtdtL ;1~1 81•,,:if, pt~<:int!o r~· 
d11c~ilO 1lr. p·t~.::1 ;!"ª ~ n•IS vap\lrc>' e c•·tl~u1r~' 
olr:> fü:O:'t> •~:l t:ni;lo. p:i.r~ O· m; •r:i bru~ 1!" fi>11-
q,·r.:v1n ·'/Ji1i•1:. bem cJ·nn ~·\pi;1, ,Jn:; inri.r
in:\ç•i"S p:'~St:ld:~s pelo~ r1111 .. c ion;i:'ii•~ •m q· ·,,~ 
:i. t·:l ~~p(i.tl) o do .lcs11;:c110 J:ulo pt•l· • ri•fo-
:-itlo mínist~rlo. • 

:-::1.1, 1!.•ll li~~~~-s.2; Jc julh1r!o 1so:.
l'a11/a liamos. 

lÃ'I: .>Ult'\1!11 :i G;l:11:i :-.i, (QllC~ i~ " fl•"'ii1!<1 •?" 

l 
o Sit. ?.IoREiiU ALn:s-:\fas o Coiligo PC· 

na! deni est:1.belcce!-;i p;.m1. os crimes rutUl'OS. 
O S1: . TmxoAt>e-P:w:i o crime. em tempo 

a.l~um ~ de,·~ e,;t;ihf>lece:• como Ptr<!i to de 
con·:~em11aç.io :1 clissuluc.i.o 1~0 \'lucnlo conju
~a!. 

Xão sei ~e me tenho fcit:> ,•o:nprchcndor. 
() 5:1:. P1.1x10 GASAl>:J- V. Ex. <>!;t:~ ar:;u· 

:11••11t.:inilo bcrn. mll.:s :i. sua. :•rgu:nlmtn'.~lo õ 
:;.:,p!iis; r.a. 

(1 s1: . Tm:-;1>.\ :>1>-Sou inc:\p:LZ •lo :i.r:,•u
t11N11~1r Ct>l!l sophism:l •111<! e 11r~11m~nto <IO 
rn:i. !e; P.•.tou C()n,•end !o .!~ rluutrinn. 'JU•! 
~n,t1?11t· 1, podc:-t>i <.-~t.'lr <'m crrn. mns nr
!.'U:ll«lll•1 dr! irO!l fé. ' lUllli<!O tlU,.t•'lltn 'JUC 
iwrihnm <:vnju;:e c.1s:11lo l•<'lo rc;:iltum a.e· 
1.11:Ll p ~i.: !"''mm•rr n •li ~etolubilidadu do \'ill• 
1:Uio C;JllJU;,-:il a. ~l!U l'CI pr;iz~r. 

O $;:. St•:7.Clll'!f.r.o Cn:m1h-V. t-::c. <>.t t.i. 
·~ln\'t·t:c ;,1,1 11i1 1h1utrin:i. qut! ~lllli.Pllt.:L sobre 

o l"r. jpp~1;1%<t ·~O!<!'-C.>:it : uu:t l~:u o. !·~o ; rn:•!I o co:1Ju;:.: ni1n poolcr ~:<::Lr SO· 
p:t!a,·:·.1 0 5r. Tr::: 1 .:11.~. ::u :~·í:L o ,.,.7. não é - dird to adquirido 1l3r;1. · 

uin;;uc:n. 

P?'•H'O~;t.c;::o l•Or UIU:t !J(1l"J, r,i ~o Jl:'b ~ ... T:'i:i· 
dntlc-. 

O S:•. '!"1•:l:n :?ad<• (-"mti.111t1rid•>I - O S1:. T1tt;o.;ll.\Oli: - No rc;:irnrm :i.ctunl é 
A;::-;1ul!:;<J ;i. Carna.n\ a p:-or-i.:::u;;i.o ·l~ liJ:-:J. r\:r~it:> :i1!tJ11:·r iuc1, m:i11ti•fo., gal'D.llti•to tiel:\· 
que ac .t~ ~ •ll' couccde:-·rnc. · lei ci \' il . que ('.t;r;', ·~m \•i::ol". em virt1ilc:i M 

Sr. P~c,;i,fo 11to. ,fü:ill- q:io :1. 1füpo~i~.ãn <?O "u:d. e) "e L~!tllleUl.O 1 ... m 1!1:1 protluzir todos os 
art. 56 llO pr11iecto f:! !ll ro!:l.ç.i.o :L di:>.•olu·;l o clfciws qtn .;:on~tituem n. condtç:io do re· 
.~o Yincul<• ce11Ü ug:tl c:omo c:rr.mo 1!~ Fnn:i. 1:w ~111um. e d~ qu:ies n~oorrcm dil·eíto· iu'lli· 
p:~rt!ce e •:itrario ;lo r•rccei ' o •!o ~ :~ co :L:•t. 11 ,;na ,·ei>. cmno s:io os r "Ít!l'cntes a:i cst:tdô d:LS 
da G11:J)lituii;.io il.1 R ·pu!!l.ca. quo \'eila lei• pQs,..o:L.~ , que :i.mbo1' 03 tr:i.hontcs adquirirão 
rct:·o:ieCira..: (X'lo• moti,.,>~ qu1i .-_\'.p:iz: is~o !!: qwmw ao faetu •le consu·ama.rcm o facto 

A lei de:.! .: de j:\?H~iN rio !~DO. 1:1:1.ntr,m :t, jurídico ào ca;;i.meuto. 
in'li.s.soluh:ridarle 1!0 vinculo ::oc1juzal c~111•1 0 "f' VERGX"' ~ .\J3REU d:\ urn an~i·te . 
eITe1to virtu:il do c:LS·1mento. fen1lo em \'ht:l ._, •· • "' De. • ,..... 
e:;:sa. :,'!l.mati:t le:!":Ll os co:ijn:;.?.s que C.1.:'.1.l':l:n O SR. Tia~D-~DE - Nenhuma. lei no~sa 
~.teu presenta. o rtze~·o.m n•t inten~~i.o que m:i- prevê ;t clis~oluçio do vincnlo ctio,iug-a.l. e sim 
nifcsta1ain <le mo.lo exprnNi. 110 ;:ierinitnece- a sepa.r:i.ção de coi•pos. De;t:i. s ; 1 l>i~\m o.~ con· 
rern ca~:i.•loS em nuant,, vi,•e>sem . ;n.:es r1u:i.ntlo casa.ra.:n. ma.snão cogit.1.ra.m de 

Ora, a disposiç-.5.o do prajOt~t.o rh;troa c.;se di vo!'cio nem i~to entrou em seus planos de 
em~ito. quan•io fücult:t :1. um 11 · 1~ coujn~es. casament·'J. quando o realizaram. 
CO!ltl':L ;L vo:itad~ do OUL1'0, t'O!Up~:· Ci;S.L in- o Slt. ~IOP.tm:.A ALn:; - Que vinculo de 
rhssolubilid:~:io. que o!,rig-ou-se a manter em· c~«~m~n~o e •·ssc. se a rnulher a.udo. por um 
quanto vit"es,;e. Lo:;o t:il t!i~po~i~·iio co;u et:.. l ado e 0 marido vai· out.ro 1 
feito retroact1 vc_ pOr1Jue destroe. ;lnaalla 
l1ireitos respeit:iveis. absolutos, que o coa- O Sn. Tr:.rnt>ADE - E' o que a. lei creou e 
juge con•leinn:i.clo a.·lquirir11. em '1irtur!e ,1:i rna1nero. sepa1'<1m·se, ma.s nü.u contra.Ltem C<\· 
fücto juC'idico co:isumma•lo ti. sombt•:1. d:\ iei. 53.:aeuto com ou~ro coajuge. emqmtnto o pri· 
o casa.meato. p:~ra güsal-as e:nquantC1vi ~·e;;se, mcü-o viver. 
quae; o ,te call~:;;:i. .!e c:is'.1.l. adtniai~tralb~ doo o SR- :O.Ion.Etn.A ALvo:s- E' um o.b:;;urdo, e 
bens do meSíllO, e ottt!·os i"hcr<:1nt(l~ a. esse pJr isso queremo:; coi·rigir. 
estarlo, fe:·e o preceito constitu.!íóu;o1C u:i. niW 
re~rO:lútivid:i.de das lei~. O SR- Pr.rn10 CAS,\DO - V. E:s:. quer cor-

l'lgir no Codigo Peu<:.l ou em um projecto em 
UM. Sx.. D:'..?UT,\t;O - Só qu:.nd·J commette s c.:i:i. ~a.d,8 · 

uma.. 1'1lta. e · oue incorre em dete;·min3.:lil. 
pen;;. é q11e ee póúc promover :i. d~oluçflo do O S1c Tlt.!NDADE-Deve ser na !ei ci\'ii, nw 
vin~ulo . ao Godi:::o l:'(rnal. · 

o SR.. TalNi)ADE-,-A~sim seria si o divorcio o SR..~ VEl'.G:-lt": D~ A:a.ri.EÜ.....: V. E:!:.. nã.o arl-
jÍI. estiv1me instituido na lei civil . mitte a. dissoluç.iio 1 · 
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sess.Io .É.u 23 os JUI.HO nc: 1897 635 

these al~rtm. Pcn:<o que a indi~solubil idade Sé. . . 
o &l.. Tirn-;o,~oE-Nã.o a. admít.to cm llypo-1 cic1a.dão~ braziloiros. Isso fict\ para .a. Sa.nto. 

r\(l vinculei conjugal e a base rl:l. famqia! sem o SR. T Rl N'l)AUF:-Nã.o se trata. •.]Q assum
ella. não havm'ti amor sincero dos.couJuges

1 
pto rcl!~o~u e si1n U'l uire!to patrio. com o 

e . tclicida.1!c d:i. prole. · a u;i.I, !.tem ~ei, u:••!a. tem quu ver a. S:.i.nta. 
O Su.. ~ronEm.,\ ,\i::.VES-X:ío .:q>oindo. Sé. 
o St:. T1:1:-il>AllE - v.~o quo v. E:t. pro· o S:t. ~Ivl~E!RA AI.YES - V. E:x. já. de· 

tcmlc ilh·orcia 1 .. i;c . (lti.<u.) ncminou este Cou;;r1..'>~0 •IC S:i.ut:\ SI!. 

t O Sr~. T1u;o;nADl':-Q11ando~ O S1~. Mut:f:ll:A ,\LYF:~-l~' jm;r.amrrn 1~ por 
niiu prcd.•ardc 1l1 \"urc10. poi~ IJU!! sou íclíz 1:om O S1: . l\fo1tCrnA A l,\'J::J; - V. E:c. dllllOllli-
<> meu c:i.s· ~·: <'Uln. quo •.iucro \'~l·u 11d11J11:!.1lo. n:rn . ~c-.tpoa. 
:•tlm rie su puder .socct•i·t·.:r u. c~1'Cll 1nilh:i1·c:i o sz~. Tztt~l>.\11~:-tn\'OCO o U:>t>tomunho c!11. 
ilc iníditt'S c ll<l!';;rJc:a1fo • .; que ha. par :~Ili. C:unara. 11uc 1nc llonr-.i. com n 5U:\ :i.ttl!nçuo. 

os::. Tm~ll.\11r: - , •• 1-:t. con!1C'cc Bl~uns O que dt,:se foi. q110 lnmonta\":1 quu a C:t· 
de.~~r. l(:~ulu~ nu C:!snnu~mo ·~ m;.ru, •l•.•2' r<.>prc~ .. ntnutc:> \l;i 1nlçiiu LN.:d· 

O ::1:. :.1oi:•:mA .\1.n:~ - \'. F.~. <i foli:-: , 
)lQl:i :k• conlle•i' ,-:,i,;i1:• ít·lizeJ<. 

o s1~. Tttl:\ft,\lH;-:S-iio inJ:i.go ne:n JlNCllro 
SlWr ,)a \'l•'a. (l:"Í\0 :11!:1. uc :..l;tUC:U (7"i~r1J. 

O S1:. ~!ür.~:m.\ :\l.n::$-:\lnito obri;,,~i•). 
O S1:. 'f1u=--••.\l•~:-Como 1:ivo 11C!rfüit.i.ment.r! 

bem ev:h o m•!U c:t."t:nonw. :i.ci·e.!itu que 
os 1in tt·o~ Y1 \·c:-:i1• t.1mb<!tt1. si não ''il."O!ll :~l
~um;. n:i.o .scr;·10 ;11>,; millmn:s, ~em ÜU\'i la, 
comu a.fllrm:i \' . Ex:. 

o Sn. l!.t>EFO~~o LrnA-Quc haja exccpi;iio 
niio é a rcg1~t gtral. 

O Sn.. ?.:01tr.:1:,\ ,\r .. v~:s - Por isso oa dizia 
no Sr. padre OlyJ11p10 de Ca. mpos ~ue V. Ex. 
e ffilÜi, r<:li.!!ÍU5\J do que <: lle. • 

O Sa. T:mm..1.ci; - Não. sen!lnr . Sou !'eli
gim:o, mns e~~c mru ~entlmento nii.•.) pl•Lio 
oxcerlc:· ao <lo nOSS>) di;:tno collef'a, o Sr. padrõ 
O!ympío. Si V. EJ:. fal!11. iro:1ic:i.mente .. . 

O Sn .. ~:íORE!lu. ,\r.vss - E' o rcsp~ito que 
tributo:ís suas altas \ il'tuda;;. 

leira. cuj:i. 1111~ 11i111iJ~d~ ou qu:i:il U11llu11:il· 
da.de ú ~'G.dtohc:~ . .• ( .v.~ .. npou:,wi l 

OS::. T1~1 ~1>.,u•:-Prindp:i.lmcn~ 110 lnl'U 
Estitdu t!. :"ou r·· 1·:-~•ent.•11 lt! 1!0 ol~uor '''° ·fo 
meu p:irti>lo. que .! na. u:m:iim!d!Wo <::it!l1>1lco 
romano. 

o S1t. BAttBr .,\ J.m.\-Do:N:i. uu:miroltl:1do 
o!e cathoHco.,;. vaj:i. qu:~ntos CllthOhCOll 1!eitl\ 
Cam11.ra \"Ol.'1.ru p.·lo di•:orcio. ~•n conn-:u-io :i$ 
rceummcn1\a~ uu cueC@ do tal'.hvliti:õ:no. 

O Si:. T1mrn.\nt-: - S:io mo.los do penl'll.l'. 
?.Ia.s repito. o que 1~1:;:;c foi que lamentava que 
;i. C:i.mar1L tios rc;ir.i:;cnt:mtes d:l nnc,io bt"ll%•
leira. cuj :i. unn.ni:niliade ou quasi unanitui· 
d;tú~ <i ~'ll.tllol •ca. np1>l:iu,!a. com /iitarida!/cs 
o raliculo la.nc;i.tlu pdo iilus;.r·e Llept1t:ido p.:ito 
Rio d" Janoii-o subr<: 1~ pessoa. dn chefe do 
c~tholicism.,,soore a igrej:~ e seus sacerdot.l!s. 

O SR . ~íoi~1.mA AL \':':s-foi um:L expres~ão 
QU:.! esc·a.pou a. S. Ex. t:mpre~nndo o nome c.le 
s~ n t:i. Si! ern lohr:i.r de C:ingre>-so. 

O SR. Timm ... oo:-Sr. ?rcsi·lente, me pa
rece ter waui!cstai.lo n.s r.uões de minha 
convic~'ão sol..Jre o a.~s:impto do art. 56 <lo 
pn·jecto em i·elu.ç:ilc ó. :mu. rtctrou.cti vidado, 
pa.s~al'ei i~ ~gun,\a. these. isto ê, il. sua. 

O S!L Tirnm.toE - ••. oln•ig:ido, cl(l~·o dt:- pe:·t inenci:i. ou ac~ommüclaç;;:Lo na lei penal. e 
cla1-.1 1· 11 S. Bx. que rnu catllolico. aposto· sobre a quo.l o mu~tre representante do Rio 
lico e ro1mH10, e esta. religião coustitue" de Janeit·o tx..seou 11. sua impuf'nação .. 
p:tl'tc ma.is importante de meu ~cr. . Sr. Prcsidcnt~. :i. t!k:solubil1dade d.o 'inculo 

Pi-ctes~o :i rnligiii.õ catholic:i. . e creio cm conjuga.! ni'io pôtle tei· consagraç·ão j urid ica 
tc1!os o.s sel:s dogmas . Res;>eito ao chefe da cm h .. i pcna.l. abNgaiido ;, lai c1 vil que é a 
igrPjii como o repres»ntanie de Deus n;L tcr:-a r~gu ladora .ias rela{:ões c!o e::1tado da pe&.'OQ.: e 
e o;; ministres ~<: mesma, ~em me impoi·t ,u· ela t3.inilia, d:i. p1·opded:i.de, êtc., que:;i.quelfa . 
co:u os seu~ clr!rmo~ t~ um~nos. por·que estes disposi~J.o vem pertu1·bar. 
ex1ston.1 eru túdas:i.s c:as$tS .. . E \'.li.X. peusa. v,Ex .e:i.Ga.rna.rasaoom,queto\h\ aleifuuc·. 
cli~ers..'1.mente ! · . · . ciona no conjun-.:to de outra~ leis. como <!le· 

O SR. MOREIRA ALVES - De modo absolu-1 me:i~o de_ um. systewa, como elo «fa ~e~m;J. 
ta.mente c:,ntl·ario. cadeia n1sto1'lca, como a. mamfesmçao lo· 

. . . . g íc::. do mesmo pensament0 Ie~í,,;Ja.ti\.·o, por· 
.?;~t~. TRIND,\DI;; - Re;patw :is suas con- ,11ue e~se conjuncto ~que fôr1no. a u~fi.ladc 

.v1~çues . . . . . d() orr··anismo jur1rllcc na.c.:iona.l, que e ore-
.. o SR. F REDEP.1co BonoE:; - ·Mas nôs riã.o tlexo <la. .;ida. das c~tu.mes, das k.i.diçõ~ · 

Iegisl•\mos ·para os tieis, legi~lai:no para os e dos sentimentos da nação. · 
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E' este um princ1p10 de direito publico, 
que deve ser a regra do legislador. 

A legislação de um paiz não é a aggregação 
de leis isoladas, mas um organismo, cujos 
membros são as instituições obrigatorias, 
cada uma com funcção especifica ao fim a 
que se destina regular, mas concordantes, de 
modo que unia não destrua o effeito da outra, 
e todas reflectiodo o sentimento nacional. 

Assim, as leis civica;; ou de direito publico 
teem funcção proprht e especifica, re!Sulando 
as relações dos poderes entre si, e destes com 
os cidadãos; as leis civis ou de direito pei va'1o, 
com funcção propria e especifica sobre as rela
ções das pessoas como membros da sociedade ; 
como estado, a familia, a segurança, a pro
priedade, a convenção, etc., fin:ilmente, as 
leis penaes que qualificam as infracções das. 
diversas ordeils d •ssas relações e editam as 
penas aos seus infractores. 

E' de ver que tendo cada lei a funcção es
pecifica correspondente á ordern <le relações 
que se destina regular, não p6de um't lei 
abranger disposição comprellensiva da es
phera de outra lei, clestruiudo a m~idade 
desta e perturbando o organismo jurídico. 

Não é justo. diz Merilhou, alterar a eco
nomia e unidade de urna lei enxertando-lhe 
disposição comprellensiva da economia e 
unidade de outra leí. 

E' preciso, r!iz Shutrunkerzir, citado pelo 
illustre Deputado pelo Rio rle Janeiro, que 
o legislador saiba prever os effeitos, que a 
abrogação de uma lei póde produzir e a in
fluencia que a lei nova poderá exercer no 
complexo das leis, com as quaes deva ella ser 
cool'denarla. 

Estabelecidos estes principios, pergunto : 
póde a lei penal estabelecer providencia que 
tenha relação com os factos regulados na lei 
civil, alterando as relações de direito refe
rentes a esses fac tos ? 

Não sei si me fiz comprehender. 

VozEs- Perfeitamente. 

O SR. TRINDADE- Obrigado : Repito, esta
balecidos estes principios pergunto : póde a 
lei penal prescrever providencia que venha 
alterar relações reguladas pela lei civil ? 

Em face da lei de 20 de janeiro de 1890,que 
mantém a indissolubilidade do vinculo con
jugal e as relações de direito sobre o estado 
da familia e dos bens do casal, póde a lei 
penal decretar a dissolubilidade desse vin
culo, deixando sem soluç!'io as relações que 
sm·gem desse novo estado ? 

Na conferencia da commissão especial. a 
est'l minha objecção ss respondeu que as re
laç.,ões derivadas do divorcio são . identicas 
ns da separação da,s pessoas dos conjuges, 
facultai1a pela lei de 1890, que regula essas 
re lnç.ões. 

Ha equivnco manifesto. 
As relações ele direito, que a lei de 1890 

regula no caso da separação das pessoas, não 
se podei;n applicar a dissolubiliuade do 
vinculo. 

Ahi os conjuges separados continuarão 
como marido e mulher, os filhos continuarão 
sob o patrio p·lder, os bens são divididos de 
modo garantidor do direito de propriedade; 
n<t rUssolubilidade, porém, isto não se poderá 
realizar : quanto aos !ilhas porque o conjuge 
innocents , que na maioria dos casos é a 
mulher, perde a tutella dos filhos, pelo fücto 
de passar ás segundas nupcias como é de 
direito. 

Para onde, pois, vã.o os filhos ? Para o pae 
q ne está preso ? 

o SR. THEOTONIO DE BRITTo-Elle perde o 
patrio p'.lder. 

o SR. MOREIRA ALVES-Pela lei civil no 
caso de morte do pae para quem passam? 

o SR. TRINDADE-Ptt.ra a mãi, si existir, 
e provar idoneidade, sinão para o parente 
mais proximo. 

o SR. MOREIRA ALVES-O sentenciado é 
equiparado ao condemnado á morte. 

O SR. TRINDADE-V. Ex. quer estabelecer 
O SR. ERrco _CoELHo-Só eu não pude com- perda de direitos por induções. Onde está 

prehender. (Riso.) que o sentenciaria a 20 até 30 aonos é equi-
0 Sa. TRINDADE- Naturalmente: E»t.amos 1 parado ao morto? Temos a morte civil? 

em divergencia sobre o assumpto. (Hilari- o SR. MOREIRA ALVES - A equiparação 
dade.) está no bom senso. 

Confesso que eu tambem não pude ?ºm:- o SR. TRINDADE- o juiz julga conforme a 
prehende_r os.argumentos de V. E_x. (Hilari- lei, e não ao bom senso, que póde não ser 
dade .) L1 os JOrnaes do dia e fiquei na mes!Ila 0 bom senso. 
sobre os fundamentos de sua argumentaçao. 0 S "'I A , E' t · 1 · · ·1 
(Hilaridade. ) R. l' O REIRA LVE~- ~ a na ei Cl VI • 

Entretanto, ninguem nesta casa aprecia O SR. TRINDADE- Qual? 
mais o talento e erudição de Y. Ex., do q:10 o SR. MOREIRA ALVES - Para os casos de 
o humilde representante da Parahyba, que morte do pae. 
agora occupa a tribuna . O SR. TRINDADE-Na hypothese, de que se 

O SR. MOREIRA ALVES - Representante tre,ta, o pae está vivo, embora preso, e o 
muito distincto. (Apoiados .) preso não é o morto, nem mesmo civilmente. 
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Por tanto, não havendo providencia na lei 
a semelhante respeito, nenhum juiz poderá 
decretar o divorcio de conjuge innocente 
pelas inexequibilidade de seus effeitos. 

o SR. MOREIRA ALVES - o pae ausente em 
logar não sabido, o que faz o juiz~ 

O SR. TRINDADE-O pae não está ause .. te, 
está interdicto sim, porque está preso; maR 
a lei não reconhece esta inter.dicção p:i.ra a 
perda do patrio poder. V. Ex., assim, 
obriga-me a fatigar por mais tempo, do que 
desejo, a attenção da Camara. (Não apoiados.) 

Sr. Presidente, quando se agitou a re
forma do Codigo Penal Francez, dizem Cha
veau e Helie, no respectivo projecto se con
templou a abolição da morte civil. Ouvidas 
as Côr.tes Judiciarias de França, a maioria 
dellas, inclusive a de Pariz, opinou pela rnp
pressão ; outras, porém, a combateram e a 
pena foi mantida ; mas foi mantida por não 
,pertencer á lei penal a sua abolição. qu~ 
importava a perturbação de relações de di-
reito que só a lei civil podia regular. . 

A este respeito, aesim concluiu o relator da 
Commissão da Camara dos Deputados, Sr. 
Dumon, o respectivo parecer : 

« Estas razões teriam determinado a com· 
missão a propor a abolição da morte civil, 
si esta abolição não envolvesse consequencias 
numerosas, sobre a maioria das quites a lei 
penal nílo pócle provirlenciar. 

«Livre da morte civil, o condemnado ficará 
sujeito á interdicção pronunciada pela lei 
penal ; mas as incapacidades resultantes 
dessa instituição s'io insufficientes ~ A auto
ridade paterna, a autoridade marital, po
dem se exercer com proveito em uma prisão~ 

Os bens cuja propriedade é instituída ao 
condemnado serão interdictos, isto é, consi
derados em rlisponibilidade e submettidos a 
todos os embaraços de uma administração 
legal? 

Conclue: E' evidente que a lei que sup
primir a morte ci \Til deverá estabelecer pro
videncias sobre o estado do condemnado, sobre 
os seus bens, e sobre direitos de terceiros. 
Declinando deste trabalho como estranho ao 
que vos a enc'.l.rregastes, a Commissão chama 
es.pecialmente sobre esta materia a attenção 
do Governo.» 

Estas considerações influiram no espírito 
da C1mara franceza, para rejeitar tambem a 
emenda de M. Charamaule, restringindo a 
dissolução do vinculo ao unico caso do con· 
sentimento do conjuge innocente. 

O Senado manteve a decisão da Camara, e, 
a respeito, assim exprimiu-se Ba1'the, guarda 
dos sellos: «Ha necessidade de modificar a 
legislação sobre a morte cívil, mas a Commis
são sentiu perfeitamente como o Govemo, 

que ruía e em uma lei penal que se deve atacar 
as disposições da lei civil.» 

UM SR. DEPUTADO-E' o caso do divorcio. 
o SR. TRINDADE-Perfeitamente. 
Vê a Camara que a minha convicção, ma

nifestada contra a dissolução do vinculo con
jugal em lei penal, destruindo relações de 
direito reguladas na lei civil, não é o resul
tado de opill!ão minha, pois não -::iosso tel-a 
p'1ra fazel-a valer perante uma assembléa 
tãc;> illustrada (neto apoiados) e sim dos 
competentes, em que me inspirei. 

Sr. Presideute, as razões que actuaram 
nas Camaras da França para a abolição em 
lei penal da rp.orte civil, em cujos effeitos se 
comprehendia a dissolução elo vinculo con
jugal, teem toda applicação á disposição do 
art. 56 elo projecto. 

Pergunto: qual o fôro da acção do divor
cio ~ O da prísão do condemnado ou do domi
cilio da familia? Qual o modo de divisão 
dos bens, administração da meiação do con
demnado ? A quem pertencerá a adminis
tração qa pessoa dos filhos menores? 

Na separaç~o da~ pessoas dos conjugeR, per
tence ao con1uge mnocente, por deliberação 
da lei de 1890 ; mas na hypothese da dis
solução do vinculo? 

o SR. MOREIRA ALVES - Ao tutor que o 
juiz lhes der. 

O SR. TRINDADE-Já clisse que a lei civil 
não cogita rlo caso. A condemnação não 
póde envolver a perda de direitos absolutos 
que a Constituição reconhece e garante, pre
screvendo apenas a sua'suspensão e não a 
su_a perda. A e~te respeito, a lei não se ap
phca por analogia, por ser odioso. (Apartes.) 

o SR. TRINDADE - A Constituição garan
tinclo esses direitos, o juiz deve respeitai-os, 
tanto mais envolvendo restricção ao de pro
priedade, garantida em toda a sua pleni
tude. 

o SR. MOREIRA ALVES-As creanças, os 
menores não teem pae, porque este perdeu o 
patrio poder, não tem mãe porque esta con
trahiu segundas nupcias, ao juiz compete 
nomear-lhes tutor,como for no caso de ausen· 
eia. 

o SR. TRINDAPE- o preso não é, por di
reito, reputado ausente nem morto. 

o SR. MOREIRA ALVEs-Mas é romo si es
tivesse ausente. E' absolutamente a. mesma 
cousa. desde que o pae perdeu o patrio podei' 
em virtude da condemnação. 

O SR. TRINDADE-Qual a l.ei. que equipa1•a 
o preso ao ausente~ Como V. Ex. confunde 
estados tão difrerentes ! 
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.. o ::::tt. ;.\Íl)REl\~A At.YES-Xú.o ha t:tl CO!lfu." 
.. são. (Trocam·-<~ dici~r.<u.< apq.1·:cs). 

O St,; M:OREIR..\ A LVES - V. Ex. Q.ttend:t
me ; si o iniU~itluo côndemnndo :i. 30 annos 
ii na. revisão · d<) ·processo ó condamua•lo a 
cinco cc~s:i o eíreito da pen& que rompeu o 
1·:11culo ; si a inu1her innocento C:l.Sou. temos 
uin ~"º de bi~:i.rnía e;taoolecida na lei. 

O S:t. TrÚ;'l."üADi::-Port,t!ltü, neste p,;rticu. 
lar, :1. t!iSpOSÍt;~O e i!l~ :-O::!q ui•:el. 

·p~•ssn.rei :i outra ln-: 001.ltesc . P:i.s::;id:L <>m 
· jnlgarlo:•. s~ut1·:1~::i. . o ·i:o:i,iu~c ümo~<'l:te !'l'u· 

pÜlc' 1i ~Ci<àOcle o:li\"Or ..:io, oucli• [ltc [Xtl'••cc:• m·~· 
lhor, qui?r.1 mesmn quo no foro <'Omp:ilentc. 
isto t>.aqut·llcou<le e~ti\·l'!r n strn~en..:1a•l ·.1com
prmdó h p~u:t.~i bem que :1 lei não '' tenha <lc· 
t<'rminntlo como tnl.r•:alir.~ v c:i.s.'l111cn~ 1.si lx!m 
<iuc :iiío hn.in. 1"i quo .:cc!:i.r1:1 qu:11 o ~~ur~o 
d:L l'CIHCO\':l., ~i 1)1'>'{':! •:11·1u ºª :1i10, \l 111:.is tUr· 
mnlitla•~éS ~r:u1t11IO!':l.t: .te rl•n.-11.<H tfü• 1m~· 
doso . .;; eiitrcc.nni..1, i~,..to:·iornw:i:~. " ·rt-.tm
r.ILI Fe,fcral. c111 l'\~Ul':lll 1il.c:ult.'ld1.l 11:1 :tr ,, :<I 
d:i. Contitltu!i;ii.o o ~l d" pr•'J~-cto. co:ornut;L a 
pcni1. P-'""' mct.. ... ·!c. 

O Sn. lJ01:tm.\ AL\"t:s-lsto !:lm, e :;~'"•'· 
O i\it; T1t1XllA!:>::-Entío \'. Et. cci:.'tlrd~ 

commigo ? · 
O S1!. lfo:n:1 :~ .\ A r.·m~-Xf·,;to 1r·11t<•. ~im . 

. O ~i.. Titi~1>.\m:-or:i ;,:l':lç:l~ :1 l'eu~ ! Ilou 
os p:i.ro.bt· n:4 11. :ni m mi!::im1r, ( .-t11<11'1z" e fiµi, i 
Corno httlizc::ido. wwmyt11. n. pc1:;L f'-l r:L cinco 
ou dez an:ios. mcs.'Du dczu:to u.nnco::; , 

O Sr.. :'>Iommu. 1\1.n:'>-Abi tGrcmos tim:i. 
mull11:1rcom c.1.. 1i; 111:1.:•it.ICJs vi\'ol5. 

o si~. T1:1~11.Ú1E-CfS.~lU :t ra;:ão 1!0 Olfei to 
da. pena. E ~ ~cgu:ldo Cà,:i.mcnto sub:;:s:.1r:i.? 

o' SR. T zu:>D.\l>E - Y. Ex. di1 licença. par3. 
um ap;1rte '! !Riso) .Peri~ci que V. E:c. e11-
tcu1fo~ dcsrc:itÔ ipsv /àctQ o :>~·c;undo matri-
m:>11io. 

Vou:s - Não. 
O Stt. TIU:\"!>.\1 1~ __:Ou vi m:i.I, Y. Ex. dt'S

cul po·mc ; mM em toJo C3.Su rn1o S<l u:~ 1.>I· 
.. tH1lt\\,. . 

Pl•r;;uuw,,·3, co:nmut:l.d:i :i. [lélla. ~l'õl mc
nr.i$ üo :21.• n11ntlt'I, sub~1:1tlrli. o sc.-;cun·I<> ca· 
-i11nt>.11to co111 tot.to~ 0:1 ~cus jurhlil.'Vs o.:t
l<:ho· ! 

A mulher. conjus;c innoc.:ntc, D. qu~m tlcari 
porcencen•lv ·~ Annull:t·i.c o St.ogundo ~o;a
tnc:iw ! <1t.t.d u 11.c 111 ! 

O Sit • .\11.\1.nEitTo licml\::.\1:~-E:ito :\rgu· 
rn~nta Je V. 1'.:x . ti \·ahuso. . 

Agór'~ suppon:ia.-~ QUC V COllll~mnado e •IC• 
clar:ulv lhllVl.'elltc u:r. ruvi:!õlo du pru~~. cm 
vi1·t:llle d1: iiru\·l\S exlublo:I~ C111npro1Ja.t1.1ri:i.!I 
•lo erro ju1\idari1J. qmi o cou•le1n11al":L :r. pcu:i. 
de e!r~.oos táo 11\ll"W, e 1~110 vult:l iilnlN :w 
$eio <la sc.-cu!•1la...!c ; entrct:m to, u :s1:i;uouu ni:i.• 
r ido <lv $ell .::onJu;,;e di~~iJ;uu todos o:> b1m~. 

.A, :then:.i.<,'lio tlc:iSC,, bell::i sub:mstc r 
Or:i.. toà:i.s .-ssas hypot11c:;E::S ~e PO<lCl"'lo 

reali7.ar. O con1lernmt•lv, 1foclar:ido inuoceutu, 
terá direito ;i. rc~utuir;iio fa i111c-ync,,t ! 

Pelo t l ir~ito roma.ao. esta nlcanç:i. tnmúem 
O S1·~.T1m;o.\.1>E-!>(lr q\16 tiisposiçãC1de lei! os •llreítos iic familia. 

V. Ex. ?"c.spon1!c po1· mc;·a opmi:io su~. a:bs :;1 a. pc::n. n:i.u t\>:;:;e repar.i.nl pela. rc·;isão 

q SR. '.l!oRElP.A. AL\'ES-S:.:b.~:llt·.~ O p;-i
me1ro. 

de muito PI'e~tig10 e vale•?< ]J:l?-3 man. i,,t;111r 'J>.iesJia; mas ~l:lndo.como e.e (!!ll totlo o 
O SR. :\ior:Em.\ ALl'E.>-Sub~l~tc o pri · tempo, i.:m Ybt'' uo a.ri. 81 üa l,;onstitu ição. 

meiro, licandu a. rnull1cl' com •fous mari1tos . rchu.btlicauo o cul1>ado, e, po!·tanto, vo:t:intlu 
o se~. Tr~t:-m ,lnõ:-Por<;u~ ? Si >Ubs•ste 0 este ;10 st:u estado u.nterior 1le inu0ccacia., 

prim~iro. 0 s~gui:tlo cksapparece 0 uêii ti: ca~o como tudo isto se deve1·a rewlvcr, úc 1noüo n. 
21i~ sú terá uui m:irido 0 mio d.:ius. túmar effectiv:is todl).5 as garuntia.s que a. lot 

llic a.:»e1;rnr3. ? 
O SR.. :'.II01:1ma ~\ 1.vi,s-Porqi;.e . ua l1rpo· Jit Ye v . ~x .. Sr. Pre5i1Jen tc, que a dis· 

these n. peoa foi diminuída. · solu~i:i.o do ;iuculo conjugal, C(Jinv .;ffüitv de 
O SR . TRDiDADE-~:io .:omprcl!enLO. .'>. P.~na, . mesmo. w~tituido o uivor·c!<> por lei 

lei civil nã.o ::ogit11 di~to. que e 05,.,ncinl, Ct V!!, e de elfe1t<Js cesa:mojos; e !>em. ~a lc1 
p:ml. po·1er SCI' estu.bekciúa a dissolur;;1odo que regule todas a.s rel3.<;u~s do (ü;oe1to, ci1:0 
\·inculo como eJTeitu de p::n:i.. o .:a::ro uàu e, ! llt:, ·!Xl•~am aff~llw. a..~O<f llI.:ancto a e:l!et:tlv1-
du julgar-se pm· d::duçucs. ou hora ~enso. d~ue d:i. ~ar:mt1a de du·enos sa;;:~d?S. como 
co:no V. E:c. tlisse <~ rc:>ycito tfo (•nt:·o por sao o .li~ esrn.ao da:; 11_ess~8:s , da .lam1l_rn., ll:L 
mirn figur:ido. , . . . prupr;e11;ide,. etc., UM potlú ter C:."<tamento 

~ . · · · -.· · 1 t;:lll uin cocligfrpemü~ (.-tpoiarios). l!1c.•m.sem 
Os .. ,. ~o.nEr~~ ·:U':_ES-~:,ton d~ accor1.o !!ara.nth, com t«i disposii;ii.o, tanto o primeiro 

ci:_m '· .. EL ,'"" . e1 na0. (~~ i·e:ne•'.10 f-ªI''.t a 1 co:110 o $eguntlo casamE>oto; d-t~pz·o~egicta a 
~~ p~th~7 · N?; ~ ~~u.:atl,o. · aeve fic.'l.r 1 sor te d.os !ilhós. e nn!l íllca.cta a se:;ur:.nç:i. do 
. t bi!ISttnuo o p1.111e11 o c~.arneuto. . . :;iatr1mooio düs conjn~e!! , c1i.rei.tos respei t<1.· 

O s~ .. :rarxDADr:: - Quem di>se isto a. bifüsimoil.:'. quc nõlo dcv"'m ser assim exposto,; 
. V·.E.X:A ·IF= .: apw:te>. Soam o~>'!tlf<'{J(m.os. O a. ser destr•1illos J?!:ll'. uma- simples. <.'Ondéiu: 

·· S;· . P~·t!$1d; ;-e :e r~cl1J..1,u1 tt tte4 i~·~z~ - ) . ! naç·ãtJ. pE:aal _. 
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SESSÃO EM 28 DE JGLHO DE 1897 . .G30 

. S~. Presidente: noto, que a hora · sé allê~nta Í . As con~ensões e ou.tr~s aê~os licifos, as~ini · 
e V ; Ex. e:stó. m" ollmnrlo rouito. cl~mo que CCimo. o 1)~L1cto e q l;a.:;1 debcto; ou 03 factos 
onfail:l.do (7160 apoimJos); v(1U vc?• si pos;o .. á~_ .1 llic itos ii'JO tó1•mc.~; de direitos. E ' vc.t'dtt<l<: .. 
prClSS:•s adcantar as uiinh:is consi~li:irc.ç&es. <:uc estes . a~tos lkitcs .• cof?O os ü!1cito;;, e:n
resumindo-:1s o mais IJos:;ivel, pol~ tenb.o ·u.~ ;.,:crnlmm d_:1·e1t?s e 0~1·1gaçoes corr~pom:eu
muitas. - ··· tcs. m•~s n•~·• . s:10 n tonta 1!('st.tes d.1re: tos · e 

o nobre Dep11taclo pelo Rio rlc .faneli:o im· uh~i:;a.c;üe:i. ~ãodirc.ito~ e ob1:ig:i.çüc·s r~la>ivos, 
pugm>.n1lo o mc:u a.r;;nmentu <1:-. imp~t·t1~cn~ <:UJ;\ ;.;~l':i.nim c:-w. ll:'l. lei, _que as 1•••co
ci:~ ola disposic:lo flnal 1ln :\t~. 5\i ele• prt•J<'Cto llbl'CO .e p:-oie~c • .li. _lei. ,r:o1i.r, e que e :i fonte 
n:i. Joi pon:i.l .• fo.Il:u1du com a prolh:h·:1c:;:. que i ~os t111•c!tu!> e ol.mgac;:'.~s deco~"n'.1 t~s do:; 
lha e bnbitU1'.l, •!:~<e: l :1c : o~ hc1t1.::; (Jll CO:l~'<.>!lc;o<.'S, C tkis l!1lc1tOS·OU 

•O noiirc Doput:vlo peh Pnt-••byb:i nii.11 
ll.dmlttin. 110 11rojccto \' 111 dii<cu$<-iíu cu:1a>1t<> 
&l;:um el't.r:tnbo :i. lei n. 1:;1. ·~e l~.iu. ctn 
matcrl~ do c:i.~mwn:o.,.. 

Ha CUlRftJ\O 1le> S. E:c. O C<"·ncoita q uo n:i 11 
:l.dmiui e ru'lo t\<ltnl~tu n:, l<.'1 1~n:a l e" 1l;i 

1\ls.wlU~O do >:lneulo COll,ÍU:.!al cumn t•IT'cill< 
de peUA. setn <'8tar o tcrri•1:0 p:-.-par:i•!o na 
lei Clv1l Jl:U'll ;mt'ànl.lr :1!' wl.1~'tk·~ u•i i:i::i:lr""" 
rosultlUltrl •ie-llc institut<>. 

DlS'JO nuaisS. Ex.: 

•!eltct'-S e qU3~l d~llctol:I. 

:::i n. lei 11;iu 1:-s :·econhcc.•r e :;; r a.nt ir, $<'rão 
tn<'l"'J. fücu:d:ulc. tn:L>: n:lr• dircitC>!I <' 11br i;.":l(\i(!S 
jurhllcn~. que 1'<'• ~ C<.•l\\l ~rleram t:l('S qun1ulo 
l4'Ctn !\ \."<Jll~U;;t:~·:ãu ·ti:. lei - };Xl'lllj•I,,, .. pMri•1 
pu.!cr •! outros •:írcit; ~ 1lc flunil iu. são .JireltQS 
:LL~uto~. mn. ... l.o.!<!ln 1!.?\'Crc;; corrl'Spvnrlcntc~. 
~rqu" :i. lei 1>~ t•cc<mb~t 1! •IS..~·gura •. A í11· 
U\•U111i1.n1:il•> •lo •hunnú Ct\Us:L·'o p:·lo 1lclict'l ou 
11u:1.s1 .!dtcto.• ~ó tl!m !'urt"..i. d <? ohr·~r. p<>r· 
~11 ·! :~ lt-1 a l'l'o!'.>11hcr.f! ~ ~·~o~rn . :i cll'~-c,n·i~ 
t1;1•!0 1k ~u:i. rt:\lir.tÇ:i-1' pcl~ ~:i.o. qul', :i 
11:-urn.k~r :~ 1luutJ·i11:1. •la iliustrc tlcput.'ldo, 
•c:-1:\ l.!ont ... •in 1011to llc •lrro:to. quo.11·:0 n:\o 
li i'<lllÜ.O moio 1'.c to:-ntt 1!1l'ectivos tJS direitoi; e 
u!ir11 .. -:t\"Üt'.:$ . 

e O Sr. Trincl:i•lo, mn~istrnJo ·~·~ nl'.'!t:1V(!l 
~ber, C:4t:i. zomban•~CI de t1><lo:1 11C"<t.-i ;Ls.•\•m
blb. quo uios"lo l'.>rm:ulgs cm i-ci!.'l1c11111 jti · 
rldlc:\11 : poi1' s. 1-:x •• Q 1U11S!l'C 1"'~pM1 ·n~11tl• 
1la P11.rá.hyOO.. n;'iu ig:Jor~Lq!J(: M !Unte~ •lc o ~a. s~::::~:.:ni-:r.:.o Co::.r..~1.-Esw. doutrina 
diroito de onclc cm:1.1m.rn úbrl~;wvl'" e :,-a- cão ê orthol\•Xa. 
mnti:l.s. são de tr,i:i ordfl::s: p:-in:c :-.1 •lrdcm. 
n. lei civil, pena!. poliLiCiL uu a.J:uiaist:-J.ti\·a. () Si~. T1m;o,\D;;: - Porque não 7 O direito 
E:cem11lo~: a pr~cripcão. ;:u:· l:L~O dt! tempo 1:ào é sinà<• a f:u::uldade, a. pr~ro,,.atiV:L con
Bt'j3. do •;riroe. sl.!j:I. 1!:1. c•mtr.:\'Cllo,,:Uo: a pi«- ;;rac:at'.:i polu. lei. 
sumpçfio legal d:L com:n:il:M.o 1!c lx·ns n :i .\cc:•c;c ·:nou o illu~tro Depntntio pelo Rio 
falta de contracto u.:1t1·nup.·ial. Quer diz<:r de J :UH!iro. o Sr. i~7'ico Coelho. •1 1:c; o Co1ligo 
que obrig;lções e ;;ar:i.nti:•s dccorr·~m c.lir.:ct.1 Pcno.1 \lo GO\'t:r:i., Pro•·1sorío mno.-ou o crime 
e cxclu,.:iv;imcate da lei • .,. de t~nocinío e co::~mino a !!1c c1Tcitos ci vis D:l. 

« S~gnnda o:·tlcm : 1) cr0nt,aclo ou qwi.si c1.•n•lr. : 11 :1a~c.io; t:X!!l!tp!o.n perda co p:•tr io 
contr-..1cto. E.""Ct!mplo: o ~ontrac:o $11i !Jl;>u:.,.i.< p.iJer . · 
do c:isa1ncnto CÍ\ ' il . co:nnrehen.Jenrlu i:it(!r· Dabi;S. E:t . tira argumento p:i.ra. justi· 
c;:~es complexas, ist» é "tlns. p~rtes co:1tra- fic:u• :• d i:;su!ubHidad" <lo nncut.> innova<la. 
ctant<'S. mnriúo l' mulher, •l;L p:-ole d11 ca~:~!. nos e fl',•i tos t!:i. pe:ui. no pl'('jccto cm tti:;
lln. cornmun i.lnde :<oci;d "1 1olitic:.1. ,cmpuuh:uh .:u~"ão. Em primeiro lug:a·, de\·o tli;:e1• :i 
na::< ,z11r :i.nti:lS tia. f:i111ili:1 . » S. E~. qn~ ::. pe rda d.:> patr io poder e facto 

« Terceira : o d".licLt1 ou qu:1::;i •ldicto. l~x- reconhec:•Io n a !oi cl vil. f'Omo se vê no. Oni. 
cmplo : o COI.ligo Penal do Gov~rno Pro\·i~o- Li\·.:::. T it . !:!, § 4.", :uas, fóra dos casos da 
rio innovou o 11:1:odrno, e comminou 1:-Jfeitos le[ ci>il, :i. lei peM! não a. :põdc :i.pp! i~:lr, 
civi~ de concl1:mu~ção. a_ :>al.ie•'_: a percl:~do l1'l.· porque :i. ConstiLU1ç:io . qae e po:;te:-ior o.o 
trio podei· . O p1·0.1e~[O nao ~o~.1t<L uc ~v1u!ter10. I Ccd1go. vig·.mte, mi.o admit~e :i. perda ti~ di
ficando entemmlo que :L lei 71 ·:· ll. carece rc · r<: i 10~. siu'1o em <!uus casos. Em segmodo 10;. 
pri~il n corno ;i. supr~ma. n;,Ju:-m ont1·0 o~ 1 g:n· « lc.i ci.-il não. (iispõe sc;b!'e a d1ssoluç.iici 
conjuge~. :p~l:i l'Xtmeç:w 1!0 v111culo. Cl>ffiO .e ri:, ,·incuto, · r<:'gulnntlo ns seus ~fieitos· em. ·- · 
da mor:iliii<tde •'a li•.111i!ia.>- l'C$gu:.1l·do de di1·e1tos mgrauos qile es~e ful~to. · 

Sr. Presh'entá, l.:i. pcr;cito cq úi 1·oco .<.LJ il. v.~e ofü'::ta.L', co1n,:) :.1.-~ttbd tlc.: notar". 
lustre Deputudo o Sr_ Erico Coelho, qllando O'Sit- :s8nzEI•Er.T.o c~mul:A _ Neste argu-·. ·· 
M$igoala tre:> fontes de obrigações e gu. - memo y. 1;~x . tem 1·a%ã.o. 
1·anti3.s. clesculpc·mc S. Ex. · 

.As obrigaçõe~ t; dir r:itus correspondentes O Sr.. . .P1~f'.srn~NTB-,P~o ao nobr·e Depuf.oi.lo 
croa.na1~1 tla iei_, que a:; rcconl1ec~·c ~arante.

1 
que re;;tri nju. ·~ ~~3S o?~cr;·a-,:~es, porque .'\ 

· .- ·A· ·lei · e, }J01s. a fonte lfas-obr1g:i.çvcs c.:oruo hor :t prorogach . Jª csw. exced1d:1 eqt 10.m1.._ . 
dos clireitos. ~que elhs correspondem. nutos. · · ·. · . ·.' ·· · · · ... 
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.o Si,:Truxo;rnE ~ Ni:o chczud aindii. il.~ Y~nhotrrivr tfr\i,; nrnpeq113no cõntigcnfe ·· 
.. . .rneio:rlas cnn;;iilc1~1ç~s q11e preciso a i.luzir 1lc csfo1o.;-os p.\r:~ r.tzer c<rn1 quu ·os S1·,; • . de -

em dl~fe:>.i. de ·meu v oto. . · p11ta•los ;..'O\'ct•nistas :.onrnin ern c:onsidprar:~1o 
. o Sr.. PRE51DE:\TE-V. Ex. pole:;-ã rano.r ;~) :;:'lltfl'.I cousn. riuc :::e .(loYc fazei• om frn·or do 

-amanhã . ex't!1·ci lv. · 

o ~n.. =i-mi-:r•,\Di·:-ObNfor;o :i v_ E'.'<. 0 ·'··~-a -~ ·s1~: ~:ae1n::1:t<:_o ~~r~f.5 - A~ofa~o ; .~·1 ~ 
s~ntllr·mc, Hl~!>CnJcnJ.:> ;1.:1 minhns cousiilc- e~t.1. ~ 1.<.11 m111to uc:..iu .uto, p.1r.1. IMO u1:i;c1 
raçüe~: 'j>(•rquc roen:1hcN que não dc1·0 prc· 1 ~ac:·itca,1". 
tcrir coin u podido.!~ OI)~·.'\ pt•nro:..r.u;:io a. dis· O :Sr.. A~tortm Ftr.t:f.rr..\-O.>s:1cri1k!os por 
cu~io ,J(\ proj•Jcto di: lllC·1\'.li.v de (01•1;1is. . •l'l'J t·~al p:i.ss:11lo ~1 <'X•!rcito>. tl•!l'Ois •JllC :is· 

AitU:Lrr'o-1111~ p :u·:i ,:i:nrt' •l ia, urmL ,-,•i que I ~umiu a :11l11ii11 istra<;ã·> •lo pai:i: 11$r. !>-'. Pr11-
V. ~-mo iL~(·i:u''' • a 1w1! :1,·r:~ pJr;• con1·:,nimr 

1 
d'.mtc tl·J . :'lfor:1L•s •. sío cnor1111.+:1 o p\l·li.:-sc 

n•) dc::11! a\'oln111.iutv 1fa~S.í$ c.mside:·<l.;ut•ll cl 1 •l:1..:r •plli 111~:\llM'~ll". 
concluil-:i..~. · 1 ;\:' •:·''"''"~ mililarc., l•JCln sl•lt> con~t;ult~-

Pc~·' :te>s, IMuo; illnstrc;; cntl"st:•~. a ciucm llh'lll•i 1i.)•Ol';!':111i~a< la...: ••• 
~:,.T.Ul~o 1\ l:11:ir.1 cit:" :<li:\ nt.u:::çl<>. to;ln.• :i.s 1 o Si:. 'in:un;:1o1 :n <:..>~T.\ - P~·r~;;uiJ.is 
' ~tllp:l!l por_ lll.~ ter r11i,1;.:;vl •J ;;,Jr ta1:!0 1: :-.•,;'.ll\l. 
t<lmpo (•1t'7onpou: •lotl ,~ ~.or qinl.1ucrc:•p:','...~s1-1 . • 
que lhes pu·~t·>Sc 11wl<"-"t:1r, :dnóin 1?.;) lr.,·c. si !' :-1:. A:"'11:rn lõ1GrEt!u-•• • d•? sort••qno 
:is cmprt'~Ul'i, retiN-.'\S rodll~. (.lf••im b.:iii. :i. m~11·n·~~·a•1. •;1!•! to.lo~ Jnl;.":1.lll ucc~trln 110 
mui:o li~lll . Q df'Y1.for e t'.•llllpfi11lfhÚ1rJo.) 1•:cr:1·dto. t•.'l!l ,.1,)0 •l•»Cllt11d:1, tem ,,fclu !•r•'-

•· · _ _ . . . t.m•h t·~lf} • .. •''''•'rtto 1!.1 ~:·. Ul'. PrnJ~nlú 110 
F1e.'l. a. cl_:.~11~ :ul1~1fa pd:t. hora. 1 ~1";·;11!:'. , .. 11i0fo11"$.) .. .. 

_ 8EGt::\DA PARTE l),~ 01\.:.lE\l l.>O !Jl.i. O ~·~· :.tt:.t.1.? Ritr.o - \ 'amos a. l!emon-
1 :io:r.t\':H). 

E' :inuuocti1da. :i co:1ti:i1i;\çáo d:i. di!'Cll~O 1 O Si~. A~lt•l:1:1t . l<"11;n:11:.\ - A 1le1mm~tra• 
unic:L di) p:ir-ecer ll.::):? ;\ . e\" 1 ::;~;. soll:-c.;; ç!ic1 ... \", Ex. a !<.'rn em lc>! lu~ t!l'!·~::i netos 
einenJ:i. olT-.!re~i,\o. na. 2" Ji,:cu~siio d~ prvje- •lo :o;r. Prc;;id<!Ut~ d:i-. "\l1mhlic:1. ·fo~1:·:r.1ni
cto n. 32, deste n.HnO, flUe th::1 as 1ori;:~ Jc :::a:Hlo :1~ ~"~ola.-; rmlit:tr•!S cons tanlementu. 
terr:i. paro 11ex~rcicío1.fo l:S~:l. 1 O SI!. :\lt~r.r.o R1'Go - Qua~ :1~to.; ·~ 

· ~ • • O S1t ,L\1orm1 f 1cumR.'- - F: n:; 1lc>0rg:i• 
... O !!!'ir. ~t·C'~H~<~a Lc-Tetn a p:ir::.na l ni .... a~li<!s. nii4) \'°'lera sct· lc't":v.l:1s :~ cont-l tlc 

o Sr. Arnorun f:;;ac1r-.i.. • l ·!~at!n·•~ olc a lnmnos, porqne ~ll:is l'iio con-
.... . _ ~· _ . S-'qm:ncias de pro,·oc;1r:•Jcs proposila h ncntc 

O ~r .. :~mor:~n ::l.· •.:n~u·:~ f, •il:1:< pl•r :1;;-cutes 1.fo Gi1t:f<l •lo l'o(k:!' E~e· 
S1'. Presí · lent~, :::into p!'Ofumhunc•nt·~ estai· cufü·CJ. · 
em de;:i.cco:·d..i com a. il!u:;tr~lua Commi~;;"io o Sit. ~.lEtl.O REGO_ Yamos aos fado;:. 
de ~lilrinln. e Gucrr.'.l. que deu p:1.rcct•r ~ob:·e 
a emendu. apresenoa.:i~~ pelo :S!'. 1Jep1n .. ~•!o O S1t. .\~.:1..11:m F1Gtll::ll'~\-O:; fac los ahi estão 
J3:irbos'.l Lim:L. digno :·11prescntantc tlü t-'e:·· P<lt..:nl•!.S. 
n::i.mlJuco, :i.ugment:i.ado <le ! .2•JO p:i.r~l. :~.000 o S1: . i\lEr.r.o R 1·:1~n-Q11cril-o:; aqni cnun-
o numero d~ alum1ws. •J~s o:cr1las. nnlltares. I ciai!o~ pdos Sr~ . l.JC[lltt:v.los. 

Parecei que u Cocni:uss:LO ria.:> qu1z dar-s-;: :io 

1 

~ .. . . . 
tl-aba.lbo de exo.1Llim1.r o que do) real cxbtc .no , O ~i:_. ~l.~~-1. l'. 1 ~ 1• 1•:;~ ::1~~.\-A 11r1m·:u ::i. t! 1~· 
exercito, relativo uo a.~~uin;it•~ em qucstã.o. solm .. w il;.i. E,c1Jl,1 .\rrlit.u •· · 
pa.ra. então elaoor:lr seu pa!'ecer <k m:i.11t·il·a. O Si~. :,Jf.Lt.o Rt'!Go- :'\ii.o honv~ dissolw;ão . 

. __ .. ~ merecer" e!le po:irleros.,, cons~~~~a·.~'to. c~?.s j ·? S i1. • .-\;\lllr:rn F"IGuF:m.A- .•. :i. .Jo;·::i. (lo 

C
11lustdrcspSroil. repr;oon t..'l.n!.CS ct;,i. .:\a•.-ao uc,;a bai xas ihvfo:; lura ·d;~ lei, a almunos. 

a.sa. o ar ameu.o. · · 
Von l er · ;\ <:•incJu~ão do injusto pai·cccr úá . <'! S1: . MEl,t.O r:.r:; c:~-['eço l iceu\'~ ['<L~'<l: COI'· 

commi<-são : · · t•tgn· a p:\\;wl'n ; ü si·. Depllt:ufo u nu l1ta.1· e 
.. ' . _ . _ ido porfo t.li z~t· baixa; tleve rlir.'r tlc5lig:i.-

- « ..... ô rle p<ircci:r qn~ a omcnlia. ni"i.o Sl'ja. mente. 
·::tppro~·:i.ih: por _i~ju.sta, em . d~prnpo1•ção) o SR. Cor;r,r;o CI:\TIU. - O govet•no clen 
com o DOS>? exe~c1 'º· e cc111tra:1a ."º; ~10Li1·c;; 1 bt\i.'\::t n 1:i;ti:> de 200 a!1rnmo; • . ' 
e elcvad'>::: 10tu!lvs 1!:1.quo?tl<t 1nst1tniç:i.o •. . » S · F ( l z 

. ·_ _ · 1) r::.. A't:Qt~tM 1 1r;t:Eti.~t\. tio lan( a-~e 1iar r;, 
Os oradoras qae ~~ ·occ11p.'1.r.1m cl ~st e :is- o .--;,. . n,·1,wado Bletlo R.:qo) - _.\. rnat. :ili! t!e 

sump~o . Jc1ncnstr:\r;un pe1·foit;llUé!Ut? '1UC J~ ii.o 1 \'.· Ex_ r.le .. 1lelendor o i'~O\'Cl'WJ .. e !:1.! .<JlW 
tem tumfami:wtc este p:ire<::~r, (!Ue .~ elle 111 · I c11c3·a :l poow .de .ucg-<W fados qtte c3tu.o ua 
E1;ste:!:avel. .. · . .. . . ·· · cousr,leuei:.t publica ... · · . . .. 
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St::SSÃO EM 28 t>J~ .l'ULUO " DE 1897 6H 

o sn. Mm.r.:.o REao-Sou incapaZ-disto. 
O St~.- A:1cocu~1 Frnur-:uc\ ""'.'"·.. qnc estitv 

na~ ordens tlo tli,. du comrn:u1rlo do corpo do 
ulnmnos d;i E~cola .\lilit;ir desta E·.1.pitii.I. 

P;u·e~-rnCJ que r, Ex. niio C.'l:it;il'iL que so 
tiro por cet•tiolão o que consb\ a N~poito cbs 
haixa:s do~ allt!:rnos pam prov;n· qae uão .. ~. 
tou fazendo alle~ões inCu111larlas. cTn)· 
can•-sc muicos cipa,-l<1$ entra os Sr~. Mello 
B.cgo, Timotlu:o da Co~ra e Fre<lcrir;Q Bo;-yc> .) 

Digamos a ''enl:ufo, n.s pt"r<1C'f:'\1io:líC':> n~s 
nl um11os leem l"-Or orii.:-1•m o f.ictn rle.._t,•s ~m'' 
dt\t'cm vi\·ns ::i.o Dr. Pru·lcnt~ tio Momu•, 
qtunirlo \'ictori:un :~ hOlll\!llS eminentes do 
Urnzll. · 

o Sn.. MELLO REG0-Iaíri.g-ino.1•ios; 
OSR; A~101:Dr F'rcmEu.1..1.- ••. de persegui

ções í~ Escohi Militll.r de Rio, :i.cto;; q_ue l'eper· 
cutom aa.s outra.3 es<'.olM milita'C'es, o que 
t~macontecido e que il.-Ín3trueçio, neccss:i.ria 
ao e.-.,:orcito, tem sí1lo pretru:hla.. 

V. E~. (-clllta<1do-sc pcfra -0 S1·. llltllo Rego) 
lt:i. de natut':\lmente tlizer que estou decla· 
rimmlo. m:i.s nã.o é assim. 

o SR. MELLO RECO-Eu niio digo isto. 
O 5i11. GE~INtANO Btt.\.ZIL-Os atumnos são 

011 unicos culp:~lo~. porquo andam a. ra.zer 
bn.rulhos por ahi. Pra>·!.:$.) 

O SR.. HK.'\RIQt:E V>.tLA.DARES-0 G.,verno 
titCJ ti'rw llâl':' eom o;; 11.!umnos, quiLI a. .rar.ii<> 
porque niio llpplkou penns MS olllci:i.csq_ue 
<te Crua udos ino.ncmram uns t.elegmmmu p:i.ra. 
:~qui 1 (.·lp•IH~~.) 

o lllustro !'t'prest>n!:rnt<: tJ,: :llntto i:rcs.~ 
qno :ip:Lrtci:\ l\!11h:1 n. lionr!a1!.1 ,1., m<\litrar-mc 
quand1•J•1l1-"llr op1111rturw, qu.J 1'vi o motim 
liério 11uu lún111 o Go\"•Jrllo :i db:'<ll \'cr ;1 l~s
cvl:~ Milll:'lt', O S1t. Pm:smE..,,TF.-.Utan-:~10? Quem tem 

U~f Sii. l)P.:rcT.\loO-rJnnl :t H cm ')U(I ~'' ~ pa.ltw1-.~ ó o ::ir. Amorim Figu<lirn.. 
bil.'i1.'0tl p:ira olar IJ,·\ixa 1\ c:o:;C's al111111to.:>.c qu:il 
0 cQllii,"O que ~tal>elt.>t:e ostn penn. ! O S1~. ,\;\fOIU:lor F1oc1tm.\ (c~llandrN.: 11nr11 o 

S1· • .llr:lln l{.:91>)-Nào sou como \'. Ex. •.. que 
O :o;i:. l!F.~ru...,tit: V,\LL.\1:1.\Rtt~~l·'oL um:• nc:i. 1.:i.ng3.do co:n os :ipartc.s. multo embora. 

lllc~llol:i1lo ! Qu<'111 n:io s:1I~: c111np1·ir :i. lei elles 111e d••s,•iem do :is3umptó de que e:>tt'j:r. 
n~ I"i•f(' o:o:i;:lr 'IM outrni; c:umpr:1u1 "~~(' tmt;mdo. 
dcvl)r. . • . Desejo on\"ir 0:; a.partes de Y. Ei. p:.ra. 

o si:. Awm1:11 1-·1oc1:titA-Sr. Prcsitlcnt" l. nl'fontrw-mo. rn;lS . inf<!füiment<l apn.rtes e 
n 11ltinm <li!i:;Ol:i~:1u d:L ~~~•l:t d1.> Ido, für.lo :neo;1~0 <lbcur:<vs •fo V. Ex., •le nada rnetccm 
que !'epercut1u n:is out~ cs1,o!:is mHítares. <;er-~·r{f/)_ • . • _ 
li.li uma nota harmonio~;i. no concerto de per- \. E.1:., q uo :POl·t~nce a Comm1ssa.o de ~!:i.-
scguiç[ics ao exerdto. i·inh:i. e Guerra~ que e soldado. me p:i.r~~c 

O 
• '.\' . . ,.. t •;11e :mr.es 1lc .;;;u:1~cri"xe:· o p:i.reeel", co11r.rar10 
Si~. • .~.t.Lo l~i·Go u.i um apare. a cmc:1•1a do Sr. Depur.:1;10 Barbosa Lima. 

O $1:. A:.rC>l~DI Fwu~:11:A-V. Ex:. e outro~ <lt•vi~ ter con-ulta,lo o ,th;L·,11,,ch. ,1lilit111· par:L 
rope~m que w alum11os se inrnlll'l'•linal'am ~ '>er o que ê que -po:· h existe com rel:içã.o a. 
Senhores, os ri.Ju:nnos d'LS C?scolas milit:i.1·c$. iii.o im.,01·~11n.e a."sumpto. 
oQkiaes e pl'a~a~. s:io discipli11a•to:>. Sil.bem Si o nobre Deputado por :\fatto Gro..c;.;{1_~~ 
respeít:~r os ~cus superiores. S.'l.bem re~r cm dol' M t.·n.ualho •h1 correr a v1~ta. polfl ilir.o al
arm'1s pela cau~;.1. republic..-in~; são b1·ios~:;. mn.n?.ch rio cor!'ente anno, csto1t ce!"t.o. ha de 
e por isso rne~mo roi difilcil u el!es. rcpu!Jli· mnrl.itlc::.r o :;cu mütlo C:o pens:i.r. hn. <ln d:i.r 
c:i.nos e :1oldados. ~e verem .,.ictim:i.s de sus· sem ..,.oto cm lil.vor 1!:1. ('l11Cn1la do Si•. Depn
peita.s injustas por parte do Go1·eruo, a poui:o tntlo Brirhos~. Limo.. 
de.setllrn rlcsal'mados. Sr_ P1·c.sidcntc. pelo Atmcmach Jlili:ar vcri · 

Os alumnos niio _fü:erou1 miliS do que Je. rica.-se '1 ue nu. a:·m.'1. de ioliunaria só ·~xiste 
vania.1· um prote~to, emhor;i. com sacrificios, um alf·r es que tem o curso ue in·ma. para sct' 
coata1· a pl'O\'OCaçii.o c:-irninoSfl. do GovernoJ. promovido ao posto 11e tenente: na. de ca.vat-
(Apoiwlot .) !ari:i. ta.mbem só existe um e e -preciso notar 

o SR.. MELLO REGO-Venham os factos. que esfos alferes <i1nrb. nio for<1.hl :prDJnovitlos 

O Sa. A:.rn:e.m FIOUEH'.A-Nã.o e necessarlo 
citar factos, porque jii. se os tem citado muitas 
vezes e \'.Ex. nito os_ tem querido compre~ 
llender. • -

porque esti:-eram na_re•-olta. . - . .-
N5.o ·o poo.em sei· arnd.:'l em -vn·tude de lei, 

pois va.g-as nã~1 faltam. . . _ 
· Na a:rmtt de a:rtilharia., wmos apenas tres 

officiMs halJilit:J.d.os com· c11r::o da arm:i. á 
O Sa. I-It::Nll.rcwFl 'hLL,\.D,\RES -Nó$ enca.- promoçã.o ao po~to de tenente. . 

ra.rno,; o~ factos cotriõ elles são.; o illustre- Dado eote lii:ei ro golpe de >ist.i pdo ~1lma
rli!p1·e~en ta.a te de M:i.tto Gro;;~o encara.o;; pela nach 3Iil-ilm-, creio que o Ex:rn, Sr. general. 
fôt'.roa que lhe convem. . - expcrím0mado como é.... - . . 
- o si.~~)IOR.l.'1 Ftc,u&m.\.-';1e sorte qüi com o Sr.. ').[1ú~i.6Rr.::ç,o-::Sâ:ii;;oúQ:ipe!·h1e.nb.dO. 
esses actos · suc~essivos.... cm couaa._ algum:i. · 

Cnm:\r~ V. Iil SI 
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642 A...'ll'NAES DA CAi\fARA 

-O Sr.-. A:\tonm F1GUEm,\ - ..• sa~dor •'e ri··~ do exercito, demoi~ndo · :i:> prom0<;ües. 
·quanto ê nece!;.u·ia. il. instrucção no exercito. · n~ "já-·p••:· <:'ll<'s, m;i.s -por su~~ f:L111Hi;l.-:. ·· 
não · obst:mtc · ter suL;cripto o· parcc•~r c;n · H:t po1:cos di~s · th:1ec(?.•t o aH'cm~s A!Ton~o 
questão. ha de modificar o seu. m ari•l õie pen- clf• Sil..-:.,_ Rei:;m1.t1cl, que t iu !1;i. úireito ú. pro-
sai· e pro~râ. n 'emenda. o :t poio 1nerecido; · i:lO\'õiO. . . 

Si s. Ex. continuar pertinaz, vot.uudo con· o .. ixou vi ü.-a. e filhôs pre.fudic.idos no in
tra. O augmonto do numero do nlumnos, ~ígnitfrant~ mcio·,.OhlO a qnc t('+'lll dl?IÜIO, 
oppor·se·b:I. á. instrue~ão, tão nccci;~aria tLC 1~:111 Canudos. liatendo-se pela .ll',•publie.'l, 
exercit.o. ai;;ua,; olliciacs j :\. li..•rnrn morto.-; t! outros, . 

o si.: MEt.LO REvo:-Muito obrirr:\•1(1. ÚUt>ltt ~\be •111:into:-. :scrtw aintla. victituns tle 
,.. ta.m1mha infül idd:~lc. o si~. H~lUQt:E \"AT.L.\D,\l:li:S-Er:I. o .::t::o 

de lembrar a V. E:t. (r••/çri11tfo-st: i..:o .s.·. 
.. it.:llo P..cg<1) :iquelln cxpi:isi,.iio r,uo Y. Ex. 
a.qni leu, pl'\ldui:lda pelo Dr. Ec11j:unin Coo
$tl\nt. quando ~p~nt.ou o deçrcto 11. 3!~ à 
:i.ssigflàtUl'a do ChC?rl! •lo Governo t>r.:i\'ISOrtu. 
Ahl cmC(!ntlii. V. Ex.· arirumoutos ·1~0 ~-·~· ---
.ro.zcm pcrí.:lwnen~t!. (ll.1 01m·<1! ,,,,.,r:rq 

~lui:os de~.~,. ofllcin<>s tccm •'.ir-·iw ;'t pr.'1-
mui;.ão. e lm ttlnil lei r1uc m11.n1fa qu•• ello. :St-.ia. 
ti~it:l :ll't:i111 'l UtJ a. ''<tt,.':l :';(•j:l co11hcc1üu u:lt-
4.'iahn .. ute. · 

O 1-:xm. !'-ir. ~.Iinistro do. f i U<'l'r:t m'io 
.:umrii·~ (•.1;.<;:\ lci. f»'' ·.iuJie111:J11 ~1':l''crncnt .. 
i tll('rt.'~~ . '.~ ··l:lS t'.1milta~ •!!lil r.1Jlci111>:; 1!•1 Ntr.r· 

O Srt. A>mr.r:i.z Ftomm:.\-Tenh~ pnci~ncin: o $tt. llr::•.-1;~Qt.:1: Y.-.t.r .. \ 11Au:,:-rnrtc{) l'fUc 
por um lado s. Ex. conl1ccc n n·~-c.~~11la 1J ... c."it ;.:-11:1r•l:ul<l•> ;t'; \·:~:.";l.S para 0111.11bro, 
~ jwtl~'t. •a S. Ex .• rlc ou:;mcnt<:r :t 'IUnnd ... 1~ ollt· ' :i.1·~ que csth•or:lm n:i. "'"~·oltit. 

· fnstrucção DO cxcrciío; por •mtro.~. Ex. \'t' f\'\°i'l'tcl'lll11 :~ acti\'lihldc. 
olll~ e prncns de pret. pediu•lo llU<' :ie lh~f' o ~tt. ~h:r r.o R~·eo-A-.~·i.ruro :a. V. Ex. 

_ 1\ü instruCf\âo: tunh.1. p:l.Ciênc:n, 11\llS acomp:i.· •JUt: h;t. j:L at;:nma t."IJUS:I. cm t-chi.-;;\ü à:J prv-
. nbe nesta quest.io. · · . _ . . tu tr('Üell dos ulllci:;..~. 

Tambcm. si 11ii.o o fizer, '! questuo 1!0 lll>lll' 
.tempo; a in:,;trucção :re1•:.. dada uo e=-crcíto. O :o;i; • ,\~roin~• r'rr.1• ~;11: .\-Vo•i u:oou· d~ 
muito embora nesta C&sa ~e a.1ir1.::;cntcm f'rau(!Ul!Z:i.. N:io IJ('\:O ao Sr •. .\li11ism1 rl:i. 

1 •iuerra que .~umpr:.i. a lei. Jl'-•rque ell~ não :i. 
pareceres testa ordem, cumpri.'; e uiio o. cnmpra, porque niio que:-• .. 

O SR. i\b:u..o Rego-Então nó::, tla Cum!lli!I· :-ii1•.• cumprir a lei. prejud1ciu:du c\ireir.os 
:!ão, não 11uore:nos a -instrucçiio no exere1to? :v!qcirid0$. e um processo r!e rlcscMdilo con-

0 SR. A.'11'1ltÍlt FIGUElR.\_:E. o que·· se pô•lc ir~l a no.•~a bella. m:;titu1çÜ1) rcpulilic:ana, pela 
concluir. Por um la-to, niio querom o au· CjWtl s. Ex. não morre <le amores. 
gmento, a.liá.s necessa.rio. <lo numero tle O Sn. :'.1Er.i.o RE<lu-lsso ê decmma~'ão. 
alumnos; por cut:ro. che:,,ra.m a <fü.er. no o Sn • . \~1orm1 F1Gvi::mA-Declamar;ão será. 
pa.reoer, que augmcnfar o numero <lo estu- par·a qul.!m nãu :.tt<!D<kr que o actUal Sr. !Ili· 
rlantes e medida. e . - · contr:~ria. aos nobres e ni~tro da. Guerra , de:;dc o tl'mpo em que ruí 
ele><idos intuitos.·.> dns clo.ss-~ miliCt.rei; . :t.jud:mLe-::,..,.ncr.1.I. ~e111prc se <f~lko11 a umu. 

Isto ó irrisorio. (Trl)o 1>1i·S<' rfi-o.,rsos "'T"-""1
' "' Í<'ITcnh:i. p cr ;c;.p1iç'in aos milir;u·es repnbli

e111re o~ Srs. 1ilcllo· Re.qo, Ti111ollieo d 11 Co.<Ca c;ino!! maio; intran~igcntcs . 
e Frcdel'ico Borqc.~ e o Si·. P;·e~idcr.tc ,·e· Não sera dc-cl <rmn~:i.o p:m1. 'lW' Tíl ~<:' compe-
cfoma attenç<io, f'a:;endo soai· o iympaíio.) netrar do quo pr.rli.:o;; d r: informn.cõc8 :q)l'C- · 

Vou ·agora. ·passar a outro :issurnpto, que sentados nésta. · Cas:i. pela opposi<-ii.o uiio são 
de certo não desagradara t.a.nto como o pri- a.ttcndidos, 1>orquc a maio1·i~ ;.:oYernista salie 
meiro ao nobre Deputado por i\Iatto Grosso. quanto o actua.l Governo est:i. cornpromettido 

O SR~ MELLo· R.EGo-Não desa,,OTadou. cm ai:tos illegaes. ~ .. 
·,O · SR. A;-iioRIM FIGUEIRA-Já. tenho con- O SR.. "MEUO REoo-Vamos aos factos. 
'Vic'iiio deque -S. Ex. ha de mor1ifi~r o se11 O SR. A)!ORl:U FIGt;l':lRA - Quaes füctos, 

.modo .. de pensar em relaç:io á emenda cm V. Ex. não. os :i.ttende. E por agura basta 
... questão . . porque e evidente que o exel'cito ~ste: o Sr. Ministro, não faz~ntlo a~. pr,.m0:- . 

preciSa. de~ il,lferes que tenirn~ ·o ·cur.:;o di! çlíes, :.lém - de :prejudicar aos jn;:.ercssa.dos~ · 
SU(l.5 armo.s, pa.ra serem prornondosaos po;; les desrespeita a. lei . · · 
ímmediatos. . Faço agora um apello ao nobre Deputado 
. Não. se comprehenM exercito sem · i_ns- por .Matto Grosso: Si s. Ex. ainva ten1 amo!' 

truc<iâO. . . . á classe a que pertence e si o prest igio de 
Pois bem~ agor;:i. é uí:li :i_jéfücio q_ileiá\;u ao S. Ex. ·vale a.lguma. cous:i pel~nte O Sr, Mi

·.-.' mustFe aefensar:do sr; ~1iubtro : •Ja Guc:r:r~; ·_nlsno da G:ueri:~, peça _ a elle_ qu~ cumpr:i. a ;,· 
e rião. le~e .. istô .·a iiiáL PeÇ:i S. Ex. a0, S1< lei; promovendo os otliciaes que teem clireit~, .. 
t.-Iinistro que nij.o prejúdique -tii.nto _uos;,o'ffi- a. prom:oçõ~. · .. · · · · · : .• 

. . · . 
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SESSÃO EM 28 DÉ ~ JULHO DE 189i. 
.. .... . .... . .. , ............ . 

. As vagas ahi estão, n·ada. nú1is desejn.mos·1 moclo o direito deSta s~ilhora, que embora, ' 
slnãc que.o Sr, Ministro cumpra ;i. lei. .. n~o _seja. praxe que os preside?tes d~ com· 

O SR. PRE$lD&.•TE-:Previuoa y. Ex. que i missoes d.~em, ~arecor, avoque1-o_ a. mu~ e o 
a. bom está finda. - : parece~. ~:i. e~t,i lavra.do, como dl!IS.e boJe ao 

... · . ·meu distmcto collega.o Sr. Ca.logerns. acres-
~ SR.. A:\IOR!M F1~TJE:IRA-'qou por con- centandoa.ind:i.. que o trari:i amanhã, quinta.· 

clc:1d:i.s as eons1dero.çoes que tmha n. fazer. feim dia. do l-eunião d:i. Commissão 
(O oradoi- ti ct1m1irimentado iior muitos Si-s. os e L E' t . . 
D~p11ÇaU0$). ll. -~ OGRIUS- e:xa.c o. 

O Sn. SErt7.EDELLO Coruth-0 que pedo n 
YÍUY&. nesta. petição 'l O Sr. Scrzcdcllo Corrfü1-

l'C1;0 ;i. pal:wr:i. pela ordem. 
O Sn. Pn~w&.,7E - Tem a p:1!:1.n'll. o Sr. 

Sorr.cdollo corrén.. 

O S••. 8e1-1.e<lci1lo Corrên (pela 
'lr•lcmi vem tcabcr jla. lli.~ quo n.nila.mcnto 
tev·~ utnn. pC!litlfo d:t. \'iu,·:1. •lo bmvo coronel 
Ti.in,.rrndo. pcdimlr>:l rcl1.Wnl,'iio Ú:\ qu:tntil~ 
do 11 ua era do11l!dor o l!CU . flntMlü 1n11.rldo 1~ 
Faiendu. ~:!.Clonai. 

Jo':IJ'.enilo coDSld~ilC."i :i. respeito. o orndor 
cou~uro. o Sr. Minlit,ro ela Gullrm 110r :er 
feito c:u')tO :UJuelln. viuvn. da. qu11.ntí;1. quú o 
llOU li'llt'<':i<Jo mnrld<> ~m p:iru. desp._!ms 
ur1t<:nlés do ~11 bntalhâu n.llm · du mu.rcbar 
001Ít\'ll os inimigo;i drt. Patria. 

O oro.dor i11digna.-11e por tei-. •lo 1lizcr qu~ 
um SO!.l!1•lO, o Sr. Minii1tr0 clu. Guc-rr~ •• tcnh:i. 
;~im proce• litlo contra vutro soldaJo, o br:i. vo 
e lteroi ... "O ooro11el Ta.m:i.rin<lo, que morreu 
no cumprimento <lo seu d•·\·er, le;r.i.ndo n.pc
nas :i. sua. familia a pobrez.i. m:tis llocrndn. 1) 

nome m:i.ís puro e a Iembrauç:~ mais glo
riosa. 

O Sr... CA.LOOERAs-:\ffirmo ao nobre Depu-
1.'l.llo que ha em andamento um projecto de 
lei. do quo sou um do~ si:;natarius. rc;.:u
la.ntl<• .;:e uori <nmeu te 11 ;•s~u m pto e providcn
ci~n1!0 co1n justiça. sobre tn.es casos. 

O Stt. Sr-:P.zF!DELLô Connil~ 1leclnl'FL·$~ sa· 
ti:;Jeito com as clccl:J.rnçücs do >:cm nobre col
lcga !lüpttt:ido por Minn.s GaraP.s, m::i.s ~em
!JI'C deixando o seu protesto •lc magu:i. e de 
energia contra o procediml!nto rlo Sr. :Mi-
nistro da Guer1-a. (Mwi10 bem.) · 

O Sn.. NE1v.\.-PO.lc perdü.o ou dispensa. do 
]>ligamento de quatroconto~ ceincoenta. e t11.n· 
tos mil réii;. 

O parecer jt\. est! L'l.vr:ido l' concluo por 
um proJecto ra. vom vel n. e..-. just;I. prc
tonçiio; o ou nilo poikri:i. ilt!l:mr do ncqulC$:(lr 
:w ptl<lid11 •la vim11r 1fo br:wo miliw. que 
•lcixou um nome bonl'0$0 nas paglnu dlL 
hti;torin.rla gaerr:ido Pa.r:igun.y,oquo morrou 
iam doíct111. •la~ i!lititul~ies da l~puhllc:t. o @. 
orJem, no palz e prlncip."Llmente do meu Eil
tiul.o c:i.t&l. de que ot'lL dignu Olho. 

Vé v. Ex. que nito podhL doíxa.r de. em· 
110ra. cont:-ariando . o meu pro~ito. tmblr li. 
tribuna p:lML-affirmar q11e o pn.rec:er estã. 
I:wr.ulo e 11110 l\1Danbii., dia ela rounião da 
Commis;ão, ~r-:.. aprescntt.do ; ~recerque 
~tou cc1·r.o terâ. :1.pprovação unanime da. 
Commissüo o J.a. Casa, porq11e é de tod:i. 
justiça~ · 

Sou elos quo entendem que ha. excepções 
que se dc\·em fazer; e quando·nii.o fosse 1\e 
justiça e~mi.pretençiio, era. de equidade o que 
a diJ.:"aa. V"iuva do distincto patriota. requereu 
e qnejulgo que tem pleno direito. 

U~l Si.. Dt:rtJT,\Do-0 caso e do meio de 
rnzer jn~tic;l, porque~ dinheiro foi r1ailo p:i.ra. 
as drspc.•z:i.s clü gu':lrra. 

o ~1:. Nt:t'l'A-Estou dizendo <iue qua.nuo 
nã~) rossc ele ju~ti~-a. seria. rle equidade. In
sisto cm dizer r1uo entendo 11ue d1We lm>er 
cxccpções. 

L>e~~o desculpa ü. casa 11elo tempo que 
roubei-lhe p:wa mostr(l.r que nunca negaria. 
o direito a quem quer que fosse, e quanto 
mais ii.quella que tem o nome de um bravo 

o Si·. Neiva (para mlla explicação militar que morreu. combatendo pela causa 
vessoal)-Sr. Presidente, como vê v. Ex. da civilisaçii:o.na. defesa do paiz e da ·terrn· 
e a Casa, são :passados mezes sem que tenha que tanto amo; 
dito uma. palavra neste parlamento, oncle Õ SR. CoELHo Cri'l°'l'RA.:.:..Muito bem. 
tantas vezes fü.lleiDOs annos antel'iores. O SR. SERZEDELLo CORRÊA-Eu. niio sabia 

o sR. BELISA.Rio SouH-E ~emnre cci1ri.: que o papel estava nas mãos de Y. Ex .. 
muito brilhantismo. · .· · · ·· ~ · · O Sli. NErú,:.....Crciio pcrfcitD.mcnte; 

.. O. Srt. NEIVA-Muito obrigado. Pedl. po-. Tem· concluido . . (Muito , bem. ;· muito bem,) 
·rém,. a palavra, a.gore., ·para. da.r uma. ex- · · · 
piicação pessoal.· · ·. O S1·. Ta-V-areis de LyJ.~a (co:ntii~ 

O .. requerimento d12 . viu:va, do co'l'onel .dado pelo Sr. Pres;ae .... :e.p«ra .. seriir ... dei•, se· 
.Tamarindo veio a Commissão de Fazenda e cretario na m<.wmcia ifo:r S >·s. s~cretarios) pro~ , 

.·: :;·acbei-o de tal importando., ·recouheci de tal cede ã. Ieitura. do seguinte·.··· . . -
" .• 
~ . . ... ·. 
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EXPEDIENTE . qÚe moriê~· no seu posto dEi"i1on..--a, legando 
. . · o.o ·íuturo ulli.exemµlo fecundo de civisrao ·e · 

Officio· . de va.lúr, e que. envolto na mortalha dos 
-e •• • • ... - ber ôes, no p;i..:tlhão con~tell:ulo da Pn.tri:i, 

Do.~pn1stl'>r10 d:i. Industria., 'V10.9":0 e Ob~I fot sepultado lã.. nas terras longinquas, in
Pu?hcas, de 24 do .c~~ente, envio.ndo a , e- hospitn.s e deserbs do SC!l'tâo da Babia. . 
gu1~te A b:rncnda rio-irronuense do sul desigsou-

• . me p:Lra ser, nesta OCC3Sião. o interprete de 
lIE:"Si\GDt scns i;entim~ntos. solicitando •ln C:1.maro dos 

Senborot1 Membros do ConçesM Na.cion4L 
.. -Tendo em con:;irferaçüo o. que ponderou o 

Ministro da.Indusr.ria.. \'i~iio e Obrn.s Publl". 
cais. na. ~xposlçüoju11ta, sobre & necc.'llidude 
d:i concessiio 1\0 credi~ supplement.'\.Te'I e ox-

. t.mord.ln4rios na importa1i.:i11d~2i .403:.?64$:!03 
ás 41h·cMI.! vorba6 ilo ol"Çllmcmto <l~ exerct
cios do 1896 e ISSJi. cont1untc:s d:i. rei~ &n· 
nexa.. ~11110 1L bC1nni. da l!Ubmencr o 11ssu:npto 
ao v0S80~nhochnento .. ndnl Je . qua \'OS Ji. 
gnels do ra.ilOh'er a tAI rc.;pelto. 

caplU\1 Fodercl. 24 de Julho de. 1m.
. Prwlt:Hlt J. dt Jtorac1 .IJGrro,. -PrcslJonto da 

.• Republlc:& • .,;,;,.A' Commft.são de Ol'\'llmcnto. 

ltequorlinon tos: 
Do Luiz Rodrigues Nnnl!S. }>e<líntlo quo n 

· sua. . apoeent\dorfa S<'JlL · con11idcroda rom. os 
. "C"encimentos flevldos :tm membros •lo nnt.i~o 
. tribunl\l do. rel1çüo de CUy:ibl.-A' Com:nis· 
· .são de Fnxenda. 

De Joiio. Monteiro de Car•albo. reclamando 
contra o modo porque foi· apC':;entndo. eomo 
empregado de fazenda .-A' me:Sm:i. Comml~· 
.são. 

De Euclides Ribeiro de Sa.lles. pedindo pri· 
:vilegio por· .JO annos Pí\l':l. explorar e la vra.r 
areía.s n:1s mo.rinha.s situadas nas com:trc.'l.S 
de Aleobaçn ·o outras; no Estado u1L Bahia. 

· medi11ntE1 as bns~s que o!rerecc.-A' Coromis· 
!Ião tle :Fazenda. e Industria. 

Oo11ut3dos um pleito •lu homenagem li. me
moria incsqucch·t-1 do brn7.i!eiro illustro, do 
republicn~o ardoroso e do soldado \-alento 
que. ainda 1iiW ha. muito,· c:1.hiu l:i., n:is 
temi.."Ç cn~n;.mc:ii:.-vJ:is tfo iiet'tão hnbiMo, 
Vl\md•l }>el:UI b:ilas dos j:lgttncos. d~~ vis 
in!ltrumeutoll do monnrchi~mo perndo, co
V!lrde e trali;oeiro. (Ap11j,11foit • .lf1•itobc111.) 

S6 a::or&. nós. rlo-gn\odon~. vlma5 eum• 
pri1· c,.te dO\'Cr 5:lg!'ll<lo. pc.>rque 1>.v:r. fazei-o 
<Jt)lno t00:1 ~ fOltlDDhlo.dc. ~1Md:iVMnos a 
,.lcttiri:i eornplot:L e llcl!nitlvn ilas ro~ re
publiettn1111. upera.vainos. 11ue :co qucbrn..~ 
~~ cueantamcnto, quo ee rompesse pa.r:r. 
sempre o lmpenctra\'CI mydtcrlo que envolve 
os a.can~imcnt.:J' d:L B&hi:.1.~ os qu:u-s tortti· 
ram do um modo :ingu.stioi:o e plingentlsslmo 
o cornç;1o brnili<-1ru. (Jlilico bcna. ) . 
· :'-l:li o i!i:L des.•::1::1.lm<'J:i.da vicr.ori:i. não o.st.í. 

pe!rto. e • .ao contmrio. diz-nos o Diario Qffi· 
cial do boje que nov:is forças, novos h:i.t:i.· 
!hões, mnrch:im pnr:i. o mmp.>d:L Juet:t. j:i tão 
ensopo.no do !5:1.ngue, t.'\o cspa.p~a.do de cad:i.
veres de eutes que.rido~ e idolatrados •.• 
()!rei to b"?ll . ) ·· 

F. "º trotar clei:to :u:sun:pto. cm bora. inci· 
dentcmi>nte. eu uão pussu di~simulnr as ap· 
prelieusõe.; wrr iveis, os receios a.premiante~. 
os pre.;:entim~n tos cruei~. que ensombram o 
!llQU cereb1•0 e o meu c<.1r:içiío, qmmdo Y(ljo 
marcharem · esses l~t."llh~, qunn:lo '\"@ o 
gforiosv exercito ::cgmr q unsi toclo ello pn.ra 
a. morte. t1eixando i1t~r. ele si a Republica. 
dc.<a.rmada. (apôimlos) o entregue a guarda. 

.. _O Sr. l?resideot.o-Tem :i. p:ila.vra nacional. mobiliza.cla incoos~itucionalmeute · 
o .Sr. Plínio qa~ado. pelo Pre$ic1ente da llepu!ilica: . . . 

o SP • . BELISAR.10 l>E SoC:r.A E OUTROS-lnº Sr.. Pliniô c~,,.u.<lo- Sr. Pre· constitucionalmente, não apoiado. 
sidente, ouso a:;soinar e. este. t ribu na. que. 
;pela.in..;isteocia com que t em sido evitada _YozES-:-,t\.Poiado, ... .· . . . .. 

: por muitos dos _meus illustres colleg:is. pa- · · O SR. PLL,-ro CASADO- •.• que ieai ·a. desfa-
1·ece destinada füo ~ómeotcí para os.grandes çatez de .nome.1.r para os . postos mais ele; 
debates e pam a solemniiação dos dias me· vados dessa milici:i. aq uelles mesmos que, 
mora.veis da. Patria.; ,;.iuso asrnmir uma. po· ainda. hontem, alv-eja.vam o cora9ã.O rJ.o exer~ 

· _"s içiio'de ta.nta · evidenc:i.:i,- niio )lor<um;i._v_a!·- cito; ~quelles ·_m~mos qµe fize~ eahi!, 
. dade pessoal , .roas : p~rque de;ejo que ~.nll.· semcv1da,.o »l eao m_doma.vel da. res1stei;i.e1a. 
· nha.pala.vra seja ouvida cla.ran1ente, distm~ da Lapa, a. figura ep1ca do general Ca.rne1ro. 

ct<trnente, pelos nobres Deputados na. occas:ão (Muito b~i :) . _.. . . · ... ::'.· . 
. em que venho, erii nome :do .. Rio . .GranJe do . . Tra.nqmhze-se ... V •. Ex., .. Sr·. Presidente. 

Sul, ·em nome. dos meus dignos cClmpanhei- · tranquil izem-se os nobres Dt:puh.dos, com a. 
·r os.de_ ba.O:cada, r ender . uma .cjusta. home-: .declar ação de que .não veoho. fü.zer. a.cousa.-. 
nagem:-ao:bravo;. ao intemera.to; ··ao her.Jic" cõ~$;-nem preteoc1o apul'ar as responsabiti~ . . 

. soldado que tombou: no mei.o da refrega., da\1es que, po1"Velitura, va.ríos vultos. poH-'. 
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.\sE55l.i.)" EM:2s DE .:;.uq10 nÊ '·189~,;:::, . ·. ::(\~641>~:: 
' · ., .. ,. . -· 

.. ticos pcissan{ ter . nessa :·desO.Strosa. luta, 'qú' toda"o.· Sinceridad"e· que d~;~ : ~~r-:~e~lia.r .. a.; ~ -
_ ,úi.n.tn~ v_:ídas P.re.~io,;a.s · vae a.rreba.tando ao homem. publico ? - ca.usa-me extranheza que 
serviço da·Pa.tria.·e da :tlepublic:i.. . . qua.ndo-o.exercito.n:icional niarehãpa.raess.1s 
.. Seja como for coosidcratla . a rebeldhi de remot·•s e sini~tr.1S · par;igens ,p:ir:i. defennera, 
Antonio·Consethe.iró e $CUSj~91.mçQ$, ou como Republic:i. . seja, justo.mente · uess:i. occasiü.o 
um movimento ~abastia.nistu insufin.do. füvo- atal!Salhndo, ·perseguitlo o ferido pelas costas, 
l'ecido ·e dirigido pelos proceres do par tido e. en~<.1. cu che;:o a. ael'01l it:U> que o Sr Prc
resta.t.ir:idor.. . ~idP,nte da. Republica não ê mni~ o inommsi\'O 

o sn.. Fiu.':'CL~C:> · ALENCM>Ttto _E pelo~ mentecapto ·'e q1ulfülla.va, cm suas carr.as, o 
que vivem l:i. no la.do do sr. Pradcntil elo Sr. Custorlio de '.\lclln, m:\S e um traidor ti. 
~lo>roes . PAtri:i..- { •l;n úu/<1$ e ntto aJ>oiml•1s.; apa.rte«.) 

Eu. toolt'l ouvirlo .os or:ulores opposicionis· 
r.i.s. princ!~:\lmcnto nqucll•s que se 'occup:l
r.'l.111 COlll li. lei •l~ f\xaçilo •li) fo)fÇ:lJ!. dli.&rem 
\'llrin.-t \'l!Z.~. e itern r.ou~IA~.iiO iÕrh, que O 
Sr; l 'rl\-li•'onte ''" Rl!public;1 tletest:l. o axor· 
cito nacional. (.tpoin~1 e ttifo apolt11lot,) 

O Sn.. T1~m1so D.\. COST.\.- PerRguc-o dit. 
ad~; · · . 

O St~. · Pr.t~ro C,\~.\'D'-· •. ou · eomo um 
sl:upll'S rt$Ul1A1lo •lc í1\0!\H11)() ro!i;::-lo"º· do 
banr!rti."no e d.• ignor-.tt1cia, como quer, 0111 
•un. mll<li~ ml!n.ia:?••m. s. ·..:x •• o Sr. 
Prl.l$idcnto J:i. ltcpublic.'\; :!C,Jl\ um.'\ ou outr:i 
COIJll.'I.. OU ~ntn 3.'i t!U.'\S C:Oll.,._'\ 110 11\e!ICIRQ 
íempu. o que 11ina:11<!m 1JU<le1-i u~r ú (!Ull " 
~\'11lt:I. de C.mu·IQ~ wrn 11i,lo é .... m •Jnu .. n 
ser :i. caum.. o 11rcte~tn. da. umi~ lurrouo e ili\ O Sit. t>r.~ro CA.<1.\D')- E' a. p:-imeit':l Yéz 
tn.'\Li dc~brn;..o:vl:i. •!XplGr:t(:lo. d~' prot.el· que mo lle.~up0, nc\t.'\ CAmara. tfo a..~um11tos 
f1ir1110 <'.Xplora~10. t'M CjUO ~ ro~l&ID IÃO politicos, poi~ qt1n l'etntll'a tenho ;rutl\l\o. O 

· Lia.bOi!I os lnltnlgus . d~ . 1n:1t.i;ulçilc.• Npul>li· mu11 llli;1il'i~ l~l':l. ctll~~ do outra l)rdcm.a 
ai,nll$. . . . . .. M ()Utr<1. n:at.111'61 .. '\. M"-~ jà. qnn cntrcl ne~t4 · 

C:1.11•1tl0:i ó 11xplo"ll.tlo pel"~ mona.~hiii't:L-i •>rd_~m ·lc con,.i11;'~'ios. rtovo ino.tl'll.r que o 
dc<c>>b·m.<w e pel•'ll tMn:ar :IJi!lt.~c e11~putud1.r.1, ::)r. PteSl<fou~ (h R"publici\. <>'li&tido o oxer
por 11•10 .. lll\S •1ue •le..ol4!,ia.m o :miqirll:i.awuto e citl•. fl!\'cla d.::<eonl11.'\.-er a história. do ·S\llL 

· o esph1u:ehunr•uto ,h, exerc1w. l)<)l'QUO · ellt•S Pn.tri~ · 
bem si111cm •tll" ""51L ~l·>rio,;;1 mil.rela da. p 11tría Arnifttl ·la lib'!1-rl:vle e 1lô povo o inimigo 1To " 
é o b:U•u1.rte intí:tpu;..'Tl11,·el e o mru$> furte militarismo P·•r·tcrnperament.o; por oonvi~ 
sust·~otaculo •J:~ R·~publica ~ quo n.sortc dcst-i. e J>Or CtlUc.'1.çiio ;;cientidc.'1., e11. no emtanto. 
está. :ué ·~e:-to ponto. in~lmamentc !i:;ada. ;i. me sinto br1 m t()1111.i: as \'~7.eS .que · fallo no 
sorte daquell-i. ( .4poiado.~.) - · - - exercito nacional, todlls n.s ve.:es que po5SO 

ca;11uilos é e:c11lorado ·pelos bo:i.t.eiros iíicol-.:. r ··ndcr.·lhe· uma homenagem. porque -.elle 
· · 1 l ti b bem a merece, porque elle tem ~ido desde 

r1gh· .. 1 ~. pelos C$fJCCu :v º1'il3 a. :il,;a, por Lon~11. dat.i. e cm vari:Ls cpocas da nossa. hi~-
~quel!es que tecm interes.'e.~ 1.nul'c!1·um lucros •oria. 0 i•x:trenuo !.le!Cn.c;or <!essa liberdade e _ 
e vant:1gens com as oscil!a.~iie:; úrusca.s d<> 
Ca.mhi()-CanuJ1•:> ~- emf!m, o ns:;umplo obt·i- desse mosmo povo. 
gado de urn certo. estrangeirismo - e w>te a O S1t. Srm:i:Eoi::c.r.o CORR~- E. a.s ma.is ·· 
Ca.m:t.r:\ que eu nã.o me retiro aos estrangeiros bellas glorias de nosso.. Pa.trb devem·se o.o 
qne, s ioceril.lllente.· coll<Lboram"pax-a. a gr:i.n· extircito. · · 

. dezn. ·lo Bi-.i.zil - mas a um cer to o::>tt'<Lugo~ O Sr.. Pr.1:\'10 CAS~\OO- Desde o primeiro 
rismo que, <lescc•nhecen•lo os clevert:,:; de ci· reinado, no. N>.?IU~ilo de . 7 do n.oril. que 

. viliditd" e 1le cortezi<L e l)Ue, 1·et l'ibuín..to com 11111n.lou barra fo1~l o despc-.t.i. Pedro I. que 
a. mais n·!gra. e est upida. ingrat i·là.o a. la.rgn. e na phrasc bruta.J.m.onte.e!oquentc . de um no
genel'os:i. hospit:i.lida1t1~ brazileira, aproveitu. tavel escriptor «cm· o garaullito •lo Ceweaceo 
os nossos transes doloro>os, os nos;os dias r1e baixo»; desde o primeiro reíoa\lO até boje o 

· ma.,,_"'ll<L e de luto, par·a rir-se das nossas dores exercito tem sido um legitimo interprete das 
· · e· ridiculu.riia.r ~..s nossas glorias e os· nosros justas aspirações de liberdade e-de indepen·· 

heróe~. como si fosse possivél nesta. tel'ri.le-_ dM.chi. do povo brazileiro . . ·. · . -- .. ·. ·-: · .. 
geodaria, debaixa:deste SOi, que tem illumi.:. Ainda não vae tlio 3.pa;rtada. ·de nós"ti. eyoca. · 
nado as scenas ma.is estupendas de heroísmo; em que nos b::i.tiamos com ardor e com en:·. 
aba.ter a. J1ra.vura . .ingeuiui. e ·a ;\ltivez pro· .. thusi~mo W!la._cau.sa..sant-a da. rede~~cdos. 
verbial dos 'braiileiro8. Seja. - quil.l fôr a nà.· éa.pti'"os, tendo ao. nos•o) a.do o exercito, a.r;i 

.tureza: desse mon meuto; o ' ·qu~ é C\!rto é .C{ue qua.l se eleve; em grande -parte, a. ·conquista·, . 
· elle.é um fóco de desordem e .de dellereditO sublime de.13 de ma.io, pela sua. attitude a.1-· : 
Jiara nossa. ·Patria· e um . grave e ·serio perigo t.iva, pelo . seu procédimento ·correcto;' · _re::·::,. 
para~ Republica~-, ._: _ ·: · · :·: .· · ·· - .. cusan·do servir de ·Capitão do mat to em busca-;-: . 
. , Cau~~me extr,inbeza;. Sr. Presidente, .....: e dos nossos !>Obres irmãos escraví:r.ados. 
riorq::ie_lião«iizel·o;: sr~ ;- Deputa.dos;· com. toda- - A: niaguem, _ain,da mesmo 'de mediana edu- ·
a .corã.gem, com tod~ a 'hom. brida.de e~: com caçã() polit ica., e_ hcito. ignorar o pãpel nota-" 
. ::.· 
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O S:·. Tavares de Ly1.aa~sr. 
l' resitlente. V. EX. sabe que foi já nos Ul.ti
roos dias da sessão passa.da que o Senado 
cl1:volvou li. C:i.ma.1-u. o projecto fixando as 
despez3S que deviam correr pela pasta. da 
Industria. e Via.çiio. . . . 

Esse projecto llavia sofüic:lQ naque~a. Casa. · 
do Congresso profundíssimas alterações eom 
a dimiuúic;;i.o de wna.s. :verbas e a suppressã:o -· 
de outl'<'-<', · o que .trazia, em a.Iguns casos, a;': 
<le~organisação .<ie serviços·. importantes . . e~ ''· 
<>Ol ot1tros, ~e:•ios prejuizos para a União.:...:·:.. .. :.._.~: 

A . Cõmiiii>:~iio ·de . Orçamento> :n:io ·dis~ndo: : . 
mais de tempô :p:tra estud.i.r; como ·ei·.i. pai:a;:.· 
de~ejii.l•, as e:11eod:1...~ do Sena.do; pois- e.sta.va."" ·· 
nio.s no dia 2 de dezenib.t'ó .. e .. era iudispensa-: · 
.vd que ó Coü;,"l·ei:w encerrasse os seus~ra·' ·: 
balllos .:i. . .1 0; , piu·~ que os Deputa.dos-e Sena . 
doi·es pudessem ir pleitéar lioS E~Ui~o~ ' as : 

• ,' ~. · ... 
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'. ,°~Íeiçõ-es ~ .;Ji deviam -rea.I i 7.ni•:se a. 30: resolv~u , . : · S1·. Presidente, não tenho inteuçiÍo de. 1; os~ 

.diír.:pai·ecer opinando pefa. acceifaÇão dellas. ;tiliz~r ·o govérno ~com ~esse requeri~ento, 
emborap;tlzesse sal~aguarda!-!no. :i. sua rc-

1 
em que nem. os mais ~xigeutes p~d~rao vel~ 

: sponsa.bihdade relativa.monto a d1n~rsas me-. ; sombra rle parl:.tmentar1smo. ·..: ·· · 
. didas. que ·ellas consigiJ:wam;cv:Po ·se \•er6..j. E faço oss.'1 dccln.rn.ção pol·que, solirlatio 
:pelo respectivo parecer. _ . 1 corn o meu pai-tido. estou em oppo$ição a.o 

A força dn.s círcumstancias obl~gou ns, bont•a.do DI". Prudente de Mor::tes. de cujc> 
Deputados. j:i. . em numero - limit.i.rlo. que' C!ll'a.Cter e ltonorobi!idade pessonl formo n.liiis 

· se'acha-ram ne5ta Capital.a ;i.pprova.i- o pare- o mais elevado conceito. 
cer do. Cômmissão, pa.ra. e\'itl\r que o go>er- Acho ·que S. Ex. não S'1 póde justillca.r, 
n·o· ftca.s;;e sem orç:i.mcnto.· que et'L'OU mc;:mo; nfüst:i.ndo·sc rl.oo repu-

0 S~. AUGli'STO S~\'F.llO-Yotimos COtn pro- bliC:\nos que, com_ dcd1ca~io? lca.~dade, o 
testo. :\po1:w:un: mas m1.0 levo n. mmlm. intransl· 

o SR. TA\'.\RES nÉL\'J~;.-Entre :is omén- • gon~ia pofüicn n. pontó de ímpup:nar i;yste
das \ind:is do Sell3do ha. ... 1:1. ':'m:i q,ue ·· ditin. if~~~1rn<n1te todos os &eus :i.ctos :idministm-
rcs~lto, n:iu1todo perto. a. le-~1t11nos intert!8· A muito... d~~é po..~ivel que cu nppln:ud11.• 
~es élo m\\u ~do E-st.'\dO da. P:il'!l.llyb.1; era :i. "- A.1 • • •• ; ,,... (lli · be • 
que~ ~r ... i-1:1. 6. r11brlca. numero 1:!. 1mppri· (lm~ru -~llt'llll.rio "º :). ....... · ""º 111 • 
mlocto o. ver~ ])8.l".i. a coostruc..-iio do r.unol mmto bimi.) 
entre N0\'11. cruz a Gu:imbirn, Veem li. ~le?$l.!IM lidos, ILj>ol:r.dos e sem de· 

Eu e os meus companho11'0ll 1!0 b:u1cadn. b:t.te oneerl':l.do.i O!i segnl11tl!11 
AQ!lm como ~·listincto.~ collegn..., •lc5.<1ü ultim<J 
E~wlo. obL'C!cccmlo 1WS dlct.1mcs do n1)•~t> 
patriotismo, niiO el'C!:imos cmbnrn~ n p:is.-:1.. 
gem dess:\ cincnda. u.~ 110 convencido~ 1te 
q_ue ella. m~ c:ontril.ll!lndo p:i~ melhor.i.r~ 
situa~ tlnancaim d1>.Unhi.o. lnnt1Hr.at-i~•· os 
b.>nelfcios que n~ p(ideriam arlvir d:l li:r.u;:lio 
dBS estrad:i.s de forro Natal a. Xo\'ll. Cruz e 
Céntral da Paroh;:.·b,.. 
· ' Sou. Sr. Pre:>idcutc. 11.dept.o da pJliticn. •lc 
economia$, mllli feita:! com crite1·io o mode· 
ra~io, i>clll :i. desol'::;i.nização ,fo sm•viço. 

Dcixo.1• de fazer Jespe2:1:; qmi .sc1~"io rcpro
ductiva.s não é 1\l.2:er economia~. 

O meu. 11m. poi•ém. pe·linclo a pri.l:wra 
neste momento não C úiSCUtir si llOU\'e 
ou n<iv vanwgens m~ susp1>nsio <lo~ tro.
halhos. dn lígaçiio das estrad:i.ii rle que fa.llei ; 
e p05~ivel que O f.1<;a. mais tal'dtJ, <jUUUdO Cíl• 
tror na.o rdem do dia o Orçamento •la. Via
çii.-:>. Por emqniLuto limito·:r:e. a ::rnbmei;ter iL 
consium·i:wiio de Y. Ex. e d:i. Cam:mi um re· 
qncl'irnento dê iofo1·ma~,,:;e:;, qtH) me Li;i.bili· 
t:i.ri'h a mellior estudar o ~~surnrito. 

. Eis o req uei·i mento : · ' 
« J:lequeiro que, por infermeàío da M~sa da 

·camara; sejam req_uisitadas as seguintes in· 
fo~·maç;:ies = 

l •, em quanto foi orçada a construcção do 
·ramal .-ligando as estradus · oé ferro Natal a 
No~a. Cruz e_ Centr:i.l da PaT'ahyba. ;· 

·. 2°, quaes os serviços executados e. quanto 
.ili. havia. sido dír;pendído quando fOt'Um sus-

, pensos os trabalhos, po1· falta de wirba 1io·.or, . 

Requeiro que. por int.ermed!o d;~ ).Iem JI.' 
Cam:ira.. s<lju.rn rcqulsi~1!as as scguinteS in· 
rormru;cX.-s: 

!•. emqu:into i'oi orçada :t. con;1trucção do 
rnmn 1 li;..'llndo :i.s ~strada.s de fül'ro N:ltll l a 
Nova. Ctuz o Contml da. P:i.ru.hyha: 
.. 2·. IJ..U~s os .serviÇQs executados. e qu..,nto 
J:L havia sido d1~pen1hdo. quando t.irom sus· 
pensos os trabalhos pen· falta do verb:J. no or
çamento >'i!.:ente; 

. 3··. que da~tino tiveram os ma.teri:i.es de 
i;ue 1li$punh~ a commi;;~ão encat'!'CJ:,'àda. da. 
const:·ucção desse ramal. 

Sal:i. das sess·>e~. 28 d() j11lht'l 1le lS97_-
Ta1iai·es de Ly;·a. · 

Requeiro que S{>ji nome:i.da. uma. com
mis.<:io ele cinco mcm!n·o$ p:i.r:i.que,estudando 
os diversos projectos apresentado;; na pa~ada. 
e; p~·esentc sessão legbla.tlva, sobre auxllios 
á lavoura, de S'>bre elles pa.recel'. api·esen
tando em emi:rndas os liubstituiivos ó.s me
didas que achar co:ivenlente. 

Sal:i. da.~ sessões, 28 de julho de 189i .
Edur.wda Ramos. 

Vem á. Me~a., é lid'l, e envia.rla ás Cüm
ml~sões ile Orçamento a de Dipl1)macia' e Tra· 
fatlos a seguinte 

l!\'DICAÇÃ.O 
· ·ça.mento vigente.;· ·· . . . .·· . . 

: ,3", Que.destino tiye~a.m osmateriaes de que i rudico que as Com missões ile Orço.menta e 
d1spm~m a comm1,,.sao encal'J'egado. da .con·1 Diplomacia e Trata·los,· reunidas, deem pa.
strucçao des;;e l·:ullal. ~ recel' $Obre as modificações que se podem 

Sala ôas sessües, 2S de julho de· !S9i .- introduzir na lei de 8 de nove;i'!bro il.e 1895, 
T!1vares de Lyra .». ·-.. relativa llO corpo diplom,~tico e consular, DO 
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sentia? d.~ iÚe ~r â~. (l{oo_~. a e" ma. is _l;edu·. zid.df n~ 2, .. di.s.6iiss .. fio.do . . p.· ro]e~to. i?.~.3.2 , deste .il.n .. _n?;· ... orgamzaçao • . · ·~ · · · · : ·· ·· . - ~ que fixa 11.s fol'cas de ·terra. -para. o ·· exel'Clc10 · 
.. ·· Sal~ das s~ssõe~. 28_' de Julho de ·1s97,...:....: de 1_898 . ..;· . · - · · : .. . · ... . '. ., . / · 
Eattlino de. Sou;;a Iumor . ... . . ·· · · · D1scussao unica do parecer n •. -9 A, de 

- ·· . - · . · · iro;: sobre a> ernenda.c;.offerecidns n:i. 2• dis· 
. . O Sr. lUor-ciI~a A.ivei.õl (pela 01:rlcm} cus~iio do .i>rojecto ri. 20, do corrente anno, · 

diz que ha. muitos dias pretende faz&r' uma que fixa. a despez:i. do.Ministerio das Rela.
reclaniaç.ão, ina8 motivo,; diversos o imoedi- Ç()cs E:deriores par:i. o exercício de 1898, com 
l'llJll de füzel-a. em tempo e aproveit.'I. ·este voto etri sepa.rad" do Sl'. Urbano Santos ; 
resto cli~ llC&>5o para O<.'Cupar por al~os'!n- 2"discussã.o do projecto n. 47, de 1897. 
stantes o. o.ttenção dos ~us illu~trcs colle,,,"M. pr<>,·il!enci&n1lo sobre o preenchimento !los 

Sn.bc quo as reclnm:icfü•s ref.Jrcntes AO cla.ro.• e"'istontes na rvl\'a. n:wal : · ··· 
modo por que são publicndos os tt':l.balhos da 2• 1fü,cussi<> •lo pro,iecto . n. 51>, 1te 1697. · 

. Ca.mnro.- devem acr ·remet;idas por ~ripto; nut.oriz:u1do o Go\'eroo a abrir no Mlnis~rio 
mas. o ~ll caso é espcci&l. Reclu.ma: U.pt!llUS clt~ Justi<,-:1. () ?'t:;."Ocit>S Interiores o C:rt.><lito 1le 
pelo. ref~rencl:t. injusta que urn orndor fv. á 90:000:;. $Uppleme11t:1.r á veroo-Oiligcnci:i.s 
auo.1~. . · pollelo.es-n. 14 do nrt, 2·• d:t. lei n. 42'J; de 

No d!acurso do St!U nobre a.migo. r<!p~n· lO de •M:embro t!e IS!Jli; 
tanto do 8• dillulcto do Pt!rM111buco. t) Sr. :?• di.~us.~ cio projí.~to n. •{l, •l~ ISOi'. l\U
"~al:lqUllL~ Goncal~·os, 9ue é um doe ori:uu11en· tori7.'U1do o t.ovemo a. a.h~r no Mirli~tP.rlo 11& 

, tos dl!Jlillll, dcpu~u.o. lu o iregulnto: . Jn;tlça. P. Nci~oclos lntor1url?' o cretllto do 
<11: O Sr. M<cl4q"'411 Gon~.Uoe.t-N~ \'C,)o que 20'~:~1 l!>.supplementar n \."11.tiU verbiis rio · 

s. EJ:. tlVCNl<t .1,restASdo a!;:um !Cr,·l~ ; tn/1$. nrt. 2" •l:l lci n. 4·~. •ltl 10 . cio ill!zcmbro •li! 
.(diTÍ9i11llo.ic ao SI". Mareim _ ,1/U1} V• Ex. 1$96 ; 
. mest~ agitou os Jn,'l.l'C,<:, t'urmou . :L. tem~- 2· P:u'tAl o.til a boro.s ou :i.nto~: 
Ulde e depaLs com ~mde energ_ia. o .muíto.cs, Continu~-io <t.1. 3• iliscusslo .10 · prO,JcctO 

-torço. procurou douuu:tl·u.. • . . . n. liG. ch l"'t!G, rnt'O!"lll:\ll•lo o Colligo Pen:ll : 
: . Cre _quo S. Ex~ o conhece h:1._mul~O tempo .··. 2• d.il'Ctt~-;io ilo prujccto_:. n • . 75. elo 1893, 
e 1:1.be quo o orador é o hoinom ma.is pacato dispono1-0 sob1-e·co:1~ipç;io militar ; - -- .-. · 
do mundo. . ·: · · ... ·.. . Dlsc\lSSli.o unic:i. rio projeeto n. 46. rle JS!l7, 

E1!1 sua terra . nun·~'l. ext'lrceu .:enuuma. cm~wfa 110 Sen11d1> ao p!.";)jccto n. 12 B. 1le 
part1cul11. de 11.utorLtiade. ~t:o ~ mMd;tt<> de· tl!.<9Li. <l•t Ca.1n:i.1'3. tto;; DClirntailvs. que conrede 
Rcpl'('senta.ute do ~odcr Legisla.ti''º· dutlS no aos :i.lumno3 t.10 curso su:>erior ,1 .. s Fa.culd;~
tempo iln mon:i:relua. e 11m;i.actu1lment~. ilcs tle Direito, m:itricul:v!os antes da. lei 

Por conseguinte. nuuc:i. Jev;antot! ne·ob.um:i. 11. 31-l. de ~O i\e outubro de 1805. o· goso . elas 
tempc:.iaúe. Levll.ota.rnm-u a outros ; e .v rego.li.os da lcgislaç..io :interior : 
nobre DepuUl.do que em Senador, ao t~;npo 01~cu,:s,10 u nic:~ cio projectO n. 42. de 1897, 
em que. eu era. D·~puui...h sv.be que Q.WtSl era- , nrnmlas do Senado no projecto n. 33 e. de 
mo;.s tra,,"ll<los. pela tempestade. 1896, <la. camara dos Dcpu tarlos, . <111e reco-
. Portanto, sL alguem 1e·•ant0u. i!m. tem~os nhece como 11e CaJ'Mter o!Jtcial os exames 

desgraça.dos pa.ra. a. sua. terra. tempestade~. verillca.<los no L>ceo de A•n·onomi:i. e Vcteri
que depois teve gr-.indes :di.fficúlrlades em na.i-i:i. de Pelo"ta.s •• o:i. Ac.1.dc';°ni:i. do Commercio 
contel-as, e;;sc alguern não foi e 0:·;1dor. de Juiz ue Fót-:i, e nos e.;ta.belecimentos con-

. o S1t. 1.LU.AQUL\S GONÇALVES- . c\·ideote· genere<> dos de dem:~is Estaclos; 
mente, a. minha. referencia. não era a V. Ex. Discussão u:iir.a do projecto n. 24. de 1897, 
· O SR. l\IoReIRA ALv .:.s-'.A. rel'el"•:llciii. do a.utor~zand0 o Podei• Ex_ecutivo a. conced1:11· ao · 
nobre Deputado está, pa.ra usa.1• rle uma ex- 11ub-d1re~ror da_locomoca.o:da Estrada rleFeri;ó 
pr&--sã.o hoje popufa.r. errada, e;H torta. Cent:a.t do ~azil.en;:enhe~ro Etlua.rdo. Clauil_10 
.. S . ... E:x:._se.rerern1 na.turalmeute u. . ::ugue!n da. Slln .• se is mezE!>' de licença, sem venc1-
q ue tem· as _.gloria.S das tempesta.•les "iáari- men tos. :para trntar de-sua sa.ude, a. :_contar de 
tM.as naquell-=, momento;_ .. · · · · · ._ : . . 9 rle ma.w_ do c<?r1·ente ~n_no. ; . . · . · . ,.; . 

Seria o orador, na. hypothese dei las nãc> se- : DIS?ns3aO ·um~a rlo p103ecto n 1 !ª•de -IS~1-, 
rem dominadas, e-amo · disse s. E:c •. antes autor1za.n'1o o Gvve~·no a conoor.e. a Ca.nclido 
uma- victimv.. .. . G-uc_-;es .Chag:i.,; _ c.onlé!"?nte da Alf:~ndeg;i._d;t 

. . ..... . Bi.lm~,· prOl'.OgaC'J.O.ful. ILccnça em CUJO. goso·se 
_._ .. o -s r. -Presiden~e - Não bn:venflo :i.cbn: por u'm anno e com 01•1.lena.rlo;· · atim ·a.e ·· · 

··. nada ma.is a trat.'lr, designo }"Ja.1-.i. ~amanhã. â. .. t l'3.t:i.r de sua sau<le onde lhe con;riee: . 
seguinte 01d.e.l'.Il do dia: . ... :- . .. Levanta.·se a sessão as 5 hor:i.s Cia tarde; 
: · 1•pa.rte até .3horas·: ·· . , ·. · ... :: : _-.. ·· · .. 
:-Çon.tin.uação . c:la. discµssãQ.11,Picri. 110 -p::u:ece1• . ----· _ 

à. 3-2 A, ~e · 1897, sobre- a· .emenda otrerec~dO: . . 
.: ,·<?a111arA:·Y. nr'~ ··. . 

.-:· . • . 
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· ·· .·5g. SE.5SXo ~ 29 nE.:.ivi.Üo.nE.lS97 > ·••· 1 · Em s'egu.id.i. é ~pp;ÓVadll. ·:a·. a~k. .d~--~~io •. · 

... Pr~siile~cia do$ SJ-$. A.;:;•i1L ~f.~~··C~i:;es~~en- !lll:~:::~ ~ p ·~~;E D~ .ORDE~f DÓ DI ~ 
te), Vaz: rlt )feUo (:t• v1ce -prcmlc11te). 10•1,.. ' J . • 

. seca. Eoreella (2•' vicc-prcsicte11te) e. Mthur E' o.nuun.ciado. o. continn:i.ção da dit.lc~iio 
· Rios Wyf!i!-e71te.) · tiúíca. do parecer. n. 3-Z A, de. 1897,. sobre n. 

emendo. olferecida na 2'' discus..llão do Pl'Ojecto 
11. 32,. dcsLe anno. qu~ 1b:t\ as !01·ças de terra 
p:i.ra ô cxercicio de 1898. 

Ao .rnel?.~di:i proecdc·se a ohamo.il:i.. :i.. qu:-t.1 
· responrte1n: os Sl'~. Arthur Rios, Juho .de 
Mello,-~rlos d~ Nov~. Alvnro Rubiiio.Síh-a 
M:i.ri1,.. Silvcrio ~l!ry. Cl\rlos MIU'Cel!ino. Amo- O Sr Pret?-identG-Tem n paln.vra 
rim Fi:rneir:1., !.uir. Oo1uinz11e::. Rodri!l'ues o :-:r. Q\·Jolio .\br:i.n~. · 

. Fornan•lo.•.Gut>•l••lhn. 7ilo11rf10.Eduo1"1lo d,! B'•r· 
l'OOo.· . .'H<inriquc V~ll:vb1.~. ·pl'(}ro .t">r;t'S.. o ~··· O\.•Sdio Aba-nnt.P.P4 ·;.... 
R<!zerril fonttoncllt!, JOl'i() l.ope!'. ~lnrlnbQ do Sr. Prt•shicDt<!; \'o•ahv R.<lrJ111,ir U:.:elràs con• 
A111lr:i•le. An;:u~IA' &n·cr•'· .lõ!lt't Pl:?'t•i,."l'ino, sr.1 ... ~·l(.'S ~brc :i. <!tncnJm. euji) con1~·udo 
Trin•h\llc, Tebm1rn. tio ~. Aft11ll'Q Ort1t..'\, l't"lel'<'-:>e :u> 1n11ncro do ;\lumuo:i nl\.~ escot.a 
COOlho Cintl'll, :.t;i.l11qui1.nl <.iNW&l ~t'S. ~ri·~ m:Htltl't'...;. 
Lim~ Rochn. t:4vAlc.1nt1. G<'mm1Ano Rr:mt. F.n 11:!.o \"lr!:i. J>t•l:a. !iC',;;t111d& \"Ct. iL tribun:i. 
Se11bm.. Milç..1n. Franci~ .~lr\1, .\ri1;tid•!!! <l·i n.11:11 da ll'~ti1.:- ,\o projecro euja. discu~io 
Quclroz. ~f11ntX•l 1~nl!W1Q. Eu::~nio Ton· inh•). V. Ex. :1c:i.h:J. dl! Pn11unci:ir, lii mio me ,~ur• 
Aii.ilber to 1;ulmli.riit'5. T"l"ll~•tlO li~ S3.1Jtil(ll, "l',.!•ê :i ohriltll\'Õ.0 cl<• ~b:UCl' :tl:mm;111 lllll'l\SC!S 
.P:lr:úlhos~1ooten~. Ph1hei:-o J1111io:-• • \U· ilut:t~ que OU\'i pr111nrncl:ir nns dCJb.i~ :ui-: 
(:Uflto •le \'~~llc.'elfos. lt.'lUI . ~rro~o. 9'>lli;a- ·t.!l'!Or(':'l._to."l:i~ rer~rentt>S :iq11~1J~ bri~s ml· 
rio llc Sonz:i. Pe!l"l'in dos S3nto:i. Fon~,._.\ lata~,,: e ,·:i..·en~ ropubhcanos . ... ( .~1.ofodo~ .) 
J>ortoll;\, E~ico .IÂ/1l110. ~ilo P<.-ç:t.nh:i..~L<'<m(!l l~nc.>r1LN no Pl'~·r ftrm:i.Jo pofa C<>mmls
Lorcti. Silva C:ir;tru, Dr0Clecii1.no •!o $1)U7~. Sliv •lc :'.\fi.r iub~ e Guerra o sc;:umto pcrivllc;,: 
::ira,·riol;:. Calng~rns, Alme!·la .. Gomc.s. Vaz de e.!!:' ineon\•tmicnte e iujustn. nquelllL . P!llctid:&; 
Meilo. Urlr.fonso A1'·im; r.uix DetSi. Antero por K~ que ú rouu~.il'Ja. nosJotu1tos daquell~ 
Botelho. Franci:;c() \'ciga. O~taviano de Bri~. corporJÇào.» · · . . 
.Alvnro · Botolho. Leonel Fiiho. Lnruounier Niio sei cm que se fllndou a íllustre Com
Go1foCrCdo, Rodolpbo Abreu. TI11lQtonio d•~ míssil.o p.'\ro. rormul:u• scrnel!Jaute p:i.recer. 
;..1ag11lhàes, ~o;ue1rn Junior. ~!a.uocl l'ulgcn- . Fvrncci·r i 11s~rue1;Jouo exe1-cito, quu quanto 
cio. Lindolpho CMt:mo; E'!u U'tlO Pimentel. inai:i illuc;t,rado. T.'lnto mais disciplio:i.llo-eis 
Rodolpho Paixão. G~e;ü1 C:>.l"t":1.lh:i.l,C:1s"miro n fim ·du~ esc:Jl:ts mild:ares . 
da Rocha. Doininguc~ rle 0:.L:>tro. Gust:c.,·o t•or <'Ou,equcuci:<. rep1w. não sei ein que 
Go.ioy,Co;ta. J~nior •. .\•iolpllo Gorolo.F1·rna.n•1,1 l~'lntu é contrn1·::i. ao,,; intuitoS dPS.>e:> t~Sl.ltbele
Pr~te,;; Ce.sm·io de Frl'1t.-is. t.uc~1.s lie f:la,r- euncntos 11. emenda que propõe(• a..igmen~o do 
ros. E•lmu1iilo da F1ln,eca, Paul1nC1 Cario,;, l'Umcro tl e nlurnn<.<S. · 
F1·aoci.sc<> Gliceriu, Ovidio ALrantes. UrW.no . • .. •• • , " s· d fii ·d 
de Gou •'eia, Hermene;!ildo de "Cora.e:;, Alencar O si,. ;•1 1::c.r.~. !''°"º- 1 a cm~n li:? cree1 :i. 
Guimarães, Bra.zilio da LU1.. Lauro }luller. te1n 1'.or fim_preencho~ os claro,, ex~~tent.es ~o 
Paula Rainos, Francisco Tolentiuo, Pedro exer~tto •. nao lta duvida que el_l<t e contraria. 
Ferreira. Plínio ·Ca.sado. Guillon. Marçal Es· ao~ mtuttús desses cst.abelec1~entos, que 
cobar. Possidonio·da Cunhá; App;lricio Ma· de'l'cm a.penas !ol'ttei:er mstrucçao. 
riense. FrauJ:i$CO AlenC1J.:>tr0, Victorino }.lon- O Sn.. Ov1D10 ABl~...,'TES -:- Dess:is corpo
teir o. P into da. Roc~a, Vesp:1sia.no de Albu- r-ações sa.be. corrio todos sabemos, constante
q_uerqu(1, Py qre,.po. Ca.mpos Cartier . e Cas-1 mente, forte contingente :para o exercit o; do 
siano do . Nascimento. . grande .nu.mero .de. atumnos que. annual-· 
Abre~~e a sessão. ·· · .. . · mente, ma. ~ricularn-se nessas escolas, tah~ez 

· · · · nP.m a dectma · p:i.rtr cllegue .a. curs~r o ul-
_) 'Udn; e:posta em discussão.a;· acta .. famo anno Jas. ;füc!<>linas que .alli lh~s sã.o 

· ·· · ·.. ;:-ii nistr.-J:;s. ·o,·a.nà<" · num('ra. sahe; :r1cs ori· 
. o ~;;-. Ild{dº<•n.;;o . Alviii:;l -:-.Sr. m"il'~s exames;chi.mados de haliilitu<:ú-J.e.:Vae· · 
.Presid~uoe;o ril~U coll,cg:1: rlthlistr icto, o S1'; :1.1'l'Cl'DCUfr .;:s' <:la.i.•ns;:io. e~ercito ; ºº- tinl '.do . 
?fonte1~. d~ .B;ir'.°'1·.· pe'11u-me que comr:zium- 1 un.oo,. no-;-o contíog,,nt.e se dest:ic:i., sacos. re-~. 
casse a. .., • ~,x. e .. _va.mara '1ue, por nbt1v() iie ::.i·ovado~ duas \'ez.;s con;ecuti vas t?<·~ mesma.· 
fO\<;a_ m~ior. <leixa. de f91llpal'f~Cr â SeSsãO de i ma~ri~ e teem : O me~mo fi.ru'· tl03 :p~~eiros ; 
Ji()Jª . e qu~ es?e facto _ ta.l'vm: .. a toda. , co.nt.mue; deço1s ai: 3 .. :1nno, os a.luronos que na.o · teem· ·· ·. 
por alg1; ri.s-.drns. · ·- · '· . . . .. • . 1 v.p.riroyac;ões·,pleua.;s cru to~a.s a s: ma.teri(l.S :'~e 
· . .. o Sa. :p&i;smi::~m:.:-:-.A:Mesa:~ fica. .i.n:teirada: .·que .. prestaram'.exames. su.o desl1gados:.e vao 
. ." . . . . ···· . ... . . . . . . . . . . ..... .. . ... 

.. ::~: ··~ ~ . " .. .. -. 
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-.. · "SESSIÕ~ EM 29. DE .roi;ifo'.'._DE ~l~_977 . ·: ~ ------ -_ ·: / :-~5r._ __ _ 

• " 

da. mesma. forma complefa.r ' 09 claro.S do ex~. 
- ercito: já.com o. curso <le iofu.n.ta.rin·e c;i.v&l· 

·. In.riil. ou cor.a ·o.de o.rtilh:ir i:i.: • -- - "_ . 
.Tti. vê.o nobre Deputa.M: que ess:i. . emendl\ 

nã.ll contraria. de m•)co o.l;:um os . intuitos 
·de.-'sa. corporação. Esses · estabeleci tnentos. 
além de prepa.mi'em officiaes. t:1ml1Cm -prc· 
po.mm praç:i.s, prllE'nchendo os cl:i.ros do ex
ercito com u'tn pessoal llabilit:i.uo. (Milito 
b~))l.) . . - .. .... -

Sr. Prosidonte. vou me roforir 11. um Cacto 
que hontem íoi aqui rol:i.tado pelo meu dis· 

. tincto colle:m rcpr~ntanté _do 1\m11zonn.•. o 
- Sr.Amorim l"lguciru., {) ~ont4'st:vio plllo ,Ji~uo 

p:'f'.~l1lcntc da Ccmmi~·!~rio 1lc Ma:-inhll e 
1.•uel't'IL. Quoro rne referir li.O ultimo do~ rttll· 

- C)U<'tl f'dtn~ Aqu~Uo -~'<lucto J:a. n~IJUblic.'l, ao 
1!e~11;: .. munto dos alumnos da l~.;col~ ~illt:u-•. 
( Apoitt•IOI.) 

Di™' u 1nM1 :uni::-o. presillcntA da Comml~· 
Nio 11 .. !\larinb11 e Guemú1uo- 11110 havia. mo· 
tivo p:i.m que r1 E--coln. pl'OCC!de:;...:i) (!a. ma.nl'irn 
por quo procedeu. - · 

1-:i~ o 'IUe ,·u11 . rebater, .. dizendo n.ntcs que 
., r.oct(\ rol prO\'OCAJ•) polo Sr. Presidente tio. 
Rc-pul.lic:i.. -

. o,.. alumno,; 1L'I. E~colo. ).filitnr, n.ntt't'I de n~
,-umirc-m .:L n.ttitude quo conhl'CCmos. dlri 
;:;r11.m-sc bast.i.nt~inl'nto :i.utorí1JL•los e por 
meio tlc uma. t."CJmmi~o ao Sr. Ministro du. 
Guerra . 

Dcsdu q;;ie o director rlo estabelecimento 
deu l)('rm1s.~iio pn.ra que · es~es alumnos ~e 
d1rigisi;em. p0r intormetlio de uma: ·oommis;.. 
riio~ :io Sr. ~fi n iSL!"O - da Gu1>rra, si fült.i. 

-hou\'e, eios~ f;tlta niio é 1lr.s u.luumos o :>im do 
director. que cvn~entiu. 

O Sr:.. MELLO . R.l;Go - Já esbva.m a.t'
rnados. 

O ~R. Qv-mro A:sruxn:--A que .horas cllt1~ 
se (lirigirarn "ºSr . :Ministr!> da Guerra. alim 
de p~llir -lhe que não retir:i.sse da Escola :i 

·- munic-fio e armamento 1 _ _ _· 
O sn.. MELLO REGo-Niio posso precizar a. 

ho1•::i. . 

.. .. O. sa~· -.MELLO ~EGO-Qunndó V. Ex: for 
ministro pensará. de modo diverso. _: .. · ·· 

ó "sit. :ovrorô -AB&.\,.;.;;ES-0 mustrê presi
dente do. ·eommissiio de .Marinha. e Guerra. 
disse tambenr não ha.ver razií.o pal'3. existi
rem nnqueUe esb.belecimento _45 011 60.000 
cartuchos ... 

o sa. :'.l!Ei.r.o REGÓ-Não p-reclzet o nu
mero. 

o S1t. Ov1010 AnRA .. ~~es-••• ~le haver n.lli, 
emlhu. muniçUcs rlc ~'Ucrn. . 

As uniei.s munlc;i~ quo bn.viu. M Es
cola. ).lil!tar eram dc.~tinndns li. ins~ru~'io 
1>rnticn. dos alumn~. ln~tru~LO que nilo 
piMICl é nem de\'C ser t!Ci>ligad:\ J.:L lnstru~o 
thooric1. _ _ 

Qunrenta o elnco mil C1Lrtucbos. penso eu, 
nüo ~ <i unnticLul e panue ostran hu.r que ailita 
cm um e~tabelccimento dnquc.•lb1 n.'\turcm, 
onde pMl~ir:\m 000 nlumno!l. praç~i •lo prct. 

A in~trucção -prnti<.'ll na., tc 1llZ na. Eilcola. 
~lilimr. ti1'1inonta no dm do llnno. como db: o 
mou ~oll~'!l.. . .. _ _ 

Otl ~xerdcios gerae.i do llm de anno se A-
zem apenas eom cn.rtuchos de ~m. -

O unico.111utivo P,l;Ll'll. que se reti.IWSO a m~
niçã<> d:i. . ~colll. .\hll~r é o sçgwnte: _21c~ 
o Got'e>"llll (/.:<(ll'ilUÚ~. 

Não soi que fim tiveram as muniçües com
prndas pclo immortal Z\tarcch:J.l Floriano Pei
xoto •. Si niio ine fnlba a. memoria. n munil,)ão 
- ~fouser encommen•lnda pelo flnndo Mn.rechnl. 
ii.ttingia. :i. 55 ou 6'5 .000.oOo do c<U'tuchos, e 
i:-;so dC'pois de terminndn a revolta. d& 6 de 
seU>mi:ro. Não tcndCI havido. depois dessa. 
Jat;~. nenhum movimento que detcl'minassc 
o gasto destas muilic;üe.s, ellas de\1inm estar 
uos de:posi&o>s ou nos arsenaes da. Republica.. 

O SR. MELLO Ri::t;o-E:x:istiam ainda no Rio 
Gr11nde do sul. 

o SR.. Ovmto ABRAXTES:-Não existiam lá. 
po1'. isso <1ue_ desse E$t.'l.do pedia.-sa muniçfi,o. 

Os batallloes esp:i.lhados pelos Estados da.· 
Repub!ic11 não estão armados a Mauser ; os 
que fora.m para. Ca~u~os não levaram aque~la. 

O SR. Ovmro ABR.AXTES-Foram antes que quaniidado de mun1çoes. Por consequeac1a, 
se desse · o movimento_ na Escola. · devem existir, pelo menos, oito a. dez milhões -· -

- · d ,, de cartuchos. Onde estão elles 1 . _ _o SR. -~EL!-º REGo-A questao .e e_ .• acto. _ D ,. ·ava saber onde está esta. munição. Nao podiam ir. . _ - . · e~eJ _ . _ . __ . . 
. · -- · - - · .. · -- O SR.. MELLO Rwo-N<to.posso satisfazer a 

O SR.. Ovm1? i\BF-~:-.:TES -:-- Fo't'a.m, porque j y. Ex •. refarl·me a.o documento ofilcial. · 
,-e.""ta\•am autorizados: pelo dir_ector_ do estabe. . - _ " . __ , _ - . ~ • 

l<lcirnento. que ê o-competente pirit isso. ·.__ "·o-sR. OVIDIO ABRA_NTEs..;,-Que. ella foi com· -
Fo1-iiii:. por·consequ.e1wia', légiilniente apre· pra.11'1, posso affirlnar; -mas ·que0não existe. · 

.. -senca - do ?<Iinistro .. da Guerra •. e .!&.,:segundo: _diz o 1neu ·collegi_i.. por Matto _Grosso. _ . ·· 
- ·a.s -informaçõe-> que !_-epho,_ ~íssera!n a _s. Ex . . A conclusão é ciu~ ou !0.1-::,dad.a em con-: _ 
. que os alurunÕi5 -ua,da·,-turin m e que ::ó deseja; sumo·- ·ou teve _ de:>tlllO ~hfterent_e __ daquelle--

va.m que o Sr. Ministro df.i. Gúei'i'a ' rétir.isse· para que fo i comprada.- · ·· · -
aq úell~ - (lrdeiif, :iia~fante ·,~ê)::-;_to~iil.~ para. um -: 'Logo; S_r; :P.:-eside~te, estas m Ul)ições_ exis
est.'l.belec~ento da.qu_ella _natureU!;. · · · : ·· · _tia~ aqm em _dll_pos1to : e a _orde'.11: da.d."'. ~ra 
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retil'!ll' as munições . da · escola. não teve . por O Sit. · Ono10 AnR .. A..:XTJ:.'S - Mas só com :1. 
:fim sinii.o des:1.1·maha. .. n utoriz01ciio do COD&'1'e:.'So. 

U:M su.. DePu:i:Ano-Para.humilhal-a. O SR.; MBLLO R.EGo - Isto é outra cous.\. 
o SR. Onoto -~BR.ANTEs-Portanto, nã.o O Sn.. o~m10 ABRA:STES -Estou.da·accorào 

partiu da. e.;;coln. :i. ?rovocaçiio, mas de quem com V. E~. qumto no serviço que allo. póde 
deu a. ordem para. retil':U" as muuiçües. prestar umo. vez mobifü:o.da. mll.S só i;e póde 
(Apoiadas.) . dello. l:i.nc;a.r niiEo. com a. autorizn.cão do Coo· 

Agora, Sr. Pri!Sirfante. volto ao :1ssU:m- i;re...;;i;o. e :i.rnmi a. p:i.m fi•zer exet•cicio, par;~ 
pto d8 um o.parte meu aqui dn.o lo a.o di~tin- ir :i. ~te ou ariuelle ponto é utili1.ar-se àcll:L. 
cto Deputailo ~I:\ 13."lhia. -> Sr· S··nbl".l. O S1t. '.\lt:1.w Rt-:ao - E como poder:\. flU<)r 

O SR.. St.\.ntt.\-Olt ! Jâ. e$tou muito e>· o sen·h;:o 8em 1.er feito oxarcicto parn in· 
bordontJO. . Stffi ir"-$~ ? {fia OUll'Ot "pr!l"lCS.) 

O Sn.. Ov1010 AnRA~'T•:s-0 meu tlistin· 
ct<> coll<lgn. Sr. Pre>id.mtc. "1,·<1 oc~,-ifi•> 1!0 
:'ltlll·mnr: IJll:tn•lo prmm11<:\011 urn .n..•u1•.,;•• 
sobro a ll~m~iin de r.•r.::t." ilo terra, i!U ! o 
proja<:to ~r mim llflt't':.Q11t.'\1f,1 o 1111110 \•:lS
i;.1.do t:0bre o mL"i>mO a.~•11mr1.i.1 tii1hn si·"·' o 
lUCStnO :ipresc!nt.i'\ilO pdo P11tlcr r:;\;•l~llti\"o. 

O S1t. ~KABll.\.-l~en.lmMt•" a. rcol~iiú 1!c 
ileb.'ltcli deu isto. n1.u q111n1to rc\"i o mtrn 
·lisçurso llz a •le\'irl:1. COrl"\.>c<,'io. t>:&?'!l ll 1111" 
b.'l.<>tou ter o. illu::.'tre Dcputndo rcclanwJo. 

O Sr.. OYIDJ<.i AH1t.\:\T&.~-t:r., um ix·1111cun 
corrccção que e11 qut•ri:i. C.1Z1Jr. 

O S:t. Ov11>10 ,\mt.\:-."TES-D'~''º qne "ltav:i. 
Jc..,llrmrul:L e 1'ui <t!"m:i.•l:i.. roi mohiliz.'IJ!S, ti '' 
Gover-no llÜ•) pii.le r.ucr isso loCID. pormi~llo:io 
•lo O>:i;:re.•ti0. 

O ~R. :i.h:1.r1> R~·•O - Pt'rdão. cantc.~to. 
O ~n. Ô\"11>10 Arnv.:.:Tt:F - l>cpol~. ~nda 

•!llll orm.'\ll:t, como 1-:<;i\ se11tfo par11 exerl!icio. 
º'~~ri:unP.nle os 51!US soW1A1ios SC?rií.o ch:t· 
mn•IOS ü11 n.rmru;. 

O S1t. ~b;r.r.., lh~:o - :O:ão h:t. muito tempo 
que ,.1 p:':l.t1e.\1'·~e um :11:w j,tcnticu, 

O S1l. 0\' lf•to A1m.\:..'Tl':8- \'. Ex. mP. ltl \"l\. 
p:i.r:~ um wrr.:no u111l" não quero ir, t•o.r:i. um 
actn que púdc $"t reputado de n.liu•u. O Srt. Sr..unu-Euji~ fiz, m:is õ born qu~ 

oooste ·das nor.is que \'. !!:;(. r-!<:!11.mou. e cu 
deela.rei que tinha. reito a rectílk1çii.o. O Sa. ~!tT.l.o !tr:;;o- ~;io o:; p:-ecl'dentes. 

O Srt. Ovmto AUl:.A..'\"l'ES-Disse t.'l.111he1n o 1 O ~lt- º';llHo Amt.\:\TEs-Q11e.ro que V.E . ..:. 
meu distincto n.mi;:-o Deputado p.>:- :>ia.tto 1 me cito o .t·:xto «_!~1 l••i que 1aan h armai-a 
Grosso, presidente da comm!ssi1o de )larinb:i. p:i.r:1 "Xerc1c10;. ~ao quero ~aber 1lc prece
e Guerra. que o Governo nao e3ta.'l"a mobili- •lentes. quero a lei. 
zando a. guarda na.ional. o SR. . ~1Et.Lo RF.r.o- Desde que ella foi 

O Stt. MELLO R.EGo-Disse que · n:i. Capita.! cr.:?ar!a, semp1•e fez cxercicio. 
não havia. mobilização, no senttdo tec;micu o Sn. Onoin ADr:.A:-.'TES- Quem dls:.:e !sso 
rln. pala.na, como empregou o Sr. vall:i.- a V. Ex.~ Só na revoi ta •ie êi •lc setemhri'>, 
dares . e no tempo do <::r. Ouro Preto, se al'mOu a. 

o sa. OVIDtO t..IJR,\.:\"TES-NO estado de P:.\Z, g:uardt\ nacional. 
a guarda nacional est'1 desarmada. O SR. i-fr:1, to Rr:c.o- Elle nito aquartellou 

O Sn.. MEt.LO REGo-o:sse mais qu~ eUa :~ guar•la nacional. (Ha oi<lros aparte.<. } 
não podia- ser mobilizada pelo Mi nistro d., o Sn. OnDro All1:A:>.'TEs- );fas a.inda mes
Guena, porque não é uma reserva. Jo mo que se pu.fe:-se fa.r.er ::i. mobili :i:~çilo, que 
exercito, mas uma. gua.rdll. cívica. au.~iliar, e o que ~e est<~ fazendo . . . 
para servir em casos preví~tos pela lei " 0 SR . i\IELLO R.EGo- Protesto . 

O Stt. OvrnIO ABR.ANTES-Sim, e nos Estados 
a que pertencem. · 

O SR. MELLO REGO-Não; ella mobiliza.da 
·póde passai· a outros Estados, e jõ. ·!oi a Sã.o 
Paulo por ordem do Ma.recha.l Floriano Pei
xoto. 

O SR. O•·llllÔ AEa.A.1'."l'és-Não argumento 
com certos factos que podem ser couside-
rados como abusos. ·- -

O SR. Ovwro ABttA<1-r0s- . .• teremos pa.ra 
isso de ~hnma.r á.q armn.s as pl'ac:i.:; perten
centes aos di~ersl>S bata.lMies; E' ou não ver· 
daue ! 

O Sr.. Mi;:r.r.o [lE()o- No momento· em que 
possa ser preciso. · 

O SR. Ovmro ABR.A.i'fl:ES- V. Ex. disseque 
se &stã. fazentlo ex;:rcicio. 

o SR.. ?vIELL'J R EGO- Não diS$C isto. ·. o Sa . . MELLO REGO "-Desde que ó mobili· 
zacla. e incorpora.d.'.l. a.o exercito, póde servir O Sa. Ovwro ABI~ANTEs - Quer o saber 

_ conjtinat&mente .com este,-em qualquer parte. pa.l'a. que fitli, com a.utoriz;!-çâo de quem e;le 
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onde se tir;t o tlin~eiro nar:i. pagamento elas 
proçM .~qnarteladas . -

O SR. '.\IET.r.o REGO _- Mas não lia praças 
aqno.rtoh.v.las por ordem · do ~linistro da 
Guerra, o nol>re D~puta<\o está mal .infor· 
m3.llô . .. (lfü outros apai·tts.) 

o Sr.. MÊWl R<:GO - Niio ha n:i.<la nesse 
sentido por p:u·tc do )1inisterio da. Guerra. 

O $1~ . Ov1010 ARR.ANT~:S - Niio estou di· 
1.cndo que 11 -ordem fosse dada por o~te ou 
aquelle )lin~terio; o que e:.iou úizeudo e 
qué ~tão so111\o nquartcladl)S 0$ ooialb•'.ie$ 
d:i. gu:i.rd~ u11cion:il. ~ão sei do onde ptlrte a 
ordem, nem 11uero S:Loor. 

·rodo o meu llmpenho 6 1!11.bcr do onde se 
tirn dinheiro p:i.m J>llg:ir CS-~l!S bnt&lh\k•s mo· 
bllil.a•lO:I, p.ir.1uc. !!t ~ homcn" ~'lo til'lltlo~ 
do l!CU trn.l~'llho para. o~ b:ltu.lh•'k>s, ccrt.11.· 
meuw oUei> IM:J'ilo remuncl"JJOS. 

O Sll. l\!r.1.1.0 Rmo d:i um n.p:\ftc. 
O Sa. Onoto AlmA:-.'T•:.; - Si estão sen1lo 

p:l;;OS por C!Sto ou uq uello ~Uni~terlo. Isto ê 
illi-~al. :! mio :;or quo o Sr. Presidente Ja 
Re1mblic;i q aei ~ po;r.il-os Jl('l:i vc:-00. sccrotn.. 
JJ:lr:i. o que pede ao C-Ongrem o credito •le 
90: ºº' $000. Niio ha. du,·irl1' que é illeg.1.I o quo ~o· estii 
füzf!nilo com rel:ita.o iL :uar1fa. n:ici<.1no.l de~to. 
C.i.pit.'11. 

.-\ Constituiç-lo pre•11 o raso e diz que :1. 
gunrLlr.. uacion:i.l não p..1de 11er mobilizo.da nem 
utiii?.nda, sini'io pol' autoriza~ão do Con
grosso. 

Si o Sr. Presitlente •ln Republic:'l firma-se 
Hll qu:~l'l 1 1e.r out1·0 f .cto para. mobiliz:u· e ut1-
!i;;:u·-~e i.lell!L. pa&'llu<lo·a sem pedir creJito o.o 
Congr~so para l'&f'. llm. isto é illega.l. 

O S R . ;.\ll'LLO R!':Go - Si não e;tà fazendo 
despeza. p!!:ra. •1ue credit o ? 

O SR. Ovrozo ABRA..'\"TES-Pelas noticias 
dia.rias que os jornaes publicam, ê 13.cto que 
o recrut:imento estâ. se fazendo para a gunrda 
naciona! ; entretanto, o meu collega diz que a 
11uarda n<Lciorml ntio 1c•st.ú sendo '111 uartetada. 
Então p11.ra. que esse recrutamr:nto ~ Serú. 
p:i.rn. o.rma.da., paro o exercito ou paro. a. 
policia 1 

Si não ó para nenhum desses di11'erentes 
corpos, fOr~su ó convir que esse recruta
mento e feito p11.ra. a.lgum serviço s~çrtto. 

Vi t:unbem hontom a ordem P""" que 
marche p:ir-.& o interior do Est:ido d:P. B:P.hia. 
mo.is uma. divisiio ao Jnitndo do Sl'. Miol:1tro 
tln 'Juerr:i.. Ao la.do de:stn. noticio., quo li no 
Dinrio O/firiltl, pediu-so que o governa.dor da 
Rollia pro~hJo11ci~e. no ~ntido de pl'L-cn
ch1·r os claro! ~s~ blltAlb\k>s n. tempo do 
mio chego.arem lá de~!:llc:i.dot. 

Quo or.!cus são e$IAS? Como Poder:'L o gu· 
vernNdnr d:L ll;a.hi:L cumpril·U lll11ão pelo rc
crut:uueuto? 

O :S1~ . ADA1.:n:n:to 6U1)t,\RÃKS-Appollnn· 
r\o p.i.rn o patriotismo dos lnll!anos. atim da 
que :;e :ll!~te111 n~tos bntn.lhtics. que se dirl· 
:;<:m espccinlmcntc p:i rn. manter a. ordem 
no~ ~crtu~•$ do .Estado. 

o SI~. OVIDIO Amu.:-.'TES-Admiro·me que 
sô agora. quando o. gue1·rn estáa. torminar. 
lembre-se o ~overnador de appellar ~ra. o 
p:\triotismo dos ba.hi:mos pam que compl&· 
tem os \!faros rl.:> t>ltt:1·cito, quando, cm tele
gramrn~. LI iri;.:i<lo p1ira c:;ta . . Capit:i.l. S. Ex. 
queixara-se das ditllculfadc!' enormes que 
-.ncontl'<\Y:l. pnra. );ll'eencher os cla.ros 1tos 
cul'pos tlc pol ir,i:t Ct'(·ad1Js 11ara es~e tlm. 

Estou 1•erto, Sl'. Prl!sidcnte, que $i o go
vernador tia. Ba.lti<l tlws~e pedido <"• populn· 
<::io úaquelle E~tado o seu auxilio. com cel'teza 
teria sitio :u tenilidl} ; é que hu muit.3. mú. 
vontade, nii.o f1os b;thlano~. mns da adminis-

0 SR. Ovmro AtlRA:\'T"S - ~ão pcsso com- muj10 d11quvll& Esra do. ·E n. proi·ii. é que foi 
preheniler a exisr.eucra de uma força cm mo- preci$O scgu ir d:iqui o Sr. Ministro dii. Guerra 
vime:1to e excrcitan<lo-sl!. :;ern rlis(Jen<t io pa.ra. ton111.r · lã o.s providencias quo foss~n 
algum, n em mesmo para o. sua :i.limcntac:ão. 'llCccssaria.c 

o SR . . ME:LLO REGO-Onde é o sou qul\rtel? o SR_. M.E:LLO RE:GO-Medida.]' que eu appro· 
Niio existe em pa.l'le alguma. ; só na imugi· vo muito. 
rnu;ão de .v, E);; . O Sa. Ovro10 AnRANTE.:;-O facto é-que, 

O Sa. 0\·1010 An'll.,\ ;:-;'X'ES-Ahi estão os iele- pelos telegramma.s que teem. si~o publicarlos , 
grn.rnma.;; da. Bahia. annonciando, a. mobiliza- ~.e vê que as forças estão sem munição e a.te 
;;ão da guarda. naeiooa!. · sani alimentaçilo; os· telegramma.s publica· 

O Si: . ~IELLO REl~o-Jii vem V. Ex. com a dos em todos osjorn:les dizem que as forças 
. Bah i.~ ! .. Eu me _refiro aqu i, na C.i.pita.L · · t !nl.lam pa!!sado.qm1tro dia.s de fome ! .. 

o s:i-. pv~nlô "',~BRANTE;;-Estâ. ahi o jornal o SR. :MELLOL Rf.co-,-,uten<'la. ás difficulda-
0 Pat:; redtlmo.ndo cnnfa'a .. o recrntt\menlo .des do trau,;porLe. 
iofrenc:; que se faz dio.1·hmeutc pã.,:;-a. cs~s O SR.. Ov1010 All!lAX'l.'l::S-0 lJiario Officiat 
ba.talhoes n~. emta.nto, e~e,; buw.t lloes n<1.o 

1 

:i.tflrrnou que 0 "'e11e1·,l.L em cllefü das 1br~" 
esta.o orgmm<1l!os· ! . : - . . . exvedicio:iar i:is 

0

de C:rnudns tinha. cari.~ 
' o SR~ ;l'[Er.LO Re:co-Qu:i.l e o -qrn::.rtel.desses bt•aoca pal"i~ "lli.zer tudo que füs:;e neces~a.r.~o; 
oarnlhuas !· .·. _ . . ·· mas V. Ex: . (dii-ig indo· se ao Sr • . .Jíella R ego), 

.... .. . . . . 
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'que ~- ta.mb&m general. não . deve ignorar si.adosrele..-antes serviços pelo Dr. Bernardino 
·que :em um Jogar t<1o~istn.nte da c.'l.p1tal da de Cn.mp.,~ A púr Y. Ex. Acha V. Ex. com· 
Babia, ) ogar oudo e coinplct.'1. a · fü lt<i.-de re· p:i.raçii.o • nn•t-i aqul'lle pr-e,ídent<i de S. Paulo 
cursos. 11111 genPra.l. no centro das opcr:1ç1fo:o, i e o ;>·,vernador <l:t Ba11ia ~ 
-diIDcilmento pódc tom:?.1' ns provHencins ne- : Alem de.;sa :rntc>:·izaciio, CJUe •fo rc acom
COSliarin.s .par11. nliment.a<:ü.o de :mas fo1•ças ; ó; p:mhu.r totlu co:o.wa.t:dant·J <ic forç:\ ~rn opc1·:1-
preciso que n.s :mtoi·iJ:i.dc.<1 local"!& se ponham : ç~s de guerra, t1'•faS :is :mtol'illttJ•·s locn~s 
ºlll .catninho ii:n'tl prodilcnciarom nc:'!Se scn- 1 del.'em marchar ... m auxilio d·-'ll•e comman
tido.- · • - d:~nto d·• (<1rç:i.. ~Á·m o que ctte n;lo p('liu COll· 

O S11.AnAf.mmro Gutl!AR1ES-0go\"crn:idor 1 s. ;:u ir t ut!o o que prcci..~ para a força. prill· 
d:i. Bnhia. tem sido o mn.is solici1.õ po~~ivcl: c1p;~l.rn.!into 11uanto M l'Clere 4•\ tr:i.nsrorte ~o 
V. E:c. leia a carta, ho. pouco pul>!i.-a•la. 11•) l,mum~·o~ de ::11~ 1· 1'8. , que. om ;.~mi, s;i.o 
;toneral Girnl"\l M chefe de SP~umn~~J. pulilktL 1 pesa0 lls.-<1mn.~ o e:1:1~em um i:ni.n1l•! numero 
d:1. Btl.hin. ai:~f!cen•lo n. s(.\licitu•\c com (lm1 •de au!.:nu.os l':~r:i o tr:ms,i,l((rtc. •l!I. ~L-SC Je 
tinha 11rovi•lenciiitlo p:Lr:l qul'.! nn.tia (•Llt&&S-c j o~r:i~>e>:)•llr:t o (.'entro. 1'-, 1s..c:o que falt:\. ~l 
:í brlgadn por cllc coinmnml:a.•l:i.. &hi:i.; n:10 cxistl'tn °" ~ 1~maes nC<"c,..:Lrhlll 

O . 0 •• : P11r:L '' tr:lnitporic de mun1Ç1JC-1. qutJt"dc boccA. 
::'Jt. 1·m10 Ar.n.\~"Tt.~-:<>1~ flOS.~ Mn_t•~· 1 quer de i:tw 1•r:\ . 

t:i.r ~~ . fü•:tn ; inns º·'... t.<:!Jc,~!'3111nn~ p.i.rüilo,; O ho111lltàl da ~n~nc qu1' existe am C.1.
<lo centro J:c; opcraç.;es t6Cl<\lll:im ~cs oh· i nuil1~ l'SUi. éllt!lo cio fü:-1 • 1i>~. eº" telo::ram· 
J~tos. f 11111.~ ;rnn11111!i1\m que. 11~:11 :i.o m1~no~. hil. me· 

Ç si~. ~lF.t.t.O R-t).10-0 ;.:cnor;il om chc!c j •licam1mtos lll\:":L cut'1ll" os f<Wi•lll:I? 
csta.. nut.orl.z.'l>lo :i l:tzcr <? •1uc eot..?111lcr 1• 11.lOj o ~n.. '.\t!l.l.t> R*-•o- M:\.o; pordeu·so a 11.m
dcv111. ootz:-.a.r <:111 (lpera\-·ws s::m wr t.11111:11.lo l.iulôusci«. 
C$8l\S PN"idcnctaS. e tio mtll:l ccn t ractou fur· _ _ . 
1Mlei1111mtos.1Wlli asdirfü:ulJ:tdcs J1: tt'ltn~l'''l'W O ~1~~ O'_'lbtv A1m.\:O.T~:~ - Mô4s, ::ir. 1>ro.st-
si,(-. gt'll:Ulit!.q . d1mk!, e crl\·rl •tU~ UID!l h'ri:11 •lt!,t.:L ua~urez.a, 

S . . .. , . •• , . _ qll•~ l•1'tá. cm urn 1:e11tro 1ln ••rte r-J'.•il(!S~ que 
. • o u.. Á)IO~.m _rlüU~m .\ - e: .qu., llV g~ .. 1'0:<511<! tU\}f) 'llllllllO é Uf'CC.'511-tio. (.i;lllÍOl":ne 
-..~10 U... Ba\ua. nau el!t:i. u1n Jullo dt• Ca~t1- se diz. mio teuhu, ~inbula.nci..i.s "{ E' i:ri"ol 
lltos. . csto í."L<.!to ·! 
.. O Sn. • • -\D.\1.u1m:o <>cm._\ ::~ES - T~m 1111· O Sn.. ~f~:u.o Rroo-.Yas no:; deposito;; em 

"liulo ~ornec1mcnto:O otrcreci ... os_pot- m!nf.?!' r~- :.ronte S1L•1to ex!st<.• gra.mle qua1:t•tladc <le 
1~end_e1rc.:>, e :igor:i. me~mo OJUIZ do d1 re: to (.e mMicamerit~. QU<J culp.1. pódi) ter 0 Go· 
~errm)1a. f~"Z·s.e :tcflmp:i.nb:1r de Uf!l g:•:i.n•lc l.'e:-no nbso. 
comboio de nvercs par:i. olfel'et"rr :1,; for<,,:1.s _ 
cxpedicion11.rins. . O si~: o.:•m1? Aun.A:->Tt:~-~fos 1le que scr•e 

. . • . . 1::;.so, s1 uao o cmpre;:a•lo p:w:i. ,., nm a que 

t 
O S_R. ;\[F.LL_? REGO- A falia e das cll'cum- foi Jr_~ l.ínado ? 

s anc1l\S locaes. De que ~():·vo existi!' i:rantl~ quantidade de 
O Sr..Ov m10 A Br:.l.'.\"Tr:s- As autoridades lo· J medicamen to;; em Monte &lnto. IJU:indo os 

cacs ílev ia.m pN~idenda1• pa r:i. que tSSPS doc1: tes c.<:t:<o em Cdnu<los ~ 
meios de t1·:insportc :i.ppil.reça.m co:n brcvi· Exi~tem muitos medic.'J. rnentc.s em Monte 
d'1de, como 11:\ exp1~1liçã.o do Parnnfi. teve Santo. ma~ doen ~es mor;:em elll Canu dos por 
occa.;;iiio de fazer o meu di.~tincto collcga, riue falta <lci!i::s ! 
mP.. ou ;_e. º ·Sr. coronel P:,estes, que co.~tri · o sn.. ?.íELLO REGo-J\fas que culpa tem 0 
bum n;i.o _ so ~oqi o mate11al de q_uc d1, pu- Governo disso? 
nha em l tn.pet101oga, mas consegumdo t.a.m
bem dos seus amigos que n os ;i.uxi.lia.ssem. 

O SR. FEr.X,\XDO P RESTES - Só p:ocurei 
cum:prir com o meu de,·er .. 

O :SR, Ovmro • .l,BR,\.Xi'ES - Po~quc sabia 
cumprir com o seu dever e l'l.ssim todos <le· 
"riam fazer . 
. -o - si~ . F ERi\'AN1.JO PRESTE.; :..... o general 
Arthur Osca1· e$tá enC<J.rregado de faz2r todas 
as despeza.s. 

O SR.. OvrD10 · AllRA:-<TES - · O-general em 
chefe daquelfa-expedição tambern estava au· 
tol'izado a:.fazer. todas M despe:t.as; mas isso 
-n~ foi· motivo pi.Uoa que nã.6 lhe fossem pre· 

O SR-. Ovmto ABRA..-...-ri::s-Tem culpa., por· 
q ue não tem providenciado pa.ra que esses 
medicamentos, essas municões, esses manti· 
meut·· s. essas · bil.rracas sigam do ·ponr.o em 
que ~e :.cham pam o c.:mro do.s operações. 

O Sa. ME1.Lo R~oo - faso compete a quem 
dirige o serviço . · - _ --

0 s}~. Ü VIOtv ABRANTES-Compete ao auxi· 
Ha.r ào Governo !ã. 

o SR. MELLO REGO -A.o colnmo.ndante da 
força. 
. o $.a. ÜVIJ)IO AaRA.NTE$ - o fac to e que, 
qualquei· oousinba. que appa.rece em Canudo:>; 

;:-
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logo so qu~r afüar a cn!p:i. sobre aquelle va- 1 Si havia urgcncia, rlevüi.m segilir ·os.ba.ta
lente e distihcto generni. ! lhüe~ que ~e a~haru nest<J. Capit;i.l. providen-

0 .S:.. Co~1·A Ju:-;1on.-Nin,;ucm quer isto. i cia.~do-;e para que os _rutros viessem ma.is 
(Troo.mi-se apai·tcs .) , t.·wu1;i g:1:irnec~l·a. (.·1pa1c11fos.}_ 

O S1t. ovwro Anr.A:-:TF.s-0 i:-one?':\l Arth11t• · OS:~. Co~TA .lc:-:101~ dá um a.parte. 
Osc •r ~ um úos mnis (:1~tinctÚ>-. muis itl•1~- , O ;51t. OnD10 Am,A:-iTES-S. Ex:. que. no 
tr3.doS C ffilÜS brarns cio~ :;:lfü~l'il.P.S UO no,so COt'l\'l' lh~ m>:ü1t1.;; olN:r\·a~Õeli cli~Se, em 
exe-:-cito e, pé•r mais qu3 qucimni. fazer pa.1«1.: :ip:lrtc. quo nin!.:'u<Hn •1u~rh~ d· .. •prtlotigiar o 
culp;1l-o pelo:; erros do Governo. jn.muis o· d1:;tinct•J ;>cner~l.l\Jm ch~fü, o.li~ agora ... · 

• - 1 
con~tlgU1ruo. 1 o Si:. co.~'1'.\ Jc:-:101~-Pertlão, V. Ex. niio 

o si~. ~h;1.J.O Rt:oo - Niu;;ucm quer isto.; Ili<: C;•mprehenticu : •!i8"1.• •tUC r. Ex. 11iiu 
(Troca>u....-.: tip1uU$.) 1 d(!\'<! ... e11~ur;1r u•> G1wern•1, Jl0l·•1U•' no pro-

0 S1t. OnDI•> A111u:'\Tt:$-O jnrna! omcmt. i p1·10 rli:i. ••m •JU~ re:eoou tde:.tr-.i.!nm:t do gc-
0 ., \ ,, ., d . . 111•ru.l. 1111~ :<:lti~rc:r. Q$ ~Nus pe.h•l..1s. o ;;e· 

.. :~. • )to1u:.r rir.ei.:n~.\-..,in. üs;orm1."~· . n~r:1l ú q1wm d••''<l conht..:er t<Jd:>.,. :\~ neces-
0 SR. O\"llilll Arm.\:">n:~ - Oi;: bl!m V. Ex-•. ~id:uJ .. ~ 1[~ •tttC <'ltl'C<'é (l nii<l o GO\'er:10. 

Um··~ •\1"".!io'I Qllkin<"' •l\'l i:.,\·~rnu. (l !':,, Ú\'IDI ' MU;.\~'l'~:-:-0 •1110 cHgn :L 
O :'ll'. ltr.1.Lo ltY.('.o-r.>aal º. int<i:-c5~ qt:~ \". ~x. 1• 11 1:1~ 11·1n ..:11u.i:t .; ·tiri:.iir •-·~s..-i..; opo-

tcm o tJ<l\'llrno uc.~;1s •·c·Ui>:I~ ! t:ty"ll!!i J,~ ;:u<'r: .i. d:i.'lu' da <"a.111:1ra. d:\ ru:i. 
O S1t. ovm10 A1m.\:"i'l'l~~-~•'i11 :sei. O !"n.·!to, 1io Ou\"lt.101·, 11u •l·i f>.•to.cio E-·ribur-,:o e outro. 

porc:m. e qU(•, por llULi, qUt! qu.li:-;un un~u.l•. (., dil'Í;:il·;t• tm Cllntttlo•. 
ça.r totiu u hcro111mo. illustr.1~"lo. bru.v_Ul'u .; j o :"lt. CO•T.\ Jc!'\1on-C.1mo \"V.E~>.:. estão 
p:>.t~';<1t;im10 _dv g~ncr:<ll .nthur 0.:><:J•r, ;am:LI~ j r.v.~n·!o, h:~ tro.; rul"Z,.$. (7'•"t>C11 .. 1-.~c <lpn,.te$.) 
O conoei;mr:Lo. (· 11'"""1'•·'·) . o l'\it. Qv1111" Am:.\:-;1·•:--E V\'. t::i::x .. da. 

O S1~. '.\fatr.o ltl!(;o-:~ •)U•!lll iuU!r~ssu. 1.si:o·! m1•111ria •tll" :1.tt! ho.~ u:io 'l)'lr(>sent•,Hl 1101 ~ó 
o Si:. fft;.'(IW./UK \" ALí~\U,\ltF.::i-A •)ll~m tem , orçiLlDCMO. p;•ra \"OL:1rmo.~. o que ra:1.cin ! 

tir11 vi;;tu. anuirruila1· o ox.ercitv. (J'ruca•·•·sc 1 Un•I<~ c•:t:io o~ or.;anwnto,; (lam nús di~cntir· 
r11.rio~ e; p,.()WH[ll'd!>.~ u1x•rt<f$ e o Si·. i'r.:shfr,.tc; mo•·! O que fr.7.••m !L" Comrni~~ÜQS.'! prini;i
nxtt1 .. ;Q. altcuçtl'o,) 1 t•:dmi·nte :L de Orç-... mento. que e t0tlo. da. 

O Sr;.. Ont>Io ,\ur;..\~T.r.:.;-~ras. Sr. Pre~i- 1 ma~~ri:Lf .. _ • , . 
clcute como ia tlizcn•!o o lJiarfo Official ck· l ::-; .. s • .'1ª 0 :•;1u"1l:':L~, n;t? temo~ re~f!On>n.lnl1.
hontc'm u·az uma orJou1'ucct:n·a11d11 que. em! ,fode Llii;.<o; m~ _\ '.. · l~l!:x ·• '!~º e:>t<•o ummi· 
con~oquonda <los pedido" do <iistiucto ;;'<'llCl";\l ~ns nas . Cl)tnmi~::oi•s ,[, sta G:i>:i., mu.la ti.!em 
cm chefe da.s op1•r;u.;Oes na B ·hi:i. o Govcr110 tcito ~ nem que:·~m fazoi·._c o ~:n~ que fa.. 
resulveu]enviar-lhe os <cfoi•ços nree>s:Lrios, e, zem º, fu;.m:. 1.-11.owdo.•' ""~ apo~adM.) 
p11.rn is;o. or;;aniiou uam no,·;L expec.lir;;io. O ~1! •. C•isT.l .Jr.;_..;1,)R-Dtsso ,;ao l.'e,;ponsa-

Diz o a,·is11 de :1outcru qu.:. dovi•Jo ao teli:- \"CI• c•s dous :,:1·11p(J:>. 
grammu. i·ccebi1lu uu. ve.~p<!m. haviil. o Go· O . .:.;K. 0\·1 !>! " A1m \:"Ti.cs-t'l p:·i11c!pal re~· 
vcrno. no rli:i. ~ci:;uinte, resolvi<co 1·eunir um pom~n.nl 1\ n !-'l'llpO ,J,. V. Ex. E' preci~o 11ua 
cnnselho de mimstros para. <leliberar-~e o q ut! :i. :Xaç;lo s:i.iha q:i(' os rcspon~~woh; ~:io 
se tiu:1a de fa.zor. 1 :i.'[ucllc:; que c;r.ão em mai·.>ria. nas Gommis· 

E' la.stima\·et, Sr. Presidente, que, si o sücs 0 :1est:.i. Cas.1, qucnfio cog-it<i.m de apt·c
facto era de natureza urgente .. como se sentar sel'viços para uós outros discutirmos. 
decl:mi.._o Goc:crn~ só no dia ~egi•i:1tc co~itnsse o Sr..LA)l0U~1El·~ GoDOFREDo-A opposição 
11e r~umr o mrn1ster10 para. debbera~ o que h:i dous mezes a c,fa parte tem levado sim
hav_1a de fuzer. ~ . . . . plesmeutc (!,discutir todas n.s questões e a :pe-

S~ o fü.cto era urgen.e, p o genefal bavia 1 clir informações ao Governo. (A.p,irtes, tu
ped110 reforços com brevidade, o Go;erno. no multo.) 
mo~ento l'.ln QU~ recebeu O . teh·g~·amrc:i.. t • V D ~ • E<- Q e d-~~ • 
devia ter irnmecl1:i.tarnentc dehbern·10 >t rc~- O S t O I ro Ai. R._~:-:1' · qn. 1',e res 

. - 1 . . r 'li. ponde ao meu d1st1 •NO. coilE.>!.!:'1, rcpreson-
s~etto, e nao aguarda.: o r ia St:g~•.n ,_e pai' t<u:te Jo ~rupê• p<!.rlameutari~ta~ do Esto.do de 
a1nr::a 'i.,..,. ó :2ice ~t! por~ta fa:;c;,.. ( 11·oca:,n ... se .. t:::i 

apa--:as. J ~nuas. , .• 
D3rnais. foi·am designados pu.:·u. s~;:;·1.iir p:i.i'a . O Sa.L.urouYil'R GoDOFtrnDo-N~o attemlo 

C:i.n w!o8 ba ta.lhões q u0 só daqui ri.· 10 on 15 di:i8 a am 1·m~çt'ies dest.1. na.tu reza. fe1tiJ.s ':'a_g:i.· 
podem ''SUl.l' liestn C:ipi tn.l, •Jerxo.ni.10. de !ri.do 1 '.m'~te .. \·. E:ci•rove qnnl o meu. acto poht1co. 
o Govemo os bataliliiüs qu.i se acham mais 

1
111,lwan~o que Sllll pa.rlamcntà1·1~t:1. e eu me 

proximos e que podtm st>guir :mmedi:tt:i.· curvarei. . . . . . . . . 
inente. (Tre>cam-sc p;·olo;igados a11art<Js · r, o O S1<. Ov10ro AirnA.i.,'Ti,:s-Já foiaffirm3.do e 
0r. l?>·esiMrne rectam(l ati~r.çüo.) provado pelo Sr. Deputado T. ele Magalhãeà 
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que v. Ex. está füindo a um gl'Upó político. 
que faz parfomentarismo • .., 

O· SR. AUoUSTO SEVERO-Quem é O ellefe de 
V. Ex.? -

o SR . LA:11ov:s1ER ·Gonorn.:oo~Eu mesmo. 
Ull SR. D1':l'UT.A.Do-Jit o disse o Sr. MMta 

Macha.do. 
O-SR. LA)tou;.;1r.:1t Gooo•--nEoo-0 Dr. Ma.tta 

Macha.do 't'l~feríu-se exclush·:unente :i.o grupo 
do.~banc:ufo. mineirn '!U<.' aqui Unhn. Yindl), 
n:W ·orn nome ele um partiilo, mns simples· 
mente pelo snu prestígio pc~o.'\I. Deste i:nr· 
po fa.zla eu t>3l'te. 

Pe(O aim1a t1. l\tt11ncão 1lc V. Ex. pn.I':\ o. 
amrrn~o que \'OU f:l.Zl'r. 

Por ~m1un11t<> n;lo tl(,u p:1l'1:uncnt.'lrlat.'\ ; 
uumtcnhv o ti\'!ilA'm;t pr.•5iclcnci:i.I. 

Xo dl:i. cni qºuo cfü• f,1r p:-ntic:ulo, C11mn dl\\'(• 
ser. nó'~ p.'li?. <' nifo pr"'lu:tir n elfcito •Jll<! 
eu de"{'!v. 11~0 di:i. ou tQmnrci •mtro p:i.r
tído. 

O SR. Onoso Alm.\~"Tf!" - E.c:timo multo :1. 
deehração ilo V. Ex. 

negro, Thcotonio de Britto,Senedello Corrêa., 
1fatta. Bacelh!.1', Urbano Santos, Anisio de 
Abreu, El ias Martios, Thom;>Z Accioli. lide· 
Couso Lima, Francisco Sá. Frecterico Borges, 
T:i.va~~s de Lyra·, Francisco Gurgel. Coelho 
Lisboa.. AJ)p(.'llonio Zenaydes. Erm\rio Couti-
111!0, .loão Vieira, Pereira. de Lyra, Martins 
Juuior, Cornelío da Fonsec:i., M.oreira Alves, 
Miguel Porn1Lmbuco. Juvencio de Aguiar, 
João de Siqueira, Angelo Neto. Ara.ujt> Gôes. 
Olympio ea.rnpoo;. Felisbêllo Frei«'. Rodri· 
i:tl('S Ooria.. ~ei..-o.. Jayme Villas-8«\ll, Castro 
Rebelfo. To:st.-i., P:i.ul:1. Guimal-;'ies, VerBflG de 
Abreu. Amphilophio, Leo'i'htildo Filgucil'D.!, 
RodrigutS Liin:i., Eduardo !(;imos, M11rco1ino 
!\toura. G;i.Mino Loreto. Torquato Moreirii.. 
J~.; Murtlnho, H~rl•dln. de :Sá.. lri11c11 Ma· 
eba.Jo, Alcindo Gut1.o.ab&r:r.. Timothco da 
Cc>st.~ •. \l:!X'tinbo Vid:ll, Julio Santbs, Batros 
FnLnco Junior, P:\ul!no do Suua Junior, 
Cll.mpolin:l. João Luiz, All'Nldo Pinto. For· 
rolra Pires. Cupcrtino 1!0 Siqueim. Tolh~• do 
:\flltlC7.0S. :.rMia Machado. Armur Torres, 
Ole,;iiTio M:i.ciel, J>Mun. Rozende. Lamartioo, 
ltOllolpbo .\Jirauda, n.h·c.• de ~tro, Luiz 
Adolpho. C:u-acciol1>. :'<lello Re;;o, Xavier do 
Vo.llu e ~menb:i. Lius. 

O S1t. L.'1.)10U~u:r. GooomEoo - Eu n~t.'\ 
Sb.-.:i'io <ll!toU o.pol:tn.-lo o i:!<lVtH'OO cio D:-. rru
cl(!ut~ •lc ::\foro.es com :t rri•>Smn. l~'ll<la.<ie ô .-in-
Cl!?'id:t<lc ~om que 0 apoiei 0 aono ~~'J ao Deixam dl) comparecer: com ca.u~ pa.rtici-
lado de v . Ex. (•IJllll"!c~.) p:u.la .. o:;Sl'$. Marcos de A~ujo.Jõl!é Miu·iano, 

Torres Pol'tug:U. H6rculano Ba.ndeira, Elt• o Stt. º'"ll>IO All!U:O.'TES-V. Ex. dá iicenç$ elide$ ::\l:i.lt:\. Jll:iO Dan~c: ~·ilho. XaYier "" 
para uma rectiúca~ão antes tle cvncluir? Sih-drn. O:;c.'\t' Goioy. Erne><to Brniilio. 

(Ti-oc11m-sc 07'Jl/rtcs e>Hr.: o~ Srs. L'tmounicr p,1nCP. do Li>on, Urba.no )fa··con•l~. Carva.1ho 
C(ldcfrttl<>. llf>'fol1>li<> .lb>·.:H e r>><t1'o<.) 't0111';io, :'\lí'ntci!o de Ha.1• O!t. GC>nçah-~s ffa. 

o SR. Ú\ºIOtt) :\mu'.'>TEs-\". Ex. ,,.:i.tie Jle!· 1 m· ··~·, ·1\1~·~u:o ... z:ie l.1nri :1~. "Oliv~1~ Braga, 
J."eít:unente. bem l]llUI foi a cninlla pos1~·;rO Alf1~úo ,.,.!11',' ,L~OllCl•J Co1 rc:i., )(,\l'tlDi CO~t.3., 
ne:;ln C:unl\ra. d~>de o dia em que rosnei , e Azoy,·Jo Su·.n•. 
a.ssenlo ;~ti! o final da lc;;i~latu1~1 p.-i.-<:;.'l<ln. 1 E :<em 1;:111s."1.. os Srs. Ai-thur Pdxoto. Jero· 

S.'\bc J?erfeJt:\tne__ntc ber: ~ qtrn. {~ Ili divt>l'SOS nrrno :O.fonteil'O, Fclipp:) Cu.rd:JS!', Ah·es 1le 
ponto,; ts\·e 0cca~i<io de •h ·:rrg1r seriamente H1•ito. B!!l'Ollt'ÜêS IJias, Augusto Clementino, 
do Sr. Presilleot-e tl:i. Repullli•~I. Lu!z Fl:\cqucr. Granndeiro Guimariiell. Bueno 

Sabe perfeitamente que di\·eri:í 1!0 _P1~is [de Andr.td\I., Artlrnr Diedoricltsen e Riv::idavi:i. 
d~nte. a:;sím como V • .Ex .. na questao u:i.- Corr~a. 
~trndas de forro; na. amnistia, ::'i bem ljUe 
fica..~e nest~ banca.da ~l'.1 drverf(c>_ncia. con• o o § r. F1•:.ln~isco Glãcerio (para 
meu propr10 ;bL"fe poht1.co ne:-sa. epoca.._ o Sr· negoci<,. t<r!Jenle. M:o·cim"'1IO de att~nç,fo)
Sena.dor Ht~lhoes; qi::e d~Y't>rg1 do . Pre~1dente sr. Pre~idente. pedi a. palavra Jlara. t-:-atnr 
da. Rc}Jub11ca nn. quesmo do~ .P_rococollos e em verr!ade de um assumpto que t~m taota. 
que e~ drversos pontos à.e poht1ca, em que importancia. quanto urgencia tem de ser t ra. 
entendi dever ~star .em complet~ desacco:do ta.do nesta. Casa.. _ 
"º?lo Sr. P!es1~ente da Re~ubhca.. s~gu1 a. A Camara. está. não direi informa.da., mns 
minha conscicncsa. sem que Josse pedir con- ev\i1entec::eute sou a impressão das graves 
sel~os ~ pessoa n!gum~ · . occan eacias que se i>ass:i.rn no Estado da 

Ja >e V. EX. que nao rlefend~ o Govern_?. Bahia. . -
co~ tant? ardor c.omo_ V. Ex. rhsse; que nu.o Eu ji nU:o digo nos scrtties tla Bauia., muito 
fui acerrimo p~1·tldar10 deste Gove~no, co.rneo intencioua.lmc;:o~""· porque reputo aquelle Es
V. Ex- quer dJ:tel' .em seu n.pa.t·~- Fiz aqurllo t.1tlo pre~a de u:mt \·eruadeít-a çommoçito in
que a ~mha co~sc1enc1a. ~e _m,11r.-J.va.- Tenho 

1

. t(,stina. (Apoie.dos.) 
conclu1do. (A.poiudos. mmw th:m, rnt.:!o be>u.) O Pode1· Exc..:utlvo, St'. P~esiderite, é o 

-·· Comparecem ma.is os Srs. All.luquerque orgilo do · po(lcc· socíul competente para di
Serejo, _ Pedro Chermont , . Augusto ._ ,;\:lonte- 1 rigir as ope1·;.1ções de guerr\\ .~ . restabelecer a. 
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or,lcm :publica.; m:i.s o P.:idel' Executivo 
mesmo. no ír..teros:ie da rleresa. t.la. ordem pu
blic:i., pôde sentir"·se obrig::i.do a. manter 11s 
suns completas rcson·as sobro o est ido ·lessa~ 
opcra.çúes de ·guerm uo E:;tn.1lo da. Bo.hi:\, 
temendo compromett·.!l' os eicrnentosdo acção 
qua. po:;;oventtm.i.. esteja pondo cm jogo com o. 
sun. tl i vulguçiio. • 

Bem se v8 que o. Cu.ma.r.1. não po<lerii. Sll 
n.rrogar o tlircito 1le ('Oll:1bora.r nos meios dti 
ncçii:" p:i.ra n roµrcs.c;â.o d<L revolr.a. d" B;i.bin. ; 
b-~m comorehendo :~ :i.ttribulç:io constiiucio· 
n:Ll d:i. càm:mi. e me euntcnho dontró 1la. sun 
1o;;phcr:l. C.:o n~ãi>. como po1ler pvlitico '1ª" 
füel.liz:l o~ :!cM do Poder Excc11tivv, \·indo 
pe<fü' ;i.s pl'(l\"idc:ici:\.<i q:ic, dnqui hn. pouco, 
u~rci a. bonl'3. do sub1notwr ao c~ltol'io •ln 
Cnrn:ll':i.. 

Sr. Prc~itlC'nt<.>, 1«0 I:eénça. 1L v. Ex. 1•1r:\ 
<lcc\:i!'llt' que n. 1uinh~ lutervcnçtt.0. que :i 
minha prc~cr.i:a. nc~t.e momon:.o. m~ ~:-iuu::m., 
tra.tnJJd.i Jn~te :i.ssumpto. :.uio quer tl1ror 11111' 
o t'u.ç.1 11:1 qu:\l!dru!e d>1 membro de um par· 
tlil•1 qu~! • stil ern oppo:,ii;.'io. e o acto qur 
c,ti.1tt pmtl('~Ln•lo nii•) •, um acto 1lC\ úppa.~iç:.ío; 
til~ S(• rcfüre nll's ::ra\"e:i nssumptos, á!' 
;.:l':i.':<'s cccut·:·üncias, q:i..: ~e p:i.:;sam no E:!ta1!0 
d1L u.i.11in. p:·e,::~, como dii;s;:i, uu uma. com· 
mação inteoLinll.. 

o SR. \'EJ:wx~: ti~~ ,\.m,&t:-~1i:o apoiado. 

VozE..; - Oli. ! Oh ! Entifo afo ó com
moção? ! 

u~r S1t. fll!:l'ÜTADO- .. \t'jUillo õ um l.Jt'ln· 
quooo •.. 

O St•. TlA•:Ro~A Luu-Isto é que é um 
n.~uncismo n. tn<fa pro\·a : 

O !'1:. FR.\~Cl5C<) G1.:cs:mo - Devo decia!'ar 
ao no:n·o lJ<Jpt1~;1(lo p::la Bahia. qu() acab.i. cl~ 
me hom':l.r com o s~u :ipurte. r:ue, ~í a.,;si
;m:ilo o est:l.1!0 1!c comtno•:iio intcstimi, nuo e 
mais p:1r:i. r<'fcrir·mc ao estado de sitio. 

O SR. Li,;ov1r.1Lr1() Fn.r.t;t::lltÃ.S ~ Si uiio ha 
cun11:1oc.:5.o iutostina, eJJLJ.o deixem a polida 
do sr. Luiz Vbnna acaba!' com aquillo. 
(:lpoiaclas.) 

O Sn.. FrtANCtsco GL!CEIUo-J:i ti,.-c occasi•To 
rlc ailu~lir a esce assumpto ((cante do lcad~r 
du. maioria. Nilo me refit"o o.o estado •le sitio, 
p:n•que sei quanto as rep1·esenta.ç,ões parla
menta.res se sentem melindradas, quanao se 
al(ll(le a essa. medi1fa, pam. o Estado quer·()
prcsentam. 

Eu o que q11iz,nariudla occasitio. foi empe
nhar nisso a re~ponaa.bilirlarle elo partido que 
collabora cem o Governo na actu 11 situaç:1o 
politica. 

l\fas. Sr. P1x,si1lente. dizia eu que a Bahia, 
r)cstando presa de uma ve!'dadeira commoçil.o 
ínte~tina e jogando·se naqnellu. !1.tt", :iií,o $Ó 

C:un:i.r:i. V, Ia 

os craditos do governo da Republica., nii.o só 
os creditas ria Federação Brazileira., Tepresen
tada pelo E~ta•lo da Bahia, ainda. ma.is jo
g-.i.ndo-se naq uelfe conflicto os creditas da. 
propria. institulçiio re!Jublicana. (apoiados), 
eu nü.o podiu. lançar mii.o deste facto, como 
recu!'llo 1le opposição. sob. pena. de compro· 
metter. pcronto a opinião nacional, a respon
sabilidade do partido que represento. (Apoia· 
rios ; muito bem.) 

:>:úo Yenho tra.~r o ii.:;sumpto como re
~urso tle opposiç;1o; e. si o flzes~e, os nobres 
Uopiotado.~ que rcprescntnm o plll'tido do Go· 
v~rno podiam tlca.r tranquillos: a opiniiio 
n1LCional IT'lo poderia S11.ncdona.r e,ta., como 
qualquer outra manifesUç;lo l~litka. do Par. 
tirlo Republic.'\no Federal, qu& csti c1n oppo· 
tição ao Q.;.verno. 

sr. Pr<!Sidente. cn dizlo. que, mesrno 118.rl\ 
q u1i o frOV<!l.'M S(! <lo::em penhn con"'en lent«ii
ml'n t.<! tio su-~ grave rcspon;·Lbifü~c, ollo 
~ih·er. não PQs..~ turn:ir publi~ o. situn~ 
·lM opcr;~ t!o guerNL no Esl:i.do da. Bahia. 

.w1 ru. tend.o :i. C:uu:i.ra. uocc:1did11.do de oo
nlitlCCl•:i.. NI pediria que V. Ex .• Sr. Presi~ 
dea.tc. co11aultasse :L c.i.mara. si me coneod.e 
:?O minutos, pRl'a. ~ubmettcr à su:i. a.precinç;lo 
um rn:iuermumto de urgcncia. 

O S.r. P~ea.1idcnt.e-O requerimento 
1!c urgencia. na !orm:~ da Rcgilnento, não 
te:a tempo limitado; sõ depois de e:cgot:1do o 
,,,;,;umpto i.\ que e~s:~ urgcncill. se eoashlera 
terminada. 

V. Ex. •leve mandar o Sên requerimento 
por ascrip!o. 

(O Si·. De;iulado Fra11cisco Glicerio eni;ia 
a M:e.<a o requerimento de urgencia.) 

O Sr. Dí!putado G!iccrio pede ur;encio. 
puro. intel'rvmper n orckm elo tli:i., :uim de 
nprcsenfar e ser discutido o seguinte re-
querimcnto.(U .) · 

Vou submottei· n \'oto$,em primeiro logn.r, 
o rc<]ne1·imento de nrgencia. 

( Submc:tirlo a 1!oto.;, d app1·our:do o rcqr;eri
mcnto de urgencia.) 

Agora .-ou coosultar a Gamara., afim de vo
ri ficar si a ma.t1<1·iii li de tal natureza (].Ue 
não poda sei· adiado, sob pena de nullítica.r-se. 

(Li Cama7'c. s1mdo consultada neste sentido, e 
de opini<io que a >;iatc1·ia é d~ natu-rc.;(~ ur
,qentc e neto póde ser mliadu, sob pena de nul
Uftcm·-s:1.) 

O Sr. l• Secre•arío vae no;-a.mente procetler 
ú. leitura do requerimor..to. 

E11tra. em discussrro o seguiute 

P..EQUEnI:'oic::"iTO 

R~queiro que :\ Gamara ·SP. const!tua em 
.com:nls$ãO Geral, na. fórorn doe artigo~ 33 e 

. s~ 
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34 do Reg:irneoto, 11ara ouvir o Poder E:.::e-1 pa1·a uma. deliberação regular. norma.!; por· 
cutivo solire a. situaç:i:o em que se ad1:tm as que nós nü:o temos ·conhe1:imento official ne
forcns expedicionarfas em a.i.nudos, E:>tado nltum que conco1·ro para. a formação dessa. 
da Bahia, e sobre :is Í'rovídencin.-; que o Go- con ''icç:i.o. 
verno considera efficaz•~s po.ra. ~ufl'ocar 3. re- ::lfas <lSSOS brotos-e essas noticias são ag
votta que agita. aqudlll E,;tado. A Mesa da ~ra •a.do,; ago1·a com a noticia. oilicia.l de Cj·ue 
Câmara Jica incumtiida. de couvidnr o .S:·. Mi- o honrado ~íinistro da. Guerr:l desampara o 
nis~ro da Guerra :t comp, recc: à rcuni:io da seu posto ordinario p;ll':l. se;ruir. afim de nssu
commissão Geral~ mir um•~ P'1Sição uifi'erente no &tado do. 

Sal•~ d:r.s se1;~üe:; 2SI de julho de 189i.- Bahia. I~to não~ _Im•funú3.mcuto in~i<::J.tivo 
F1·a11cisco Gticerio de que s:io ~l':l.l.'1S$tm:i.s ns cccurrencias que 

• :;e !•ass:im li'? E:<tndo ,l:\ Buhi;t, '{ 
O Sr. 2-"r~neisco GlicP.~io- Submctto si11ccr<1. e Jc:i.truente esta. co::sl· 

Sr. Presidente, poucà.s pahvrM t<-rei <Jl!e · ler:i.~1o ao crit.1':•io Ja O:nmr~. 
di%or em ndditaruento uos tuu•lurur.ntos que ltc1•itQ ui:; pn.l:<\"ms <JU•! ain•l<\ lt:.. pouco 
tive o. h.onn de subm~tter no crlt.crio ds prorori: uií.o mo 1110\'e 111.Mc inst.'Ultc noulmm 
Camar:i.. mtuit<> opposici•>nl~t:i : não to11t10 direito 1ll! 

Sr. Frosidentc, n CommL"-<;ão r.t>rn.I ..: urn fa;:cl·o; o <111e dc~j<> é wr a li!Jc!'<l •d<~. 1l pro· 
roc~o estabelecido no H~imcuto p:i.~ qut: yturcitm:lt·:i. :"~ c ,L111:r.r:1. p:1m discutir ~tn W\!11 
& Cama.r:L p:)llS.\, <.'ln Q>rpvt:\<,'ÜO, U-..i.t:u• ÜO~ :l <'()h\''-!nÍ<~'.\,.!Í;~ •lC:&.lltL• tio S~. ~[inistt'O dU. 
11131$ gr;tves e iinport~1utu ass;1mpt0:1. gu:ir- Guerra c~tc a.."-<;Ull\Jll.tl. 
da.<b. & pos:.ivel r<liMN':l. ~u f)I) 1cr1:\ <-:;tcud<•r-tnt! ••m outr:1.1; om~1-

() meu intuito. prop<lnJo D. C:>tnmi~u 1:e. •!cl'll~··:'s. fazer :irupl:unl'ntn outro~ nicio
ro.l, ó que o P-0<ter E:t<!\!UU\"O, reµ~'Sent:ulo ci11ios; lll•L~ U.'Ilho rt'Cc10 d~ ... -01111•!'.01nctwr 
pelo illu~tra Sr. ~fln111 1.ro du. G1o<>rr.a. pv~~' t:ão ~.·, :i. minha. coinu a. p!\1prl:1. :· .. :-puu~llili· 
trazer-nos a.s 1?Ul.Í$ 1L!llpb11.a..'I tn:t.ts.!ctlJha.da~ d3.tle do l'Oller l-'.Xl'Cllt1w. Lr:ll'.l!ll<!o 3. publico 
e ~ mais C1>tn11lct;1:1 1Uf11rm11r;õei. não IÓ elo iu{•Jrrnaç\jc:s que JMkri:i.111 impr•-ssion;i.r dc:;
e:sta.do dll.S opcra.t;Ves de gu .. :-r-.i. no Estat!o (Li. :\:::0.1<!;\Vl:l:imnt ~ o (~sph·ilo lJUlllico. 1':'0\:C<!o, 
Babia, em rela~W> á:> occurrençins 'IU\• :\Ili ~e port.'l.nto. ncs:e :.~~urupto :;o\·ern:i.mcntal· 
teern p."lSSOOo. em relac::'to :u> eir~~ti vo e :i.ut1 1uente. 
reeuNO:i d:..s forç.'t.<; cxpedic:onu.rms, Cõtno o S1t. SE.\lll:A - í\.'l.~t-1 esta 1!ccl:1raciío. 
a.incla. cm reloçi.o o.os ro.:m·sos fin1Lnc1iíro~ d<i ;1~•im cn~mbrad:i. pam u.!:irm;ir :i. popula~~:uJ. 
que nece .. -sit.e o GoL·erno ptt.ra. dt1b<!ll;Lr a r1:- (.V1lu apoiculos.) 
voluçiio ía.uo.tic:i ih H:üiia. o Si:. fü11>0Lr110 :\hRAXr•A - Scrú m:i.io1• 

E' poS:iiYel .lt:;e0nh•~cer·~e con~titucion:tl· al:i.rroc do que :i. itla tlv )1inist:·o Ja Guer1 a. 
mente o. compct~ucia da. Gamara p.ira iu- 1 tervir 1:est.0 1~sumpto, i;ua.t•J11,1as ~ ,teviJr~ JJ..1.r•L a. Bahia · 
r~S<!t•vá.;. :;.~m o ín•uit.o lll• cmb1ir;1~·a.t• a. a.co:.üo O S1~. F1l,\XC1~co G1.1c1:1uo - Por mai~ 
do l'odllr F.xtcuti>:o 1 gl"i1\'t111ue ~ejam •i.:s i·c,·el:içues que veultu 

N;lo cr~io 11ue. ,,e possa. licH.am<!nlo duvidar traímr :t Camam., <'ltl Commi~sào Ge1 al. a. Ca
da 110S.«;1. compctenci:1 coustituiciona.l pa.ra. mura, prornvc!m('ute incluída. alti a J•Npria 
intc1•:'erir nest.0 momento. gua.r1lu.tlas esta.s opposi\iâO, ,.., ~e1·.i. füi:er uso discreto das in-
coiidiç\ies. Cormai;ües que receber do ?oder Executivo. 

Poder-se-ll:i. lícita.mente duvidar d:i. situa- O 51~. TlMOTlll::O I>.\ Co.;TA.- Que antes tlo 
c;lo gl'R ve que os negocios da. Bahia. estão tndu é repulilicitna. e bra.ziloira. 
assumindo 1 o SR. Fu.,.i-;c1::co GL1c<.:R10 - .As.sim, confio 

Basta lembra.t' que a. expediçü:o que opera a. so1•te do meu requerimento ao e~piri&o de 
na Bahia. é a qunta pat·a. a.lli manua.da pelo pru,lenci:i , ao 1iatr1otisrno o aos sentimonros 
Governo Federa.!. A qu11.1•ta. expedição e u1n de cominunl1ão republicana. da Carn:1:r:1. espe
-Vilrdadeiro corpo de e::tercito {apoiados), com- rando que ell:t. si a lgum moti rn superior 
mandada. por um dos m:tis i llu~~res genemes não uctuar em seu :mimo. annu;i ú 11.ppro
do exercito braillciro. (•l;,oiador.) Entre- Yação uo reqtierimonto. 
tanto. a llorrla. de fana.ticos ;i.inda. nü:o cec1eu Espero que o il!ustre lcrulei- tia. maioria, 
um passo siquer da. situação militar (ê o sobre quem pesa neste momento a. gravissima 
termo) em que ~e tem col!ocado, era. m.ani· respon!;!l.bi!id:;de da clirccçií.o de ~cu par
festo de.srespelto e t1esafto ao Governo do. tido ..• 
Republica. 

Bo;i.tos e noticias d~encontra.das nos fui:em 
crer que a situ~.ão das fvrçaS expedicion<>
rias não ê favoravet, não é feliz. Esses boa
tos . nü.o podem gerar no nosso animo uma 
con.vlc<;ito ca.Paz de 'di-:;t:i.r-no;s uma. condll<::t:i 

O Sn.. FltANCISCO Guc1m10- . •• n:i. C3mara., 
attenderá cum·enientemeate á solicitai;ü.o que 
por seu intcrmedi<'.I touho ::i. llonra. <\e 011'0· 
recel' MS seus amigos. · 
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O §r. ncu:s~u·io de Souza..,..- Floriano Peixoto, estadista. e solda.do cm 
Agl'a1lccc ao honr~cio lewle1· tln. opposiçito ~s cujo peito tão vivo pulsou o coração de sol
nobres e p::i.trint1cas revelações que ::;, Ex. 1bch, envio:1 p:~r~ o Rio Grande do Su! <) seu 
ac;iba de_ füz1~r ti Gamara a.os Deput:ulos. '.1[1nistro d:i Guerra, o illustre Sr. general 
S. l~X. não pi•etende p·'lo ~!'U 1._,querimcnto :.foura que, partindo 2. 12 de auril de l&l3, 
crc:~1· opposic;fo e lev.imar ~mb~;·aços ao Go- •Ú regressou <:;.Uando nJo e1•a. mais 2'!inist1·0, 
verno em rclac:iu ::os 1áctus t!e ca.nttdns. pola :i.~ceniiilO M Go\·erno, do Si'. Pru:lente de 
S. l•:x. apcnns pt·eteno~c. em nom;:i d"~ supe· I ~!o:aes. . 
río~C$0 ,;a;.!rado~ inkrc~~e:; '~ª l~epu1 1lke1 (: d:1. ' "\ C:i.mtir:i. nü.o deve de;conbcx:er o quo b:l 
P:itria. 0:1vir :i. opin1fi.o do O•J\'Cl'!lO pr·r:mte r!c. nabrt!, de <>[cv::.i:o. de pl'ltriotico, r.o prat'e-. 
n Cnmar:i.. 1·eunid1t C:!l <:o:nrni~~ii.u GN•al. i!imento do ~Iiui~tro tl:i. Gucn:i., rnarêch<tl <lo 

i-:~~•s ,[cda:•:t•:iie~ cl·• :;:. Ex, rer.nitter:i e exc-rd!.o :.:"<1:~1 lt·i1·0. $•iPa,\o, palriota e l'il· 
a•SP;!Ur:tm á \!:1n11t~·:\ u1!1~~ r,:.111,,,.roh••r:t de pul1!icano. :S. K:-t. quer cumi;utilli:u· das 
c:ilmn. e •!ú r tl•:cL •l:L l"-'11dr!:'•l\iio, q•1e tfar.1 o liulig:Lc; e du:~ ~:•c~itlcio~ de ~~us •·úmpu.nhci 
t•IM.\jó :·, R••t1:·1 .. t:1:t.:1\·liu :'\:tdtill:'11lé cuc:trà.r' o r· 1 ~ tle :Lrmas e dos s ··us c~,mp:itrk1tns que 
Mm1:1pt·• tfo 1•1•1pll·1·J1w1:1:ü 11:11 ,i,1bH·i S\)O ro- n.ffrrrnt:im 1 'M perigo• •l::i. :;uerra. 
tlos ~ l'<'U:' ::..•p<'cLO$, ~"li t.1>1 l:i~ :i.s ~u:i..~ fü ·1!S: O !ionr:u1o ,·,:,,,,~,. d:1 oppo.<;k~o pailc. 110 ~u 
~ quc-s!.iio Jh.ihl ir;:• nu<~ -u·~i~L. e,.; '[Ue~tüc.~ requ.,,r1me11to. o compn.recuncnt.ll Jo nobre 
co1i.stiLud1.w;U!l! qu1• \•n·:o:·!'a.. '.\linistro tia. (iucrro. ã. C11m;~ra. rcunlcloL <'m 

Cmnmi~~~n Gm•1LI. t! S. F.:t. ba~o:i. o ""1ti1lo füíl A qu··st·io poHtica s:i.I :a :vi t!,ptt•ito d~ t J- '" 
dM l}tlé 0 e:l::t::un·u-.~:: ... :im\ 0 ~"tt•itó :1.1nplo" "rtil-'('ns ·lo RC'µ'iinent >: 1na.~ n:1. Constituição 

,... ili' :.!·I de ÍC\'Crclt'Q. O onl<IO:" í:llC<m:r:~ :i. olii;• 
•'.c..,inu vla.ilo •l·L~ \"Í· t:i!I J>:"l!VCfli<1a~ <lo piu·t.il•l; posição t.crmino.ntl' 110 nrt, 31-0s ~!ini~:.l'(l~ 
'"si ~ •·J>J>O·h::io nii.o :i. 1.1v11nt1i l!omo · nna te E•t;\Jfo mi." p0tli•r;io o.imµ:J.rc>.'t.lr ;i.~ ~""'"'~ 
ilc ~t:••t'I'•\ .ao i;1>•·erno. o or.1dv:• ncr<'<lita IJIW do _;,1u::-rcsso e~.-, se comrnualcar;io cum i.~lles 
o ho11r.:~J0 ··hct•~ •!a ••Pt..,,i~ii•1 ::ão in~i~tira ll(i i>"r C'•c1•,pto. "u p1~~-~o:il!11Nltc com ;ts Com
scu rcq1w1•i111tni.11 att. .. 111\('11 ro av ::obr~~a!to missões du.s Caruara.s.:i. 
que C~S:l C11m:11i.ssii·• G.·:-nl \"(l(~ te .'lll'!\O :uiimo .~ <li~µosi•-.lo COU:<lituci01ml l' cbrn, e po!i· 
l)lllilico. ns ..:111tjc .. :tarn~ •fll·! vac :.rm·;ir n'umn ' r.i..-:i. !• tcrmi11:int1~: a. su:t. viol:u;ão t! um ::cto 
opinião por ,,-tu~ rnd1)le r:Ll\"07. muís inc!m:ufa de p:irln.m<-ntarismo. <tUll <fU•;rcm Jil".i.tico1r 
ús no:ki:Lc: p .,,_,i:t1i,:tas rlo que à l'l'llcctiola aqucllus mPsmo~ que ao Governo o:a ltl'pu-
a:1:tl \'SC dos :1conteei1ucntos. , 1 · o.l l 

Nilo f;. LI-:·t :t~Q.!'õt o historiCT1 Jo,; factos cc Ca- ,1 ic:t e aos ~eus anu'-"os accu~:i.111 o pa~ a-
1 1- · . 1 1 me11bi:istas. 

nm.os:o >cn c:-:amP. ic:i. im11~rcrn c>l'omp et"; .-\um ap-irr.1.! •lo Sr. Ytdgll., a:s.;e\·eram!o_ 
só em OUt!-a occa~ião. co:n m:i.is tempo, pv<ler."i que o Sr. Qui:itino 1-loc.'Lyll>"a rn>'tentou. em 
SPJ' IHtt\; nmrrna, p1n"<'m. :·1 Cc1rn;Lra. com a lumin<1so p:11·ccc1· n1) s~uado, opmi:í.o itlontic.i. 
absolutn. :<incr•ri1l:\(ll• que de\'C ao s<?u p:.liz. 
que :t R~p11blica p1'ulc~ '' , [c~·e dc"c:rnsa1· tn1n· ~l~u:~ ~~~~:~~tl:~º011j~ 1:~~;~~i;.1~P~[~~e;e~~~:1~~~ 
quil!:i no heroi~:i10 e par,1·io1ismo 1lo exercito uentc amigl). 0 St·. Bocayum. <levem •:imi
braz!ll'ir·1· na fé !'Cp11hJicamt •!o:; <Jl!C em ele· unir \J:u:tanto l) 1lissip1r m<·>mo a. surpt·cs:i. 
few <fa Patr:n e da Republ1c:L se ba.tern e•!l ri uc a.~ swis pa'u.vr"s po.rci·e terem uetcnni~ 
Canudos. ,~ w1 firmeza, n 1 z1.fo, no patrio· oad~' n:.i hotu·a<l:i. oppvsidio. 
tismo e na. sabedoria 110 Govc:·no. 

$i o nokc fowle1 dtt. opp1.1s!~,i:io !'t>conhec~n 
a l!nlsidade do~ facto!;: si houtcrn S. Ex. uliv 
qui1. deb:Lter a qm~s:ü.o; si os tele~1·11.m::i:ls 
estão ;m\Jlicados; ~i o Governo affi:-ma. que 
nenhum dfüastr<- se deu; 11ue a forçn. pedida 
o foi p:tl'a rnaiot· gamntia do exi·o da:; 
operações; o orador n~o vê b0m a razão por 
que s. Ex., depoi~ ele rtflec~ir e meilitar no 
assumpto com <1S graves responsabilidades 
de sua posição, vem hoje depois ievanr.:i..1-a e 
sob um aspecto I!'.luito mais grave. 

Não ha. razão r.enl.Juma, àffirrna :'!. C;1mara.. 
para receiar um demstre dn.s nos~a.s gloriosa::> 
armas; nü.o ba motivos para ar:rethtar que o 
inimigo nITo sej:1. batide e Canu<ios· .. venciclo. 
A ida do tdinistro da ·Guei•t·a não póde ter 
este ale<tnce nem obeoecer aos motivos <i que 
em aparte a.lludem os nobres Deputados da 
opposição. 

Por h;~o me-ml). e pelu ex;ime nns tlisposi-
Ç\hs l''-'J.:-ímrntae-; tia Oirnar.i. e do Senado, e 
pela forca <la. dispos1çiio constituciuual, pre
rênde otrcrccer uma ím1ica1.ão par.1 qae so
bre o "ssumpto interponha parecel' a com· 
missilu. re~pectiva : si o :ifinistro pôde compa· 
recer :i Commissão Geral e si 3, Com missão 
Ger.'.l.t runeciona em ses3ão publica ou ~e· 
ereta. 

A porta aberta. à invasão parlamentarista é 
larga. ; nii.o ha um só precedente, meõmo nos 
ptiriorlos ma.i::: gl'a'Ve,;; du no~~.:• vid:i, politir.:a, 
1le um ministro comparecer :i. Commissão 
G•, I'tlL 

Para obter informações, h:.;. outros meios, 
que não forã.o n. grave rnpercursãc do re· 
querimento sujaito ao examo <la Cama.1'a.. A 
c:~racterisi.ica run•lamentul do regímen pre· 
sidenciu.l elL llVÍ~âO OOS po<iel'cS: COlUO QUef 
a Gamam clmma1• a. si a iniciativa em ma· 
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teda <lo ndministraçiio ~ N.lo é urn:i. fr:i.nc.'1. O §r_ P~·~sidente - As galcrüis 
.perve1·~ãu pa..-lamer1tarist~i. do regimec. pre.;;l· uiio pod.e111 i11tcrvh· nos deb:1tcs rfamlo sig:nal. 
úencia.l '! de cppi•ovo.1;ã() ou repro..-.tc-:Lo. 

Os effeltos des;e rcque1•imento n:to se farão C<i:ii·i<h pois. ~IJ~ esre(:tl~ilora:: que se co:i.• 
s~ntir ::;ó na. C~ipitlll ~'etler:il ; e> n•pirit:J pu- sel'\·e;n c.L!mos !l s;lencto;•J:;. 
b!ico se"sobre,altarfi. em todo o l3l'a7.il e cm 
torlo o mundo. onde vae so!fr·er o no;;so cre
dito, j.i.· lãa •lepi'imido. e os coraçô(·~ brà7.ilei

Te:n a p:ll:ivra o S:.-. 1.lcinJ.o Gúa.i:ab~r:i.. 

l\)S j;1 tão aJni~tns; ,;i o nolire lc'lder dtz. e O :>ir, ~i)..l<•índo Gu~tnnb~!r:l 
o ora.dor :icr~· ht.i.. que o inrnit) d.t minoria rli7. q11P n:ic1 o surprt~ltP.n•lt>. qnc :i. na!;w;o:L 1io 
não e de O!)[J;JSiç:1t1. C'~JlCl'll. 'l :ie depoi.< d,~ (;l)\'eru<), '1 nc ac:1l1;L ,t,· ~\!t" tl'.1.7.hl;\ \ Camnr:i. 
medir.ado t•x~me c\rJ, :na.tcri:i. os a•.nigos de P-"'' sPll h•>!•r.i.•ln 0.111!,:1'. o o11~tíi:cto leruk.
S. E~. rcti:rar~lo o ~eu !'equ•·rii114.'!lt1i. da m:ii.,fr·. ~l·.h :1 1pa• s:• a<';1ba tl1• otl'rir. 

O <rr:i..!o::- \-.ic !'ec,1r.lar n1n f,1cto. uão p;tr:1 pc11·qun•1tc• 1lc•s1'nrt<~ npNl:t~ ~e pr11lnn;."l1 a 
ill:i~lrnr :i. c:.'\nU\l'a r~·µUhlic:i.nr1 • 'lllll n:io prt~- lmh:L •lc cnu1l111:~1 quc 11 (iu\"t"'llu ll'lll mau• 
Cl:l!I. sin;~O u;;.s iifUllltJl:tt;t1t:S do ~Cll puro p:1- tt1lu llt'l!l:~ r1U1•st;ul, ,:c•!Íll. :L p:'lll1C1!":l hora. 
trioti~mo: ma~ port.11<~ :i. rc\:Ordac:;i1,1 pt1C eru O appcltu •·lo1u•·nt<' e \'!!i:·:i :it•• que o n•1b.:·c 
vh·o e r;1r:t> relC\'O dtiu.1' ~rnndc:s !l:;ui·;~.:. D1•p111:do n.•·aha e!,. !'a:r. •r :1 <;atn:1t'<1, .i'~dtn ;o• 

J0:<ti Bonititcio. :i. lumhm:-.'\ r.-s..~ií:·:-eiçio il:i l 1:~._. <>~li llom" •lti :l!I~!' lut<•t·c•~·i< 11:tc1on:w~. :i 
trinu:v.lc :;lo!'io~:i dai .\nJra•l:1:1, 11:, 1 11 .·,~iH!n· i ~~·J«•11:w• <lo ~\•qnt't1111c•w•~ :-q•rt:•••ntn1lu ;1do 
<lct1c1:1, u 111·:dor 1h eluq:1c:1ci:l "lvm•ii(!:l: 1l_1u~_u-. . lr_:"l~~ ~!:i. oppo·1<:40, nal) le;n outn 
<' \·'rauci:o.\.'O Bcli~:irio CUJti norn~ 0 .:iri;.i,)r rc.-. s1;:n11!c;1~;10 ~111110 :L •it• ,'11m ~ c;1wr:-no •l1·~c·j:1. 
conh i~ ~ua 1;.'\U\l;!<!e e a ;.:r.lti1lãv cl:l Patri:t, nmnt<-1"..e :1:1 nl<'•m:• situa,_a~ •le muh ~mr
que i,.~ 111 uv:iliun o ••r:i.wle cs:.adi.:.t.'l. qui• m:\r, ~!e U•vl;i. !H•;:;1r. ,J,. u .cb 1ufc.i:·1!1:i.:· lJ(sta 
JICrdo•u, "' ljU<•:.t:Lll lll<'l t U•lrn~:t tk C.11m•!o-. ••x1::t;1•lr) en· 

. . • •. •. t!'"c~t.:lUtt.J. C·'UtlPU:\ n ~~ . .h"l"l'~~i\ª:tmruu•. IJO\·O~ 
~~l~':flc1•00 lld1,:.:i..r10. ".t~lh~ ;·d~ii~ado m:\ í;n~- :;:i.criflcio•.cu.i~ exton~:i:•J nãc• p1J;fomo~ !l\'atlar. 

P.<-~timo. em e>m h!°"' ~ t:nor:i.\ei~ 11.íl .T.tll· O orador •li7. que u:io "' ric:tô ao Go1·cr110 
~ouro; o imm~):'t;1~ :s~pador p;\ul1sta. ~ia :~o il:i N'n··:lo .,xi;.di-. ·!~ c.."lnti?rn". :w jlu\'o 0 >lm 
Sen:ido a publ1c;.u;--.w r.c toda ~r~i.'$p .. m;·~·11;1n. Lribuw 11<• ~L!i;.:1w. ao ~--t:ulo "si,u t::-dmto de 
rclutn-:i. "u empl'e•t1mu; ~, ..Im:~tr(~ ~a f_il- dinl:eiro. mnntenrl"·~r. cnt:-e:anto. nes.;n :::
zenua. cm uom<'. •tos ;.:rnn1<e;, e supcl'JJ:-P~ Hl· tu:i ·:io in.J~ctfr:.,·cl. tão ·phrn••e ellc como o 
teres.ses <lo cl•ed1to nac1011al, oppoz-se t~na.z- pro~rio Cinuucll. ~ • ,.. 
xncpnte; . . _ d . Av 1:sp':r1to c,c!::irccido d::i :'\:i.··âll. ao pat!'ÍO· 

1·0~~;·1a._ qu~ o. oppo_si~t'J ? c:.:rn.s~e e;· tisrn?, :i dcfo~a~~lo, :<; :i.111or :'L • Rcput1Jzcn. c!o 
1iosto a.~ s1.spctt:1;S da. opm1~0. cm m~tcria tao 1tlür10.;o "xercito m1c1onal. ·!o C•J:1!!'r .. ~so e do 
g:r:i.vo, a. consentir que. o ~rcd to ~e 81!-ª pn- poni. o Govei·n•J 1.cu1 o •lircito ,((; Jl<"<lir tnda. 
t.r1a fosse ar;a~tado a~ 1n!?.onv_cnr~nc1:is tlc: a cspecii• .!e s:i.crificiM. desde que esl<~:\ tlis
um debat: puohco. HoJe n::iu e so 0 nosso poi;to 11 c~:Z•.•r ..:orno 1c~·:1 uit:u],, LI,-..; <\!t~tucntos 
cred:to: e um plano tle guer~a qa~ >C quc_r que até :1;:oi·a te}m -~1\ p :1sto à su::i. t.!1,.posir;ii.o, 
t1:~7.e1•_ .io ?Ubl.ico~ú~os ?~1-~.'"~;:t.imo~ ~~ 01Jl- e o que prctnm!e fll.Cr - 1c-~cs •ílie. ri·' nu1'0, 
m'.10. a~ explul'.1.ço.~ do~ 1 .. 1m1,,cs d.t c{evu- nos peil1'. :-;c:>ta IJl!tl~"'io a .-itu:l'Ç:io ú tão 1:<i:1-
bhca. e do Hrazil. ruta e intrinea1~u. •pie o c!Spiritti mai~ c.'1.lmo. 

Kãc ! exc\;J.raa o orador. A Ca.m:i.ra niio mai~ c1e~preveuiuo e do>Upalxoua.•!o, dc>C· 
o fari ncss..-i. bor:i de 1'.oloro~as prov11çõcs, j;i u·!o pc:11ct1·ar :t nmlatle. a•rnvez 1la~ 111ci:l..'l 
qus.nrlo o exel"dto uo.eional. •JLta.r.do a po)!ich tí11ta~ .:o:n •1r.:c: o Ou1·erno colo:·11 us h~lc:tim; 
bahil\m:i, quan•.lo v~ p: Lriot:ts dão ú Uepulilica ,-,md:ie.~ q lll.J 1fa " putiHco, ~emit·á dolorosaº ~eu s:l.ngue,a sua vida. ; quando o Go»('rno. mente que ttie ~ impc:;sivd f'Jr!Ilál' juizo sobre 
com oatrioti~mo, firmeza. pre•·itlench e fer· clh~. 
veroso zelo. provê UQS negocÍ•IS da guerra.. A 0 OI':l.Llol' l'CC;Jfua que,ainda. JHJ, poucos dias. 
Camu,ra não pr,ttic:?.r:i um acw qne mi.o ii-:i.rU. riuo.ndo o honm.do lrndér ela op1,osição, o Sr. 
n~nb.um beuefic~~, .nenhuma. vanta_gem, e gener,.i Glicerio.levantani.-sc mi:; ta C;t:;~ e per
pode ~e1• de gra..-i.s,;imfl.s <:011~cq11cn.c;as para ;.:unta'l"a ao p:1rti<loque o.poia oGovemo aqui 
a lionra e_mpenlmda. em. Canullos, P'.1-:·a o si c:i.õ.'ecia cfo oucrosmriispodcr~sos recurcios 
iio~w crêd1to c-~pM~o a ta.nt:i.s cmi.ungrm- , ]Hril.domin:~•·..,, revohi·~ão <l•: Cantldos.siqueri:i. 
r:fas. 1 c.-Qditos. si querin. a dcr;lnra<;ão Ú(l e~<il.do de 

.Não!"\. C:r.m:i.r::. \J:t <lc inspirar-se r;.i ~r<J.· 1 sitio, si nüo julg:~va. necessario 1mincfat re
''dn.rhl e dclk:i. 'c1~t do.;; n.cme.cs eir<!ums:an- ío:·ç-,o ú. tC,J!iª· o St'. Bcli>"a1·io de S•)Uza le
ci~:s. t:os consellws 11e sua pru.rJeucia, e n:i.s -;;•nk•\t·:se pa.ni c\izcr. em du::i.s 1F.bYJ'.:t$, sec· 
luzes d"s:.;a sa.bEdoi·iit-lm ,fo reJDit!l.l" o ro-ico.s e Pb•em11tori:u;, que o Governo não prc:
<;nc:l"unento du i austrc chMe cl;• opposir,-i.i.n. císa\:J._ de na•fa .. Ni.i.o era ilifrerentc:. .ª liogua
(.Jftl:io /)em-; üttlito be)n .. ) • ge;nqllC os a:'..!!:gos rlo 0avc1·!!0 t-tnl.Ja.ru n~i 



SESSÃO EM 29 DE JULHO DE 1897 GGI 

imprensa, no <lia seguinte, commentando o 
discurso do nobre deputado por S. Paulo;era 
então absolutamente di~pemavel para o Go
verno qualquer auxilio da opposição, assim 
como qualquer rerorço de tropas e e8sas me
didas, as mais governamentaes que se pudera 
desejar, eram consideradas com desdemquasi 
irritante, por parte dos escrevinhadores a 
soldo do Governo. Em dias seguintes, o ·Go
verno noticia, em boletim official, que o ge
neral Arthur Oscar havia atacado o arraial 
de Canudos, occnpado o flanco esquerdo e a 
rectaguarda e que, apenas por prudencia, 
para não aventurar as suas tropas em desas-

. tres desnecessari.08, havia resolvido, ao envez 
de proseguir o ataquP, fechar o cerco para 
reduzir os conselheiristas, no seu ultimo re
ducto, pela fome. 

Era quasi que um brado de victoria ! O 
que se pedia nesse momenoo era apenas que 
se reforçassem diversos pontos por onde os 
jagunços, espavoridos, fugiam. Era um grito 
de alento que nós tinbamos. Esta vamos certos 
de que estando já na capital da Bahia, · a bri· 
gada Girard. composta de tres batalhões da 
guarnição desta cidade, naturalmente esse~ 
batalhões, marchariam para cs pontos por onde 
espavoridos fugiam os jagunços e, dentro de 
poucos rlias, poderiamos solemnizar mais uma 

. vez a victoriadas armas republicanas.Quando, 
não é outra a nossa situaç_ão, segundo tele· 
grammas officiaes, quando interpellaílo pelos 
orgãos independentes da. imprensa, o Governo 
declara que nad!t mais tem a accrescentar ás 
noticias que já publicou; quando seus amigos 
dizem : -o qu<l o Governo ~a be é o Que está 
publicado,-qu3ndo o que está publicado é 
isto, eis que somos surprehendidrn; com a no· 
ticia de que o Governo vae organizar uma 
brigarla ... 

UMA voz-Duas. 
o SR. ALCINDO GUANABARA- ... que consti· 

tuem uma nova expedição, deslocando bata
lhõe'.:i das guarnições do Rio Grand11, do Pa
raná, de Santa Catharina, appellando para o 
patriotismo do Estado do Parà, pedindo,lhe 
um batalhão de patriotas, lá armado, e p• ra 
o de S. Paulo, pedindo-lhe um batalhão de 
policia ! O Governo organizn as~im duas bri· 
gadas, inopinadamente, e a testa desrns bri
gadas, como uma autoridade superior, des
taca-se o proprio Sr. Ministro da Guerra, 
dfstinando-se ao caminho .de Canudos, na 
int,,nção manifesta de exautorar o general 
Arthur Oscar ... 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA- Apoiado; de 
quem é adversario. 

o SR. " ALCINDO GUANABARA- ... cuja bra
vura, cuja prudencia, cujo cr.iterio o Go
verno diariamente reconhece. (Apoiados.) 

A quem se quer enganar com isto ? 

A logica dos factos, a analyse detalhada 
delles, nos leva á convicção de que não é a 
situação desesperadora das forças comman· 
dadas pelo general Arthur Oscar que acon
selha a rernesrn dessa nova expedição. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA- E que só che· 
gará lá daqui a. dous mezes. 

o SR. ALCINDO GUANABARA-Si é verdade 
que o general Arthur Oscar invadiu o arraial 
de Canudos, tomou tres considera veis nucleos 
de casas, na phrarn do proprio boletim offi
ciaJ, que são em numero de cinco, si. é certo 
que Antonio Conselheiro, com os seus jagun
ços estão entrincheirados na igreja nova. e si 
essa igreja nova está cerca.da pelas forças uo 
general Arthur Oscar, e si, porventura, ou 
melhor por desgraça, as torças do general 
Arthur Oscar, depois de chegarem a essa si· 
tuação, soffreram uma investida, de modo 
que se acbam em situação perigosa e cla
mam por soccoiro, é evidente que havendo 
na capital da Bahia a brigar.a do general 
Girard. cujos batalhões não se movem, por
que o Governo não lhes dá ronducção, é evi
dente que,antes de pensar em organizar uma 
brigada com cinco corpos do exercito arran
cados ae varies Estados, seria natural que se 
mandasse, a toda a pressa, seguir. a brigHda 
do general Girard, na esperança de que 
esta chegasse a te~po de salvar as forças. 
(Apoiados.) . 

Em todo o caso,é tambem evidente que não 
seria recurso para salvar as forças, em si
tua~ ão Ião desesperadora. a presença do ma
rechal Bittencourt no terreno da expedição. 

Por outro lado, si I orventura as !orças do 
generel Arthur Oscar acham-se em situação 
tão angustiosa, si necefsario se tornou a re
messa de reforço prompto, • porque se vae 
lançar mão dessas brigaaas, formadas por ba
talhões que estão no extremo do paiz e não 
são enviadas as forças que estão na Capital 
Federal e queláchegariam mais rapidamente, 
porque não são enviados os batalhões que 
estão estacionadcs nesta capital e que, em seu 
patriotismo, anceiam por.se bater pela kepu
l,líca, e e>sa policia, que se aclra completa
mente armalla, que tem meüalhadoras e que 
apenas é empregada na defesa pessoal do 
Sr, Presidente da Republica~ (Apoiados.) 

Racioeinemos e veremos que, cada vez 
mais, este facto se torna mysterioso para a 
opinião publica. 

Que motivo, que razão de ordem, é a que 
determinou a ida do Sr. Ministro da Guerra 
para dirigir as cperações em Canudos. 

Dizia, ha pouco, o illustre leaaer da maio
ria governamental que tambem o marechal 
Floriano enviara ao Rio Grande do Sul o 
Sr. Ministro da Guerra. Sem duvida, mas as 
i;;it1wções nli.o são identicas, 
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· No Est.'ldO da. Habia opera uma exper1i<:~1o. 
que. f0i incumbida de at:lcnr o reducto tio~ 
jttgrm~·o.;:. com po,:t:i •ln c(l!'pos dv exerd t0. a 
m;u1do cc um i::cucr:il em ct1c!\l e C> l;o\•t:rnu 
declarJL. pnrn presti)!ial-o. que contia. n • ~n:• 
pcr1c'i11. na sua lraldn<lc e n:i sua br:Lvu·:;i. 
aliú!<. nuucn. de,;mcutid<l.~. l'\ii.o ~'·r:i, poi;., :t 
irh ao Sr. ~lin i~tN d:L Gr;crra unn <>xau:11r:1· 
~·iio áqUP!lc ch1•fo. it1poi11c/ .. 1s ) 11ne :un.::i ·:1:'i11 
ileu moti \·o al;:u111 !'<\!":\que •· 1>0,·crno ,\, ,:
confie de sua l<·:tld:l•;e, prwtcnc:a e criterio 'I 
~" i·!a ti•) .\liui~n·o ao Rio (;1·an•t(;' nil:i i:t 

c:imut(11-:1<;ào :i!:;:u1n:-i a n:n;:-ucm. po:·Quc j;1 
não lm,·i:t ~~'11ll11:rnJ:rnw cm chr.lt~ dt• for\·a~ 
cm opcra•;õ. ·~. i;in:io com111:u1•!:tuui~ •'t• ·ll
•·cr:<o~ !J:•U•lh•oei<. e ju-t:. n11•11lo ;) q1i.· ia ia::•·•· 
nl!i o ~r. ~1iui:<tro da li Ullrr.1 ••ro 1ii::1r 101b.• 
~~is di\ºC!':'a.~ :1 11 : ._.:it!::tlc~. suii :t ~a:1 ;:•!mi· 
nist:~1,::1, •. ~ .t,. . .:i.: tlt)~ . ' 

A 1-1w:11;iio <! 1li!T1m•11tl', .\q11i!!o q;;c ü 

Sr. ~finistt·o d:i r":u ·rr:~ p<•lr. t:t?••:• f•:11 C1• 
nu.?. s õ ,i11s1amellL1• li que 1:<.tà fa:1.endv · 
i:enim1l Arthu1· O~:::i :·. 

t:~r \'1)7. -O ~linl~tro •!n Ou<•J'r:! t; in,•np~:r. 
de fa2«r "m C:rntt<k-s o quo C; t:i. füzc1ido o 
gl'nc,·al .\rthur O;;c:•r. 

o :Sn. At.cl="flô G1:.,:o;.\1: .. u: .\ - o q:rc " 
Sr. marec-h:~I ~Jaclln1lu Bta1-:icum•t pô<le !r 
!:1zer em Ca.nuclus. 11i10 t! mai~ nem m1>no~ 1!c. 
q11c aquilh que o Sr. ~N1crri l .-\rtliur l),c-ar. 
comm:w<lo.nte 1las lor.;as nll i Cl!I or eroçôt-o. 
pôil.e fazer e est:i. fa::<:ndo. ( Ap•·illtln~ . 1 

Nem e pt.>isivt-1 que o Sr gerier:i.I J\l'thur 
Q;:car tenha a ~uo. autoridndc limitada por 
qualqu!'t' fórrna.. 1!e morl .. <)Ili! ,ot>ja noce:;~:1r10 
enviar um membro do Poder E3:ecuc1,·o. come> 
si c>ssc meml.tro rio Poder l~ec11tivo ti'-·e~se 
mais a11toridaue do que uqu1:1le gener;:I, qu1: 
commamla em cbi-fe. 

E, a m!illos q o e haj:i. cm tU•lo isto os des
so11s que se mui·mu1·a.m, a. menos riue "e.ia 
verdade tm1o quanto se diz nos bastrdore,- 11~ 
pofüic:a e a menos que estes actosdo Governo 
não sejam sinfl.o mais uma doloros:i trai~·ão ;'r~ 
nossas convicções. aos nossos desi>Jos " ao;; 
nossos sentimentos; a menos que, :i. custa. dn 
vida. edo S<lngue das for ças repubiicanas. 
não se esteja ;1.zora fazendo a mais ãegra
dacte e n mais torpe de todas ns pol iticnc:; si 

-o que se está, fazendo é cnus:. r1ue se con
fesse, necesrnriu se i:9rna que o Governo di~a. 
clara, franca e po~iuvar.:iente, o que ê que o 
levou a organizar a quinta expedição. sem 
nos ·dizer onde pára a quarta! (Apciai!.os ; 
m uith bem.) 

Pois é passive\ que o Go..,·erno proceda de 
1órma que o espirito muis intelligente não 
ch!'.gue a apprehender as raziíes do ,:eu pro
cedimento·~ pois é possh-el que o Go•ern0 
proceda, como tem procedi•lo, tirando con
clns~s illogica.s, que nã.o estão contidas nns 

premi~~ 1 pois é possível que o Governo 
no~ falle r.m vespe!'llS rla triumµho e . or 1-'ll.
ni7.<', tLO u1esmo ternp0. brig:i.. l:rs . q111> niio che
:.mr.io n tem uo de e••it:ir um desaSt!·e. caso 
~e dê! e P0 ms:Z. ) 

Poi~ 1~ qtwndc1 a C:i.ro:tr:i. re levnnrn .. µedi nuo 
no C:o\"t•1·ao que ~e di:rne ·l~ .::xplic.'lr :1. N:i..-ão 
•l r;:nth•:, otte o levou a ,1r~rni::1r r~t.• nova. 
.. :q:c·lic;.i o. i1uc ,1 /,•,1dcr go\'el'O:\lll<.'nt:d v<!m 
º"" 1\i~.cr. ""m c::s~ t.nm :-0lcm11t> e dcclamn
,101·. que n,ii:, op1>1l:-icioui:<t:1<1. 1·::1t;rn :u~ iufru:· 
;.:rnt!n :i. C••mt;~~1 ii.:fio, ~ qu,'_n:i o no~ t• licito 
ta::, ,1· t·>~c j)i'u1rif1 ! i· vls 'l ... :uunr:i. •l i)~ ~ r:a. 
!'lcput:·d .. s. GllC t'.! um po.Jcr-. ,·omo o !•orfcr 
F:xt•cut1 ~·o. i11t.cr<,, ::>:11la. 11a ~lUlr•I:~ e n .l 1icr(!:lôl 
•I:. C.-n~titti : •;:i1>. o •:U•• •'.• • -liri ;;r:t\·~io QUl! l ht! ê 
i·l'pur-ta e 11:i l) i!if'('i to qtt<' lb,. :t>~ :~l:l .• poi:< 
:l C.1m:ir1Ldl):> Dl•rut:l•kS t1•111, 111cm •listo, <l 
i llti•:i·~W fl:õe:i!:7.a<!Or d os •1 •ll!:ciro' :"Ultl1CO~: 
11ui~ a Cl1m:ar;i do" D"put:u:t)~. 'JUt! n•tirl!
!.t>r.tJ. :i c1.•:llh\ll<:a. 11:1. ;.:;i. ~:io, mio 1<'111 o 1!i
n'1to 1!r pn!ir "" .~,,\'~ri:o 'l~º ~o 1li~oi) cfo
ç l:m1r pNqlM" como dlc ~ "'"'oln ·u <-:n 
nm:L t'XpNhc:io. cu;o tim n5o :.;.1b.: e ··t1j:L jus· 
ti!l<!:i~io uno ~ ro;ihei..-c. cuj:t oli~··m mio se 
perc•·lrc> ~ 

ln<'on~tit111~ion:1l : IooonstitudClll:•I. i:or
qrn• ! Porrpll' ~e pl"'e ') lll' ., l'r. Min istro!><! 
1lr;:n1• •lc c .. mpa !'ccer a umn. C.immi,fi'.i.(I Geral 
da Cam:ir:1'I (l'.1wa .) :\la~. porventura ::cró. 
i11s,·011s1itud1•n:d faze:- aquilJo que cst:i n:i. 
( 't• u~1.i tu ;ç;iv? t!N.~o . ) 

O S1:. r,.,t.:Ro ) Jt:LtER-Pó<le sr·r, porque j;i. 
se 1! is>l' i!il:O no Scn:ido. 

O Si:. Ar.c1:rno G1;.1:-.-AR.\.R.t-Pon·entu ra. 
a Cunstítuiç;i.o •1eteriniuou que; a. C'..1.mara :bi;su 
cvmplct:unente :i lhcí:i. :w P•>der Executh·o, 
que uii•:i se purlcs:-e communicar com clle, ~ i-
11:10 por i:r tcrmeLlio<lo l cQ.lter da 111aio:·ia? poi,; 
c;.t;"t aqui na ronst it oiçã.J (mostnmdo imi li· 
r.ro ) que a Ca n1:iro pam aj!ir. não tem ou tro 
1·ecur,-o. em rcla.ção ao Govel'llí.>, siniio pedir 
por l:~vo1· ao~ Sr~ . Deputados d:~ nrn.iurill. que 
8C enceu1hm coru o GrJvernu pal'o. que c:stc 
il ig:i. o qnc pensa? (Pmm1 . ) Poi~ não c:;ta;14ui 
dito ciuc; o~ )füüstr<.s não poderão rompare
cc1· ás ,ses,ce~ da. Cama.ra, mns q ue poderão 
communic:i.r-sc coro as sua.s com:nis~õcs. por 
escripto ou pes~Ctalmente~ Pois não estit aqui 
dito no Regimento que as coromissões da ·ca
mara ser:i.o ge;·aes, permanente~, C$peciaes e 
misi::\s1 (.4poiadr•s.) 

o ~R.. IP.I l'\E[j ~L-1.CHADO-E isto '!lâO potlia·· 
sor foi to pel~ Constituição, mo.s sim pelo Re
;;imcmo. · 

o Sa . ALCINDO GUA]\"ABARA - A Cor:sti
tuiç;lo nii.o ~e occupou, é c!a1·0, d~ natnrez;i. 
das cornmisoõe~; mas estabeieceu o pr incípio 
ger3.í tlc; que cs .:ninistr-os •.Je Esta.do podem 
communíca1··~e pes~o;dmente com ;\s rom
mi:>$ões tlo Congresso. Uma. outro. lei, porém, 0 
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cr cou e definiu a nn.tureza dessas commisoúes. 
E que e essa lei 1 E' :L que está. aqui (mos
t.,.ando o Rcoimc11to). e o Cj uo faz n n. p;i.rto que 
l'eia.: Dus commiss•;cs, · capitnlo 3°. E" o 
art. :;2. que •lellnc quae,; s::.o as commissões 
ele que s" "ompOl'<l. a C,1mnra. E no art,\;!o SO· 
:zuintP-. no art. :~:~. uecl:mi quae.s ::ão a .. ~ 
funceüe.-. d~sas c"mmis.~fit.·s. •lize:itlo: 

« As comrn is.~i~ ::•~!';1cs scr;io foriimd:i.s 
pela. Ca:nnm to·la. T•.!r•i() as mc.sm:t~ func· 
ç1ics n ;.r11ar1l:.rão ns me.:mtLs rt~r-.is re;ti· 
m<:>utacs q:rn Ili<· ror.1:11 ;1.pplica~-.· I :;; ucnhma 
•\os ~e\I\; 111cmlir(ls poo\cr:'L lotlh1r mu.is fie• •lu:\s 
Vl";(t>~ ~obre o rnc-100 :i. ... c;u1:1ptn e neuluun:i 
moc;.io •le cnct':·rarncuto 1l11 disc:us,1;1io se1·á 
porrni tt i•la, > 

Como ~ li:\ •lc co:1~tiL11i 1· ~t.'\ Commi~io 
<.1•1':11,•lil-o ta111bom o l\c;:lm1:1llo cm ~e;:11id:1: 

"' ,\ C:i.m11r.1 pi·!~ •'(ln~ti~uir-:;.c Mn Com
mi~~âo Gcr:1l por indic:t.;iio ~era!. por ir:di
c;v;;i.o de um !~c1111m.o\n, e~c. • 
~ão h:\ n~ tiio cl:irri, p:1reco 11.0 om~or. 

f . \;>0h1•l•1$.) ,\ .;!11.rez:1 i: de t:il sorte qul! n:io 
ha commrnc:irio; bast1 ler ll :1.ppro:mn·•r o 
nrti)..'O 1\a Constir.:li~'iío :t0$ 'lo neo~mento. ~ão 
h:i q nc i utl!rprct."ll'. O cir:1dor J>P•lt1 :i q1ml
quer dos !'til~ collt•;::i.~. bacharei~ <'m <lireitft, 
q111• di~:i nhl nlto qll<! no que 1! cl:i.ro ce~-i>a a. 
i:tt(!t'pl'Ct.'l.C:âO. ( ~lpoiado$ . ) 

Si nos pc•limo:> :i. um ministro 1le Estado 
quci comp.-ir01::1. ú Commissão Geral da Ca.
m11.r:i, nio <i parn q uc nesta scssiio 1la Com
mis-ão Gorai :<e delibere. 

Nas commissõc~. s:i.bcm-no todos que não 
se delibera . 

As commissõcs são mcros' org-iios elo ínfor-
m:u:ão da. C:im11.ra.. .. 

Não ilnveroí. nenhuma infraccão .10 prin· 
cipio g tiral d:i di\"b"<io t!e poderes pelo facto 
d:1 presença de um :.rínistro •lc E;ta:'o no 
seio da Commis$ib Geral •ln Camara. p.•rqu•.i 
não ha. nenhumri infrn.cçáo 110 principio ::er:.il 
da di \"isão dos podc1·es. quando um Ministro 
tle Estado compurecc no 8eio de qu:i.lquer do.s 
outras Cornllli$Sves da Gamara. IApoindos.) 

E ha por ventur.i. necessiclat.le de se ou vir 
o Sr. Ministro da Guerra.1 Si quanto o ora.dor 
acaba de e~p(1r sobre u. situação em r~ln.çii.o 
aos factos de Canudos não itronselhn~se es-a 
providencia,ainda. l!a prop:·ia Constituição ir
se-llia colll ·-r razües e prov3s de que carece
mos absolut:irnente de saber o que se passa. 
nos sertões da Bahia. 

Nem outro foi o pensamento do legisl:i.dot', 
creando a Commissiio Geral, sinão o de dotar 
a. Ca.mm•a. com um orgii.o de informação. que 
pos3:i. agir com rapidez nos cMOS oecessarios, 
·tanto que, por inclícaçU.u geral. :i. Camura. se 
pode t1·.rn8l'.irm~u· em commi>:si'10, em lllcn:i 
se.>.•:lo ortlina.ria e em quo.lq uer bom. tlello.. 

O nobre Ledtki' da maioria ruio achou, no 
farto e l•~m provi1lo arsen:i.l de recursos de 
quo clispõc. outro :l.t'l:umonto para comb;iter 
o !'el'lUerlment.o llpr<~~ent:do pel:L opp<>$içli.o.:;i
niio !'!Stc. fr:i.;;illlrno,rl:~ i:1con~tltucio11ahdade, 
'lUC o.ca.ba. dl! mostr;i.r que n:io prevalece, que 
nr~o tcru rundam~utoal;cum.Quanto ao outro, 
q t11! 11 01•;ldor 111it1 qmill!ic.i \':L tlc cerebrino, 
i;ii:u<'nte l>l)la p:trte que S. Kx. lhe mcl'O"O, 
rl<' que :õetnl'lho\llte I"C'JUerimcnw vac deter· 
min:1.r <l :ilurmc nu. popuJa.çú.Q •.• 

O Stt. ~[on.r.mA. Ac.n:'- A popnl:i.ção ostá 
al:1rm1i1fa ~ ~:o pr&.edimento elo Gon,rnu. 
maut\ando nuv~1 expe<lli;ii.o. 

O Stt •• \r.cr:"oo (i1:,\=-.\1JAtt.\-Diz bem o no
br1.> ll()lJcga; .;i ha. al::uma cousa que tenha. 
:ilarma1!0 a populD.<;:io e elt3Ct.'\1Ucnte esan. 
:-itunc;io ·~:i. my~tHlca<;ão ••• {A11oiaào1.) 

O que :t opinião rc:-lama e o conhecimento 
cxacto da siLuaçúo: o qutJ a opiuião quer !;ll.
ber ~ a sítuaçiio exacta das nos~as l'orc:~ em 
Canu•los. porque. si es .. ""3. situ:i..,.10 é desola· 
lad11~. si ru; armns republican:is foram ainda 
mais u111a '"1?7. experimentadas por um Ju1'0 
reniz. nós aeharcmos no nosso patriotismo, o 
povo br:i.zilciro achar:i. na. sua d<ldícaçiio e 
heroísmo o csi.imulo o confo1·to neccssarios 
11ara. a~CZ.'l.r de todas as traiçüe.;, de todas as 
fl'a•lllClU!'. r!e:=;lea.lu:l.'fes, d issimuJaçÜM e lllYS· 
t itlC11ções do Guverno.que está tra.biodo a. Re
publica (npoiarlo.•). dc!endcl·a lleroicamento e 
:i.finat morrer por clln ! 

Yo1.~:s-~1uito bem ! 
(O am.Zor J ci1111p1·irl1cntailo.) 

O Sr. F e li,o.bcllo Fre il•e - Sr~ 
Prcsirlenic. e sob a impressão ela. mais pro
Cun:ia. admira.c:.ão que entro neste debate. 
alem d:t. difficu lda.!le que sinto de r~sponder 
a um amigo, como o honra.do Deputado paio 
Dbt1•icto Federal, pC'lo conhecimento pleno 
que tenho cl~t capaciàade de S. E::i:. e ainda 
mais pela certeza ele que S. Ex. não esta con
vencido da doutrina que acal>a de su:;teutar. 

o Sn. ALCIXDO GUAXABARA.- Não apoiado . E si havemos de pl'orcellar a ser ie de infor-
mações de que C3recemos ne;rt.a. Camara, em O SR. F EL1SBELLO FREIRE-Senhores, o meu 
out ros tantos requerimentos que a Camara ~entimento de admiraç;io tem razão. · 
approv;trii:. e iria.rn depois ao Poder Executivo .No nobre Deputado sempre encontrei 
mais claro e sobretudo menos rap ido e usar- um defens ir. o m:i.is ~incero, o mais a rdente 
mos elo recurso do. Commisi>ão Geral. na qual . e eni.hu~ia.sta, do regünen pre~idencial. Lem
teriamo~ uma conferencia com. o Sr. Ministro j bro-me, Sr. Presidente, que neste mesmo re
da. Guerra.. cinto, nas celebres ses;;ues p~rJ.a.mentares 
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de 92, quando se agitaram as mais importan
tes questões de caracter constitucional, vi 
sempre no nobre Deputado, assim como no 
autor do requerimento, o mais sincero es
forço para defenderem a pureza da fórmula 
presidencial. 

Tinha eu então a honra de fazer par te da 
Commissão de Constituição, da qual tambem 
eram SS. Ex. proeminentes membros. 

Tendo em mira os altos interesses da Repu
blica e as prerogativas concedidas ao Ex
ecutivo pela Constituição, nós defendíamos o 
Governo contra as usurpações opposicionis
tas d0 então, que, em repetid :s moções e re
querimentos, procuravam corromper o pl'esi
dencialismo. 

Ahi estão os 4nnaes doParln.mento da Repu
blica, ch~ios de tliscurs1s de SS. E Ex. em 
defesa desse principio capital do regimen re
publicano entre nós, consagrado na Consti
tuição. 

E' para admirar, Sr. Presidente, ver hoje 
os nobres Deputados annullarem essa tradi
ção tão francamente presidencialista. 

Ora, Sr. Presidente, não po~so conceber 
acto parlamentar que mais mutile, que mais 
aniquille a fórma presidencial do governo 
republicano do que vir um Ministl'o de Estado 
faHar perante uma Commi~são Geral em as· 
sumpto que está fóra da competencia legisla
tiva. 

o SR. BELISARIO DE SOUZA-Apoiado. 
o Sa. AUGUSTO ' SE VERO-E' uma inconsti

tucionalidade da Constituição. 
o SR. FELISBELLO FREIRE- Inconstitucio

nalidade seria affirmar como doutrina 
aquillo que o nobre Deputado pelo Districto 
Federal acaha de dizer. 

Sr. Presidente; o nobre Deputado pelo Dis
tricto Federal no anno de 1890 publicou o 
melhor estudo que me tem sido da1lo ler 
sobre a perversão do regimen imperial pelo 
par lamentarismo. 

S. Ex., nas columnas do Jornal do Com
mercio, publicou esse estudo, que me !le t·viu 
de inspiração aos meus modestos e pequenos 
livros. S. Ex. demonstrou que a fórmnla 
parlamentar, tal qual se praticou no segundo 
reinado, não estava autorizada em dispo
sição expressa da Constituição do imperio. 

A proposito de perturbações da ordem na 
então provincia do Ceará, em 1826, de onde 
foram remettidos cidadãos presos para a ca
pital do imperio, a Camara pediu a punição 
das autoridades que tinham motivado a vinda 
dos recrutas cearenses. Em nome da prero
gativa do Executivo, esse pedido foi comba
tirlo, por isso que elle exprimia uma inter
venção indebita do Legislativo, querendo 
traçar ao outro poder a norma, de seu proce
tiimento. J!'l essa. cl.efes!.l. levantava-Re em 

nome da divisão dos poderes, principio este 
estatuido na Constituiçlio. 

Ainda em 1836 a Camara requeria apre
sença do Ministro rla Guerra para assistir á. 
discussão de Leis de forças e elle, appellando 
para a lettra expressa da Constituição, re
cusou-se formalmente a comparei'er. 

E' admiravel. Sr. Presidente, que em pleno 
regímen republicano presidencial venha re
petir-se pedido identico, encontrando elle de
fensores que o apoiem. 

Nesse estudo, em que o nobre Deputado 
pelo Districto Federal mostrou os recursos do 
seu talento e a verrlade de uma pagina de 
nossa historia política, S. Ex. demonstrou 
que a fórmula parlamentar não estava 
escripta na Constituição do imperio, que o par
lamentarismo veiu por absurdo, por abuso, 
por interesse de bancadas governistas e oppo
sicionistas. 

Isto o nobre Deputado do Districto Fe,1era.l 
trazia a publico como um aviso aos estadistas 
da Republica, aos seus legisladores, para 
que; em face daquelle exemplo de corrupção 
partidaria do imperio, todos os republicanos 
se precavissem contra a introducção do par
lamentarismo, contra a repetição de um facto 
identico. 

Ora, Sr. Presidente, eu. que li, que reli 
esse bellissimoestudo de S. Ex., esse aviso 
salutar, que está perfeitamente de accordo 
com o talento forte do meu nobre amigo ; eu, 
que li esse estudo, admirei-me de que S. Ex. 
hoje viesse sustentar, como constitucional, a 
pres1>nça de um Ministro de Estado em uma 
commissão geral para tratar de um assumpto 
fóra rla competencia legislativa . 

o SR. ALCINDO GUANABARA-V. Ex. saba 
que tanto eu pensava assim que o autor da, 
parte do Regimento que creou es8a com missão 
geral fui eu. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-O autor da 
emenda que creou a commissão geral é o 
humi.lde Deputado que neste momento falia. 
(Riso.) 

o SR. ALCINDO GUANABARA-Tenha pa,
ciencia ... 

o SR. LAMOUNIER GODOFREDO-A questão 
toda está, em consultar os Annaes. 

o SR. FELISBELLO FREIRE-Sr. Presidente, 
si não fôra eu o autor da emenda que figura 
hoje no Regimento, por certo não sahiria da 
minha posição r1e silencio, nesta Casa. para 
contestar opiniões de politicos e parlamentares, 
a quem tributo a mais sincera admiração, 
como sej>11n o meu nobre amigo e o Sr. ge
nera.l Francisco Glicm•io. 

O que me trouxe n esta tribuna foi justa
mente o facto de ter sido eu o autor da 
emencla ao Regimento e pol' isso poder traieJ.' 
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perante a Gamara o elemento historico da 
questão, afim de decidirmos si um Ministro 
de Estado pórle vir a uma commissão geral 
para dar explic<1çôes de actos da competencia 
exclusivamente executiva. Não póde. 

Sr. Presidente, dizia o humi!ile orador, em 
sessão de 20 de junho de 1891, o seguinte ... 

o SR. BARBOSA LIMA-Sessão ordinaria? 
Não se discutia mais a Constituição 1 

o SR. FELISBELLO FREIRE-Não, senhor; 
discutia-se o Regimento da Camara. 

O SR. BARBOSA LlMA-Qual Regimento 1 
Houve dous. 

O Sa. FELJSBELLO FREIRE - O Regimento 
que consigna a creação d,, Com missão G,·ral. 

Dizia eu, Sr. Presidente, no capitulo 3", 
qm, trata das .commi::;sôes: «Encontro faltas 
profundas no projecto, que só creou duas es
pecies de commissôes-as commissões per
manentes e as com missões especiaes ... » 

Estou a ler um trecho de um pequeno 
r1iscurso meu, pronunciado em sessão de 20 
de junho de 1891. qua.ndo fundamentava a 
creação da Cornrnissão Geral. 

« ... Si as Commbsões (continuando a ler) 
permanentes são outras tantas preparadoras 
da acção legislativa; si os mais importantes 
trabalhos da Gamara são feitos no seio destas 
Commi;:;,ões, parecendo que ella tem mais 
uma acção de corpo votante do que <lelibe
rante, segunrlo as praticas dos Estados Unidos, 
seudo os 8eus membros homens de valor pro
fissional, de experiencia rios negoci(ls publicas 
e de um desi11teresrn indLipensavel ao bem 
publico; si a~ Commis~ôes especis.es rn justi
ficam pela existencia de assumptos que re
clama.m estudos especiaes, toda via, Sr. Pre
sidente, julgo que estas duas especies de 
Commissões não satisfazem ao funcciona
mento regular do Corµo Legislativo. 

Muitas vezes uma importante questão 
apresenta-se a consideração do Corpo Legis
lativo exigindo um trabalho preparatorio de 
estudo e de exame, reclamando uma amp!a 
liberdade de discussão, o que nã,1 póre ser 
feito no recinto da Gamara, em sessão offi
cial. 

Apresento, pois, a seguinte emenda: 

Art. p,,ra facilitar a experlição dos nego
cios que se tratarem na Gamara, haverá tres 
especies de commissões: commis~ões gerae:<, 
commisRões permanentes e commissões espe
peciaes. 

Art. As commissões geraes serão formadas 
pela Camara toda. Terão as mesmas funcções 
e guardarão as mesmas regras regimentaes 
que lhes forem applícaveis; nenhum dos 
seus membros poderá fallar mais de duas 
v:ezes sobre o mesmo assumpto e nenhuma 

C~.mara. V, JH 

moção de encerramento de discussão será per
mittida. 

Art. A Gamara póde constituir-se em 
Commissão Geral por indicação de qualquer 
Deputado, ou immediata111ente ou em dia pré· 
viamente determin .. do, cingindo-se ao as
sumpto de sua reunião. 

Art. Seu presidente será qualquer Depu
tado eleito por maioria absoluta de votos. 

Art. As commissões permunentes são (como 
está no projecto) .» 

Ficou provano que fui eu o autor da 
emenda que figura como artigo do Regi
mento. 

Assiste-me, pois, o dever de vir explicar 
o meu pensamento sobre as commissões ge
raes. 

o SR. FREDERICO BORGES- V. Ex. ahi não 
disse que o Ministro não podia vir perante a 
commissão geral. 

o SR. FELISBELLO FREIRE- Nem precisava 
dizel-o, Sr. Presidente. quando a Constitui
ção da Republica diz em um dos seus artigos 
que no Congresso deve haver commissões, 
investiu-as exclusivamente da, attribuição de 
estudarem questões que, pela propria Consti
tuição, pertençam ao Poder Legislativo Fe
deral ; não posso comprehender que a Con
stituição, obriganrlo a creação de commissões 
uo Congresso, tivesse a intenção de inves
til-as de attribuições que pertençam a outro 
poder. 

E', por conseguinte, logico e constitucional 
comprehenrler-se que a Constituição só cogi
tou de a3 commissôes estudarem assumptos 
exclusivamente pertencentes ao Congresso 
Fe1eral. 

Ora, Sr. Presidente, qual é o assumpto de 
competencia legislativa federal que se inclue 
no requerimento do nobre Deputado por São 
Paulo? 

Peço á illustrada opposição que me re
sponda a esta interrogação. 

UM SR. DEPUTADO - A responsabilidade do 
Presidente da Republica. 

o SR. FELISBELLO FREIRE-Perfeitamente. 
Acceito a resposta de V. Ex. 

A responsabilirlade do Presidente da Repu
blica presuppõe um delicto e não é em uma 
commissão geral que se trata de tornul·a 
effectiva, porqu,e, como V. Ex. sabe,ella nada 
resolve. 

E' um corpo parlamentar essenciRlmente 
consultivo. Si ha um rlelicto a punir, não é 
este o processo parlamentar para tornal-o 
effectivo. 

Este processo está tão clal'amente expresso 
na Constituição que me abstenho de expol-o. 

84 
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o SR. GASSIANODO NASCIMENTO-E' um as
sumpto de sua exclusiva competencia, pJrque 
é um assumpto de guerra. 

o SR.. FELISBELLO FREIRE-Sr. Presidente, 
trata-se _9.e uma questão de commoção interna, 
A questão de ·Canudos affecta a perturba
ção da orr1em, em uma zona do Estado da 
Bahia, sem perturbal-o entretanto em toda a 
extensão do seu territorio, Que é uma per
turbação <la ordem, estou de accordo com os 
nobres Deputados. 

A qu·estão de Canudos affecta antes ao Po
der Executivo do que ao Legislativo , (Não 
apoiados.) 

UM SR. DEPUTADo-Affecta á Republica. 
o SR. FELISBELLO FREIRE- No art. 48 § 3° 

da Constituição vê-se a competencia do Pre
si<lente da Republica, pará exercer ou desi
gnar quem deva exercer o commando supe
r ior das forç01s de terra e mar dos Estados 
Unidos do Brazil, quando forem chamarlas ás 
armas, em defesa interna ou externa da 
União. Isto quer dizer que, quando se da per
turbação <la ordem e é necessaria a interven
ção da autoridade a bem dos interesses da 
Republica e do paiz, quem inicia o movimento 
de defesa não é o Porler Leg-islativo,que, pela 
sua natureza de collectividade, não pode as
sumir a responsabilidade <lessa acção, que 
reclama antes de tudo homogeneidade e uni
dade de movimento. Só ao Executivo per
tence essa iniciativa. 

o SR . FREDERICO BORGES-Neste ponto não 
haduvida. · 

UM SR. DEPUTADO- o caso é de salvação 
publica. 

o SR. FELISBELLO FREIRE-Si é certo o que 
acabo de dizer, isto é, que compete privati
vamente ao Presidente da Repll blica o inicio 
do movimento de defesa, si é certo que a 
questão de Canudos é uma questão de per
turbação da ordem ; claro está que o reque
rimento do nobre Deputado por S. Paulo 
está fóra do Regimento. 

o SR. CASSIANO DO 'NASCIMENTO-Essa não 
é a conclusão . 

o SR. FELISBELLO FREIRE- .. não se inclue, 
repito, nenhum a~sumpto legislativo, pelo 
qual a Gamara pudesse constituir-se em 
Commissão Geral a chamar o ministros, por
que as Commissões da Camara só trabalham 
em assumptos que lhes são proprios, em 
assumptos legislativos. 

A questão de debellar a perturbação da or
dem pertence ao Executivo ; o Leg-islativo 
atli não tem competencia. ~ 

Si a opposição acha que a qul'lstão de Ca
nudos reclama a intervenção d0 Poder Legis
lativo para saber em que pé está o Executivo, 

afim de garantir ou não a ordem e estabili
darle da Republica, não é o processo da Gom
mis,ão Geral o mais regimental, nem o mais 
parlamentar para esse resultado. A' Com
missão de Marinha e Guerra, a qual estão 
a:lfectos os negocios da Guerra; das forças 
armadas da Nação, compete dirigir-se, por 
um offlcio ao Sr. Ministro da Guerra, sobre o 
as;;umpto, e harmonicamente promover, ou 
uma correspondencia ou umaconferencia.Ella, 
porém, assim mesmo, não o pórle obrigar a 
vir á sua presença, por falta de barn consti
tucional dessa obriga toriwl ade. 

Comprehenr1e-se, Sr. Presidente, que em 
um ·assumpto legislativo da,iuelles que estão 
tão nit.idamente expressos no art. 34 d<t 
Go1.stituição, que traça as attribuiçõ•is do 
Congresso Nacional ; comprehende-se que em 
uma destas questõ ·s sobre finanças por 
exemplo, organização da forca armada, legis
lação de rlireito privado e muitos outros 
que se incluem nos paragraphos do citado 
artigo, possa a Gamara . por falta de ele
mentos elucirlativos ou dados offlciaes, pe
di !-os aos ministros. 

Comprehende· se que, em taes questões, possa 
el!a constituir-se em Commissão Geral e pro
mover harmonicame·'t-:- a correspondencia 
com o ministro ou a conferencia. 

Até ahi conctdo eu, observando, porém, que 
o espirito que dictou a. creação rlas commissões 
geraes é para o estudo calmo das questões 
legislativas e não para os escandalos parla
mentaristas. 

Chamo a attenção do nobre Deputado pelo 
Di~tricto Fetleral para a razão jurídica e his
torica da creação da Commissão Geral, para 
verificarmos si os ministros de Estado são 
obrigados a comparecer perante como Gom
missão Geral. 

Sei que o illustre Deputado leu o artigo 
tla. Constituição que dispõe que os ministros 
de Estado não podem comparecer ás sessões 
do Congresso, e se cc; mmunicarão com alie 
por escripto ou pessoalmente, em conferencia, 
com as Commissões da Camara. 

o SR. ALCINDO GUANABARA-E' irrespr:>n
divel. 

o SR. FELISBELLO FREIRE-Si não existe 
um artigo de lei que diga-« o Ministro de 
Estado póde cvmpar.icel'ás Commissões parla
mentares , á excepção da Commissão Geral»
ª razão é natural : é porque a prohibição 
esta. intriuseca no regímen presidencial. (Não 
apoiados.) 

Tanto 1 sta excepção é intrinseca á Iia tu
reza do regimen que. nos Estados Unidos, 
onde bebemos a fórma do Governo, o illustre 
Deputado 115.0 me apresenta um facto siquei-, 
e o intimo para isso,de um Ministro de Estado 
qualquer, da Guerra, Marinha ou Interior, 
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apresentar-se perante a Camara constituída 1 política, finanças, etc.; é preciso que a sua 
em Commisoão Geral. posição política, a tradicção de seu nome e a 

O SR. ALCINDO GUANÁBARA-Oh ! Até 0 somma de serviço_'.! prestad. s á Patria seja~ 
Presidente da Republica ! tacs, para que, nao fazendo elle parte das 

i Commissões, possa ter a palavra. 
O SR. FELISBELLo FREIRE-Quando. Ora, isto era uma verdadeira tyrannia das 
Nos primeiros annos da vida constitucio- commissões parlamentares, e para corrigil-a, 

nal da Republica Presidencial nos Estados o legislador do regimento entendeu crear as 
Unidos, quando o regimen presidencial não commissões geraes, afim de poderem ser ou
marchava regularmente, deu-se o facto do vidas opiniões que por não estarem nas com
ministerio levantar a questã.o de saber si a missões permanentes, podem apparecer irns 
mensagem presidencial devia ou não ser lida commissões geraes. 
pelo proprio presidente ou por um dos seus Além disto, Sr. Presidente, as commissões 
ministro!:. Prevaleceu a primeira hypothese. geraes encaminham melhor o estudo das 
Um ou mais presidentes leram as men- questões. Nellas, por isso mesmo que se dis
sagens. cu te sem o apparato de sessão ofilcial, os as-

Esta pratica, porém, quando a fórma pre- sumptos se esclarecem, firmam-se as maiorü1s 
sidencial adquiriuestabilidade desappareceu, sem as peias do regimento. Um Deputado 
e hoje nenhum presidente comparece ao Con· póde tallar as vezes que quizer. 
gresso. Quauto a ministros de Estado, não E logo que uma doutrina, um principio, 
me consta que compareçam, e mesmo nunca obtenha maioria, está todo o trabalho feito 
li cousa alguma a respeito,, apzar de dedi- para a approvação ela Gamara que, em ses~ão 
car-me com prazer ao estudo do regimen ofilcial, não poderia alcançar resultados pra
norte-americano; nunca vi consignado em ticos tão immediatcs. 
autor de nota nenhum que os ministros de Eis ahi a razão da commissão geral que, 
Estado compareçam perante a Commissão como v. Ex. vê, não é para escandalos par
Geral para das explicações de actos de sua lamentares. 
competencia ; e por isto digo que esta ex· . . 
cepção não devia estar aberta na lei. U:M SR. DEPUTADO-:- r Ex. acha rnconsfa. 

UM SR. DEPUTADO-V. Ex. responda á per- tuc10nal a conferencia . 
gunta do illustre Deputado por Minas. 1 O SR. FELISBELLO FREIRE- Não entendo o 

o SR. FELISBELLO FREIRE - Não ouvi a aparte. 
pergunta. . o MESMO SR. DEPUTADO- Pois no meu Es-

OUTRO SR. DEPUTADO - Elle já respondeu tado os ministros comparecem até ás sessões 
que não. do Congresso. 

OUTRO SR. DEPUTADO - A pergunta foi- OUTRO SR. DEPUTADO - Porque está na 
si alli os ministros se correspondem com as Constituição do Estado. 
Commissões Permanentes, com o caracter 
obrigatorio. 

o SR. FELISBELLO FREIRE-Não (Trocam-se 
diversos apartes. Soam os tympanos. O Sr. 
Presidente reclama attenção) e sim como pe· 
dido de informação. 

Sr. Presidente, a razão que levou o legis· 
lador americano a crear a Commissão Geral, 
além das Commissões Especiaes e Permanen
tes, é uma razão para a qual chamo a atten
ção do meu illustre amigo. 

O Congresso Nacional no regimen federa
tivo americano, formado pela representação 
dos Estados, desigual no numero de Depu
tados e igual no de Senadores,entrega ás Com· 
missões torto o trabalho legislativo. Em seu 
seio elaboram-se os projectos de lei,discutem
se as questões que veem promptas e acabadas 
á homologação do Congresso. Essa preponde· 
rancia das Commissões creou uma tyrannia 
parlamentar-o congressionismo-em contra
posição ao parlamentarismo. 

Raro é o Deputado no Parlamento que tem 
a palavra para discutir questões de lei, de 

(Trocam-se outros apartes. O Sr. Presidente 
reclama attenção.) 

o SR. FELISBELLO FREIRE- Acabei, Sr. 
Presidente, de mostrar a causa da creação 
da commissão parlamentar, chamada com
missão geral; ella não foi creada para obrigar 
o ingresso aos ministros no Parlamento, mas 
para facilitar o esturlo das questões, sem os 
entraves do Regimento, facilitando o direito 
da palavra a todos os Deputados. 

Sr. Presidente, em meu espirita influiu 
esta razão, quando tive a honra de apresen 
tar á Gamara a emendti. que figura hoje como 
artigo do Regimento. Nunca tive por intuito 
de, por meio della, obrigar-se a presença do 
ministro. 

V .. Ex. comprehende que, si a Gamara da 
Republica votar o requerimento do nobre 
Deputado por S. Paulo, si de facto o Ministro 
da Guerra ou outro qualquer vier á presença 
da Gamara constituída em commissão geral, 
pergunto o que falta para um parlamenta
rismo franco ? 
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(Trocam-se muitos apartes. Apoiados e não 
apoiados. Soam os tympanos; o Sr. presidente 
reclama attenção.) 

Sr. Presidente, quando comecei o meu dis
curso disse que er-a debaixo de um sentimento 
profundo de admiração que vinha responder 
ao meu nobre amigo. Eu conheço os senti
mentos presidencialistas de S. Ex., e recor· 
do-me de que ba pouco mais de um mez 
agitou-se neste recinto a questão de saber si 
uma moção do illustre Deputado pela Bahia, 
o Sr. Seabra, podia ser acceita. 

UM SR. DEPUTADO-Moção de confiança, 
o SR. FELISBELLO FREIRE - Aquillo era. 

muito menos parlamentarismo do que o que 
se pede agora. (Apoiados, não apoiados e 
apartes.) 

O nobre Deputado pelo Districto Federal, 
que ·foi um dos que mais atacaram a moção, 
salientando sua natureza parlamentarista, 
é o niesmo que hoje vem fundamentar uma 
doutrina incompativel com o regímen presi
dencial, e fóra de toda a tradicção historica 
deste regímen, pedindo ... pedindo que o mi
nistro compareça perante uma Commissão 
Geral. 

O SR. Lurz DErsr-Qual foi a determinante 
da Commissão Geral ? 

o SR. FELISBl:!:LLO FREIRE - Já expliquei; 
Sr. Presidente, .tenho feito o maior esforço 
possivel para . desviar o meu discurso de 
qualquer tom politico ou partidal'io. A mi
nha intenção exclusiva, o m(lu objectivo 
unico, é estudar a quest.ão que se agita ner;te 
momento. V. Ex. sabe que ella vae dar logar 
a um aresto legislativo. No regimen repu
blic,. no ainda ella não teve solução. 

Sómente uma vez a Camara constituiu·Re 
em Commissâo Geral para tratar e estu<lar 
uma questão de projecto, referente ao Rio 
Grande do Sul. 

o SR. CAS~IANO DO NASCIMENTO - Perdão ; 
outra. vez constituiu-se para tratar de finan 
ças. O Sr. Oiticica fallou quatro horas . 

o SR. FELISBELLO FREIRE - Foi uma ques· 
tão exclusiva do Congresso. Bem sei, Sr. 
Presidente, que em face da divisão parti
dai'ia que se accentua hoje na Camara, as 
opiniões são mantidas a despeito da lo
gíca. 

As mais sinceras nadições presidencialistas 
são annulladas por essa paixão. 

Não posso, porém, Sr. Presidente, deixar 
de appellar pi1ra o sentimento repüblicano, 
para o nosso esforço, no tempo da propa
ganda, em combater os males do parlamen
tarismo. 

Não nos devemos esquecer deste passado. 
Si consentirmos na passagem do requePi

.mento, llOrnos responsaveis pelo (!Omeço de 

um processo de corrupção no regímen presi
dencial, que acabará, com certeza, em um 
parlamentarismo franco. 

A Constituição não obriga a presença dos 
minístl'os, nem mesmo perante as comrnissões 
permanentes. Estabelece o principio da cor
respondencia ou de conferencia, não collo
cando, porém, o membro do Executivo na po
sição passiva de receber ordens. 

Si isto é assim em relação ás commissões 
permanentes quanto mais em relação ás Com
missões Geraes. 

· Appello, pois, para o sentimento presiden~ 
eia.lista da Camara, para a nossa .tradição em 
combater o parlamentarismo, para negar seu 
apoio ao requerimento do nobre deputado por 
S. Paulo. 

(Apoiados e não apoiados. O orador e abra
çado por muitos deputados.) 

o §r. Ba:rbosa Lima diz que 
dóe profundamente ver, no momento actual, 
quando a al ma republicana palpita combalida 
ao embate das mais crueis noticias ácerca do 
punharlo de bravos que se batem em defesa 
da Republica-dóe ver que, ào envez de se 
discutir a providencia suggerirla pelo , hon
rado Deputado por S. Paulo, venha-se trazer 
ao deba.te a discussão mais ou menos meta
physica sobre a orientação dos systemas po
líticos, segundo as correntes anglo-saxonias 
ou latinas, segundo se trata do parlamenta
rismo ou presidencialismo. 

Os que se empenham por trazer aos bene
meritos que s0 bcttem em Canudos ui:na solu
ção efficaz e immediata para as difficuldades 
em que se veem embaraçados, não podem 
deixar de r ejeitar in limine essa tendencia 
que o honrado Deputado por Sergipe procura 
accentuar-a de, ao envez de estudar a ques
tão que.se debate, vir desvial-a para lembrar 
que, após a presidencia de Washington e 
Jefferson, foi preciso crear-se na Constituição 
dos Estados Unidos um recurso para impedir 
a tyrannia das commissões permanente~, 
como si fosse essa a orientação que determi
nou a inclusão de artigo tão categorico na 
nossa Constituição ! . 

A Camara sabe que a corrente parlamen
tarista-não vaga e di:lfusa, mas como uma 
tendencia caraderizada-buscou inffuir na 
confecção do pacto de 24 de fevereiro, pro
curando incluir nelle disposições que tornas
sem obrigatoria a mudança dos governos de 
gabinetes:-a quéda rlos diversos ministros, 
consoantes com os desejos do parlamento, 
constituindo o governo parla.menta" ! 

Isto é o que é parlamentarismo e não 
aquillo por que se bate no momento presente 
a opposição, porque o que se quer agora com 
a proposta apresentada e a essencia mesma 
ifo Governo republkano, é ::>. re$pons!:l,bilid.ade 
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effectiva do agente do poder publico. Essa 
responsabi.lidade não se póde tornar effecti va 
sem que o Poder Legislativo saiba até onde 
os agentes do poder publico cumpriram o 
seu dever ou deslizaram da trilha de um 
dever para o caminho da illegalidade ! 

A Gamara não pôde estar á mercê dos re
la torios e mensagens que os agentes do Po
der Executivo queiram enviar, incluindo os 
documentos que convém e deixando á sombra 
aquillo que não lhes con'Vém ! . 

Chamada assim a questão para o verda
deiro terreno, o orador recorda que o seu 
illustre co!lega por Sergipe, membro do 
partido nacional, ex-ministro do mais glo
rioso chefe que o Brazil tem tido, argumen
tou com o § 3° do art. 48 da . Constituição, 
como si alguem tivesse contestado que o Pre
sideute da Republic11, tem competencia para 
escolher os chefes das expedições militares 
destinadas a restabelecer a ordem interna e 
manter o respeito devido á nacionaJitlade bra· 
zileira. 

S. Ex. esque~eu-se de que as disposições 
de lei não po•lem nem devem ser entendidas 
separad!Ls de outras com as quaes e;;tão for
çosamente consubstanciadas. 8. Ex. citaria 
melhor o§ 15 desse mesmo art. 48, que es
tabelece competir ao Poder Executivo decla
rar o estado de sitio em qualquer ponto do 
territorio nacional, nos casos de aggressão 
estrangeira. ou grave commoção intestina. 

Ora, esse § 15 faz referencia ao n. 3 elo 
art. 6°, que manda intervir para restabele
cer a ordem e a tranquillidade nos Estados, 
a requisição dos governadores. · 

Portanto, todas as vezes que o Governo Fe
deral intervem e!Il urn Estado, á requisição 
do respectivo Governo, para restabelecer a 
ordem e a tranquillidade, trata-se do caso de 
grave commoçâo intestina ; e, si nesse mo
mento estiver reunido o Congresso, ao envez 
da attribuição de decretar o sitio caber ao 
Executivo cabe ao Legislativo. Ora, aquillo 
por que o orador e seus companheiros estão 
se batendo é a preferencia de uma prerog&
tiva ma.xima, da qual não podem absoluta
mente ser destituídos pela fórma por que se 
pretende. E, como póde o Congresso exercer 
essa attribuição privativa? Com que elemen
tos de informação póde contar para s1ber si 
a segurança da Republica exige a suspensão 
das garantias em tal ou tal logar? Fica o 
Congresso na dependencia da maneira pela 
qual o chefe do Poder Executivo tiver com
prehendido a gravidade da situação, resi
gnando-se a ouvir uma affirmação ex-cathedi-a? 
Deve o Congresso cruzar os br.aços ? Parece 
que não é este o meio de bem cumprir uma 
attribuição privativa ! 

Não ha parlamentarismo em vir o Ministro 
perante as Commissões prestar informações 

sobre projectos de lei, sobre orçamentos ou 
sobre assumptos quaesquer sobre os quaes a 
Gamara precise ter informações certas, se· 
guras e categoricas ! A Gamara, fiscal do 
Governo, tem o dever de verificar a ma
neira pela qual o Poder Executivo cumpre 
a sua missão e o modo pelo qual está 
agindo em bem da garantia suprema da 
Republica ! Pelos 35 paragraphos que tem 
o art. 34 da Constituição, vê-se bem que 
a missão do Congresso não está reduzida ás 
proporções simplíssimas a. que levou a argu
mentação do nobre Dei:;utado por Sergipe. 
Ao Congresso é dada a tarefa não só de pro
vêr, legislando, a todas ás necessidades de 
ordem publica e privada, mas ainda de inter
ferir no Governo da Republica: assim é que 
compete privativamente ao Cl 'ngresso mobi
lizar a guarda nacional e isto e interferir no 
Governo da Repnblic 1, é interferir no sentido 
de solver difficuldades ! Assim tambem quan· 
do fixa annualmente o effectivo do exercito, 
o Congresso está interferindo no Governo e 
está contribuindo para a solução de proble
mas como o de que se trata, em que elle 
quer saber em que condições se acha. o caso 
de Canudos ! 

Depois de referir-se a um discurso pronun
ciado em 1893 pelo seu collega Sr. Francisco 
Veiga, que sustentou a doutrina que o orador 
está sustentando hoje, passou a argumentar 
com o regimento combinado com a dispo:o1ição 
constitucional relativa ás informações que o 
Executivo deve fornecer ao Congresso .• salien· 
tando que o art. 51 da Constituição falia em 
Commissões, mas sem limitar o compareci
mento. d~s mi°:istros perante esta ou aquella 
Comm1ssao umcamente, quando, pelo Regi
mento, ha quatro especies: Geral, Permanrn
tes, Especiaes e Mixtas. Portanto, si os minis
tros podem fornecer informações pessoalmente 
perante as Commissões, tambem pódem fazei-o 
perante a Commissão Geral, que não foi ex
cluída! O que não está no regimen, o que o 
Congresso constituinte rejeitou, foi que o 
voto do Congresso pudesse in:tiuir para que o 
Presidente da Republica fosse forçado a mo
dificar a. composição do seu governo. 

Antes de terminar, o orador sen:tiú-se na 
necessidade de dizer: o honrado Presidente 
da Republica e os amigos que o acompanham 
devem conhecer a lei de responsabilidade, 
devem tel-a na conta de uma das maiores 
garantias do regímen republicano, devem 
estar persuadidos de que não fazem obra de 
republicanos procurando desmoralizai-a e 
reduzil-a a lettra morta e devem estar pei•
suadídos, portanto, que o ·Governo tem o 
devei' de dar todas quantas inforniações a 
Gamara dos Deputados houver por bem soli
citar ! Esta obrigação está capitulada em um 
dos paragraphos da lei de i•esponsabilidade, 
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--~------··---~------· 

Responiendo a um aparte do Sr. Villas 
Boas, que affirmou não ter o Governo que 
rlar informações sobre assumptos de adminis
tração, disse o orador: está claro que o Pre
sidente da Republica não póde commetter 
delictos nem exorbitar sinão em exercicio 
de suas attribuições, isto é, administrando; 

dos empregados do Thesouro Federal. -
A' Commissão de Orçamento. 

Do Club de Engenharia, pedindo reveraão 
da pensão que percebia o finado engenheiro 
Francisco Picanço, em favor de sua viuva 
e filha.-A Commissã.o de Pensões e Contas. 

logo, tem que informar ao Congresso sobre o §i;-. Presidente-Tem a palavra 
actos de administração sempre que este 0 Si'. Leonel Filho. 
entender necessario ! 

O orador não sabe como a Camara dos o §r. Leonel Filho vem pedir á 
Deputados ;poderá zelar . I_Jelo bom. cumI_>ri- Mesa que se digne de interceder junto da 
m~nto da !~1. de. responsabilidade presidencial,. com missão de Constituição, Legislação e Jus
C~JO art. 7 mcide JUStamente llHS appre~en- tiça, afim de que interponha o seu parecer 
soes 9ue co!Ilmovem neste momemto o espmto ao projecto apresentado em tempos pelo ora
pub~1co, s1 lhe f?r _negada a faculdade de dor, regulanrlo 0 estado de sitio . . 
ouvir em C?mmlSsa:o Geral qualquer dos o orador podia requerer que o projecto 
Srs. Se~retar10s de Estad.o · . . tosse discutido, independente desta formali-

E mais: por que cr1ter1? si ha de or10ntar dade, mas, desejoso d.e ouvir a opinião de tão 
a Camara pa.ra saber a:te onde lhe cumpre illustre commissão sobre o assumpto, que é 
decretar med1rlas excepc10n~es par& debellar de tamanha relevancia, prefere pedir os bons 
o cancro roedor de Canudos ~ . . officios do honrado Presidente da Camara, 

Que pensa . o Governo consegmr, cont1- junto daquellés collegas, que compõem a allu
nuando neste rngr!l'to p~ocesso de occultar a dida commissão,afim de se pronunciarem com 
verdade sobre fl. si tuaçao . do exercito nac10.~ urgencia a respeito. 
nal em Canudos ? ! Impedir o alarme de esp1-
rito publico? E' loucura pensai-o; o Governo 
obtem apenas o resultado contrario: a pro
pagação de boatos mais graves talvez do que 
a propria verdade, ou quem sabe ? tal vez 
menos graves do que tudo quanto se possa 
imaginar. E é esta supposição que nos ate~ 
moriza e nos guia neste momento. 

O orador termina lembrando ao Governo 
um dever, compromisso de honra, de solida· 
riedade moral, de fé republicana a que elle 
criminosamente está faltanrlo : o crime de 
leso-patriotismo, de estar magoando os santos 
melindres de muitas familias, a alma de 
tanta mãe, escondendo a noticia, da morte de 
todos esses bravos que lá estão cahindo em 
Canudos, gloriosa e sinistramente. (O orado.t 
é muito comprimentado ; bravos ; muito bem.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

O Sr. Presidente-Vae-se ler o 
xpediente. 

o Sr. 1° Secret.ario procede á 
leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio: 
Do Ministerio da Guerra, de 27 do corrente, 

satisfazendo a requisição desta Camara, no 
officio n, 87, de 24 do corrente.- A quem fez 
a requisição. (O Sr. Deputado Henrique Val
Jadares.) 

Requerimentos: 
Dos empregados da Caixa da Amortização, 

pedindo equiparação de seus vencimentos aos 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJEOTO 

N. 60- 1897 

Autoriza o Governo a 1·elevar as dividas con
trahidas com o Thesoui·o Federal pelo coronel 
Pedro Nunes Baptista Ferreira Tamarindo, 
morto a 4 de março do corrente anno no 
combate de Canudos 

A' Commissão de Fazenda e Industria foi 
presente o requerimento de D. Thereza de 
Oliveira Tamarindo, viuva do coronel Pedro 
Nunes Baptista Ferreira Tamarindo, morto 
a 4 de março do corrente anuo no combate 
de Canudos, pedindo relevação das dividas 
contrahidas por eeu finado marido com o Es
tado. 

A Commissão attendendo aos bons serviços 
prestados á Nação pelo bravo militar, que 
soube honrar o nome brazileiro na campanha 
do Paraguay; que fvi exempló de disciplina 
aos seus subordinados na tormentosa carreira 
militar; que perdeu a vida na defeia da or
dem na Republica, alterada pela ignorancia 
de bandidos e vis fanaticos; e attendendo a 
que na ultima legislatura foram feitas iguaes 
concessões a viuvas de diversos militares, 
entre os quaes pódem ser citados os cororLeis 
Wenceslau Freire de Carvalho, Genuino Ce
sario Nunes e Olympio Ferraz, cujos debitas 
para com a Fazenda Nacional foram decla
rados extinctos, em homenagem aos serviços 
prestados á integridade da Republica; é de 
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opinião que se manifeste o apreço a tão leal 
servidor da Patria, relevando as citadas di
vidas, que vão pesar sobre a digna viuva, a 
qual, quando não possa ter da Patria outra 
vantagem, não deve ser coagida a pagar esse 
insignificante debito, pelo que a CommiFi~iio 
entende que deve ser approvado o seguinte 
projecto: 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Governo aut01•izado a 

relevar as dividas contrahidas com o The
souro Federal pelo coronel Pedro Nunes Ba
ptista. Ferreira Tamarindo, morto a 4 de 
março do corrente anno no combate de Ca
nudos; revogadas as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 29 de julho de 1897. 
-Relator, o presidente, João . A. Neiva.
Telles de Menezes.-Ignacio Tosta.-Nogueira 
Junior.- Rodrigues Fernandes.- Calo geras. 
-Pinheiro Junior 

O Sr .. President,e - NãO havendo 
nada mais a tratar. ctesigno para amanhã a 
seguinte ordem do dia: 

Continuação da discussão do requerimento 
do Sr. Franci;:co Glicerio ; 

Continuação da discussão unica do parecer 
n.::12 A, de 1897, sobre a emenda offerecida 
na 2" discussão do projecto n. 32, deste anno, 
que fixa as forças de terra para o exercicio 
de 1898; 

Discussão unica do parecer n. 29 A, de 
1897. sobre as emendas offerecidas na 2ª dis · 
cussão do projecto n. 29, do cor1•ente anno, 
que fixa a despeza do Ministerio das Relações 
Exteriores para o exercicio de 1898, com voto 
em separado do Sr. Urbano Santos ; 

Continuação da 3" discussão do projecto 
n. 176, de 1896, reformando o Codigo Penal; 

2ª íliscusoão do projecto n. 47, ele 1897, 
providenciando sobre o preenchimento dos 
claros existentes na força naval; 

1 a discussão do projecto n. 27 A, de 1897, 
declarando isentas de co11tribuir com um dia 
de soldo, mensalmente, para o Asylo de In
validos, as praças do batalhiio de infantar ia 
de marinha, do corpo de officiaes marinheiros 
e do de marinheiros nacionaes ; 

2ª discussão do projecto n. 50, de 1897, 

2ª discussão do projecto n . 142, de 1896, 
autorizando o Governo a reorganizar diversos 
estabelecimentos militares de ensin o, com 
voto em ~eparado do Sr. Thomaz Cavalcanti; 

2ª discussão do projecto n. 75, de 1893, 
dispondo sobre conscripção militar ; 

Discussão unica do projecto n. 46, de 1897, 
emenda do Senado ao projecto n . 12 B, de 
1896, da Gamara dos Deputados, que concede 
aos alumnos do curso superior da11 Faculda
des de Direito, matriculados antes da lei 
n. 314, de 30 de outubro de 1895, o gosodas 
regalias da legislação anterior ; 

Di~cussão u.áca do projecto, n. 42,de 1897, 
emendas do Senado ao projecto n. 33 e, de 
189ô, da Gamara dos Deputados, que reco 
nhece como de caracter offimal os exames 
verificados no Lyceu de Agronomia. e Veteri
naria de Pelotas, na Academia de Commercio 
de Juiz de Fóra e nos estabelecimentos con
generes dos demais Estados ; 

Discussão unica do projecto n. 24, de 1897, 
autorizando o Poder Executivo a concerler ao 
sub-director da locomoção da Estrada de 
Ferro Central do Brazil, engenheiro Eduardo 
Claudio da Silva, seis mezes de licença, sem 
vencimentos, para tr.itar de sua saude, a 
contar de 9 de maio do corrente anno ; 

Discussão unica do projecto n. 43, de 1897, 
autorizando o Governo a conceder a Candido 
Guedes Chagas, conferente da Alfandega da 
Bahia, prorogação da licença em cujo goso se 
acha, por um anuo e com ordenado, afim de 
tratar de sua saude onde lhe convier. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 30 mi
nutos. 

60ª SESSÃO EM 30 DE JULHO DE 1897 

Presidencia dos Srs. Arthur Rios (pres i
dente), Vaz de Mello (1.0 vice-presidente), 
Fonseca PorteUa (2° vice-presidente) e Julio 
de Mello (f 0 secretario). . · 

autorizando o Governo a abrir ao Ministerio Ao meio-dia procede-se á chamada, á, qual 
da Justiça e Negocios Interiores o credito de respondem os Srs. Artlrnr Rios, Julio de 
90:000$. supplementar á verba-Diligencias Mello, Carlos de Novaes, Alvares Rubião, 
policiaes- n, 14, do art. 2° da lei n. 429, de Silva Mariz, Silverio Nery, Carlos Marcel-
10 de dezembro de 1896 ; lino, Albuquerque Serejo, Amorim Figueira, 

2• discussão do projecto n. 49, de 1897, Pedro Chermont, Augusto Montenegro, Theo
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio tonio de Britto, Serzedello Corrêa, Matta Ba~ 
da Justiça e Negocios Interiores o credito de cellar, Luiz Domingues, Rodrigues Fernan· 
202:882$119, supplementar a varias verbas des, Guedelha Mourão, Eduardo de Berredo, 
do art. 2° da lei n. 429, ele 10 de dezembro Elias Martins, Hemique \'allaclares, Pedro 
de 1896 ; Borges, Thomaz Accioly, Bezerril Fontenel!e, 



672 ANNAES DA CAMARA 

Ildefons() Lima, , João -Lopes, Francisco Sá-, 
Marinho de Andrade, Frederico Borges, Au
gusto Severo, Ta vares de Lyra, Francisco 
Gurgel, Jos~ Peregrino, Trindade, Apollonio 
Zenaydes, Coelho Lisboa, Ermirio Coutinho, 
Teixeira de Sá, Afi'onso Costa, Coelho Cintra, 
João Vieira, Pereira de Lyra, Malaquias 
Gonçalves, Ba.rbosa Lima, Martins Ju
nior, ·C.orneli9 da Fonseca, Moreira Alves-, 
Miguel Pernambuco, Juvencio de Aguiar, 
João de Siqueira, Angelo Neto, Arthur 
Peixoto, Rocha · Cavalcanti. Araujo Góes, 
Geminiano Brazil, "Felisbello Freire, Ro
drigues Doria, Jayme Villas Boas, Seabra, 
Castro Rebello, Milton, Tosta. Francisco So
dré, Aristides de Queiroz, Manoel Cae.tano, 
Eugenia Tourinho, Paula Guimarães, Vergue 
de Abreu, Ampbilophio, Adalberto Guima
rães, Rodrigues Lima, Tolentino dos Santos, 
Eduardo Ramos, Paranhos Montenegro, Ma"
colino Moura, GaHino Loreto, Pinheiro .Ju
nior, Torquato Moreira, José Murtinho, He
redia de Sá, .xavier da Silveira, Alcindo 
Guanabara, Timotheo da Costa, Augusto de 
Vasconcellos, Raul Barroso, Felippe Car
doso, Belisario de Souza, Pereira dos Santos, 
Fonseca Portella, Er:co Coelho, Nilo Pecanha, 
Leonel Loreti. Silva Castl'o, Ago~tinho Vida!, 
Julio Santos, .. Deocleciano de Souza, Paulmo 
de Souza Junior, Campolina. Mayrink, Ca
logeras, Almeida Gomes, Mendes Pimentel, 
João Luiz, Carvalho Mourão, Vaz de Mello, 
Ildefonso Alvim, Luiz Detsi, Antero Botelho, 
Francisco Veiga, Alfredo Pinto, Octaviano de 
Brito, Alvaro Botelho, Leonel Filho, Ferreira 
Pires, Lamounier Godofredo, Rodolpho Abreu, 
Cupertino de Siqueira, August 1 CJementino, 
Telles de Menezes, Theotonio de Magalhães, 
Nogueira Junior, Arthur Torres, Mancel Ful
gencio, Linrlolpho Caetano, Eduardo Pirnen'· 
tel, Olegario Maciel, Rodolpho Paixão, Padua 
Rezende, Galeão Carvalhal, Casemiro da 
Rocha, Domingues de Castro, Gustavo Godoy, 
Adolpho Gordo, Fernando Prestes, Cesario de 
Freitas, Lucas de Barros, Edmundo da Fon
seca, Paulino Carlos, Francisco Glicerio, Ro
dolpho Miranda, Ovídio Abrantes, Urbano de 
Gouvêa, Hermenegildo de Moraes, Alves de 
Castro, Luiz Adolpho, Caracciolo,Mello Rego, 
Xavier do Valle, Alencar Guimarães, Bra
zilio da Luz, Lamenha Lins, Lauro Muller, 
Paula Ramos, Francisco Tolentino, Pedro 
Ferreira, Plinio Casado, Martins Costa. Guil
lon, Marçal Escobar, Possidonio da Cunha, 
Apparicio Mariense, Francisco Alencastro, 
Rivadavia Corrêa, Pinto da Rocha, Vespa
siano de Albuquerque, Py Crespo, Campos 
Cartier e Cassiano do Nascimento (168). 

Abre-se a sessão. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente. 

ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da discussão 
do reque.rimento do Sr. Francisco Glicerio. 

O §r. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Jayme Villas Boas. 

O Sr. Jayrne Viila8 Boas
Sr. Presidente, quando animei-me a solicitar 
os suffragios · dos meus concidadãos para oc
cupar um logar no seio da representação ·na
ciooal, comprometti-me na circular que dirigi 
ao eleitorado do primeiro rlistricto da Bahia, 
a cooperar nos limites do meu esforço para a 
effectividade das instituições republicanas, e 
de~envolvimento das nossas liberdades, na 
esphera da lei, dentro do circulo indestructi
vel da ordem geral. 

Não era licito, portanto, abrir mão desta 
opportuni.iade que se me offerece para attes
tar a lealdade desse compromisso, trazenilo o 
concurso in.signitlcante embora. de minha pa
lavra (não opoiados) para firmar a verilá.deira 
doutrina constitucional e ao mesmo tempo 
cercar a autoridade publica do prestigio in
dispensavel para que SPja ella a segurança 
real da sociedade e a expressão inalteravel 
da lei. (Muito bem; muito bem.) 

E tanto mais irresistivel é para mim esse 
dever; quanto, emancipado de qualquer dis
ciplina partidaria, não encontro difficnldarles 
nem tropeços, que possam embaraçar as acti
viilades do meu espírito na ordem das prefe
rencias politicas, não me competindo attender 
sinão aos conselhos da experiencia illumi
nados pela minha consciencia de cidadão, 
(r1poiados). 

Opposicionista aos governos que se teem 
constituido no E11tado e na União desde a 
proclamação da Republica ... 

O Sa. NILO PEçANHA-Inclusive ao actual ~ 
O Sa. JAYME V1LLA·-B0As - Inclusive o 

actual, V. Ex. vera desenvolvido e explicado 
o meu pensamento. . 

Opposicionista, Sr. Presidente,aos governos 
que seteem succedidona Republica,contrarian
do as idéas liberaes, que se conrlensam nesta 
forma de governo, suffocando a opinião, 
atrophiando as energias nacionaes, favore
cendo a to las as ambições, em um conluio 
ininterrompido de condescendencias inconfes
sa veis entre. o poder publico e o agrupamento 
político do qual acreditava emanar em o seu 
prestigio e a sua força, aguardei sempre e 
esperava sem surpreza a tempestade que · 
dissiparia afinal as nuvens do nosso horizonte, 
descortinando o verdadeiro objectivo para o 
qual deveriam encaminhar-se as aspirações 
do governo do paiz. 

Sitiado pela disciplina particfa.ria,recebendo 
della a direcção e o alento, o Poder Publico 
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não tern sido sinão o predomínio dos vence
dores, o arbítrio do partido nominante, a ne
gação da tolerancia, da liberdade, da justiça, 
que caracterizam o governo democratico. 

Jackson, que aliás inaugurou nos Estados 
Unidos da America do Norte a política d1)S 
despojos, escrevia a Monroe, felicitando-.o por 
occasião de assumir este o elevado cargo de 
presidente da grande republica. 

« O primeiro magistrado de urna vasta e 
poderosa. nação não deverá. deixar-se influen
ciar nunca pelo espirita de partido, sua con-. 
ducta deve ser liberal e desinteressada; 
deverá lembra.r-se sempre que representa a 
totalidade e não urna fracção da nação. 

E' assim que elevareis o caracter nacional 
e lig>1reis ao vosso norne uma fama impere
cível.» 

O antagonismo entre este cJnceito e a di
rectiz a que tem obede.cido o governo da 
Republica, é,S r.Presidente a origem·2rincipal 
das perturbações, que ora nos assoberbam e 
que ameaçam o paiz de anarchia. 

Con~tituido não pela corrente das idéas 
que agitam a vida política de uma nação na 
orbita das leis, mas, pela enxurrarla das am
bições desordena.das que turvam as fontes 
transparentes da opinião, o numeroso par
tido organizado nos primeiros dias do nosso 
regirnen teria fatalmente de despedaçar-se, 
produzindo em seguida abalos profundos. 

O partido Repub.Iicano Federal tinha de 
fracassar fatalmente, porque o equilíbrio dos 
interesses colligados não resiste por muito 
tempo ao 11opro das contrariedades peculia
res, e somente o amor aos princípios firma 
em bases solidas a construcção dos grandes 
partidos políticos, cuja força de cohésão esta 
no desinteresse e na preoccupação predomi
nante do fim social, que lhes serve de norte. 

o SR. SERZEDELLO CoRRÊA-Com isso lu
crou o paiz; houve o phenomeno da selec
ção. 

o SR. JAYME VILLAS BOAS-Houve o phe
nomeno da selecção e o resultado é este que 
se observa no Congresso ; a postergação da 
causa publica, o desrespeito de todos os di
reitos, a violação premeditada da Constituição 
e das leis, o attentado contra as garantias 
publicas, o desprestigio da autoridade. 

A selecção predispoz a sedição. (Protestos e 
apai·tes. O Sr. Presidente, fazendo soar os tym
panos e declarando q·ue quem tem a palavra e 
o Si·. Jayme Víllas Boas, · 1·eclama attençtío.) 

O SR. TrnrnTHEO DA CosTA-Queremos as 
provas. 

o SR. AUGUSTO MONTENEGRO-V. Ex. tem 
aqui provado alguma cousa nas suas discus
sões~ Não tem provado cousa alguma, só 
tem injuriado. 

Camara v, IH 

o SR. BARBOSA LIMA dá urn aparte. 
o sa·. JAYME VILLAS BOAS-Garanto ao no

bre Deputado que me honra com o seu aparte, 
que nesta Casa ninguern rnais do que eu 
admira o seu talento, a fecundidade de sua 
illustração e o engenho que desenvolve 
s. Ex. nas suas lides opposicionistas. 

o SR. BARBOSA LIMA-Muito. obrigado; é 
bondade de V. Ex. 

o SR. JAYME VILLAS-BOAS-A divi!ãO dos 
grupo3 que compunham o Partido Repu
blicano Federal abriu desde logo entre elles 
urn vacuo insuperavel. 

Não são com32anheiros que se despedem no 
termo de uma Jornada conservando, sinão a 
estima, pelo menos o respeito reciproco, como 
acontecel'ia naturalmente si á elevação dos 
desígnios houvesse presidido a união durante 
os labores da viagem. 

Parecem ao contrario concurrentes que se 
separam depois de precipitado ajuste de con
tas, levando a suspeita ou a desconfiança de 
l?gr_gs imaginarios ou phantasticas expo
haçoes. 
~ão estes os sentimentos que perturbam os 

ammos nesta Casa, produzindo esses attritos 
de odios rnal contidos, de paixões que não po
dem ser dissimuladas, revelando a preoccupa
ção céga de ferir o ad versario,de a.nniquilal-o 
de morte, e despindo o Congresso Nacional da 
gra vidacle peculiar ás suas elevadas funcções, 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA-Não apoiado. 
(Apartes e protestos.) 

o SR. ToRQUATo MoREIRA-0 nobre Depu
tado acha isto dos dous lados. 

O SR. JAYME VILLAs-BoAs - Quand.o, Sr. 
Presidente, me falleça autoridade pela ob
scuridade de minha pessoa (não apoiados) 
para merecer a consideração da Carnara, de
veria ao menos valer sua condescendencia a 
despreoccupação de todo espírito partidario, 
que se reyela nas minhas considerações. 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA-Mas nos está 
emprestando intenções que não temos. 

VozEs-Não apoiado. Oh! ! 
O SR. MILTON-O orador está fazendo apre

ciações SJbre a divisão do partidq; não em
prestou cousa alguma. 

o SR. FERNANDO PRESTES-Apoiado; está 
fazeudo justiça. (Apoiados e não apoiados; o 
Sr. Presidente, de novo, reclama attenção). 

o SR. JAYME VILLAS-BOAS-Nern siquer a 
honra pessoal do Presidente da Republica 
tem estado a salvo dos ataques dos seus ami
gos da. vespera. (Apoiados e não apoiados.) 

VOZES-A honra pessoal do Presidente da 
Republica não foi atacada nesta Casa. 

85 
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o SR. JAYME VILLAS·BOAs-Neste parla
mento, no período do seu governo prestes a 
terminar, succederam-se as opposições, sendo 
contrariada a politicn de S. Ex. e esforça
damente contestadas a elevação de vistas, as 
vantàgens de sua administração. 

A luta empenhada no terreno dos princí
pios não resvalou já.mais da esphera das as
pirações legitimas para o campo vago das 
paixões irretlectida.s,e o caracter, a dignidade 
do Presidente da Republica foram sempre 
acatados pelos seus mais intransigentes ad
versarias. São, os dissidentes de hoje, cor-. 
religiona.rios de hontem do Presidente da 
Republica, solidarios com a sua política, 
com o seu governo, com o pensamento do
minante na direcção dos negocios publicos os 
detractores desta política, deste governo e 
que arrastam, ua delação incoherente de at
tentados, cuja responsabilidade os envolveria 
igualmente, a honra pessoal do primeiro ma
gistrado da nação ! ! (Apoiados e não apoiados.) 

Emquanto foi S. Ex., á frente da administra
ção, nas elevadas funcções de sua magistra
tura, o chefe partida.rio e confundia com as 
conveniencias do seu partido os interesses ge
raes do paiz, reunia S. Ex. aos olhos dos seus 
correligionarios os predicados essenciaes á 
suprema autoridade do Estado. 

Quando, porém, s. Ex. emancipa-se da tu
tela partirlaria e rei vindica as suas tradições 
para inspirar os actos do seu governo; 
quando S. Ex. domina a desordem e a insur
reição contrariando as tendencias dos seus 
correligionarios; é designado como o apos
tata do radicalismo republicano dos tempos 
da propaganda e se lhe rlespe até de >1uas vir
tudes cívicas e privadas!! ... (Muito bem, 
muito bem, protestos e apartes.) 

o SR. LAURO MULLER-Tudo isso é imagi
nação de V. Ex. ; a opposição nunca atacou 
o caracter pessoal do Presidente ela Repu
blica. 

o SR. AUGUSTO MONTENEGRO-O menos que 
lhe chamam é trahidor. (Apoíados.) 

O SR. JAYME V1LLAS-1.30As-Eu registro 
esta declaração. A opposição neste parla
mento tributa ao caracter pessoal do Presi
dente da. Republica o acatamento e venera
ção (apartes) que impoem as suas virtudes . 

Bem digo, Sr. Presid.ente, a minha ima
ginação que provocou a justiça da illustre 
opposição em relação ao honrado Preside:,te 
da Republica. E como não se comprehende um 
caracter veneravel nas relações p<1rticulares 
quo não o seja igualmente nas relações 
políticas, porque a moral não tem faces <Us
tinctas, nem effeitos oppostos, é concludente 
que a integridade do chefe do Estado re
sponde pelas inspirações do governo na 
direcção dos negocios publicas e, portanto, 

pela estabilidade e pelo desenvolvimento 
das ·instituições republicanas. (Apoiados e 
apartes.) 

Os receios, portanto, as apprehensões da 
illustre opposição pela segurança da 
Republica, que ostenta a todo o momento na 
critica das medidas do governo, neste período 
realmente difficil da nossa existencin. sncial, 
carecem de lealdade e trazem os seus intuitos 
sediciosos. 

(Trocam-se apartes. Soam os tympanos. 
O Sr. Presidente reclama repetidamente at· 
tenção. Continuam os apartes. Diversos Srs. 
Deputados reclamam pela manutençilo da 
ordem. O orador senta-se.) 

o SR. PRESIDENTE-Attenção ! Attenção r 
Peço aos nobres Deputados que não inter
rompam assim o orador. A discussão por 
esta 16rma não pó de continuar. 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA- E' pretexto 
para elogiar o Sr. Pcesidente da Republica. 
(Protestos e veliementes apartes.) 

o SR. JAYME VILLAS·BOAS-'Jão conheço o 
Dr. Pl'Udente de Morars, e si o Sr. Deputado 
soubesse a quem.se dirige e comprehendesse a 
sinceridade dos meus conceitos, poupar-me
hia. de certo, a injuria do seu aparte. 
(Muito bern; miii:to bem.) 

Na confusão de apartes com que fui in
terrompido, ouvi, Sr. Presidente, o· asserto 
de que « o homem político não póde deixar 
de estar filiado a um partido político». 

Para contrariar esta verdade seria neces
sario admittir e isolamento do cidadão sciente 
dPS seus direitos no campo vasto das acti vi
dades da vMa publica. Os legitim<'s intereEses 
do paiz são objecto das cogitações geraes e 
determinam ~. existencia de organismos po
líticos espontaneamente constituídos pela har
monia e identidade de vistas para a satis
fação destes interesses. 

Não tem sif1o outro o meu .objectivo, em
bora circumscripto á esphera limitada da po
lítica local, cuja força de expansão tem sido 
obstada pelo guante omnipotente do partido 
autocrata instnlado por direito de conquista 
nas ameias do po·ler para as fartas me·sses das 
posições officiaes. · 

Não me parece opporluno occupar.a atten
ção da illustre assembléa com o desenvolvi
rn<rnto ·da opprEssão deienvolvida em meu 
Estado para abafar as forças vivas da, opinião 
e manter a situação conquistada ; é esta a 
historia da politica nacional,que se não rl ei~ou 
absorver pela. seita exploradora. (O orador 
e interrompia o por muitos apartes.) 

Resulta.entretanto, ela oLservação dos acon
t ecimentos polit icos, nesta primeir:t phase 
da Republica, ·a demonstração dn. incouve 
niencia das vastas orga,nizações particlarias 
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com caracter permanente. para a acqu"isição 
e conservação do poder pLiblico. 

O egobmo supplanta em breves momentos 
a preoccupação das conveniencias geraes, 
quando tenha sit.lo este o pen,;amento do•ni· 
nante, e a arregimentação partidaria sub
mette á disciplina estreitft dos rnctarios a 
independencia altiva do patriota . 

No . i;ystemi parlameutur nece&isidarles de 
ordem geral podem justificar a funcção per
manente dos ,partidos cr.nsubstanciados por 
sol irlaridade organica, segundo o plano ou o; 
princi pios genericos, que se condensam nos 
programmas pai i ticos . 

A instabilidade rlos governos desnatura os 
processos sociologicos de crystalização dos 
elementos condiciona.as do Estado. 

Nada prejudica tanto a integridade das 
funcçõss da administração quanto a transi
toriedade imprevista, que llle3 suspende o 
exerc1c10, impedindo a observação intelli
gente dos effoitos prnticos 11os pr ocess0s em
prehendidos para a util idade geral. 

Ora, rio regímen parlamentar, o governo é 
dependente das maiorias parlamentares, ori
gem e condição de sua existencia. 

A deslocação das maiorias nos parlamentos 
arrasta a quéda do governo , tanto mais sub
versiva da ordem geral, quanto mais rapida
mente se renova . Cumpre, portanto, tornar 
consistentes e irreductivels as maiorias parla
mentares, para ~egurança das instituições, 
cujo desenvolvimento se consorcia intima
mente com o prestigio da autoridade publica, 
que não póde coexistir com a ameaça do im
previsto, que lhe transforma o objectivo e 
lhe desvia da trilha inaugurada. 

As organizações partidarias de caracter 
permanente, fonte das maiorias parlamenta
res, constituem nesse regímen por illação 
logica uma condi ção de or!l.em geral e de in· 
contestavel conveniencia politica. Nada de 
igual se observa, porém, no regimen presi
dencial. 

O governo, indepew1ente do parlamento, 
tem firmado na Constituição o seu período 
funccional, que o colloca a salvo dos golpes 
imprevistos. 

A agitação do parlamento não perturba a 
economia no governo que se desenvolve na 
esphera constitucional, realmente autonomo 
e independente. 

Nada legitima a constituição de partidos 
permanentes neste regimen, especialmente 
quando as grandes reformas sociBes,estatui
das pelo progresso da civilização, teem sido 
realizadas e a actividade política, se circum
screve ás vantagens e efficacia do systema 
fstabelecido . 

E' esta a caracteristica do regimen presi· 
dencial. 

. q ~ornem político não compromette as suas 
~ct1v1dades e con,erva a soberania individual 
que lhe é propria, reali zando mais facilmente 
em sua plenitude as prerogativas de sua 
personalir1 ade, nos limites da lei estatuida 
para garantia desta soberania e em razão 
unica da e1fectividade destas prerogativas . 

Os partidos não se constituem em virtude 
de uma causa immanente do systema, inva
riavel e perenne sempre em todos os tempo5, 
e sufficiénte pelo seu objectivo, á estab;lidade 
do governo, para fazer calar todas as alter
nativas . 

No systema presidencial os partidos se 
amoldam ás circumstancias do momento, 
surgem e desapparecem segundo as Cl1nve
niencias predominantes na ordem moral e 
economica do paiz. 

Foi, Sr. Presidente, por uma evolução se
melhante, que no meu Estado, a repercussão 
dos phenomenos que prepararam a disso
lução do partido republicano federal ori
ginou, como um symptoma, a de~aggregação 
do partido opposicionista, antes mesmo da 
eleição de 30 de dezembro, e acho-me presen
temente collocado ao lado do Governo da 
União, conservando inalteraveis as minhas 
tradições, em· antagonismo absoluto ás ten
dencias subversivas da opposição. 
. O requerimento em dis1rnssão é, Sr . Presi
dente, uma demonstração palpitante da des· 
orientação da illustrada opposição, si não 
revela o plano preconcebido de attentar con· 
tra o prestigio da autoridade publica. (Apoia· 
dos e não apoiados .) 

O comparecimento do Exm. Sr. Ministro 
da Guerra perante a Com missão Geral da Ca
mara seria ou prejudicial á ordem geral neste 
momento e attentatorio das prerogativas do 
Governo, ou seria completamente inutil e 
inefficaz para os fins aos quaes se propõe o 
requerimento. 

Em qualquer bypothese elle contraria o 
espírito da Constituição e está em flagrante 
contrarlição com os .usos f3 as praxes do re
gimen presidencial. 

o SR. RODOLPHO PAIXÃO -Vamos á prova 
que é o mais difficil. ' 

o SR. JAYME VILLAS BOAS-A Constituiç(),o 
de 24 de Fevereiro não impoz aos Ministro::; 
de Esta~o o dever de prestar informações e 
esclarecimentos ao Poder Legislativo quando 
entendesse este discricionariamente exigil
os, em assumptos peculiares à administra
ção. 

Esta prerogativa foi limitada e sanccionada 
pela. lei que regul~ o processso de respon
sabilidade do Presidente da Republica a 
qual traduzindo o pensamento do ar t. '51 
da Constituição, que se refere ás conferencie,~ 
entre os Ministros e as Commissões das Ca~ 
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maras, deu a essa disposição a força de uma 
regra terminante e obrigo.teria. 

As commissões parlamentares não teem a 
prerogativa de exigir o comparecimento d:;is 
Ministros perante ellas, como aquelles nao 
teem o direito de exigii' o comparecimento 
destas perante elles, para assumpto da com
petencia exclusiva de cada um. 

A conveniencja reciproca das funcções so
beranas dos dous poderes, em objecto de 
mutua coopera<;ão, tende á aproximal-os, e 
o legislador constituinte, presuppondo essa 
conveniencia, quiz prevenil-a, no sentido. de 
evitar que a esphera de acção de cada um 
pudesse ser invadida pelo outro, e por isso 
estabeleceu RO art. 51, que somente em con
ferencias entre ·as commissões das Camaras 
e os Ministros de Estado po'.leriam commu
nicu'·se 03 dous poderes. 

O dispositivo do art. 51 é uma medida 
acautelatoria da soberania dos dous po
drres e não uma relação de dependencia esta
tuida pelo legislador constituinte no sentido 
de fundar a hegemonia do Legislativo sobre 
o Executivo, o que resultaria implicitamente 
si fosse facultado á Camara constituir-se 
cliscricionariamente em Commissão Geral 
para arrastar á barra de suas sessões os. Mi
ni stl'0s de Estado, afim de inqüiril-os sobre 
o plano geral da administração publica, como 
pretende o requerimentq. (Muitos apoiados e 
apartes . ) 

UM SR. DEPUTADO-O Legislativo fiscaliza 
os actos do Executivo. 

o SR. JAY111E VILLAS BOAS-A fiscalização 
dos actos dos poderes publicas não é uma 
attribuição peculiar e reciproca dos mesmos 
poderes exclusivamente, mas inherente a 
todo cidadão ou a todas as pessoas juridicas 
do Estado. (Apoiados . ) 

A Constituição traça e determina a orbita 
de acção dos poderes publicas e dentro della 
cada um delles é autonoino e independente. 
(Apartes.) 

O Sa. AMPHILOPHI0-0 traço caracteristico 
é que os poderes são independentes e limi
tados. (Ha out1·os apartes.) 

o SR. JaYME VILLAS BOAS-Si o Presidente 
da Republica infringe qualquer ordem de 
direitos estabelecida pel'1 Constituição, o 
Congresso Nacional se constitue em tri
bunal de justiça para processar e con
demnar o infractor ; o impeachrnent é o 
recurw do Legislativo contra o Executivo 
tl'ansviado de suas attribuições constitucio
n:i es. Si o transgressor é o Congresso, o Pre
sidente da Republica tem na Constituição o 
recurso do veto para sustar a acção pertur
badora da ordem legal da autoridade legisla
tiva . Si a infracção constitucional de qual
que1· l1e:.:tes poderes ofl.emle aos direitos in·-

divir1uaes, a justiça federal intervem para 
restaurar a inviolabilidade destes rlireitos e 
as gar·antias prescriptas na Constituição. 

O equilibrio das funcções do Estado é assim 
estabelecido pela constituição, para o desen
volvimento regular e autonomo dos poderes 
e o exercício perfeito das liberdades publicas. 
(Muito bem ; apoiados.) 

Foi em face desta doutrina, igualmente 
oonsagrada pela . Constituição norte"america· 
na, que um estadista eminente da grande 
Republic1 deduziu a seguinte conclusão : 

«0 Congresso, o Executivo e a Côrte Su
prema devem ser igualmente guiados por 
suas opiniões respectivas sobre a Consti
tuição ; todo funccionario presta o jura
mento de a defen•1er e jura sustentai-a tal 
como elle a comprehende, e não como os 
outros a comprehendem ; é dever da C,11.mara 
dos Representantes.do Senado e do Presidente 
decidir da constitucionalidade de uma medida 
sobre a qual tem de vo:tar ou approvar, como 
é dever elos j nizes da Côrte Suprema pro
nunciarem -se a este respeito, quando esta me· 
dida for levada perante elles. A opinião dos 
juizes não tem mais autoridade sobre o Con
gresso que a deste para com elles e, a este 
respeito, o presidente é independente de uns 
e de outros. » 

Si é esta, sem contestação, a doutrina con
stitucional, pergunto ao Srs. Deputados: é ou 
não manifestamente contrxproducente a ma
teria do requerimento ? (Muitos apartes.) 

Cumpre observar que a Camara, exigindo 
o comparecimento do Exm. Ministro da 
Guerra perante a com missão geral, não discute 
presentemente medida alguma que pretenda 
conve1·ter em lei, não exercita nenb.uma das 
suas attribuições legislativas. 
· A Camara preténde simplesmente infor
mar-se acerca elas ·medidas adoptadas pelo 
Governo em relação aos facto3 occurrentes 
nos sertões da Bahia, no intuito de fiscalizar 
e aquilatar da procedencia, q_uiçá da consti
tucionalidade destas medidas. 

Mas si o Executivo rião precisa da appro
vação elo Parlamento para os seus actos ele 
Governo, si não está subordinado na inter
pretação ela Constituição para o exei'cicio de 
suas attribuições ao criterio do Poder Legis
lativo, o que vem fazer o Exm. Ministro da 
Guerra perante a commissão ge1·al? (Muitos 
apartes . O Sr. Presidente reclama attenç1ío.) 

o SR. JAYME VILLA.S BOAS-O compareci
mento <le S. Ex. perante a Camara elos 
D~putados, pois tanto importa a Commissão 
Geral, comprometteria a sua autoridade, 
reduziria o nobre Ministro á situação de 
accusaclo perante um poder, deante do qual é 
aliás irresponsavel ! Em prernnça da nume
rosa op_po3ição neBta Cctmarai llominacfa, da 
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animadversão patente contra o Governo, Presidente da Republica se, tem desviado do 
desnorteada pela paixão partidai'ia que obli- cumprimento do dever, da orbita de acção 
tera manifestamente o seu senso politico, o que lhe compete. 
illustre Ministro submetter-se-bia a uma E' nos bastirlores do Governo, no recesse 
situação humilhante, que o coagiria a atten- onde não penetra a curiosidade publica o ond
der a toda·> as especies de recriminações, no se praticam actos que não repercutem na eso 
intuito de o exnutorar e destituil-o da gra vi- phera politica da a•lministração, razão pela 
dade e do respeito, que revestem o seu ele- qual permanecem desconhecidos dobr oesn 
vado cargo. Deputado, que s. Ex. pretende descobrir aa 

E' possível que seja este o espírito, da provas de suppostos attentados ! ! (Muito 
Constituição, que consagrou a separação dos bem. Apartes e protestos.) . 
poderes para melbor accentuar a independen- E S. Ex. conta, para penetrar nos segredos 
eia reciproca?! (M11ito bem. O orador é con- de Estado, no fôro intimo do Governo, com os 
staY1temente interrompido por apartes e protes- revelações publicas do Sr. Ministro da Guerra 
tos.) perante· a Camara constituída em Commissãs 

Em desespero de causa, attenta a impoRsi-, Geral! ! 
bilidade rle justificar o requerimento como O que pensar dessa ingenuidade que phan
uma funcçãu legislativa, porquanto não se di- tasia a possibilidade de comparecer o Ministro 
scute medida alguma e o requerimento soli- da Guerra, secretario do Presidente da Re
cita informações vagas e inr'!eterminadas so- publica, pessoa de sua confiança intima, per
bre os actos do Governo na situação occor- ante a Camara, para denunciar factos e inten
rente, pretendeu-se que a Camara carecia do ções que escapam ao dominio publico e que 
comparecimento preliminar do Ministro pe- tornam passivei de impeachment o Chefe do 
rante a Commissão Geral, para habilitar-se ao Estado 1 
exercicio da funcção do impeachment contra (1Wuito bem, muito bem; apartes). 
o Chefe do Estado. o Par.Jamento pretende a applicação das O SR . Earco CoELHo-Acceito esta segunda 

t parte ; a nossa ingenuidade em crer que 
regras do processo ordinario para a inves i- haja um Ministro da Guerra, que, sabenrlo de 
gação dos crimes communs, ao processo poli- factos que compromettem 0 Chefe do Estado, 
tico de responsabilidade do Presidente da 
Republica e exercita fnncção policial antes prefira calar-se perante a representação na· 
de cumprir a attribuição constitucional, que cional a comprometter o mesmo Chefe ele 

Estado. aliás o habilita simplesmente como parte para 
interpor o impeachment ! (Protestos e apartes). 

UM SR. DEPUTADO-Mas o fim do requeri-
mento não é·este exclusivamente. . 

o SR . BARBOSA LIMA-Não foi este o meu 
pensamento.No correr da minha argumenta
ção, disse que para se verificar a responsabi
lidade do Presidente da Republica e interpor o 
impeachment, si fosse preciso, era mister que 
estes actos fossem conhecidos. Foi isto o· que 
disse. Fique certo de que no dia erri que tiver 
este pensamento, serei o portador. 

o SR.JAYME VILLAS BOAS-Oaparte de V.Ex. 
não altera a minha asseveração; delle resalta 
que V .Ex. não tem até agora o pensamento 
de subrnetter a processo o Chefe do Estado, 
porque não encontra factos que o justifiquem. 

o SR . BARBOSA LJMA- São indispensaveis 
as informações, e procurei mostrar que ao 
Presidente da Republicã não cabe o direito 
de negal-as. 

o SR. JAYME VILLAS BOAS-De sorte que, 
Sr. Presidente, na publicidade dos actos ad
~ninistrativos •. nas inves:igações e no juizo da 
imprensa polit1ca, na analy,;e publica do.s 
acto.3 do Governo, confessa o nobre Deputado 
p0r Pernambuco não encontrar facto algum 
que sirva para demonstrar, que o honrado 

o SR. JAYME VILLAS BOAS- Maior admira
ção deveria causar a V. Ex. a convicção Je 
que houvesse um Ministro da Guerra que, 
sabendo por conhecimento proprio, que o 
Cheta do Estado trahe as suas funcções e 
compromette a sua responsabilidade, per
sistisse, não obstante, em permanecer ao lado 
deste Governo, na qualidade de pessoa de con
fiança, de seu secretario, com a responsabi
lidade moral destes attentados, para vir de
pois denunciai-os perante os representantes 
da nação ; ahi bem, seria cabida a admira
ção de um espírito superior e recto como o 
de V. Ex. (Muito bem, muito bem.) 

Sr. Presidente, o art. 51 da Constituição de 
:24 ue fevereiro decompõe-se em duas partes, 
que.si fossem comprehendidas separadamente, 
estabeleceria manifesta antinomia inc:ompati
vel com a sabedoria do legislador consti
tuinte. 

Na primeira parte, determina o citado 
artigo que-«os ministros não poderão compa
recer á8 sessões do Congresso» ; na segunda 
prescreve que- «só se communicarão com 
elle por escripto, ou pessoalmente em confe
rencias com as commi,sões da:; Camaras». 

Na primeira parte o legislador estabeleceu 
o traço rle divitiãO entre o~ dous podern:s ; na 
segunda,attendenclo ao objectivo das funcções 
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reciprocas, admittiu que poderiam approxi
mar-se, porém regulou rlesde logo esta appro
ximação, a qual sómente terá Jogar em con
ferencieis com as commissões das Gamaras, por 
escripto ou pessoalmente. 

E' intuitivo, pela confrontação dos dous 
elementos de que se compõe o artigo da 
Constituiçã.o, que a formula - por escripto 
ou pessoalmente - é facultativa tanto aos 
Ministros como ás commissões ; ou estas, nos 
assumptos dos quaPS teem a iniciativa, com -

- municam-se p01· escripto, ou procuram pesso
almente o Ministro para conferenciar.ou este, 
quando lhe pertence a iniciativa, dirige-se 
por escripto ou P"Ssoalmente ás commissões. 

Exigir ou ordenar, porém, a Camara que 
compareça o Ministro perante as commissões 
e para t1•atar do assumpto da competencia 
exclusiva da administração é crear para si 
uma superioridade, uma autoridade sobre o 
Executivo que não está nem na lettra nem 
no espirita da Constituição. (Apartes.) 

E' realmente curiosa a interpret~ção que 
se pretende applicar ao art. 51, e em vii'tude 
da qual emana para as commis&ões uma au
toridade superior a do congresso, porquanto 
as commissões podem exigir dos Ministros, 
aquillo que não pertence ao Congresso. 

Uma fracção da Camara possuindo por força 
da Constituição prerogativas superiores á;; da 
Camara iuteira. ! . 

A parte mais influente e mais poderosa do 
que o todo! 

Poderá ser esse o pensamento da Consti
tu,ição ? 

Respondam à puridade os nobres Depu
tados.(0 orador é constantemente interrompido 
com apartes. ) 

o SR. JAYME VILLAS BOAS-Sr. Presidente, 
a regularidade dos trabalhos legislativos, o 
esclarecimento dos assumptos submettidos á 
deliberação do Congresso determinam a con
veniencia das commissões permanentes, que 
realizam, em relação ás funcções das camaras, 
a applicação da lei da divi~ão do trabalho, 
para o preenchimento destas funcções no pe
riodo das sessões respectivas, attenta á mul
tiplicidade e variedade de suas attribuições. 

As commissões não são poderes distin-tos 
das camaras; '' instituição dellas não é sinão 
um facto resultante da economia interna dos 
parlamentos. · 

Foi, tendo em consideração a natureza das 
attribuições conferidas ao Congresso pelo 
art. 34 da Constituição, que o Regimento in
terno da Camara estabeleceu tres ordens de 
commissões distinctas, que correspondem a 
outras tantas ordens de attribuições que se 
destacam no mencionado artigo. 

No periodo annual de suas sessões, occupa
se o Parlamento ele assumptos, que não teem 

soluç-ão de continuidade e que se relacionam 
immedin tamente com o exercício normal das 
runcções publicas; de negocios, que não teem 
esse caracter de permanencia, mas qua resul
tam do desenvolvimento das multiplasactivi
dades do Estado ; de conveniencias ou-neces
sidades que despertam os cuidados do Parla
mento e que lbe compete satisfazer; ou final
mente de interesses imprevistos, que surgem 
de momento, abalando profundamente a so
ciedade, ameaçando a ordem ou a soberania 
do Estado. 
. Esta. classificação tripartida dos trabalhos 

parlamentares determina a divisão das com
missões regimentaes em permanentes, espe
ciaes e geral. (Apoiados.) 

O Regimento inspirou-se nas praticas do 
parlamento norte-americano, quando tratou 
ria organização das commissões, e o nobre 
Deputado por Sergipe, que occupou na sessão 
passada a aUeni;-ão da Camara,desenvolveu com 
a elevação que lhe proporciona a sua. pro· 
funda illustração sobre o direito americano, 
a origem historica e as attribuições peculia
res ás commissões regimentaes. 

Na ordem dos . assumptos peculiares ás 
commissões permanentes e especiaes, não me 
parece que possam ser comprehendidas as re
lativas a certos actos, como a declaração de 
guerra e do estado de sitio, que, pela natureza 
delles, exigem naturalmente do Parlamento 
intervenção directa,aflm de adquirir os escla
recimentos neces~arios ao exercício de suas -
mais graves e ditficeis prerogativas. 

Em taes casos o Congresso não delega ás 
commissões parciaes a investigação de tão 
melindrosos assumptos, investiga elle proprio 
dos motivos que podem rleterminar a adopção 
des~as medidas extremas, cGmstituindo-se por 
isso em commissão geral. 

A relevancia da ma teria em discussão, a 
gravidade da medida a prescrever, originam 
a constituição da cornmi~são geral da Carnara. 

Carlier, no seu tratado celebre sobre «A Re· 
publica Americana», emitte sobre o assumpto 
o seguinte couceito: «A primeira camara 
emprega aindct, porém, occasionalmente, só
mente urna outra especie de commissão, 
qualificada commissão geral (commilee of 
the whole). 

Compõe-se da camara toda reunida para 
um - objecto especial, que exige um exame 
preparatorio. Esta commissão náo está su
jeita á maior parte das formalidades ordina
ria~ das deliberações. 

Não é presidida. pelo speaker, mas por nm 
me~bro que ella propria designa. Reina ahi 
uma grande liberdade de discussão . E' antes 
um ex,,me preparatorio do que um estudo 
aprofundado Tornam-se ahi resoluções que 
são depois votadas pela Camara em sessão 
otficial e estatuídas definitivamente. » 
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Esta apreciação do eminente publicista 
gobre a commitee uf tlze whole da assembléa 
americana é applicavel á commissão geral 
do nosso Parlarnt;nto. 

E' sempre em virtude de um objecto e!!
pecial que se reune a commissão geral, e 
esse objecto fallece absolutamente ao reque
rimento em discussão, no qual tão pouco se 
cogita de qualquer resolução. 

Os intuitos ·vagos e indeterminados do re
querimento não revelam sinão a subversão 
da ordem constitucional, a interferencia in
debita do Poder Legislil.tivo nii. esphera do 
Executivo, a dependencia deste para com 
aquelle e o estabelecimento, portanto, do re
gimen parlamentar,condemnado pela Consti
tuição. (Muitos apartes; apoiados e nt!o apoia
dos.) 

E' tal, Sr. Presidente, a subtileza com que 
no svstema presidencial se observa a inde
pendencia dos poderes, que se tem concluído 
do facto de poderem os ministros conferenciar 
com as commissões <las Gamaras uma trans
acção com o regímen parlamentar. (Ba diver
sos apartes.) 

Não emitto um conceito meu, é um escriptor 
illustre, o Sr. Louis le Fur, em sua ob''ª 
recentement11 publicada, sobre o «regímen 
federal e confederação dos Estados>, quem as-
sim se exprime: · 

«O Brazil, como a Republica Argentina, 
mas em menor gráo que esta. se afastou um 
pouco do systema seguido pelos Estados Uni
dos, fazendo algumas pequenas conce~sões ao 
regimen parlamentar. .. 

Si os ministros são irresponsaveis perante 
o Congresrn e não teem o direito de assistir 
as suas sessões (o que po:lem fazer segundo 
as Constituições Argentina e Venezuelana), 
lhes é,entretanto,permittido communicar in
directamente. com elle, quer por escripto, 
quer em conferencias entre elles e as com· 
missões das Camaras.» (Dfrersos apartes dos 
Srs. Erico Coelho, Barbosa Lima e outros Srs. 
Deputados.) 

Si o dispositivo do art. 51, entendido como 
deve ser gera não obstante a suspeita de 
uma transacção com o regimem repellido 
pela Constituição, a elPsticidade que, por 
uma interpretação equivoca se pretende dar 
ao mesmo artigo, restaura em absoluto esse 
regímen. 

o SR. FILGUEIRAS-V. Ex. como parla
mentarista, que é, deve estimar. 

O SR. JAYME VrLLAS BOAS-Perfeitamente, 
Si fosse devitlo o requerimento á iniciativa 
de qualquer D!'put:ido, que votasrn prefe
rencia p~lo systema parlamentar e que pre
tendesEe introduzir as suas praxes no re
gímen vigente, a boa fé resultante dos prin-

cipios, a firmeza das convicções, attenuwia 
certamente a infracção constitucional. O que 
é inqualificavel pwante a consciencia e em 
face do dever que liga o homem de bem ás 
su&s convicções intimas é que semelhante 
infracção promane ce VV. Ex. que fazem 
depender a firmeza <las instituições, a ga
rantia da Republica das praticas inviolaveis 
do regímen presidencial. (Apoiados, muito 
bem.) 

Devo concluir, Sr. Presidente, porque sinto- · 
me fatigado e tenho em demazia abusado da 
condescendencia da Camara. (Não apoiados.) 

Antes, porém, de terminar, devo deixar 
consignado o meu protesto solemne contra o 
pensamento dominante da illustre opposição, 
de fazer decretar o estado de sitio para o Es
~ado da Bahia, confundindo as responsabili
dades do Estado inteiro com as dos crimi
nosos insurreccionados em Canudos. (Muito 
bem, apoiados.) . 

Quando a ameaça traduzida por factos incon
troversiveis agita a sociedade, pondo em risco 
a ordem geral e perturbando as funcções 
regulares das garantias constitucionaes, e a 
administração é ferida s}e impotencia para 
satisfazer as necessidades publicas na esphera 
do direit0, nos limites normaes das leis. o 
estado de sitio, medida extrema que estabe
lece o domínio da força em contraposição ao 
regímen do direito, decorre fatalmente, por
que, segundo o conceito dos mestres da scien
cia «a Constituição não foi feita para dar 
soment.e liberdade aos povos, mas tambem 
para dar-lhes segurança; e se tem com
prehendido que sem segurança não ha liber
dade». (Muitos apoiados.) 

Na Bahia, porém, Sr. Presidente, á parte 
o recanto do Estado, parte intima do seu 
vasto territorio, onde hasteia a bandeira do 
fanatismo impenitente, campo das opera
ções militares, as acti vidades geraes do Es
tado desenvolvem-se regularmente, no seio 
da paz, sob a egide da Constituição e das 
leis, na mais perfeita identirlade de vistas 
ent: e os governos do Estado e da União. 
(Apoiados .) Nesta situação, a decretação do 
estado de Eitio seria a inauguração do regí
men da suspeita. e do arbítrio, e a tyrannia 
latente ameaçaria a todo momento os desti
nos da Republica. (Muito bem, muito bem ; 
apoiados.) 

« Segundo as raças, os tempol:', os logares e 
as circumstancias, as preferencias variam; 
mas, entre as cousas, cuja posse é sempre de
sejada e cuja privação é sempre temida, uma 
existe, no conceito de Taine, cuja posse, dese
jada directamente e por si mesma, torna-se, 
pelo progrEsso da civilização, cada vez mais 
doce, e cuja privação, temida directamente e 
por si mesma, torna-se pelo progresso da 
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civilização cada vez mais amarga; é a inteira 
disposição de nosso ser, a plena propriedade 
dos nossos bens e do nosso corpo, a faculdade 
de pensar, de crer, de impetrar o que for con
veniente aos nossos interesses, rle a~sociar-nos 
a outrem, de agir com outros ou isolada
mente, sem obstaculos nem embaraços; é em
:fim a liberdade.» 

(Bravos, bravos; applausos prolongados. 
O orador e cumprimentado por muitos senho
res Deputados.) 

Comparecem mais os Srs. Anizio de Abreu, 
Olympio de Campos, Neiva, Leovigildo Fil
gueiras, Irineu Machado, Barros Franco Ju
nior, Matta Machado e Lamartine. 

Deixam de comparecer com causa partici
Esta nítida revelação da personalidade, pada os Srs. Marcus de Araujo,Torres Portu

producto maravilhorn de uma elaboração pro- g~l, Jm:é Mari~no, Hercul~no Bandeira, Eu
digiosa, através de tantos seculo~ de cultura elides Malta, ?~ao Dantas Filho, Oscar Godoy, 
intensa, mediante o esforço ingente Cla na- Ernesto Br;,zJ11!3, Urbano Marcondes, Ponce 
tureza para as suas affirmações inalienaveis; de Leon, Monteiro ~e Barr.os,.Gonçalves Ra
não a abandonaremos, nós, Sr. Presidente, os mos, An~orno Zac~rias, 911ve1!a B~aga, Al
representantes da Bahia, porque teriamas fr~do Ell1s, Leonc10 ~orrea, V1ctormo Man
antes de abr1icar da honra e da conrniencia; teiro e Azevedo Sodre. 
da honra, que illumina a comprehensão dos E sem causa os Srs. Urbano Santos, Jero
nossos direitos; da consciencia, que esclarece nymo Monteiro. Alves de Brito, Bernardes 
o conhecimento dos nossos deveres; e é a honra Dias, Luiz Flaquer, Granadeiro Guimarães, 
e a cansei ·ncia .da Bahia que neste mo- Bueno de Andrada e Arthur Diedericksen. 
mento queremos conservar inviolaveis.(Muito 
bem, muito bem e muitos apartes.) 

o SR. LEOVJGILDO FILGUEIRAS- Peço ao 
illustre Deputado para que defina a sua atti
tude em face da política do governador da 
Bahia. 

o SR. JAYME VILLAS·BOAS-Respondo ao 
nobre Deputado. 

Não escolho, nem crio as situações políti
cas para meu uso, consoantes com os meus 
desejos e as minhas sympath1as; ellas decor
rem fatalmente para mim das circumstancias 
e dos intuitos. que me animam na carreira 
publica. 

Tenho estado sempre em opposição ao Sr. 
Luiz Vianna e em tempo algum transigi com 
a sua política. 

Neste instante, porém, em que se pretende 
contestar as virtudes civicas e attentar con
tra as liberdades publicas do Estado que re
pre::ento ; nesta campanba de odio contra o 
governador da Bahia e na qual rn põe 
em jogo as garantias constitucionaes, cedo 
ao imperio do momento e colloco.me ao lado 
do governador, onde rn alistarão todos aquel
les que ,acima das suas preoccupações parti
darias e dos seus resentimentos particulares, 
elevam a honra e a dignidáde de seu Estado 
natal. (Muito~ applausos, apartes e protestos.) 

Não posso abrir o meu coração paro. 
que leiam nelle os Srs. Deputados a sin · 
caridade escripta ; mas a minha palavra, 
desataviada e incolor embora, expres~ão 
intima do meu amor e do meu reconhe
cimento, será acolhida no meu Estado 
como a repercussão neste recinto dos senti
mentos patriotices que o nobilitam, e terá 
então a sua sagração rnlemne, porquanto no 
altar das crenç<ls puras tcdas as preces rn 
confundem. 

O Sr. Francisco Sá diz que 
si não se tratasse de supremo intel'e$Se na
cional, de alta e patriotica preoccupação que 
neste momento dc>mina a alma brazileira, a 
opposlção não viria solicitar a attenção da 
Gamara . para um assumpto estranho á sua 
ordem de dia. 

A opposição já deu provas de seus intuitos 
essencialmente puros, patrioticamente gover· 
namentaes, suggerindo, pelo orgão do seu 
honrado chet'e, medidas que foram tarr1ia
mente executadas pelo Governo, isto é, per
guntando si não era mais convenienre, em 
vez de mandar o exercito ars prdaços para o 
matadouro, enviar reforços sufficientes para 
um borr, resultado e declarar-se disposta a 
votar quaesquer medidas em bem da ordem 
e da Republica. 

Surpreherde o orador o facto de se recusar 
á opposição a colloboração que ella deseja 
prestar ao Governo, auxiliando-o nas gran
des difficuldades com que Juta e que o a~so
berbam. 

Diz-se que o proceEso proposto pela oppo
ição, para conhecer quaes as causas do8 sacri
ficios impostos á Nação Brazileira, é anti-con
stitucional, destoa da índole do regímen 
presidencial. 

Os Ministros podem commnnicar-se com o 
Parlamento, por intermedio das Commisóões, 
s a disposição expressa da Constituição, que, 
énâo definiu estas Cnmmis~ões. Fel-o, porém 
o Regimento, e a Commissão Geral,que é uma 
CommiEsão da Camara, tem as mesmas 1unc
ções das outras Com missões. Ella é um dos 
orgãos con~titucionaes de communicação 
entre o Poder Legislativo e o Exfcutivo. 

Não se trata, portanto, de intrucluzir uma 
pratica contrária á índole e tradições do re
gímen político do Brazil, 
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Não comprehenile como se quer tranquil
lizar o espirito publico, mantendo se uma re
serva criminosa, inquiet;idora. 

Ao contrario, o dever do Poder Publico é 
levará Nação a segurança dl' que só gravís
simos factos é que estão determinando os 
pesados s<tcrificios que lhe são impostos . 
(Muito bem; muito bem.) 

O Sr. LaJ.nartine (pela ordem)
Sr. Presidente, par<ilce-me que a questão 
está sufficientemente elucidada. e que a Ca
mu.ra dos Deputados e~tá habilitada a da.r o 
seu voto. Nestas condições, e nos te··mos do 
Regimento, requeir·o a V. Ex. que consulte .a 
Camara se comente no encerramento da dis
cussão. (Muito bem.) 

De fórma que a principio V. Ex. não in
terpretou com isenção de espírito o Regi
mento desta Camua, conforme declarou, 
(Apoiados e não apoio dos.) 

o SR. PRESIDENTE~Não, senhor. 
• O SR. LAURO MÜLLER-Agradeço o aparte; 
mas isto é que não é regimental. (Apoia dos) 

Peço a V. Ex. sómente que me declare si 
ha oradores inscriptos, porque, segundo me 
consta, ha Deputados da opposição que .pre
tendiam clis~utir a indicação e para os quaes 
o requerimento de encerramento consiste em 
uma verdadeira violencia, para o que não 
darei o meu voto. 

Peço, pois; a V. Ex. que me informe si ha 
Deputados inscriptos para a materia em de
bate. 

O Sr. President.e annuncia a O SR. PRESIDENTE - Estão inscriptos os 
votação do requerimento qu•3 acaba de ser Srs. Nilo P.eçanha, Serzedello Corrêa e 
feito. · Eduardo Ramos. 

O Sr. Lauro Muller pede a pa- O Sr. President;~-Vou submetter 
lavra pela ordem. . a votos o requerimento offerecido pelo Sr. La

maetine. O SR. PRESIDENTE observa que a votação 
já está iniciada. 
. o SR. LAURO MÜLLER-E' para encaminhar 
a votação. (Apartes da opposição) 

o SR. ÜVIDIO ABRANTES-E' a dictadura da 
Mesa. 

o SR. PRESIDENTE-A . Mesa está cum
prindo o Regimento. (Protestos da opposição.) 

O Sr. Lauro MuHer pede a pa
lavra pela oi:dem para encaminhar a votação. 

O Sr. Presidente-Tem apalavra 
pela ordem o Sr. Lauro Mül.ler para enca
minhar a votação.( Cruzam-se apartes.) . 

A Mesa não recusa a palavra pela ordem 
em caso algum ... 

VozEs-Mas recusou. 
o SR. PRESIDENTE - Quando o honrado 

Deputado pediu a palavra, a Mesa já tinha 
posto em vot,. ção o requerimenf.o, e grande 
numero de deputadcs já se tinham mani 
festado. (Troco.m-se apartes.) 

Mas. para mostrar a isenção de espírito 
com que proceL1o, dou a palavra ao nobre 
Deputado. 

O Sr. Lauro Müller (pela ordem) 
-Si eu precizasse, Sr. P1·esidente, neste mo
mento, de justificar a legitimidade do que é 
o recurso de pedii' a palavra pela ordem, não 
carecia mais do que me servir das pala vras 
de V. Ex. quando dis-;e que, para mostrar a 
isenção de e3pirito, com que costuma ex· 
ecutar o Regimento, me dava a palavrci.. 

Cnmara V. III 

O Sr. Nilo Peçan.ha (pela ordem) 
-V. Ex. submetterá áCamara o men reque· 
rimento de votação nominal para o encerra
mento de materii~ tão grave, que, de um 
jact.o, envolve a responsabilidade do governo 
e a vida do Exercito Brazileiro. 

Posto a votos, é approvado ó requerimento 
do Sr. Nilo Peçanha. 

Pl\>cedendo-se á votação nominal responrlem 
sim, isto é,approvam o encerramento da dis· 
cussão do requerimento oiferecido pelo Sr. 
Francisco Glicerio, os Srs. Pedro Chermont, 
Augusto Montenegro, Carlos de Novaes. Luiz 
Domingues, Rodrigues Fernandes, Guedelha 
Mourão, Eduardo de Rerredo, Anisio de 
Abreu, Elias Martins, Trindade, Silva Mariz, 
Ermirio Coutinho, Teixeira de Sá, Pereira de 
Lyra, Malaquias Gonçalves, Cornelio da Fon· 
seca, Julio de Mello, Miguel Pernambuco, 
Juvencio de .11guiar, Angelo Neto, Araujo 
Goes, G<•miniano Brazil, Olympio de Campos, 
Felisbello Freire, Rodrigues Doria, Neiva, 
Jayme Vill:i.s-Boas, Seabra, Castro Rebello, 
Milton, Tosta, Francisco Sodré, Aristideg de 
Queiroz, Manoel Caetano, Eugenio Tourinho, 
Paula Guimarães, Vergue de Abreu, Amphi
lophio, Adalberto Guimarães, Rodrigues Lima, 
Tolentino dos Santos, Eduardo Ramos, Para
nhos MontentJgro, Marcolino Moura, Galdino 
Loreto, Pinheiro Junior, Heredia de Sá, Beli
sario de Souza, Pereira dos Santos, Fonseca 
Portella . Silva Castro, Agostinho Vidal, Julio 
Santos, Deocleciano de Souza, Barros Franco 
Junior, Paulino de Souza Junior, Mayrink, 
Calogeras, Mendes Pimentel, João Luiz, Car. 

SG 
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valho Mourão, Vaz de Mello, lldeffonso Al
vim, Antero Bott~lho, Francisco Veiga, Al· 
fredo Pinto, Lamounier Godofredo, Augmto 
Clementino, Telles rle Menezes, Matta Ma
chado, Nogueira Junior, Arthur Torres , Ma
noel Fulgencio, Lindolpho Caetano, Olegario 
Maciel, Lamartine, Alvares Rabião, Domin
gues de Castro, Gustavo Godoy,Costa Junior, 
Ariolpho Gordo, Fernando P!'<:>stes, Cesario de 
Freitas, Paulino Carlos, Urbano de Gouveia, 
Hermenegildo de Moraes,Luiz Adolpho, Mello 
Rego e Caracciolo. (89). 

Respondem não os Srs.: Silverio Nery, 
Carlos Marcellino, Albuquerque Serejo, Amo
rim Figueira , Theotonio de Britto, Serzedello 
Corrêa, Matta Bacellar, Henrique Vallarlares, 
Pedro Borges, Thomaz Accioly, Bezerril Fon
tenelle, Ildefonso Lima, João Lopes, Francisco 
Sá, Marinho de Andrafle, Frederico Borges, 
Augusto Severo, Tavares de Lyr,1, Francisco 
Gurgel, ,José Peregrino, Coelho Lisboa, Ap· 
polonio Zenaydes, A:tfünso Costa, Coelho Cin· 
tra, Barbosa Lima, Martins Junior, Moreira 
Alves, João ele Siqueira, Arthur Peixoto, 

Ministro da Guerra, por parecer a alguns 
membros da maioria que não é constitucio
nal. . 

Diao que é, segunfo a opinião de alguns 
merri."bros da maioria, porque não me sinto 
autorizado a declarar que a opinião da 
rnaiol'ia é que o chamamento do Ministro da 
Guerra seja inconstitu-::ional ; pelo menos o 
leader, que deve representar o sentimento 
O'eral da maioria, não se animou a affirmar 
que era isso um acto inconstitucional. 

o SR. BELISARIO DE SOUZA - Não póde dis
cutir agora ... 
. o SR. FRANCI3CO GLICERIO-Ncm estou diS· 
cutindo. 

Assim sendo, requeiro a V. Ex., Sr. Presi
dente, que se digne divídir o meu requeri· 
meuto em duas partes, fazendo votar em 
primeiro Jogar, a primeira parte, que é a que 
se refere á Commissão Geral, e fazendo votar, 
em sel)'undo logar, a segunda arte, que é 
a que

0

se refere ao chamamento do Ministro da 
Guerra. 

Rocha Cavalci1nti, Leovigildo Filgueiras, Tor- o §r. Beli§~J rio de §ouza (para 
quato Moreira, José Martinho, Xavier da uma explicação pessoal)-Sr. Presidente, a 
Siiveira, IrineuMachado, Alcindo Guanabara, camara deve estar lembrada de que, quando 
Timotheo da Costa, Augusto de Vasconcellos, levantou-se esta, questão, promeLti o:tferecer 
Raul Barroso, Felippe Cardoso, Erico Coelho, á sua consideração uma indicação, para que 
Nilo Peça.nha, Leonel Loreti, Campolina, Al- opportunamentea Commissão de Constituição, 
meida Gomes; Luiz Detzi, Octaviano de Brito, Legislação e Justiça se pronunciasse com a 
Alvaro Botelho, Leonel Filho, Ferreira Pires, calma indispensavel e o estudo preciso sobre 
Rodolpho Abreu, Cupertino de Siqueira, 0 assumpto. 
Theotonio de Magalhães, Edmudo Pimentel, Parece-me, por consequencia (appello para 
Rodulpho Paixão_, Paclua Resende, Galeão a cordura patriotica do honrado leader da, 
Carvalhal, Casem iro da Rocha, r:ucas ,d~ B~r- minoria), que não ha vantagem. algu_ma na 
ros, EdmuRio da Fonseca, Francisco GI1cerio, divisão da mat eria contida no requerimento, 
Rodolpho M_irai;idu, Ovidio Abrant'l.<, ~lves 1 

quando opportunarnente póde a Commissão, 
d~ Castro,_~avier do Valle, Alen?:H' Gmrna- a que me referi, pronunciar-se sobre a ma
raes, Brazll10 da Luz, L'lmenha Lms, Lauro teria que o nobre Deputado acaba de le
Muller, Paula Ramos, Francisco Tolentino, vantar. 
Peiro Ferreira, Plinio Casado, Martins Costa, 
Guillon. Marçal Escobar, Possidonio da Cunha, 
A ppat"icio Mariense, Francisco Alencastro, 
Rivadavia Corrêa, Pinto da Rocha, Vespa
siano de Albuquerque, Py Crespo, Campos 
Cartier e Cassiano do Nascimento (85). 

O Sr. Presidente-Foi approvado 
o requerimento do Sr. Lamartine por 89 vo
tos contra 85. 

O Sr. Serzede:Uo Co:rrêa (pela 
ordem)-8r. Presidente, tratando-se de as
sumpto importante, de enorme gravifütde, 
apezar da declaração do illustre leader da 
maior·ia, de que, em tempo opportuno, apre
·sentará uma indicação á Camara, para que tt 
Commissão de Constituição, Legislação e Jus· 
tiça decida da constitucionalidade ou não do 
assumpto ora em discussão, parece-me que a 

E' annunciada a votação do requerimento votação do r equerimento, na sua integrali-
do Sr. l<rancisco Glicerio. dade, decidirá immediatamente a questão. 

Nestas condições, peço a V. Ex., Sr. Presi-
0 Sr. Francii.sco GHcerio (pela dente, que consulte á Gamara si concede que 

onlem)-Sr. p 1·esiclente, não ou vi, segundo a votação ela primeira parte do requer~ip.ento 
me parece, ninguem impugnar a commissão rlo. nobre Deputado por S. Paulo s Jª no-
Geral, estabelecida no Regimento da Gamara. j mrnal. . . 

Anena ;, por parte da maioria, se impu- 1 O SR. MANOEL FuLGENcro-Seria ma1~ con
g·nou (não estou discutindo, mas r cferrndo- j veniente que V. Ex. req ~eresse vota~ao no· 
me á q tvJstão de ordem) o chamamento do minai para todo o requerimento. ( Apowdos.) 
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Consultafla a Camara sobre a divisão do J Não fez porqufl o Sr. Glicerio pediu a pa· 
requerimento do Sr. Fr\)<ncisco Glicerio, é lavra para assumpto urgente; por conse
concedido o pedido feito. quencia interrompeu toda a ma teria da ordem 

do dia. 
O Sr. Luiz Adolpho (pela ordem) 

requer verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação reconhece-se 

terem votado a favor 86 Srs. Deputa•los e 
contra 86. 

O Sr. Presidente- Fica adiada a 
votação, uma vez que houve empate. 

O §r. Mat,t,a Machado (pela or
dem)-Pedi a palavra, Sr. Presidente, para 
não deixar passar sem protesto um prece
dente, que V. Ex. parece querer eslúbe
lecer. 
' VOZES-E' do Regimento. 

Por isso, vou consultar á Camara si con
sidera encerrada a discussão do parecer n. 32. 

VOZES-Oh! 
o SR. PRESIDENTE-A Mesa, uma vez que 

hontem não foi declarada encerrada a dis
cus~ão , não pôde proceder de outro modo. 

o Sr. A.Jcindo Guanabara 
(pela ordem)-Lembro o alvitre de V. Ex. de
clàrar encerrada a (liscussão si nenhum 
Deputado pedir a palavra. 

o SR. PRESIDENTE-Si não ha quem peça a 
palavra., dou por encerrada a discu~são dos 
parecer. 

O SR. MATTA MACHADO - Não é do Regi· O Sr. Lauro Müller-Peço a pa· 
menta, não, senhor. lavra. 

O Regimento o que diz é que os requeri
mentos da natureza daquelle que foi apre
sentado pelo nobre Deputado Sr. Serzedello 
Co.rrêa, desde que não são decididos imme
dia.tamente, :ficam prejudicados ; não diz que 
fica adiada a votação. 

Sr. Presidente, eu, que passo aqui como 
conhecendo bem ou mal o Regimento, não 
desejava que passasse sem o meu protesto 
um precedente, que não está de accordo com 
o Regimento. 

Creio que não haverá i,nteresse, entre os 
dous grupos que se batem em campos oppos· 
tos, no adiamento da votação do requeri
mento; o adiamento será, pelo contrario, pro
tellar uma situação desagradavel para todos. 

O Sr. Pre@ideute-A Mesa mantem 
a decisão tomada. O Regimento fliz que as 
ma.terias cuja votação for empatada,. ficam 
por sua natureza adiadas. (Apoiados .) 

Na se~são de hontem, concluindo o seu 
discurso o Sr. Ovir1io Abrantes, sobre o parecer 
n. 32 A, nenhum Sr. Deputado esta,va in
scripto, nenhum outro inscreveu-se ou pediu 
a palavra da bancada. Na fórma do Regi
mento, devia ser immediatamente enr.errada 
a discussão. 

o SR. COELHO CINTRA - Não podia ser en
cerrada porque tinha passado a hora e houve 
reclamação. 

o SR. PRESIDENTE-Perdão; V. Ex~ está 
interpetranrlo mal o Regimento. Elle veda 
que as votações se façam depois da hora. O 
encerramento pó.te ter lagar sempre que não 
haja mais orador inscripto. 

Ainda não estava encerrada a sessão e ne
nhum Deputado inscripto . A Mesa devia de
clarar immecliatamente encerrada a materia. 

O Sr. Preêiid~nt,e-Tem a palavra 
o nobre Dep~ltado. 

O Sr. Lauro Miiiller-Relevará a 
Camara que, seguindo os antecedentes de 
oradores que o precederam na tribuna, per· 
corra os acontecimentos do momento que 
menos se relacionam com o projecto em dis
cussão. 

Sendo esta a vez primeira que lhe é pro
porcionado explicar a sua attitude diante 
dos acontecimentos que dividiram o partido 
republicano federal, o orador começa repel
lindo as accusações que levantam contra o 
partido republicano, a que pertence, por
quanto não pôde ser desordeiro quem sus
tenta a Republica. 

O orador é pôr índole conservador; não o 
foi no extincto regímen, porque desde cedo 
alistou-se nas hostes republicanas; quando, 
entretanto, após a proclamação da Republica, 
para a qual concorreu, tratou de orga.nizar 
no Estado que representa, o partido republi
cano, viu com verdadeira satisfação que a 
elle accudiam decididos os membros mais 
proeminentes dos partidos monarchicos, prin
cipalmente no partido conservador. 

Não acredita no conservatorismo por here
ditariedade. 

Não nega, mas antes aceita que os conser
vadores do tempo da monarchia possam ser 
conservadores na Republica, mas não admitte 
que só esses o sejam. 

Os .propagandistas e os que proclamaram o 
regímen teem naturalmente mais pronuncia
das tenrlencias e mesmo dever de tomarem 
para si esse pa.pel. 

No seu Estado natal só ha dous partidos 
actualmente: o republicano e o não republi-
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cano. · Mrtrncenno ~ este os oe.~ordP. iro:; e Es;;.i. <le<confinneà. fanfo m:i í!I grave e 
rêvolto~os de todos os tempo5.· E:itr;;.nha qt:e qua.ntlo é certo que elll\ attinge os herô,•s 
o p:i.rti•lo l\dver·so do rcpublic •nO f·· •l í>!r.tl ciue so bntem nos sel'tõcs rfo. ~Ilia. · 
houvesse tom:Hlo o nome de consen·Bdnr. E 0•1tra ()Xplic:1çã.1) 11ii.o. pôde te1• " ídil ·'.o 
quando ellc se rormo11 com_um:i. violnção <\1> Sr. ~Iiní~tr·o <':t Gtr('rra !·ri:·n. n F:rhia. q:w 
pr~ceito constitucionnl 1)or ba<e de organiza- niio a dc;;titui<;iio do br:wo g1<ne1•:d ,\ rtlrur 
~ ~~ -

Allll'1e aos elfcHos ria nmuistia. l\il1':t. 11iú~r O orador com)'lnra a situação ni-tnnl 1lo 
qtie AA,;es niítl se t~m fei rv ,:1:mtir ~uH:1th·n- C:tnutlo~ co:n a do r. io G?:lnde .1., Sul, pnr1~ 
roenU!; a~sírn ó riuo l'e\'O!to~o:! civh•. qu•• to- m(l:;tr::r t1. antinmnh1 qun hn entN ··llni: •lo 
m:imm nrmn;: contra n or .tem lr:ml e iui;ti·· moilo quo o :1cto d11M:Lrrch3 ! Flo1•ia110 m:in· 
tucionnl d:t Repcblic:i. ·ã•) norn!'a •lo~ Jl.l:'t\ •hltt<lo pa.r:i. o Sul o $1>U sec1•,•t:\l"io 11.1 gu1:rm . 
posto~ !'U~r·or<'.s .;n millcla civion. al'I p~~ o :ll'nor:1.I !lfo11l'.~. t .1ntnf \'&W:I iU\'ttCail•l dl\ 
qu~ o; ntilirar••s nintl:i e>p'rarn que l'c p:til· •kíc~ elo Gover 'º·d~ ~frm:i nl::uni;i. loi:il imn 
i:em o;: ilous :inno$ de $u:i. lnter:l:~i,1 p:trn. o ~cto 1ll' :-O.t•. PruMut.~ t!íl '.\! r.w~. Al!I. 110 
occup:i.rem Oil ~uit JYl.•to5 cffi·cti•o.- no qun- l~io Gr.m•!c. h:wi:~ o !nt11i to lou \':l.''l'I •!l• ll:li • 
dro.c :t )l:-npo,ito 1\l'S.~es ncws do liovcrn;:i •llz llcar..., comrnt1:i•fo 1lc ,·:i.rial' col11m11:1s cu1 
qmi são os n•·ti>S ~ nlio M 11:1.l:l\' r:1..~ qur. rc;rn- o~roçüci:: 1nns n:i ll.'\!1f:t J:âo f'C d.!. o nwm1n, 
lnlJI o c:ouct:?lt•) '"'º ca•la um dt:?,·e merc- e o iicw:il :'-!inistro d:i. Guerr.t u:io ,·;io uuill· 
ccr. c.v i:om:.i. :il:?uin:i. 

~pro\"citn. (1 ·loliatc ·loo~a;.iml!llln d:ir.u<!rl'B Qn<.> \"31.! l':\1.t'r () ln:tr<'cllnl m ttr.ncr111rt. li:\ 
p.'lr:i rerir \'Arln~ 11.;ttumpt•r.t mllitUC$ 'l':c 1 R:l11í:1.! $i ,.Ili? diri;.?ir ns r:>rc:\:i1 <•x~nich1n;1-
Wt'm llirlo dc~ur:1.<l<.1" p!.'la (io,·crno. rios.~ llói'C'J.UO \'!\e dt>stttu ir o ::t>neral 1\1·· 

I..<!mhr.'.l 'lllC o! ~rpo~ c,::tiio :vJtt:l.l't<>hi.•10!1 thnr O~ir ·~11 comm:in•l~ i;11prc:no ·l~!!:ls ! 
cm p!'Millll rulnll'.O<ti'. íttr\.'l't•ll' e >.cm nr.om- lt':i <'Omm:'l.n·':w o rl istrictn mi11L·ir? :-;âo 1 i'><lo 
lllOOll~·ics ; diz :\iniln qUt? O liir.?am~ntc nii1l ê f:17.cl·O. Qual :\ ÍUllCCiiO 'JlW ll;C 1'1'--tn? :<âa) 
torneciolo rl':rnftlrm"nUl às pr:1~s que ~<' tcn•lo um papel mil:t:lr, o !cu inmito si:r:i. 
nchnm nú~ cor~ di\'idi<los f•clo~ E.~:.;,tk•s e ,·i;:inr a :>.<!çâo politiCI\ 1!0 gc,·orn:i.r!m· 110 E•
até rie~ta. C•rpiLi.I. i;conilo c.'ltto q uc <'S'-r>~ "•'I- t:1.1r.? Partcc 'JUC uiio, porqnf' 1.1 omd .. 1· fa;: 
1!Rdo,-: rnult.'tS ''CZC'.S terminamo tctnp::i de ser- ju~tica :\OS senti:mmto~ do Sr, Prei:ifll·nto t!n 
'\'i~ ~cm reccb~i· 'lt:trias peças d~ fü1·t.ln- He;m!>lic:., .M:is. nu o ~Hn ilttro 1!:i. Gum•rn. 
mt'nto. va.e dci:cm~nba.r mi. B.'\hi:i. :il:rnm:i funeç.io. 

Dnhi uão 'l'em ecnnnrni:l. p:ira o E$fado. on o seu papel será nullo. Dt's·I • que to'l'C 
p11rquo c~te lho~ dá titulo:> d0 di>i•laque não noticia ala p:1.rti1fa de S. Ex., o orn<i11r ficou 
aproveitam nos soM.i.nos. p')rque i;moranilo o intimamente convencido de que fül l ~ccrn o 
morlo •le .torn:i.r.'m etrocti-ç-o o p~gamcnto bravo gcner::i.l Arthur O;:~>a,1·, porque outra 
<lessos titulas o não po~endo c;;pei·ar que o cousa não porlerin. ír li fazei• o Min!stro du. 
Governo se rcsol.:n. a füzel-o, recciosos me.~mo Guerra sinão o.ssumir o comman !o suprl"n:o 
d;i.s prorundezns do exercido findo, !lcscon- d ~ for~. 
ta.m·nos com rspcr.uladorcs, que vi'l'em dossn. O gener:il A1·tbur O::c.'lt' cst;~ yi\·o. por· 
o~plol':lç..to.corn ah..i.tirn~ntos oxh·nornin:irios, quo o Govel'no o affirm.m; logo. o fim ó 
indo 0$$05 roceber :i. importnncia. no 't'llesouro, destituil-o 1!0 comm:i.ndo. O 1ue ntio pude. 
muitas vezes com o apolo de pessoas in· ram fü2or os j:i<iun\·os. m:1ta.nr.lo, fará o illi
íluentes que não conhec~m a. origem da nistro da Guam~. destituindo ! (.llfüi~J bem.) 

trn0nsnc~o · tt ., . 1 .d d . Fica a discns-;ão adiuda pela hora. orn.uor a r1.1ue essas irr~gu ar1 a es u 
centra.lir.11;5.o que nesse serviço a.ínrla existe e o S.1•. p 1.-esidente _ Vae se lei' 0 
lembra a. conveoiencia. d& c;mfiar-se á. indus- expediente. 
t ria p11.rticula.r na. serie dos rorpos para os 
quaes deva ser fe ito o fornecimento. o Sa•. J.• Secret.a.t·io proeede â 

Essas irregularida.rles rfesprest;giam a classe leitura. do seguinte 
e tiram o.enthusiasmo ao sold~do. · 

.Allu<le a.inda. ã. posição do exe~·cito e da. il,r. 
ma<la para. dizer que ou tenhamol-os disnos 
ou uissob·amol-os. . . 

Censura as manifestações de doseonfi:inç:l 

EXPEDrENTE 

Ofilcios: 
que o G1we1·00 !R.m revelado c"ntr::r. as clM.

1 

Do Sr. J• Secret.:i:rio do Sena.do, de lioje, 
ses arm~clas. ferindo n. m:'lioriti. do:; briosos trnnsmittindo n e~tit Canrn.ra um dos auto
omciaP.~ e cercancto-se de pequenos l!purso. 1 ~n-<\pho~ da r-esolui;iio do Cong r·e1:~0 :s-acional, 

E~s3. .desconfian<:a ofici;i1le os brios dess:i.I d.:•itl.:tmC'nto .. ~:i.ricci onada, .. a~torizando . o. 
ela.soe digna.. a quem esta. confiada. A defesa Pod91· Executivo a. "concede1'- oito mezes de 
da honra. e do pa.-.,iihão naclonaes. · . · liceuçu, sem vencimentos, ao b•lcharel Octa· 
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-viano de Siqucír:i. Cavdcanti, substituto <lo 
juiz fo1!e1·a1 na secção do Amazonas, -ctc.7 
Iuteirau·.1. 

Do Miuistcrio d :t Gucrr;1, de 28 do co•· 
rE'nte, s'\tisfü·1.\lUtW :i. reqllisiç-:io desta Ca
mar;i.. nfJ o!llcio n. 192, de 19 ele ago~to du 
anno t!ndo.-A quem 1ez a. l'OIJUisii;iio. (a.' 
Cumniiss:'lo lle M:i.rinha e G11err:t.) 

DQ ~!inisterio d:i. Fnzen•.ln. de boje, en
"\°iando 11. s<>guin~D mollS9gem: 

Sr~. mcml:ros do Congresso Nneiono.l: 
F.lc,· :i-~o :"i s"mm:i. 1!c 39S:3:!0$3$ 11. 1lcs

pc1.:1. e!Tcctuada. a.ti~ o presante, por conta <la 
,·erb..i.-fü~poi-io;Õl!:i o ~filtitni~w~-dn ort:i.
:ncntc ,10 ti:;'Ji, rlo MinlsteriQ dn. F:l7.Cnda, n. 
<>U:•I Jl(ll:i. lei n. ·l!?ú. de IO do tlc:cllmhro do 
Ú!~l(l. fr)j r!1)t.11!1 com o credito tlo 400:00;}$, 
re.~t:rndc•. port:in lo. 1la ~:ildo n im{)Orbnell\ 
de 1 :~!1.~~. 

Estnn1lo c:ilcufado que os oncnr,;oiJ n. n.tten
c!cr 110 1lucul"l!<I do !'Cllt-'.'I do uerciclo, 1>0r 
conlA dtslia rubrica.. ~ti.i11i;cm :\ cifni. de 
451 :Gi9~75, presi.mivel. ventw tiolldta. ... v~ 
a co11~ du cr<!dito supploment.a.r de 
·l:;tl:OO~. i l'l·í.•1·i•ln. virbll, allm Je ficar o 
Go\"erno h:i.ltilit:i.<lo a satisfazer os ~tlmcntos 
dnqucltl\ rmtur~m. 

Cnpital Fc<lc:rol, 28 de julho ne 1897.
p,.ude.itc J. di: J[oraci 11,.,.,.0.-, PrcslJente da 
H('pul.1lit:a .-A' Commissiio tleOrçamer.to. 

Rcc1uc:·ia;cuto 1le Silverlo Antou11. da Costa.. 
c:t:·torario r!o Tribun:il 1!c Cont:lS, pcdin1loque 
S<'ja v,ifada. verb.-.. n•?<:ess:i.ria. par.:i. q uo lhe 
sej:i. p:i.;::\ n. cli.lfort>n<;:l P"rn. mais em ~cus 
cmlcnados, dcs1!e ontubro do armo pMs:ulo.
A' Commiss;i.o de O:ç;~mento. 

orÇ.a.mento, surgido ta.nús rlilTlculda.deii, con.;. . 
trariamlo inter~~ses legítimos úa h1dusLri:i. 
nacional. · · • 

o-. regulamento •lo Poder Eicccufü·o não 
Lastou. na. pratica 1 :po.ra e vi t:J.r o tnal, Lor· 
nnnr1o-so nect·s~a:ria uma l~i espcda.J. . 

Pa.r•:i. essa fim roi que o or .. dol' elt1.borou utn 
projecto (!e lei, quo irti. c~rt.. tnente ó. 
eommiss.iQ de orçamento po.m quo ella o 
tome nn. dtividA con~itlnra~:io ou aceitando-o 
ou adoptnndo-o como b,,.;e P<Pora um substitu
tivo completo que l><>nho. termo às J lffi•·UI· 
d:ufos oriund:i.s daquella. dispo!!ição . orço.rnen· 
t.i.ri:i.. 

Tcnilo preccilltlo o pl'(ljecto <lc dh'Cl'Aa oon· 
sidtirnn•'os, o orndo:- desi~tio do llll!:\ loni,":\ 
justitlca~io Ja mat cria ncllo contida, pref~· 
rindo que os fUnJll.lll!!lll0$ o :ico111113.11)1cm cm 
todos os tr:1.n:.ch0:t rci:imcnwcs p:i.ro. rnelbl(r 
tStur?o dl\ Camarn em quu.!Quc.r momento d~ 
dlscu~sãoou 11& \'Otnção. (Jlteilo &c•a.) 

Fka sobro ~ .:iro:!a, atJ ulterior 1lclibcraçio, 
o seguiuto 

Consi1ler:ifüfo que 3. lei n. 429, do 16 de 
dez4:mbro de lSW. prohibiado no n.rt. ~O: 

a) !\ lh.bricaç;io ou import.ii:ão do 
T'[:t11los u m~c:n1 da '(lro.luct.os ~
tmn:relros que se pr~t<'lll ii .lhbricaçiio 
de l:iebi;'a,;. e qun.('l;qnt•r outros pro· 
duetos nacionaes, pnr:i. serem vendido:; 
comn se <>Str:ul~f'íros f~-.em, sob pena 
de mult.."1. de 1 :0005 a 5:000$, além das 
1iena;. elo Codigo Criminal ; 

b) o a CXP•>S1çii.o ft \'enrla 1le mcrca.· 
•lorias ou prüductos de fübri~ nacio
n~es com l'Otulo em lingua. cstran-

0 s:i:• . PJ.•c:.:identc-Tern a pnl:i..,.ra goira; 
o Sr. Tosta. l teve -por fim prott-ger a ind ustrin. nacional, 

torn11n.ro os seus productos conlleci<los e ovi-
0 St·. Tol'ota. vem apr<"sentar um tando que se conrumlam no paii com os si

projecto cujo Um é inter;irehr e cxplic:u· o mi lares estl-angeiros. e não cmb:tracal-a. nem 
~:r r .. :W do. lei Jc orÇlmc:mto vigente-artigo entorpecel-a em sua. \'ida. economica; 
que l"Ontem matcria. complexa e que, em Consiilerando . que, antes de iniciar-se a 
primeiril Jogar, prohibc a fabricação ou im- exe~ucão da nova lei, no r!ominio do orça
}lo?·t:1.Çii.o de rotulos e m:i.i-ca,; para serem mento nntcrior, o~ fa.hricantes na.ciona.e.s jú. 
oppost;t~ a prvducto~ nacionaes e serem estes haviam importadorot11los e ma1·cas em língua 
vendir!os corno si estrangeiros fossem, prohí- estraogeil'a, .exercenrto um direito que não 
binrlo ao mesmo temço que se <~presentem lhes era. contesta.do. paga.ntlv M fisco federal 
110 mercauo ·drog;i;; e productos cl1lmicos sem os impostos respectivos e empregando avul-
[L declaraçü.o do.> nomes ·l.os pi·oüuctos e dos tado capital; . . 
fabricantes. bem como que sej.:i.m expost,;s · Coilside1·a.nrlo que as encomrneodasde ro
proclucto~ nacionaes coro rotulo; e~trangeiros tulos e rnarQS em linguagem estroogeira, 
ou ma.rcus em lingaa· e:otr.: ngeira.. . · lêitas p::ir .. fóra do paiz, antes da n.pplicação 

Extrunb:intlo o habit" de so legislar. na lei dJJ. lei de l<:i de •.fezembro, o cbeg .. rlu.s em sua 
do orçamento sobre asrnm:ptos que, pl>h~ sua vigencia. n:io devem ficar sob a acção p rohibi
relev:tncia, de•·em :i.ntes :>er o ltit>c~o de .leis.

1 

tiva da .. mesma. por ec1u idade, . co11for111e j;t 
e~pccin.cs; o orad.1r S..'l.lieuta o füc:to. de hil:ve- .tem re:;ol·:ido o Go .. erno a rei!peito de ·mer ca, 
rem uo inici•J d<\ execuçii.o do. art. 20 do dorlaio e~trangeiras eucommeudadas · antes da. 
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agirrav.1Çâc .d.: taxa do _i mposto cle' irnpo1•t:i.- comta.nto qne os <ionos· falç:ini nelL1s as de-
ção e recebidas depois; cla.r., ç.:-ltls constnntcs do artko a.nterior. · 
Considel'an<~O que não é fücil su\sti tuir Al't. 3.• E' prnhibido o r<'gistro de rnnrc:i.s 

r.a.pid..>mente os rot ut•' S e m:~t·i>ns do;; p!'O· <lc fü.li1·icn nncion:\l que tenl1nm rotulo ou 
duetos~ porqttO.UtO. além de não PXÍ4irem no pt1.Javr;is C·tl':l.01< •ir:.s j ~ M qno ~CtUO.im~nt e 
p.'li:t est;1belcci1iiontus con,·c:ifontc:nentc 11>0n· o-:d~tcm 1·,,~ist.ra·ias nao })odcrao sei• reno
t:v\o,; p:ir:i. • s ,fü;fowrr.1n ··o:n htmt1:>i.i e pcl" '"•t•i •s. n;i. f,",1·ma llu 11rl. l:! , r13. lei n . :{.3 lt.i. 
feição llS cxii,:rnr.i:lS 1los i ntlth~l'i:irs no que ~e 1l r. l ·l r!c outul)!'O de l:'!Si. 
ref,.r:i. ns irial'ca,;, ú 1 :1~1'l~ -· a!'it.> ;iJ::uro tempo J>.1r:u~r:i.i•ho uni<:{). N:io se coinprcl111n1lc:n 
para se pnrc:u, 110 vnsl o tr.1·ritoriü d~ Hepa- nn p:-chi hio;ii<' do registro <t rn~:::o }lo fübr i • 
Lil:ca. os cv11sw11i•l<>rc• :u• 1: ·i·rcutr •l:i.~ 11lt•·r:1- cnntc c~tr;in:reiro e 11 • l<'nom111:i~uo do pN· 
CÜC'S ou sub.;rituii.:<ie~ tias tn:lr.:.·s f>t'( :\$ qwv.'s •lucto. qn:i.n•lo não bon\'<'t' ('quh·:r.l<'n:c em 
cs producto• s;io ..:on lt<lci1.h1 I.' pro.,11.rn.Jns ~ lin~u:L 11:1.eional. -.: • ~. •ei!!<!I. CLJ!f11ac, fJt1u1•l!J. 

c'onsi•!r.r;imtn qu•! o jll':U.O •le tlou!i' nu.•m~ ~te. 
marc.'ldo pelo re::nl:i.11wnto M>i1r<1v:i.•h• pelo 1 .\r~ • .j:• n:i. f'Nhlb1~üo tln impor!.n<:iio do 
•1<>.~r~to 11. :! 54.); d'3 li 11!1 julhó ,J,, 1:-;m 1 rni11!0.• e m:m·:\~ cll' í:tbric.'l l!ão cxcluitloil 1'8 
(:1.rt. -1"1. p:i.ra~o to1·11;\l' ··!f•cti\·it a prol1iuiç;i;) ~""· nnr.omm"'n•ll\·lo~ nn~.e.-; tla \'ig••nch .ta 
do •'XJlOr :'l vtm•la o~ l'l"•lu.:10$ 1:A.::i ·•:in.·1" com l lt>l, f.lr•m rrct'bldo• 1l<'1111is. 
rvLulos Clll lin;:u:i. r•str.111,.:••i:'ll é i11suffleie:1l<! Art • . 5.• l~!' \'O~UU·Ml :is dispo~içijc.s cm 
p.'l ra. q110 ><'.tnm ut•lltc"lo!f o• r<.1:11lc>:1 ••U c:·•uirnrlo. 
m1rc:lS_ import~JO!C l1·~·1!m••11te: • , ~1\1:\ d:t, <:omml~~. ~ do j11Jh(\ 1?~ 1~7. 

Cons1dl)rando quo 11ao ha. ln.:nn"l"<"Ul~n.t> - /gnn.~io To~tn.- .v. Cis-·111110.- A•larburo 
:üg11m !!ln •"ilpo.~tlr o p1'3.7.0. ,·1at.o ~<'M" JUVlSi' Oui11i-:1'ifcJ. - ·J • .i. :O:ci'f#l - .4, • • lr.lto11.-. 
trata. d& arr .. ~~o d.- renda µ:\rn. o Tl~c· F. Sod,..!.- Torr1~tiJ111 do• Santo~.- 11,.ü tiths 
souro,. fnlll> . umcam•'lll6 i'e ,Pl'tltt;:•·r. ~ . ln• tl( 011dr~.-Rl'ld,.~1T"C~ Lin1tr.-Eu.f1llHi;1 Tou
d\lStl'll\ n:1c1onn.l e tornar tu:U~ conbl!C11lo::. o~ rinlw.- P"m11lios ;lfontc11t:•;ro. - L1·ndolz1lio 
seus produclos; ()ur.ino.-Hercdin d~ s,1. · 

Con.:i•lemmlo quo. !;(!UJo usual <im qnni?i 
iodos o~ ramos 1la in1l11slria :iaciOÜ'l.I. o Cnt· o !!iõr. so.-1.cdollc> Corrên (pela 
pr1>go d•~ rotulos e marca.~ om lingt:o. ~tran· ordcm)-Sl'. Presi1lcnte1 pedi n paln:vro. par~ 
gA:-n, n nii•' cnnces.."lio <fo um prazc m:1is. snlicil:!.r rlc V. E.." o ob!;eqttio lfo mn.nrln.t• J>U· 
longo motivari1 fn.talcn~ntc P"<'jttiZ·)~, omb.'l· 1 blic:ir oo n:11.-ío Of!ici<tl 11s informações qne o 
:-ar:os e p.-,rwrh;l1:1Jc>s. â. ,in <h~•tr.i:_1. o Q\10 C\:i- ill~tre S1·. )fi!li,tro o.la Viac;i o cn: iou a. res-
1lenteme11tc c·mtra.rmra. n~ 111tmt· 0~ •lo le;:ne-- peito Llo Correio 110 Estndo do Par;). 
l-1•'or. füdn\ o espirita •fa l<::i (o.r i. 20). que Peço esta pul>licn.;;1o propos~talrnente p·1 r:i. 
ê pNt1>gc1· a. industria; · •1ue :i. illustra.da. Commis<ão de Orçamen·to 

Considcra.ndo que exisi.em marc.'l..~ de fa. •lesta C:unar o. onde o E::t.'ldo do Pnr;~ conta 
brica. com p:i.lnn-as <'~tran;:-.~ i r:i.s-lca-alm0nto um clil!nn representante. tome em Ci)n~idcra
rc~istr:-úlas. cuja. p:ropricd:i.·I~ ó ~l'antirla <:iio tudo que diz ra-iieito a essa. rep:i.rtic;ío e 
pc!;1 Conscit uii;ão ( 1rt. i2. § 27\, e conseguin- possa. ílssim. n:i. "•êl'hn. l'c;:pectiva. providen
temente O!i ~cus dono.> niio po fl)m sei· dcl!:is cia.r pa.ra. que cessem comp!et:uoente as con 
esbulh:i.do:> ou p r í\"M\os s<lm t•ri! v ia i:alen'l!: i- diçõcs preearins em ciuo s~ ach:i.m aquolle es-
zaç;í.o. tabclecimonto e o~ runccionarios do Correio 

Pt'OJ;J<>mos o seguinte pr~ject.o de lei: de minha. terra. 11atat. 

O Con::;ro.:>so N<iciooa! l'e~olv(): 

A1·t. l." Sômente seis mezes depois •l;i. pro
mulga.~âo da pre..•ont~ lei. corneç::i.rà a :<er 
executad:i. a p rohibiçâo rle e:.:por :~ >end~. 
nos t ermos dl' lei n. -129, de lt; de dezcmb1'ô 
de l S9i>. r.:rnrci\norin.s ou pro·1ud ns d o fa.h~·i 

.cas nacion:i.es contenrlo marcas o'n t•ut11lo;; 
cm li ngLta. e~t.ra.ngci1·a~ 

Par:igrapho unico . . Dent1•1\ do J}l'azo ncima 
mn.rcadn nii.- • sc1-.\ pel'mittido o 11;;0 1las rofc
ridas marcu.s ou rornlos,;em que delles c;in~ié 
pnr l]m1lq11er modo a in l1caçào da fülirica. 

· o fo::ur tle stu1. ~ede e o nome do fab~·i· 
cant.c. · 

1\l't. 2." E' garan tida a propried::i.cle das 
m:ircas de f.< bric:\ r c>gbt ra<'las. coritendo prlln.
-i·ras estr:i.n;;eira~, ;i.tf dei emko de · IS'?ô, 

Com uma differenç-.a. pcquc11a. <le dois con
tos e qn:i.trocentos to1•-se-!rn. obviado os gr:m
tle.• ma.lt>s do Cor!'eio daquclla Estado, ter-se-
1111. miti1.mdo as dores de um grande numero 
do famílias que. a. toda a hor- e a todo o mo
m,,nto. •ivem ~obres:i.tt.·vlas com a p~rm;incn
cia de seus rf'pr('sent:;ntes ne$S.'l. rep:iriiç[o, 
onde nada me-oc·s de oiro empre;.:arlos fatiecr.-
1•a1r. r')mo tive, occa~ião de nizer, no curto 
e~p:ü:o ··r.c !'''te annos. · · . .. 

O fim ilcsl:i.<; i nJ0.)1·rn:t~ ce<l idas -vem i11 os· 
tra r â Gamara que .iusi.o,: cmm os r "1tl'lrados 
pedidos CJ ne tl:!, ã aclm ía istrar;ão intelligentc 
do mcn Estndo p:i.m que :i Repartição do Co:·
rein· seja removida <lo proprío cm que :;e 
;Jcha • . paro. um outro .. estabelecimer.o que 
pr<>encho ~is COUlliçües de ~a.lubrHade e by
glt:ue . 

·· ..• 
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Accre;oce, Sr. Presírlente que entre cs pai:eis 
que me fornceu o Sr Mrristro d:l Via.çào, ho. 
uma proposta. feita r·m concurrenc:in.. p:iuliea 
1~ que mereceu (IS applaU$0~ do edrninis1raC(ll' 
,in.qudl:i. repnrtição, 1leclnr;.1ndo este funccic
norio publlco, em su:1s informa.ç,)c~, quo o 
prc<lio proposto, com as mo<lrnc11.çucs que o 
proponento se cnca.rre:,<n. do fazer. presta-se. 
<l<.i mllJo 11.d mira vel pa?".i. o es t;1 U\,lcci mc:nt1 · 
•l:l l'Ppurtiçã11 e qu<' r~<~-ta ;ir:'~ "' ~~artiO 
os maks e <1s inconw·nicnt• ~ quo ~cnt··m !r$ 
funccionarios (lo l'Orrcio Jo E,,l,Hlo do l':i:á. 

PC\'0 a V. Ex. qr:o m;1ndo pulilk:'1r no 
Dia;·iu 0/,'iâal ~stas i11fürru:~1.·r~c:; •·s~traw.u 
n.o inesrnu tempo que o t:o:,;.~u cd[i>~n o ~r. 
Au~ui;1..u ~lontéucgrn, que ttlll :•~~cui .. , na 
Con1111ic;.~:i.o 1!c Ori;:1m1>nlo, t• uw Pm (0:1,.1'!1, 
1•::,çii,c} tutl11 q11c :.l[i Hl ui?.. I~·l'-·l'O 1<\l(! a 
1110.i~ir!:\ n:i11 r<';,'lll•·ic 1~0 meu E~t;t•'o mi.a 
''~r~i insigniflé:t11te q1io Mtin:::c :1.-'! 1 1rq;or~ 
çii.o de um ''<'rdo1~tiro :;cto <!e humnnld:•ll•· ! 

o S1t, PIH~•lhlt."T~:-0 pcdiJo da \', Ex. 
S-Or:.i attcndicilo. 

primeiro. vE z i':ts mits conrlh,iVs J1y,gienicas do 
rMerido prfdio, 1n1o.!o ll·go .Jlr·o\·idE'nci11do · 
pn;·a. quo lv~se '' rorart:ç~o trun;frrir1a. para 
outro cm me1!1ot· ~ituação <cepia junta. sob 
n. l) Em !ti <lc nDvonbro do me~mo anno 
i11fo:·mou o :.rlmírii~tr;;dnr lks Cc-rre'o,. <lo 
Pata não te1· si•:o pn.-~lnl at1> cnri'10 encou
rrnr um e' ilirio ~1:1 cc.rir1 iç•ies <le ~ervir e 
P· Jiu c,cl11nc1:11entos ~tb:o& t• umivr i.ru;o 
pu;· qur~ pnlc1'ia. :ilui;nr mmi ca~n C•Jll\'Cllíente 
(co'·!JÍH llílll<·Xa li. :!j. ,\ ($1•· l•!lit'IV l l'•J)óO•'(•U 
6ta l>ire1:tor·!:i. cum •> 1tc :16 r!l' <li'-.• m'.lI"O (cú· 
p·n :\I pc n~:L n. !1) m:. n, ~Hrnlo :1IH1 r q111c\1rrPn· 
da para o arrru.IHmtnlo 1!!' u:u prrd:o. tc:>:1c:lo 
S!•\,. c·t~ o:-J, m !t.,;o ~·11m111·ida tc:o11i:i indu~a 
n . .t). 
. ='tio olst:rnte l<:•hS t11 t'~ro:":(J~ rml'll'('f::\rlos, 

~(111\C'll:(\ ( rn :1-1 t!t• juuhu do li'~~;. J.ê•ll• a. 3.•l· 
n1 ui:.tr;içi\n pr ~t:il dn l':u ;i 1r:111~miltir n eftíl 
llln.•ctt•rl:\ à 111 m:• i~ n. <'uh! lu'.it! uníc.1 1 pro· 
p-0~:~ J•~t:L n 1.:·i ( wfan11·11t1.1 de um J>IX'tl!o 
\º1·m ali :i~commoclli<;<"•c s llC(C~~;ii-!:i,; ao icr\·jç.J 
do correio (Cí•pi1' junta n. i;). A dilllc11ld11~0 
in$upernw l d<' obter outr:L c11~n. em coudi-
ç(iel! m<'n~ prrjudici:ics ao srrviço e ao pcs· 

Documentos n quo so rorero o Sr. Sor:z:o· ~o:i.l. foi ai11•I:J. tu~<·Nllwuln JJelo n11miflistr:i.!or 
dello Corr3a do P~r:i cm 17 ú<' j11ll1u Jc 18!:G (c1ipia inclu~n. 

~Iinisterlo da. lndu:-;fl·ia. Yir.çi:o e Obl';!S 
Publicas-llirectoria Geral <la Irulrmri:t · 
:2• scc<:;ão-:S-. 07-Río de Janeiro, 22 de julho 
<lc 1897. 

Sr. l" Secretario da C.1.mara. tl•·S Der•utadc·s. 
-Em uome rio Sr. Presidento •'a. l~<·pulllict~. 
e em o.tten~ão á. requisição cons:antc do \'O•su 
oílleio de n. U.l, de t• •lo c·orrente mrz. r-cla· 
ti vo á ncquisição de prerlio pn.ra. os Correio~ 
do Estadu do Pará ; t~nho a. honra •le p;'-.'.·~r 
ás vo,:sns mãos o o!lido. por côpi:i., 1':i. Dirr· 
ctoria Gemi 1Jo,, Correio~. e p:i.pois onnexoi:. 
dos qua.es constam as providencias quo o Go· 
verno tem tcmaúo a respeito, e, bem a~~im, 
os motivos pf'los quaes ainda nãO foi sernc· 
lha.nte a.ssumpto resolvido. 

Saúde e fraternirlacie. - Jça1.11dm Jlw·
•. linho. 

n. 6). 
Lev:alo o fücto :i.o cWlll>eimento do ante· 

ce:o•c·r do V. Ex. mnn•!ou este por n. ''iso 
n. 21'7, <!e 1-1 c!c ro\·emliro de lr!l6. infc.rmu~~o 
e~in Dil·<ct<•ria r,ual lln:< duns ~oluçücs serit\ 
rnelhr·i·: nl'l'emJar o n"\'º pinl :o ou 1 etormnro 
o contracto com o autigo, m~tlía.nte nt:i;:mento 
no :i.Iugui:'l eJ;•v:iuu ann nalmente pelo l'fS· 
p(c!i \"u proprie!:i.:·io. A esH~ tempo teve est;1 
di1cctol'ia uotici;1 de que l1avi;i. ua C'apit:d ll•) 
P:~i·à. um 'elho con \"l'Iltt•, em condi,.:es de 
prr;~tar-se ao estnbekdrr.emo da odmi11fa
traç5.o e ncHo >ét1tido Exigiu as prccíc~~s 
irilú1•:na,:iie~ (cc•pl:t appenrn u. 7). "nviacfas 
cm 5 <le d~z~mbro (cópia ir.clu:a n. 8), em 3 
1'e março elo cc•rt·ente ~tnuo. pcciu esttt di
J'ectoria nr}V<l.:> infc.rmaçi:es. quanto â p1'eSt.'l
bi(i(JadC de lJnl prcdio pertencente ao b3.l'i.i.O 
ele Gu;•ja1 ú (i.:ópla junta. n. !J), ottt0 w!o·a~ em 
9 do mesmo mH (cópiaannexa. n. 10). Todas 

. . . . c,tos demorados diligencias ober1eciam vo 
D1rector1a. Geral <los CorTeios.-S~u·dr~C"cto- pei•samento de r1 :i.lizar o mc·lho1·,JJnento com 

ria..-N. 50tl/:2-Rio c:e Janeiro, • do .Julho 1 0 menor dispc[uio pos~ivd, de accordo com 
de 1807 i eitcrac1ru: rtccrr:rnendaç~es cp.ie rccc,ber;i. esta 

Exm. Sr. :'.lfinistro - Tenl10 a. l1c1ir~1:àé dirC'clc•rrn. no tocante a. ecr,nomius nns des· 
devolver a V. l:x. o incluso otllcio, em q11e pe:rns po~taes. Alem di:>so, tinha. em1 11i· 
o Sr. 1° Sec1·etari0 da. Cama1•.a <los.Deput:\dos, r~<:1ori~.c;u~ ~ttr-n rlc>r iis ccn:;tautes e:xiger.cit.~ 
por ordem lie~t[J., pede ao Gove:rno lhe inlor- rlo prnprict;i.rio <'.o pn•\1o que runoc1oua e 
mo-que pro•ndeucitLS tomou sobre o Cor reio Correio do l'artí.. ns qu<Jcs tifmandavam de
do Paró, cujo edii.icio pessimo tC'm ~ido. j·ar<J. n:c·r::do expediente e J'e>pc>ti{las :wlicitoç:õ"s 
os emprEgados que ulli trabalham, v. r.me de providt-ncii~ ao míni~terio a cargo ele 
c:imar:1 a:1 morte. E' bem nntigt1 esta qms- V. Ex .. qt:e aindll. em :?5 c:o mez ele ,iunho ' 
ião d:i .. cas,l.onde. fuocdona a .Administl':t~:ão findo conceceu o. ultimo augm111!to de crc
chis Correios do Estado do Pa.ní.;·Em s~tembro dito p:ira o o.lugu~l daqu<'lle"predio. Em·D.Ae 
de 1804, teve esta directorü1 conbeciri1ento març-o do:· covrcnt~ anno estu.''l.l. rcm e:x<:rc1c10 

9 . . 
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. iri~ríno do C,,,rio de ~irect9r g('rafdos Cor~ 1 cioua.r eSS!I.. à.dmi!1i~tl'~câ.o. declaro-vos dcvei8 

i:e103. por mot1_,·o de 11npod1mento m~u J?Or a~rn· concui-!'e!'Ct<L p;Ltil a.Iu;:ucl de um pro· .· 
Itc~uc;a. o faU~c1do ~u1J-~1rect·. 11' , qu•1 nao pode d1n., em co11c1tçvcs de c:ipaeid:i.·lc e local coo· 
u ltimar.:is dtl1genc1a,; ~:L encetu.da~ e a inrlo. ,-cmcute. para o >e!'V"ko do C()rt•eio. Q rcmct· 
nao .::onclui.?as ~ E.st; rl ircctori:L como :i.c:>lr.i. tci- depois :i. ·c:;t:L tHrcctr>ria conveniente- -
de cleruonstraJ'. 1.1iio se uesc~iu~u desse_ im- mente iuforma;l:is, to:Jas as propostas que 
i)ort:inte o...~umpt<>, ·o qua l s1 nao ficou ainda. npr c:.<cntarcm .. .. . 
rcsoh•iilo. loi i""º dc\'i 'o niiu St'.•m~n~ á 
difficulifarle de obtl!r-se c;\S:\ ap1·opriatla na. 
c:i.piW de1 Par:i., comu princip:i.hnento {J. os-

. treitezo. 'dM ·•·~rliM que p;i.ra tal mister lhe 
CtlllCedeu o C<>ngrl'~"º ;\:i.çionnl. a qual tem 
sido 11 cauEl\ 1los cmb.i.rao:o~ com que lu ta c.<ta 
repartiçfü). 

Oc\·o aim!n. o~PSCt>nt:ir que r:lrn rt>mo~cr 
do \"e7. cs~ " ontrn~ irr<:-;:uta:-1•h"le:'. :L<:<\l.i:• 
~t.'I dircctori:i. •'o romrni~'iion:1r um cm1H·('
i:;u:lo, 4Qm de cxo.ml:::'r 1ll! S''l'\'Í~M lias admi· 
li lstril~~ J;Ol!.t:l.0$ d1• p,1ra:unliuco. )l:i.r:u1h•i.•1 
e Pa.ril, e a.obro ell<lS prci:t.i.r com11lct.'l!I in· 
!1Jrma1;\ies. · 

SAU•loo fr:.t.l'rtlíi'l:l•lQ-Extn. Sr. Dr. Jo:L· 
quim Ounw )furtlnlllJ. ~Iini~1ro 1!1> Enitdu 
dl\ Industria. Viação e Obra..-> PubliC1111._.;. o 
director geral, E. A. 't"ic11,rio rút Çnm:, 

N. t-Em l3dc outubro •lc IS!ll-X. 79/2~ 
Em r~~po~ui. :i.o '"º"-'º offlcio n. JJ!l. uc 11 . d" 
~tembro fin1J<l. a.utori7.o-,·os a pro.mrnr outro 
pre•lio pam es..qi, admimstraç<"to , eommuni· 
e.indo entret:1 n'o circum,.t·u1cia1wmc11tc a 
esta d irectori:\ o rc.,ultado. 

Saude () fratorni•l:t rle. - ~l'!'Vifüio r1e dh\!· 
ClQl' l:Cl':l.(, ô $ulJ . rlfr<!Cloi· . - s~. IUbli lli:.'t~·;L
llor dos l%lrrc:u~ e!) fu:t!ld•J do 1~1rá . 

Ern rC>lj,)< ~ l.' M \'OSSl otlki" soh 11. I O~l/2. 
.i., :!·; •.lo d f·1."111!1r.i 11lt.i1110. <:m que ur
•!cna!s n c~t:L :nlrnini.-t:-:i~à· > quo 11b1·3 c·.n
Cl!r.~nci:l 11:1ra a lo;.r11d ele um i1:•fcli1n•m c•m• 
ô1t;õ.•:1 .:e C'IJl:ld.lad .. ' ' 111<-:11 co11·:<:ai·~nrn l"><lrn. 
o .<r·rn•;o d•r.1 e->rr.-lt><i, cump:-;:-n1c Scl••U:i· 
tl":lr <IU~ e •l :L :Vlmini~tl'. ; .,;;b j.í. \l1·1t c; i:. <; 
prQ1:i1.knd11.', c"'m'• po,\c!s Yt:rJ:;l":\r pclJ~ 
rcllt.'\r~ irn~res"<i' qu:! Junt-i a c;te, ''idro ;i 
<l1fíl•:u:1!nde q::c 113 :\\'tllalm<'nl~ cin s!.í <!n· 
coni.r.i.r um. predi'> d1::,'1~cup:1d!I. X:i emt:rnto 
ei.t:i. l.l•lmi11i•trac:lio c('lntinu11.1·.I 11. chur.inr ;\ 
~1.cur:·c-ne· :i. • s ;.i:·vp~frt.·u-iu~. 

:'nudo e fr:itemi la1lc.- Au illustr;:, ci
da.11iio di rec•rw J;•'l'lll iotr r in? 1ics (-.1rr~i ,•s 
(\°" E~:.11.11 · s U:liJó~ rlu lk:t.?il - O a\lminis
tn:<lor, Cr.·go,·io A u:onio do.• R ;·i.r. 

S.:i.ndc e fraternidade. - O ,!il-c(t1w 1~rnl-
Sl.'. admiui::trador dos Cor reios llo Par:i. N .;"i-A•lmin i>tr:l.(:ão tios Cul"rcio; dn l·:St.1rJo 

. . do Pnrá - I • ~P!'Çi\.O - N. Hl3 - Helém, 
N. 2 -Administrac:ão t.el'!I! dos Correios 12.f cl i;1 j unho <lc !89G. 

~o ~fado do Pari - X. l005-I3elt!m, !4 de t Cumpre-me ptts$:ir i ; YOS' :J.S n:fic,s. para. 
novembro do JS94. · ,·o,;so con!Kci:nC'r.to, n iarlu::.1. pro?osta. <!e 

Em rc;;po~ia. ao vosso otncio n. í'J/2. de arrcn 1~1m<'.11 to quu me foi :i.:;i1·c>.s~nt"t1ltL J>CLO 
13 da outubro ultimo. cabe-me ~ciontiil- Illm. :;r. t ··nentt::·7oroncl ,J,·.;i.q1;11m_ T l:c11JoN 
<nr-~os quo ató n presente 1hita uão tem BentP.S, comme1·cwnte e c:tp1t:Ll1~tn ne:<te 
sitio pos~ivcl encont!·ar-sc umtt ca:;:r. em E:;r~•· !o, r <.>!:i.u ,-a~nente : l dous !H'~d1os que 
condiçõe:: par:i. nella funccion<lr esta. repa1 .. pris.me ne:;t~ ~:ip1ia l pa.rn uclles ~ct· rnsmH:i.d:i. 
tiç;'Lo. esta ,rcpart1(~10. . . 
. Esta. administração ~licita.-vos escl<1recí· · Inlormn.ndo-\·os 11este .sen~11fo, como e .<lc 
mentos sob1·e o m<i.ior preço · por· que rleve. meu _tlcH:r, cabe-m~ sc~ent1fic~r-Yos que, a 
ser a lugado o p1·edio para. 0 corraio, atiro 1 co11Y1~e do mesmo. c1uatlao. !u1 pcssoa_tment c 
de melhor i·egubr-se. ~arn1mu· os jH'erli(tS, um tlo~ quaes a1nuo. se 

d . -.i .•• '"' ac:li;t em comecode con~trucçao, e. 'J>elo CJUe 
. Sau e e frat_e~m':'.ad~·-:Ao lllustre _cmao.~o pretendo fazer no intu.ito de tkn". o Correio 

-;,:L Dr. ~emosthe1~e:s d~ ~1 lve1m I~~b0;, d1g-n~ dr· do P a.1·ú. pel'feitamente inst:i.llado. lJam regu- -
· ·,: recto. g~ml d.o. Co~r~1os dos L. ta os. Uuidos l:i1'iriarle de seus sorv lços ccinsitl~ro bons o~ 
. · d? Brazil.-:-0 admtmstratlor, G1-;:!Jor10 Anto· diti'S predios . ' · 

flf:I dO$ Reis. . () . propon~nte, . que res<>lveu . sustar 'as' 
. • _ _ '>~ . . . . _ obrnsem visia. da pi·c_.;cnt.> proposta..obriga-~e . 

_N. 3 Rio, -v de dezembro i'e 189 1 comuppresta \'O$d 1gnare1s ve:r, . a. prep1•.1·ar 
.N. 109/2. ..· . · · . . , nlio só o predio j:i. existente corno o 01ii.ro 
. 1te!'Olvendo sobr e . o c:;nteudo do officio coja. construcçüo . t' stà . irüciud:1, rle nccordo 
. n . l .9~.l5 , de 14 de .novembro u!t.imo, no qual co:o a:; nec<-$Si·lade, da i·epartição, ob::ier
.. commuoie<kiS nãJ ter sido .. possi:vel eocun u·ar [ v;uiolo. as rec.om memkwõe:; q (te 1JOl' est:i. aU.mi · 

·um .predio em condícões de r.:elle poder !une- ni~tmçi.io forem feil:I.:' - '\.:ma das cl:rnsulus d:\ 
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proposta. que considero bastante r•azoa vel, é 
a :;arantra que peue o proponente a.ri Governo 
de um prazo de 10 annos pa.ra o arrenda
men t~), 

Os pl'2dios a.lluditlos cstii.o situados, um 
n~ rua da Industria e outro na de Santo An· 
to:iio.(fun.do~ lhquelle). loc1il de muito tran• 
sito e perto do commcrcio. Esw. a1lminisLra
çiio cumprt1 um do~1·cr declaru.r.<lo-\"OS quo o. 
ncqui~i~ã.o 1fo~tes dous JH'e11íos ó de totlo o 
pomo con,·enieni.c, µrilicipalmonte ntlen· 
d'·udo :i. di!Ilcul<fa1!0 com qu~ t<im :utrufo no 
i:··nti•lo du obter ra.•a em con•lk•~s apro
prindal' p:i.rn. n. ln~t.~llntllo cu:nmo1!:~ e re-
gu ·ar d:~ repar•,i·~ii.o. 

A tr:t.rll!f~rcn-;i!I. •fo C•)rteio 1!0 prcdio cm que 
fmu:c;urra ri:-e•cnk>mentc. é umo. 11ccrs·idnclo 
que so im:xio c.i.d:l vet mais. e m·;re que 
:;cj:i.m tmna.1i:t~ 'P•'O\'idenci:1.~ ne"tc l'<'nti11o. 

O preço cxi::i•\o o:i. pro~ta ilo que trnto, 
i;cmb d• 1 :2~i<J$ man-a.es. j11l~o r,•::ul.'Lr. 
tNlll•.• <'m vlsr" não ~;, n vnnút.f:OIU d" 
tlcar o G1•\"Crno li\Tc nc au~mcntos durnnr.e 
o p1:i.zo lic 10 :i.nnos, como t:i.tnbmn 01.1 ht!ne· 
lkivç q1:c rcsultnrio pa-r:rns :;crvi~·os da. c~m
mo 1lii:i.ofo dos prc•tllos · propostoo. o que uio 
•~clln(t,ce couto ;u:taal, cujo ul11guct cmno 
~11be1,;, jâ. r,l j elevado •i 1 :000$ por mez. 
(! onde o rnpurLíção e~l .. :'L co1upleuimente 
pt'Í\'a.•la. :w ~ou r.~em·oldmcnto. Certo <lo 
<>rnpcnho q1111 tenc.1~$ rc,·eta.Jo pelo progresso 
du .s1::·vj,_:l} p~5tal neste Est.ado, · f.i.c1Utaodo a 
cst.• :i(liniuís:raç:l.o o~ meio~ para o t·c~:il:t.!' 
a;iila.rneu1o <los trab~llhos da rcpe..rti.;ão que 
ili rijo. l'~poro 'JUú rns t!ii;ncis rc.~µ0111lor·me 
com a m<iíor urgenci<1., e si liJ:· possivcl, 'JlOl' 
te!cgi·amm;;.,soltcitaçio quo •os faço :t pedido 
do prop!·io protioncnle, quo 1ksda rcsot>·cr 
sobto.: ti con~trucçii.o do pt'etlio <l:1 rua de Stiuto 
.-1.ntonio. E' o que zrc 0Jfo1·ecc infol'rnar·•'OS a 
respeito. 

S:mrlc e fr:i.terchhde.-Ao illustl'c cid.1.dà.o 
Dl.'. directrir g{'ral dos CoI"reios dos E~ta.dos 
Unidos 110 B!':IZÍl.-0 o.dministrn.dor-, G1·egorio 
.-1r>tonio dos Reis. 

para este Correio das rlibrica.s «T>i verõas des" 
pezas do corre~ta exercício»; curnp't'e-rne de-· 
clarar-vos que .ii'.~ foram tr:.i.nsmittida.s neste 
sentido ordens .t cont;l.dori;i. desta. repartiçãa 
o da.do sciellcia a.o proi>ríetttrio do p't'edio em 
que funcc1oun. o Cnrreio de que devê reque· 
rer n quem rl.e direiLo o pa.gamento do alu
guel :i.tra.zado. 

Quanto it. import:t.nci::. •lc 10 cootos de réis 
marcn.d••S por essa dírectori:i., para. o contro
cto l\nnunl 1le um 11rello lltn que POSllll. rum:· 
cionAr a rt!partiç:io Jos Co?'reíos dl) Estado, 
confümo o meu telegro.m1110. do 16 do cor· 
rente, cransrn!tti<lo :i. es,.,,, D!rect.orla. Geral 
e chamo ri. \"OS>:J. 11.ttençio esclo.\'êeiJn. p:i.ro. 
11]1!11 omc!o sob n. l!J;{, dt~ 24. de ,iunbo llndo. 

Ten•IO i;iilo uitlm~m('ntc muitO d~nvol· 
vl,Jo. n. lmrnlgraç:io não ,.e; de nnc!on~os eomo 
1lll e:.~l'!ln~lro!i controct:1d<H ~lo ._-ovcrno do 
E~t.11.do, cl'C\CI) n. po1mll\.c,;;io & ulh•~ vistos, 
notn.ndo·SC!Jú. :1. insufficlencla. 1!0 numero do 
t>dl!fcaç(iM p: .. rn comport.11.r taoto po\'o, o que 
tronxo wmQ consequ••nela. \'li.tal 1111. parte dos 
p1·opricta.rics o ex:!lrbitnnte augmo:ito d4!1 ~lu· 
guClls do prcdio de que so quei:x:i.m as pe...;:sou 
n.<tui residentes. C<lmo s•iooi:oi,nitu dalxou esta. 
rep:i.rt!~ do participar d:i. lei ger.tl, tendo 
sido pelo re:tpcctivo propriet.'\rio olevado 
de 500$ p:'lm um conto de 1•éis men• 
s,'\eS O Oll.IU~el do pre•!io em que ell~ 
funcciona.. Dofa.nd<> a n0\'8. rerormo. postal o 
Corr1:i1> desto Estadu com o quadruplo do 
pe~so:i.l<;~e até então tlnha, patenteou-se n. 
mesquinheza do espaN para :i execuçiio d<is 
trallall1os, o qtle u.czi.rrctou mio sú prcjuiio 
ao ~er>iço como :i. s:i.ude dos empregados, 
cuja. maior parte acha-se licenciad:i. pa.ra. 
tmta.mento de s:i.udc. Como podera a repa.r· 
tição posral melhorar de condiçõe3 tra.csfo
l'indo·~e •le urn pretlio cujo :i.luguel aunual 
,·~ de 12. contos de reis par..\ um ou&ro de 10 
contos? 

Si o a.ctua.l eilificio não tem accommodaçúes 
para. comportar o pessoal, podareis calcular o 
que seja. um de aluguel infel'ior, levando em 
consideração os motivos por mim a.ponta.dos 
a.ntel'iormente. Para. provar-vos o a. esc:i.ssez 

N. 6 .-Admínistmçã.o dos Correios do Es~ que aqui exfate de edificações, basta declarar 
tado do P;i.1·i- 1" secção-N. 225-Belêm, que esta a.dmiciska.ção publicou perto de 
l7 ée julho ae J 895-Eni resposta ao ofliclo rious mezes editaes chamando os SL's. J)roprie· 
<le,sa. dü-ec:t(.IJ.:ia. sol.i n. SL/2, de 30 de junhp ta.rios á. concurrencia,só se tendo :i.preseutado 
!indo, auto1·izaudo e~/;;i adroioistra.ç-d.o a coa- um e est~ mesmo propondo-se a edificar. 
tracta.r :pela quantia de .10 contos de réis. A' >ista, pois. do.~ just,1s razões a;pre:ienta.das 
anuuaes o alugi.telde um 1:JI'etlio IJO.ra neUe e que podem ser confirmadas por qualquer 
fünccion;i.r esta repa,Hiçiio e recomm,rndando pessoa d(I. . colóoia paraense ne::sa. Càpital, 
nüo só providencias par<e que o proprietarto ·~olicito >Oõs:i. :i.pprovn.çfto para. o coutra.e:to 
,\,; actual edifi.cto onde a.cha-se inst:ll!:i.do este que acompanhou o meu. offic.o sob n. 193, 1le 
Correio requeira ao pnder competente o alu- 24 de junho fi.O.c!o. 
guel r~la.tivo ao mez de (leiembro do anoo S:rnde e fra.terriidade.-Ao illri.stre cidadão . 
pa..<sado, cahir!o já em exercicio findo, como Dr. dil•ector geral. <ltJS Col'reios dos Est:i.dos_ 
que seja olemi>llSt.1·ado no começo do corrente Unido;; <lo Br:izil.-0 a.<lmiaistrador, Gregor·fo 
.mez a. tnsuftic1eoCia do creem~ àis~ribuido A.ruodo dcM Reis. · 

. -. .. . 
C~m<lt::'i, V. 1It 
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·- N. 7-Em5 de dezembro de 18116-Tel~"l'tl.m
ma-Admi.nistrador Corl'elos. Pàrü.-lnforma.i 

· . urgencü3. si proponente: arrenllamen to prcdio 
.pa.ra administraç:lo. 1<>aquim Theodoro Ben· 

· · tes. estó. r.esõ!uciio a~sígnar contracto- preço 
propo~ta e con(liço3es, bem assim sobre po~~i-_ 

. bilirtade obte;:-~ edilicio que outr'om >0l''t"IU 
conventõ 'nessa capit.11.-0 dircctor gerat. 

N. s-Telegmmma. n. :!"Z-twlem.·• de de' 
zemb:-o de 1~96-Direetor i;cr:~I Correios-Pro
poueate Jo:i.quim Tlteod•!ro B~ntes mar;item 
proJ_>O>ta que. a meu ver. e a un1c.'\ l"antaJ~P.. 
·6' 111\{'0i>SÍ\'el otitcr con,·cnto oorle ser,·m 
outr'orn col'reio : AJC11.nd<>:m. occup:~ todo.-0 

· admiDli>trador. Gret1,,riti Itcit. 

N. 9-Rio. 3 março IA!li - T,.Jl'~r"mmn 
a1lm!11istr:1dor Cor?".·:()!!, P:lril-Iniornml m· 
~nci~ que c-•ndk~ dl' ah1g11cl p..'Hlti <'<;Ul 
cill'Ktort&obtcr prediG B.·uio (itt~juâ. \"il!t<' 
lnrornw:OO. p-01ler S<!r cedido cond1i;.-ics ,·a::
tajo~.-0 dit'«lor g~ral. 

O · ~r - Pre8iclen~e-Não havendo 
nada. ma.is a tr(l.tar. de~igno para. a.múnhã. a 
seguinte (irdem do di'1 : . · 
Yota~ão dos dous requerimentos <lo Sr . 

Francisco Glicerio~ u m pedindo qutJ o reque
rimento relativo :i. Commiss:\o Geral sej:i. 
\"otado cm duas p:i. rtes. a. I•, J><i.ra quo a Cn· 
mar:ue con;ert:l. em Commis~tio Geral; a 2', 
paro. que :l cll:i. assiiota o Sr. ~linistro da 
Gne:-rn ; 

Continu::~:io •la di~C'USsi:o ur.ics do -parc~-cr 
n 3".! A. •!o IS!li, sohro :i. emenda oí!c~ccirfa. 
03. 2' d i11;11ssão 110 prc:-j-:cto n. s~. d~te an:w. 
que tlx.'\ as fortns de tcrr:a. pur.l o exercil'l1> 
de IS:.'S ~ . · 

llilleu~süo un íca til> p.1.~cccr n. 29 ,\, de 
1897. ~brc 11$ ~~das ofrerecit!&." n:i !!• tli11· 
cus;iio .10 P"'.l~cto n. :?9. do <.'<lrrcntl' nnno. 
que llxu. a dtl'j)C1•1 do ~linis1erio d~ Hel11\'fil'8 
Exteriol:'t'.~ p11ra o cXeJ'l·icio do 1sns, cora voto 
cni !!fplll'lldo du ~r. ?'~110 ~1nt~; 
Continu~11<> li~ S• tlli;cu:i$io do projecto 

n. li6. do IS'JG. reformando o Cudlgo flcm1 l : 
N. 18 - Tel~l'llmmn . 11. ~Deluin,. ~de :!"' di<cutt~ão do p:-ojccc.o · n. '17~ do ISOi. 

mar~o. d.ci 189; - Director ;:eral Cor~t-11~ - providcnci:111do ~obro o P1"<'nchi1ncnto dt>ll 
cummu111cotcrdccl11r11do Batuo J11ir11ar:i re;..-u· cl11ro:< ~:id~tentei; n:i for~a nnval : 
l:i.rnl'!J~CI annunl. seu prcúi~ par.i. l\lncci~nar t t• di~cu~~~o do prvjecto n . ;p .-\, de 1s97, 
con~10 11nportnnci:1.· ltb'.10()::; dumnte cinco !lecl:i.rnndo 1rentns d!! contribuir com um dm. 
a.nnn. dahi dea.nt.! suj~ito n•>\·o 11ju•t~. 1le ~olilo. meii~almen~. jh"l.r:•. o As~·!(\ 1!c ln
Decla.ro editlcio otre~ido prest.i.-~e ena.is v:ilido~. a.~ praças do b:itnlhão <!o infünta.ri:1. 
moradia. ('amiti:i.; paru apropriza.l·o despenderá de m:i.rlnh:i., do cot'po l.!c <•!lici:i.es m:i.rinhci
Go.-crno muito dinl!eiro.-0 admini~t~dor. ros e do de 1:1arinbeiros naci:inre,;; 
Gregori<J P.ris. !?• discuss;'ío üo prc>jccto n. 50, de lb'9i. au-

tor izando o GoYeroo a. abrir ao Minb;terio dl\ 
O Sr. ~eiva. (pela o;-dclil)-Sr. Pre- .Tusti\:a. e ~ei:ocios Interio?-es u C'rcdito de 

sident!l. na penultima s~,ão eu 1.fose à 00:000$. suppJemeatar :i. -ç-erba- Dilii;c:icia.s 
Cam3ra que 1::sta.~ prompto o ptrccer po1ici;1es-n. 14 do :irt . 2• da lei n. 42\J, rlc 10 
relativo ao pedido que füz ao Congr4.'5S;o 'C tle dezembro de lS96; 
viu.-a. do br:i.vo coronel Tamarindo, mort·.1 2" tfüC'US~ão 1!0 projecto n. 49. rle 18!)7, au· 
em Canudos. em defcza. da. Republica.. tori1.:i.r.do o Governo :i. :ibrir ao :.Hnfatcrio da. 

De racto reuuio-_.:e a. cornrniss5.o no dia i;e. J·u~ti<:n. e Nt>gocios lnt1•riores o ci·euito 1
1c 

"'ºtnte e esta. un:i.nimente deu-me a llonr:i. de :202:SS:?$1 19 supplementa.i· :i. varias verbas 
:$signat· o parecer que ol:iborci e que foi do art. 2° da lei n. -J2!J, de 10 de dezembro de 
publicado no Dia~io do Congresso, de ho,je . 1896; 

Acho de urgcocia o assumpto,porque .. C<'IDO 2• discussão tlo projccto n . .142, de 1S96,-
1r; Ex. ~be. cada mez que ze possa esta 1utorizan•lo o Governo :L i•eorganizardiveN'OS 
digna Yiuva deixa ce receber o meio soldo estabd~ciruen1os militares d-e ensino. com 
-a que tem direito, pois sofrre u m desconto e t"Oto em s;,,parado do S.r. Tlloma.z Caval· 
é doloroso que í:;io aconteç:i. com a viuva do canti ; · 
bravo milit:\r . · 2• discussão do pwi.iect9 n. 75, de 1$93, dis· 
· Neste sentido peço .:i. Y. Ex. que faça· in- pondo sobr!l conscripção 1nmta.r; · 
cluir n:.i. orde"m do dia, para que seja votado Dlscus~ão uoica do projecto n. 45, de 1897, 
quanto antes. o pll;l'ecer a que ai ludo. que ter.- emenda do . senado .ao projecto n. 12 B, de 

· · mine1 per um· proJ!:d o, prom~ttendo desde Jª 18'J6,. d:i. ca.mo.l':l. dos Dejmt:l.dcs, crue concede · 
. . ·pedir ·a Camal':i. :.i. . preJereacia p:.i.m cHe na aos alumncs do curi:o Sllper1c1r <las Fa.cuL1J:;.des 

respectiYa occ.lsiií:o. - de Dii-P.ito. ro:J.triculados a.ntes d;Uei n . ·314, 
- O S!l. . SEr::·zEoEI.I.O Cor.mia - O "parecer de 30 de outubro de 1895, o gozo das r~t::slias 

· honra. V. Ex. q11e mais urna vez ~e revelia da. legisl:iç<io anterior ; · · · 
patriota; _ Discussão uuica do proJectO n. 42, de 1897, 

O Sn. : P.RESIDEX'I'i:!:-.,0 pedldo do .nobre De-· emendas. do Se.oado· ao projecto~il . :J3 C; de
puta.do se!'â _tomado na de:vida considera.~ão . . 1896, rla. .. C:1m11.ra. dos Dcputaclos,,que i·oco- . 
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nhece como de caracter officiãl os eiaines loph!O,_ ,\dalberto Guiillarães,: Leovegiido FH" . 
vcrif.cadós no L ycôo de ·.~gronomia. e·vereri- i?uei!'a.::', ~odri:zu~s · Lima.. Eduardo Ramos, 
na.ria. llc Pelo tas. n:i Acad'!mia de Commercio.. .Par:mb<is.-Montenegro, Marco Uno Moura. Gal· 
de Juiz clo_Fóra e nns estab ,Jecimentos conge- dino Loreto. Pinheiro Junior, Torquato .Mo~•• 
ne!'es dos rtem:< i~ Esw.dod ; ~eira. José Murtinho, Heredia de Sâ, Xuvier · 

Dlscussao uuica riopro.iecto n. '24. <le iS97. é.a Silveira. Oscar Godo~-. Ireneu Machado. 
autorizando o Podr.r Executh·o a corweder ao Akindo Guanuharit, Timotlteo da. Co;;t.o.. Au
~uh-llirccto:· da locomoção ua. li:stt-a.rla de ;.rn~to de Vi.scoracello~. Ra.u! Barroso, Felippe 
Ft!rro Ceatral 1!0 Br.1zil. cnge:itwiro 1-;.1uarr!o Carilo:!!1, íl()li~:irio de So111~'l, Pereira. d0$ Slln· 
Cl:i.u•fio da Sil V:\, seis · mi:;z<:~ u<.l lh:enç:1. Sl!lll tos. L"onsecl\ Portell:i. _Errco Coelho. Nilo Pe
i.·endmento;;. p:i1·:1. tra.tar 1le s;i:i. ~a.mk :i. ~·auh :t. L1:oncl Loreti. Sil'l'o. C~tro. Agostinho 
contar tlc 9 •'a rn:iio tl•.• 1·orro1:tll :i.nuo; \.h!:J.1. Julio S.i.ntos. Dt>ol'lcc1ano 1le ~oum. 

Discu~s:io unic;~ do projecto n .. n. ri' 1~~1;, Rarro,,; Franco .luni11r. Pouce de 1 l!un P1t.11lino 
11utoriz.:mdo o Gon•rnt> tL conce<lcr :i. Canolirlo 1lc ::ou1.a. J u11ior. Cn.mpohnü, Mayrink. AI· 
Gu0tl(S Ci~1,r..';\S, C>llll'l'.'.'llt•.! r.l:i. Alnu:dr•;:;; rl:L r:ic~itla Go>:t ·l'S, Ci\loger:L", M<'ndes Piwe11tol , 
Babi:i. l>N•ri·~:içii.o •I~ l ie• ·ll~'ll. cm cujo i.:nm .10;;., Luiz. C.•rvnl!io \Ionr:'io. \ 'llZ de Mellll, 
ioeacba. 1x1r um 1Lnno e cr>lll 01'1l1•nnt!o. :1llrn :1<lrfow;o Ah'im. J.ui:t. Detsi. Antero Botelho, 
de ir...t11.1· Ju :;u:i.:;:1UdH uud..: lltu C•;m'i\~r. F'i':l.UciSl."Q V1!ii:;1. Alfredo Pinto. Ocln'l'iann du 

1.e,·:i.ntvll·l>O ;i. SC'l!ão ;i.;3 4 borus e :,i> mi· B:·ito. Ak:i.r., .Botc! :;o, Le.m<!I Filbo. Foi·rei?':l 
nuw~ P1r••s.L:•moun11:r (•odolrrd•.•, l~IJ'lolpho Abreu, 

• Cu~rtlnu ~<! Sh1ue1ra. Au~u·t1• Clem1>m.ino, 
Tl'll~ tlc :.tcne7.e~. Tb11ot.on~o 11'.! )l:lit~lt1iP.S, 
:\latt:l ~lacb:~rl·•.Nvgueir:L .!uuior .. \rtbur Tor· 
res • .\fanod Fulgencio, Limlclt}'ho Cnctano, 
~dun.:'(l.J Pimt!lltt'l,.Oi<.•1-':lrio ~111..: !el. Uo.J.1lpho 
P••iX:iv, Podu:L Rczcm!e. Lllmar tinc. ttah•;io 
Car\°:\lh:il, [.u iz r'J.iquer, l~L~miro J:i. Rocha, 
l)n:niu~ues de Castro. Gu.~~\'O Godoy. Costa 
.runív:-•. ~dolpho • ;vr~o, Fernando Prestt>S, 
Ct!zario de Freit:LS, t.uc.'l:' de 8.1.r'ros. Edrn•tll• 
du 1b Fonsec;>. Paulino Cti.1'1os. F:-:mcisco 
Gliecrit>. Rodolpll•) ?.-linnrl:t, Ondio ,\ br:lrlte:i, 
Urh:i.no de GouYc1<1. Herme11t1<,.;i ldo de Mornes. 
Abreu •le C:istro, Luiz Ailolpho. Cllroceiolo. 
~leito l~e~·'· Xi\vi<-r do Vnlle . ... lenc:i.r Gui
m:irii.es. Braziliod<i Luz, Larncnha Lins. L&.U· 
ro ~Iü!l~r. Pauh Ramo,:, Ft'ancisco Tolenti
no, Pedro Ferreira. Plinio Casado. Gui!Jon. 
'.\Iartin,,; Ju!lior. :\lur1.~ll Escob:u-. Possidonio 
ua Cunha, :\ pp:i.ricio i\Ia.ricnsc, Fri!nci~o 
Alcncastro, Riva<l:i.vi:L Corr~ia. Vespa.siano 
de 1\i l1uquerqne. Py Cresp-:i, Cu.mpos Oirtier, 
C;LS,ia.no <lo Nnscimc11lo o Azo;odo Sodrê. 
(liS.) 

P1•tj1ri,!11cfo rio~ Sr.•. \rli111 I" Riu< (f•l't!úrl.;;11,•) 
-Va; ri~ i1lcllo f I' t·ic,,·1•rc<;.J,,.1c) - Silça 
J/.wi: i.J· secrcMrio1 r. , ti-1/:ur Rios i111·csi· 
dct1t~) 

Ao rnoio:clio. procedo·sc â ch:imad:i., ó. qual 
rc.;pondem O:i Sr.;. .-\rttrn~ !tios. Juliu rlo 
MeUo. Carlos 1lc ~ov:i.~s •. \h·arc.:; Rub:iio. 
Sih·a Mariz, Sil \·e:-:o :\o:·y. C:i.rt~ M:trcellino. 
Albuquerque i:;;C>:'<'jo, Amorim Figueira. Pcd1·0 
ChermonL. AugusL•J Montenc;.:ro. T!1eotonio 
1lo Brito. &irzedcll::i corrC:i.. ?.!atta Bncellnr, 
U!'b:1110 S;mtns. Luiz Domi ngues. Rodrigues 
Fl'rn<rndes. Guedelha. Mour;i.Q, Eduar io 1le 
Berrêuo. Elia.s ~j:u'tin~. Henrique Yalladare~. 
P~dro Borges. Tl1om<tz Accioly. Bt!zcrril Fon· 
tenelle, Ii<itlfonso Li.:r.a. Jolio Lopes, Francisco 
Sil. Marinho de Andrade, ·Frederico Bor;:e$, 
Augusto Severo. Tava res de L.)'ra., Franéisco 
Gurgel • . Trinrlaàe. Coelho Lisbou, Appolonio 
Zenaydes; Ermirio coutinho, Teixeira de Sá, 
Aíronso Costa, Coelho Cintra . .João Vieira. ,Tei· 
x:eira. de L)1'a, Z.fa.!aqu1u.s Gouçalves, Barbosa. 
Lin1a, Mar tins Junior. CornPl:v da Fonsec:L, 
i'.1Co1•efra. Al~es. Miguel Pernambuco.Juvencio 

. de ·Aguiar . João de -Siqueira, Angelo Neto, 
Arthur Pe!xoto, Rocha Ciwalcanti, Araujo 
Gôe~,,_Geminiano ·Bmzil. Olympio de Cam pos, 
Fdisbello ~ Freire, Rodrigues .- Doria.; Nei 'l'O., 
Jayme Villas Boas. Ca~tro Re\lello, Seabra., 
Milton, Tosta; Francisco Soc1ré. Aristines de 
Queiroz. Manoel Ca.etu.uo, Eügenio Tourinho; 
Paula. Guimarães, Vergue de Abreu, Aropbi· - . .. - . - - .. .. . 

Abre-se a. se~srro . 

E' lida e post~ em di5eus...o.ão a aci.a. 

O Sr. Coelho Cintra. vem, si bem 
que a contragosto, reclamar coatro a acta, 
porque. longe de ser ,o trausumpto fiel da . 
sessiio trttns:.ict:i,. traz um p(:que uo - r esumo 
que n~oexprinic pe;·feita.mente o que hontem 
se pa.ssou por occa.siiio da db:cussiio aq ui le· 
vt1ni.a1fa, quando V. Ex. declaróu encerra.dá. · 
ou que -fo. encerrar a cTiscussi'io elo pl'Ojecto · 
que fixa. :i.s für~.as. de terra. 

Na se~sio ·de a.ntc-hontem. depois <lo t er- · 
minada a hoi·a· dos no~sos trab.:ilhos; pouco 
antes tle p:i.s~::i.rmos ã hora do expediente. 
tc>rminou o seu ·di::;.:ur'5t.1 o seu honra.do ami
g~1 Depu~~ :!?"~.\.!llazonas. e nessa occasião, 

.. ,f .. ~ - - · . - ' 
J 
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:-:·:~i~ c~ :f': ':~ -º -.~ :: --: ~:-'. ~~1~~.:~ç~- :~:~~AE~-;?A _CAMAR~- · \ _ 
: . .; ,_-. 

<:·-~i dli-iri~ : sr~: vi~:J?:j~id~~~Lo :~Sr~ :Pr~ ·Yiz'? ;nil~ _:i:justiC:i; éotn ~que o Sl'.. P~·csidente COF -
.- · · indo"' (l.ntfo.rici<l.r.qúe a di~cusSiio ei;:ra.-..11,· encer,. tum:i.. p_rrice1!~1· _ p:w:L .com os _seus cot legas ; 
",_ rada..levnotarain-se _dive1'SOs Deputados Tecla.,- pnr. isso • . de .. 10.1·m:i. -algllm_:~ podm ccnsur;lr a o · 
:: ·· rn:i.nrlo;· e ·'tim· delles; · eoti-o _ ontro~. pediu n hvnrado_Depm:.ado por Mina~ . . 

·. pa!a'l."ra. ; ',si . o .. orador não · se -cnga.ua; ·o .. A llil~ ser i~~ ; b:l'áinfa_ i.utroquest:io. _q~e 
· St'. Dr •• E'aula. Ramos.'. . . . . e·a de ·-wJ)'ltcç;io· rlo Regurn:uto -pclo pro1:>1·10 

-·Era vista .dis:>o. o Sr. Yie&'-Pres1de11r.e~ cUJ:'• Sr PrL-sidonte ,;;i. Camara. . . . 
circum::pecção ·e cuja-dedicnç:io aos trab:i.lhClS E cst.;~ questão é g:-;\\·issim:i.. pcrqu(J o Re· 
d~sta "QI...~ a. nin~uem · ~· licho p_V1· cm duvida, "imruto veila ao Pr ... sidente Jir i;.rir-z;e i1 Co.
aonunciou qne. ~ di:;cU"-.<;;_lo _ ficn:':tl. nddia.da.. 7u:1.1·i1, rie s u:i. cadeim; a meuo~ que s~;i. p:1.rn 

.. A. pro\11. dwn. o.fflrmn.um cst:L ti:i. -p:-opr1_'1? ·~::o::plicar- o .:cu pro~1límcnto (' d:u· outr11s r:i.~ 
· orJ.emdo dia. de .homem. cstnrnpad:i. no nfor•o zoo~ de int.crprt•ta.;iio· ·!•) -He;!imclllo. de\'c11do 
;do Con9res$0,onde se \"C-lo:.:o'uepoi~ d:L ortlt!m p:lSS:\l' ;i c:uh:ira. qunnllo não ~" tl'M.u.r d.-i 

:: ' do 'dia dizer qut; _ co11tin11m;ti a d':'CWS.·~·io <lo (L~Urn pto~ n 'JUC ~ ~tin .o 1ce~in_1l'nto. M:r..s, 
· rliut:rimento ·do Sr. ·. Frtt.nci.•<n Gl1urio - o 0 ::;r. 1'1\·s1Jcmtc. d1.1. p:-opr1:i. c;11le1ra. ~m~ 

: ,- 8eé.'Uinto : -continu:itiiv da •li$CUS~àO \IQ )J;t• lllf'ncfuU à . camo.ra. O Cllcerr:un<'ntO da úiS• 
.-e · :recer 11. 12 A. de l8!1i. ~b~ 1\ et111?m.l:L 3.0 cm1i;;io. 
· · projeCto que lin ~to~~ de term. () vr.ulor ~abc 'JUe o Sr. l'r~~ldento tlc nc· 

... Compl'('ht>nde •:i sr. Pre.•i•lemc 'l ~l<'. nem o nhum mui.lo tc\'C ti1:.a intc:i~·iio. n111t1 cou~ul· 
honrndo Of'put1ulo por ~lí!l:\ll l;cm~ Hl'.'Ín t:<ml•1 :i ('~~ ~i jul;.:11\'11 NtC'f'rr:ul:i. a .Ji;i

,~- ·capo;z de -con~ntir que C,•,;.~ ln~rtl) n:-. or. cus..<ã111lú pre>jecto. 1j>«o /itcM 1lirij:iu um l'l.'" 
c\e111 •\o dia. oomu p:i.m. ser d1:;cut1dn.um prv-- cuerimento d«tto1ll·crr.inw1110. qur.. pele.> llc;:i· 
~to cuja ditJCu~Sl'iu CS~\'a 1-n.url":\tll•. •· _rmm 1i11:rnlA>. lhe ú \-ei~:\(fo, poi~ s. l·::x. l*l':i. se 

.. ·o ~Uict<ir til\ o.;tA ~e:-1A C;• P."Z. do 11wh11r n:1 t1íri;:1r :·l C.'l.IUlll'l\. f.em ~r Jl;lr.1. hucr ~ ,~n· 
ord.-mJodio. uum que..-i.io. ~• n;•u r.~ _cxaci.o. l'o1•k·rn•;\'.-O" ex;•os~ 110 H•~:.mne:tto. te:n tle 

. - a dod.arn\'ÍlO_ do Sr. Vice·Prr~ldentc. . .. :. · t>"~~'lr :i ca<lcir.l ·:io sulistiLutv e \'Ir p:tM :i. 
. Uonoom. cntr1·t.~to. quawh> v. ~r Pro.-:i- tmnc:a•'a; 

den:e 1h•,·la a.nnuncilil'" cunLiuu.iç;io d:~ tli~- l·:n:t'<'Utnto. ;!t::,·i·fo :i. :igit:u;;io que pr('cc· 
. cus•ào co projecto qm~ füc:n. :i.~ foi'<;;~<: •!o te~ deu 11 C."-"',, qm-stiio •!t• 01.,fom ou a qualquer 
· doclarou que ia cou:iult."\r :i. Cn'!o:'L s 1.consi·.e· outro iuoth·o, quo lhe hutr\·esse Ot'Corru.lo. 

l"',J,\'l\ l"l1oorrado ~s.~ deb.'lte. .. . os:-• . rn·si<!~nte propo;r, o en·~rr:1ll1e!ltl) do 
Le•ant;\ntn-se prot;e,rns ~ o ora.do-r ten', :\_ •fel.ii.to. - ·· 

· llonr:L de tl:Lr o ~c::u1111.t: n~rte. qu:imfo •::i. l~L" deu Jo«:ir :i ie\':1.ut:i.r-so o nobM Dcpu· 
· Meii:l se - al~lnn!l\'3. 11n.:·. u:L .rorr~~ , '.!o R~i- ta•lv<•~r. Akfntlo Gu:inn.b:i.ra.; ropoui.!o o meio 
mento. d_:,·1a "'!cerrar·~ a d1~<:U~i<ao. e A il1~-1 J:.> tmlv n~olvf.'r. 
cus..-;;.., DilO poJn ~cr ea.·crrada. porque h;Lvia A Mo:-:i. então. com aquella justi~I\ que a. 
pn..~? a. hor:L.> _ . . . , c:i.rnctllriz..'\. e dando i•rüva:; dt que mio es~ a. va. 
_ Ouvindo :L rccl~mncao. o Sr. Pre.•1d 1 ·nt~ com 0 Re"itnl'lllO e quf.! niio lhe <:ra licito 
ret:pon~eu: « Pet•dao. O r!ohrl! Dcpu t.1.lh.> e> t.it Ca.zer 0 qÜe fi:>Z, emem!ou u. mii.o e 1leclarou 

. in~erpre~rh:lo _:na! o R1>g1memo ; tdl<" mand.~ continunr n. -di~us~âo, 1l:im!o ·a p:d;i.vra a.o 
-- qoe as ·d1t'Cu:;..ucs S<.> enc~rrem_. Ulesmo depo1:. nobre DOf•utaJu Sr. La.uro .\!ülJer. . 

da hora. · de~de que nao LlaJa Or'J.dores in- Outra reclaruaciio quu o orador tem ;i. fazer 
seriptos. > . à .\le$U. e ::obre o facto de esi3r incloido na 

· Então, .<;i orado1· 1_nter rompeu uo•ame12te o ordem do <lia 0 projecto n. 47. ~m primeir.l 
Sr . · Presidente, dtz~Ddo : « Ilo';Jvc r ecl:i.- Jiscu~ão. A Camara bem comprehende que, 
me.çõ.cs_ .e houve ate . q_uem pedisse a. pa-. como opposi'cioní~ta. :parece um pouco ex-

. lav1'll.. > . · _ , . . - quisito .-ir o oraaor d~fenl.ler o Governo e 
· Este a parte nao es a na-acta. _ . _ . rcdam:.w pelo dii·eit.o que lhe assiste, de di-
. . Cümprehendo a c:.:mara_ q.uc . . attenoetJdO-se ri"'ir 3.() COrl"!'.CSO-, 1nen~a.<>ens .. pedindo pro· 

- ao u1oclo ·po1,;,que.estã. redigiJa;-a acr.a. parece· ,idencias léls!ativas. · ., . . 
q_ue_havia~~a parte- .do_ orador uma recl;ima- Eotretan~~. a camara com_pl'e~ende q_ue ·sõ· 
çao impe~meme. _ -. por iuadvertencia na orga.n1zaçao de. ordem 

. LC?nge dlsso; ~ q:ne o or:ul~r n_ao ~od~a. con- do dia, ou porque não tivçs:;e . bem liclo o 
.:: __ se_nti.rn~'!-' ª 'lm1tt1reru. q~e.pa1ra.:;~e S()bre_o. projecto ,.:da. -Gamara; - fosse C()_ns1defi1~º _em· 
:c~ : .V:1cecPl'."es 1dente, . .- o seu· .. ~1s.incto amtgo. o._ i• discussão. Entreta.ato, o orador.'"ª que o 
:·_ - '1Uúst1·e Sr.: Dr~ . Vaz· de ' i\1eUo, a. _menor su~- 'Reo-íincntó no :;eu art. 118 i.liz : 

peita de que_ houvesse . tr~nsgred1do . o Regi- - " . . _ , 
1 

. .. - • _ :- _ 

. menta. _~_ l!onto do Sr. :P1'.~Hlente.rea.ssummdo_ · - ~ Os projectos r,e 1:1. OU- ie_sol~~ao qn~ 
a· presirJern;ia., -vir tazer-.uma censw·a ao pro-· •vierem _c,o Senado, o p10.1ecto das le1~ an11uas 

.-cedimento '<le s. Ex.- - . ": . . . . - eto<las as pro_po~tas do P~er _!l:xe_cu tíYO. Côll· -

,- _ o 01·:1.doi.•.não-podia:: adm~ttir--is•9 ~l'qae a v!õ~t1d~ ~~ pr0Jecto.dele1;ter;os~me,~~te _d~as : 
; -Ca.mara sabe .qua.nto_ap1·ec1a ; cons1dera, e ad· <h~oussol';~, _ciae coi:1 espood~rao ;is - . e.3".» ·.. . . - . ._: . . :: : :.-. .. . .. . ' .. . . . ~·: - . . - ' ... .. .. .. 
.. ~~ ~: · 
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: .. ."· 

' -· ~· Ent;etànto ... tlgura ná o~dem 'do dia o ;~o:· ;-;~Üi~i,:~r~s~-~~~~ricia.Ção,não. ie :~giwq~e- -
jecto n~ <17 (quP- não é mei,; do_qnc• parte da a· MeS'l .e:;tiv~e proi>ondó o encerramento~- . 
·pr:·pl'i:i. prnpo~b. ·do Gov~l'rio. que tixn. n. fórca ~por~'u~ :i. ·· Mi:s:i ia 11sa1• daJ'or roula: ·regi meri· · 
uac·;1 lj com1i · r~tanrlo Ptn ·: r•· ·li~cus,.;io: 'i\Ia_c;. tal. con~ult~n<io a Casa, si aindo.-bo.via -ã!;!u m 
à primeim di.~cn~são ,crr~a ~nb'i·e a utilitla".c- ofa<lor' que quize>se u~ar ''ª pala.vra. Foi o 
c!o priJj,•cl·.l.o ~õLr~ rt. ~u:i. cor:s.titiick>tJalid:ulc.' qüE•n. ?.Ic;.u fez·:. Jnscre,·emlo:se: · ~ritiio u Sr. 
Da.r·,e·h!l- o c:.~o 11ne o Sr. 1>:·~~ide11t<-. g1w~~ 1 La urn Mü!lcr. e: · matel'ia não foi e11ce1·1'3.rla; 
nii;tn. •lU\'ltl& t1:i.· e0nsti~ucinno.li1laic <le;::e porquer. !lle.a l he dt-u a pnt .. vra. . . : . 
I>' t•jecb. ino~l'mlü 1Lo Govc•rnn a c<'m-um d~ Em l-elnção :10 $•· ;;unfl.o ponto. eu ~~O· 
"i~· pt•iir :·1 ('nmitra. r11t>did11ti impr<>el·d• nt'"~· uheço r crfcíta.mrnte e e.-to·n ~e :\ccordo com 
i ncou~ti tUciori:ui,..1 Aére<iiti1 o orador (jll& lal o nobr~ i)eput:i•!O do que OS propos1as do . 
niio >e <l~u: o. p<.>l' i•S•_i. peJ~ :i. '.\!r:t. que hoj:!. Ext>Cuth·o süo. cfopois . de ·. (,U\'ll\tl, n respe· .: 
Je 1wo\· i1leaci:i.r :.i. rcsp~ito, . . . . . 1 cti\'u Cocnmi~~·i.o. cnco.m!nb11cl3s :io - deb,.to .. 

O ::;1·. P:·c.sidcute ~'Ollc.:r-l lê!' :i. :1.at1wl~ elo! o u ao julzo U3. C:u.tlara, d• .scguud:L discu~·:" 
p:-;j()C!O li. .1; e :1 JlrOpú!:t!I l]llC! li'.1:!1. A f•ll\'11 1 <'m 1!,•:t?itc. ' ' 
1:a\·it. ~m qu<> a. COm111:•soiv 1lt! ~.fa::-1i1h:~ r Mns ha •lfr<~is precúdcmfo~ d~o unnos : .. 
Gu1•tl'IL Ji~ qu1~ tlcixa de in.•luir un f:x:idio p.i:;.~ul•i.; 1fo p~o1iv:.t.1.s dv t'Qd~r !·:xeçUth"O, · 
~1:i. fl •ltfi n11\·:.l alçmi~ :in i~os e p:il':l::rn;iltóti dr7.1?n·10 •·1~"I~it•.1 a m:i.~rí:i.s d" . c::u-:tctt-r 
cuut1Jv~ mi. pNpo~t:i. por C..usii;narçm ma- JK•!'m1t11t11t1•, !'c111!0 ~l'pam•hu!· 0:0· pru]~ · 
tcti11 pur.l ~:-1~1~1~ rm ~"l~"lr:1,'o. prindp:i!. 11!1'1:'111 ~i·!o sujcitna n ues •Ih•· 

E'. ~r ·~on •t'lltu·ndn. ··~~ti prt~f~·to. um eu~F~r!'. 1-:m toifo o c~o. m" p:1n;C"ndo 
tr:msumpio d•• t:mn J•rQ(~tn. 1lv l~x•·t,Utl\·o: raz•l:t\'C\ :i rrclain,1t;iio •!o 1wbrc Dcput.'1.•lo 
~; hl"'t:~~ C(·ndiN<.,., o i11'ador . vom Jl'id1r ti ·qul\n'"" <'~te pvnto, P.rt'i ini:i:ro,·er tu\ onll?m 
Mc.m qut-, t!Orn uqlillll:i.- l11•11U\'oluncl:i com dQi,1.tra.!>:41l10!t, como.t'11ti-:u11l11 .r.1n ~gundo. 1!is· 

· que cc~turna . trntllr .. e ·•li«tin::ui:- os :t'US COI· cussio. a 11rvjecto iA(jUi.' z;;~ ·:'C't"riu . .. · 
lo;!ai; e com 'üf!Ud!u ;:c..,~rulsmJ que '!.•~Jo,. · · · - - - - -
lhe n•lmirnm. haj11- pnr l•<'nt runml:ir (>rnC'llll:1r O ~s·. Bnrbo.,.n Lln1a-PNi a 
:i ord<'m ,;o dia e. coa~ide."l.lr o pro~to n. 4i. p;ihn-m simpli::>.mellte p;•r:L en\'ill.r :l. ~f~ · 
cm 2" lliscuss-:io. · · · urna dt!<!lar:v:íiu, c:n que co11t~lo ;1 \'•'1'1•-

O ..-.1·. l'rc .. h!c :ate-O nob:c Dw u· 
t:J.1ln. :Llial.\'$.'lndo a nct:i. puhlk:u!a ·no 
])i«rio . <fo c.'on:1r<:<$u, •lirl:;?ÍU :\ ~les:• dU-•S 
ccn;;ura'-': .:i. I•ri rneir.i pnr <jucr·cr :i. prr .. - i
dellci:i. propor eu~erramcntu de um pro· 
jectQ •.• 

O Sr... COELIIO C1x1 r..A. · d;i. um ap:1rk. 
. · O Stt. P1:E,1N;.'l:TE - Vo11 rc~p<)n1lel· pel:i. 

ci<ltitle tl(• :i. :1rlc•,o_ qa<' · uw i;;iJ• 1ltt:·1buitlo!I () ' ' 
q ue · formo pulolic:i.•los ' hojP. 1111 dl.seur.oo •lo· 
:Sr; .lu\·eac:.1 "" "\:rni:ir: apal'U'~ 11ue, por 
~('tem iuticlrn1>11 1.1• ~te11(•gr11~hn•lo•. ,,u mio 
.~!l'Crti lil•imHl t" t.1'. .. Ju:f.i1lo~ . ou :iin•l:i . }lól" 
ou t1-v mot.i \·"· n;iu tiõUío taes q u:i.e~ eu og 
proferi. 

O~ ... Pr~l'>lidcute-S~rá o.ttciidida. .. 
:l l'l"Cl:uuaçi10 .'.10 uo: l'é !Jeput.'ldCI. 

ortle!ll e:.tabc!eci·':1 por Y. Ex. · . · 
A ~11'Sa niiu propoz enccrrn mcnto dn m:t- Ern reguida ê 1Lppro\·ada. a acta 1!a sossiio 

te1·ia rcta.tivn no pn.reccr ·n. :i2 A. A }.lesa antececlentc • 
. rehtou <i. Camru·i~ " que ~e lni.via de.do sobre 
esse pa recer. que foi o que.~e segue: ORDE:.I DO DIA 

·O Sr. . . Cóetll.o Cint1·n-Peço a : -
pa.l:l.vra. peltl. ordem. 

Na. occ:i.siii.o. em que terminou o seu dis
curso o S:r. Ovi.Jio Al>rantes. ·nenhum outro 
Sr. Deputado estando in>cripto nem havendo 
pedido a pal:lvra., em face d:i. disposição claro 
e termio:mte do Regimento, a ruateria de- _o §r. ~rei;1idente'."."'Tem _l). pala.vl'll 
veriidfoar encer.r-.111a. · .. , .. · . . - . o Sr. Coelho Cintra. 

1ras,tendoineiperadamenteoS:'.· Deputado - - · ·· 
por. s, Paulo pedic',0 ·a palavl'a · para n~gocio · .·Comparecem · mo.is cs Srs . . Anísio de 
ur;:ente, antes que a Mesa tizesi;e a decla· Abreu e ·José Pei:eg1•ino. . 
:::ação, isto é. \.:53.!ise da formula.regimental-' . .. Deixam <ie comparecer com causa.. parti-
«. n3.o havendo- mais quem peç:i. . a ::pata.vra.~ cipadt•-os Si•:::. Marcos .de Arauj o. Torres Por:.. · .~ 

· considero ·encerrada· .a. materia~5eguiu-se i.U)..'11.L Josê 't.fari:mo·.· Herculano Bandeiià.1- ·.-

a <liseu$siio da urg('ncia.~'otada. j>e:a C~nmrn .EuclidPs Malta. · .João_:Dant.as Filho. Tcilentino 
e; .terminada a discus;ão -pelo encerrainenl.o dos Santos. E!·nesto Bm:r.i iio. U.rbaTio .Mar,;.· 
d;\ mesma.e pelo .iidiamei;ito da 'votaç;,io 'Jl:l.T:l.' condes. Mrriteil'O de !:la.!TOS; Gon"ijalves Ra- .·· 
hoje, a Mesa. deu comriürnicaçiic. do facto :.i. Imos, Antonio Zucn.1'iO.~; Oli\"eira Bfüga( ' Al· ' 

- - : ~amu~1;1: d~cl.ir·tt;ndo:qu~ ·r:a . S!l.~er~~.a:ça.mura ~ fr~do Elli~;Leoncio ·· Coi·rêa.-.e :v~ctóri~o:Mc:m~: -~: 
s1 con.1derava encerr.tda. . a. . mat~ri:1.. . . . _ te1ro. . . . . . .. . . . _ .. ... . ;~ . : ...;:. .. . . . - - ' -.. . . . - . .. . . ~ •, . . .. 
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·;_7-~ -- ~~-:...:.:: ?J:.~.· .. .;\ .... '~ -~·.·: ·.<·~ .. ·; ... ~~- · .. >~· ~:: .. ····.: ·.: .. ;.:~~.:~ :: .. ·.: ........ .' . ':·:, ·· . . '. ·. ·- ~· .... · . .· -. .... ·.", ':'·' . ... :. "· .. . :,. 
·. : .• •c.·E sem causa os S1·s~ Je1•óiiymo-M01rteiro ' traria,"o que· impo1•ta. é ·que a C;i.ma.-r;i;· o. re· 
--- Alves··de Brito, Eernãroes Diai; GX':>nt\deirõ jeite :..: · · · · .-- ·· · · · · · 
.. --- Guimariies,-Bueno de Andrada. e . ..\!'thur Die~· · · · 

.. dé1•ickséí. · ·-' ·· ·· · '- O !!!ir •. J.>rée;identc..;;:A ire~:i. p1•oce-
. · ~ . .. deucorrectamcnte, subme:ttendo :i. considera-

.. ·.o . Sr .. · -Coelho .. Cint,ra (pclt:1 cão da Camal'a or•)querin;.ento <lo nobreDepu~ 
· _ordem) "'cjo, . Sr. PrE>sidentc>, n:i . ordem do t'1.éo por.S . Paulo: · . 
·<lia de. hoje, logo, nn primeira linlia:. « a · >O· • O reque1·imenti.> diz o srguintc: 
ta~:-1..0 dos dous requel.'lmentos do Sr. Glicerio, 
mn pedindo que o requcrimt!nto relativo à 
Commi~ilo Ger;•l s<-ja Yot:ulo mn du:is partes, 
n primefra. p:iru que a Crim:ua ::>e cunwr1:1 

. :. eni' Conimi~ão· Gernl e :\ s<-;!Und:i pari!: que ú. 
eUa .:IS.."Í~ta o )ll11i~tro <la: . GU!!rtn '"· 

bto ó uma infrnCt>iiO nn;.:r.J11te do R<-i.:-i· 
mcnto. <•u a. 01'111;m do ''i:l 1-5ü t•~rn <OlH\'1!11<' 
\'; ' l~x . determinou. O ltq:imcnto mu;tc. 
Cblr:tnf'UI<' di7. llO $l'U n; t . 16!: 

· . ~ . H:ic-cndo tmp:u.~ oa~ vc.t:ati:-t.'S. ·1k;;r:i !L 
m;i.teri:i.. ruliud:\ f.:L:m ~a d!seu: Ir llô.,·1111a•u1t• 
em outro dia. : "· si hou\'c'.r si>~tmdo c:m;·at•·. 
fic:u;i. T('~i1a1fa. :-.=n no\-n 1fücti~~o. em \'ir· 
tude de cmp:ito. (':;t:i ,·c!',l:mi.. ~o!.: r<· tCt!CI o 
arti~o. :iinila qu\• tcnll& cll(! sido dividido 

. por occ111liào ~o. .a.ntcrlor \'Ot: •~io.> ··· · · 
··· .- .Em vii;ta de~iA dl$Po:i"it;iio. :>. )le!;;!. m(L pa· 

reco. não podin nl!!oolut:mente •l$r · parn vo
t:L\·âo unia tlJO.t(!.!'ia t-111pt:11fa e que. por Ili.•· 
pcsir,-ão expr<>~S:l 1loR••;;lrii1:nto; Ht1'1 i.:ujeitat1 

.·ampla 1li$CU~ii.o, tão ampla <;U<' ain•'a que a 
Cama1'11 th·e~í:e diTidido n matf'ria ·em duns 
partes; ou rliYitlldo 1·st:1 ma1cria. 1ipprovnn<'o 
urna e · emp·at:incJo a. outni.. · :i d1>cus..<ão ,-er
s:i.ri:1. sobre toda :1. nrn.t1>ri11 que h1•UVe>~e sic!o 
empatada. Por conS<·guintc. Liiv me prEcc 
:ibsolut:imente qne \'. Ex. ti•1.»~e r : ziio. 
Acho que com aqnelln ju~tiça <tUl' o c111~·
etariza. e pam a qual j á npp<:Jlei · umn ,·ez. 

· sendo plenamente :•i.1endid\> J-Ol' V · Ei: .• 
n~o duvidará attender ;i r ec:lomui;ao que .or« 
faço, decl:n:mdo o requeri.tneJJto r,o>amente 
em d isct:i;são. 

.. Requeiro que a C:ur.:ira. EC con~titu:i. em 
commis~ão :?era.!. na tC.rm:i. <1011 ar1s. 33 e 34 
do He:z-imr>nto. para ouvir (l P0<'rr ExecutiT<> 
>obre a· ::;itua~:lo cm <1U(! ~<! ncbnm ~:i for~as 
E-l:}X'dicion:1ri:1s cm Can111loi:. fata•'o d:\· l!a
h ia. 1~ H1b!-(' ris }'lt<>vidrnci:~" que <' GU'\:Ct'tlO 
<'t.:ln~idc-ru. cJlk:\:c.:< 1 :i.rn. i:1•:!J'cc:u- :t re,•oJra QU<! 
a;:i~ :-..:111llC'lle F:~1:1do. A '.\h•;;\ da Cmnnrn tlc:\ 

lll'U!I laid:L da. (1J11\iil:i.1• o ~"r. ~lhtis:.ro t.l:i 
Gucrr:i. a con• ;-ian cl·r á rl.!uuíti.v da .:vm1111:»rto 
j,.'f.•r:11,,, 

F.~tíi clnro ~ f,l'11 -i11:intcmc•ut.> detr-rininft1!0 
o rim d:• c<Jmmb~o ;:1·ral: IJU,·ir o Go\·trno 
par·1 um ~(:ttv e de tem• hm•]v tlw que c~tú. ~~· 
~ifk:u!n no r<-<Jul'rir:.onto. .. . · 

A ~efUlll;~ 1mrtc e n ! Ceuinte: · 

•A ~r~a d:i C;m-8:& lk:i. incutt1bi1 f~ Je C'On· 
viJar o Sr. li ini~trv cl:t (i unrn . a compart'(er 
á rt•tiilião da ccroni;s,iio gt-ral .» · 

Vê-se QUe a l\.le~a diYidiu prrfcilam<>ntc o 
requi;rimento. ~a rmm!'Ílll J'3.tlE' ('~tâ deter
miDildo o fün <ln c:"mmisdio E?ernl-ouvir o 
Governv sobre> um ccno r tlelt'rmina•'o fim . 
A olldi111ci:1 do Governo. st· p1)1Je faz1' r JlOr 
c•u r<'~ meios que uíio ~dom c•·-m a presença. 
dotMn1i;tro ela Gul'r!'8 . 1A1oiqfo-<.) 

A SC?! ll•;~n parte e a Qllf.' detC!'JlliDa. que 
que fMO. prci:enç~ é inilis:pen.~:1xcl. 

Veem o:o nobr<>s D<:pur:idos que. upprovacfo. 
:\ primeirn. p;;rte e .rrj~ita.dn ;i srgunda. o 
re1JuE-r1mi>nto nüo fica incoru-pleto ou wuU- · 
lado, n~o fica. prt>judic:ido. · 

O .S:r. Seabra (pela ordem):..:.. Vou fazei· Por interpretar as~im. !c·i que a !llcs:i. su-
algUIXl(!S o~er ... ações .wbre o prorrdill!emo da jei1ou o r fQUf.'I'imen1oa vot:ição e o sujeit:mi .. . 

.. Me~a . ... rece'bendo o r eque1·imento do Sr.· F.ran- ~u.Jvo . deliher:•<;iio em cont:a:rio. (.4.poiurlo.•.) 
cisco Glicerio, $Obre .a divisão. para. !'el' vo- · O Sr. Ccelho Cmtra, antes ao S1'. Sea.br-.1, 
fada .. da indic<i.~ão, que pl'opoz i Camam, Ievantou urna questão rle ord<:m. que parece 
como muito urgente. mas que S. Ex. mesmo, níiCl ter · fund~mento em face da dispo~iciio 
·no .fim· de trez~ dias · de disctJssão.· áinda · não clara. do art. !6l ·do Regimento, que S . Ex.· · 

. acl1av:i. haswnte cJar:1 .e comprehend ida. .. Jeu · . . · . . . . . · · . . .. 
-0 requerimento, peaindo à, divhão da DHl· · . . O art.l6l diz que; cbaveudo empate n:isvo..: 

teria parii:ter ·_.-otada separacjamente, foi de t a('êes, ncarà a materia. arUada para se.dis· 
enco~tl'I) ao ~egiment(), .Da opinião .do or:iqor, .cutir novamente no Aia immediato. .. · 

··:. e portanto, não ·aevia ser acceito ._pela. !víesa. : . l\Jas .. :i, ma teria;. cujo. votn.i;lio · hontem- -cm" 
· .· O orado1· não consPgue vei· dua.5 partes· cl is· Pàtou~ não · JOi a p1•incipal. mas umO: questão 

· . tinctas na indicaçiio do nobr e Dei:u tado -por t!e ordem refativa ô, .votoção . (.Apoiados.) · . 
. s. ·paulo;·:,0 assumpto de: que trata . é" u nico, Si a roii.terii.êo requer.!ménto }1ouTe.~se si<lo 
não p_odc ·se;- divididp. · · ·: . ·. · : -. empatar.a. · eslà. claro .)JUe :i.·discus~iio >e.ri:>. 

!);ão imporm, pm•êm, que ·o · requerimento ai.,wta nova mente hoje;· m:1.s-. tr;i.tando-se· de 
de d·i·vhãoten ba sido :i.cceito.lD ão ·gr:i.do· a ·d i.•· 9:ugstão .. d E' modo. d <•:·yc;tar. Que· por sua :na tu~
'po.sic;io àb _art. • 34.-do· Regimcnto,qué elle éõn' reza niio·tem discu~ão; só tinlia: .a. Mesa de 

. . .. .. . . " . ,. . . . - . . . . . . ( . 

... -· 
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... SESsXO :EM-31 ' DE ' JULHO DE : 1897 . :- , ·- . -· . 

O Sr. . Mnt.t:" . ~f'.n<'h:uJo (pe/.:1 
1mlc111) ...- $r. ·Prc:;idcntc. · permitt..i. V. Ex. 
\lm:l per.runt:l: se re:rul:i. pira o C:l.'!O o :i.r
ti~ro c1t;do por. V. Ex.. Jc,·a :1.!lrir-i;o dis· 
cui:>iio sobro :i. m:i.t cria ou. niio '! 

O Sr. 1'>rc1ddente - A qucsti'iojó. 
tol clt'Cldld:i., mas cm attêU\'llO ao nobre DcpU· 
W.o vou hOVlUiieDto o:qlQl•ll • . 
. ~ãn se ten•lo dndo o:npnte de vo~ão «lll 
Jtultel'in. principal, o sim 1J0b~ um:i questdo 
do ordem. que por sua. nntureza não tt\vo cfü•. 
clliSiio. não se piidc :i.brir discu~sáo sohrc clfn. 

O S1t. :llA.TT<\ ~f.\cn.\UO - Fiz_4 _ i)cr;.:u:1~ 
Y. Ex. porque dl!Scj:i:v:i. oxpliC<lr o. rucu voto. 

ósit·. Pn&SmE:-:n:-V. Ex. innndn.rà pou. 
oscript.o n. su:>. dccln.r:u;iio de vr,t0. 

O ~r. Pi·e~iden~e-OSr. Bciisario 
. do Souzo. requereu que ::.:rja. feita 1101uinat
.. mente a votaç.10 •'o requerimeuto. em que o 

Sr. Glircrio pl'opue que a. votaçilo do seu 
requeriml'nto, para que :i. Camar:i. se con
i;titua. em commi~ão geral, seja feita. cm duas 
partes. 

Os scnllores que entenderem que a votaç;io 
do requerimento deve fazer-se em duas 
partes re:;poncleriio sim ; cs senhores que 
.entenderem de modo diverso dirão nao. 

·· .:· · 
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;'·.<~~~~~e;· ~~; .. i-:::·z} 0;. ·;::,:.~.-e:~, , -~ :A~~~~~~ ;.D.~ _cAMARi :· -. - · · 
;.~:: :'~.' . ·- . -- · . . 

:J· :.4'0Sr~ ,~e1~zede.Úo. Corr'&~. (pela q~iie1·e~ - com :i. · v~taçãó ft~mar doul~lna.. 
·;:.· .ordem)-Sr.' ~residente. ~edLa·:patavra p:?.r:i. Escla.reç:tm; pois,~ a. questi.o. · ( H~ Olrtró: 
--· orientar ·convenientemente .o. meu voto :i. apat-ies .). . · __ 
· . respeito · do: nssuinpto ... e ao: meí;mo temoo :• 
· encaminhar.a. YOtação •.. · .. ·· · · : .O l§r FranciNco Glice:rio (para 

O Sa.· pfUi~lilE~ri:-Encamính3.r a. votc.çã.o, enc1.1min!1at a e~tCJç•7o) •!iz que ·o seu requc
.. sim.; orient:i.l' :t· Ca.mar~· subre o assu.tnpto, rimcnto. si não fosse con~tltüc1ot1~.l. uão 

não e 'OGO&Siio ópportuna.. . - .. , • · teria. $ido :.\CCêltO p!!b\ Me:;a. N:ío ê oppol'iç:i.o 
o sn. SEr.ztoBLLO CoRnt.\-EU •l~jo ~-:i.ber. que <'.st:'t fazendo; 1~stá com os ~eu~ :lroi:.r•'S 
~ d l - li · 1 · 1 "·::oc;:otanrlo o ultimi> recurso pnm ~alvn.r um:\ 

con.orme ns <jc a.r:içoes t>mis pe 0 11 u~tl'c prrir.1)f.LtiYa que lbe$cilbc. O oow!.w procura 
-leade;· d:a. maioria, si n. rcjl'ição úo. requeri- 0 r":tirn~n d:i. i!rscus:;ã.ó. ouc :i. m:iiori:i. avitn. 
mcntotlo nobro• De1•Ut1ulo. lcarfcr<IOl.opposi•:ão, :i. todo tl•u.nro.· • 
import.i em int~rpret.ar-:<e . a. qu~t:.io consti- 0 orador qtlf!r ritnrm:\r. que 0 .seu l'.E'quc· 
tucíoial q·ue envoh·c u rcq11crl:nciito. ria1cnt11. si ros...~ ill<-'Ollstituc1umtl. n:lo poilia 
O~a. R1-:us"1110 m: Sol'z.\;....Niiob:iqne~tüo :;er ~ito pch McS!t, t101n i<u;cito a. dis· 

... con~tltucionl1l. nb;o!ut.amenie. CU:>.'4:'iu, nem. por ültimo. ~r ·;ot."\.flo. ,\~~i:n. 
o Sn. s~:1:7.1tl'>Et!/I Ô'lltlt~" - Pi>rdOC?·mO re,:i~tt:\ que o~ tro.mi~ 11or QlU' p:u.i~on o~\\ 

V. r::x. : :i. que:«tão <'Ouatituclonal ,~ rundit· rcq11l'rhnt•11:v implic:un ""' nro:\ d~lt.::..<:.:Lu 
montAI <' f<li tM\t.!dA. à. rli~11i;~ri.0 tl'M'l~iln. •ln Canmra 1l·is 1>1.put:i•~ de •1l1t• ó •:on· 
n~t.'\ C1nt:i1'3.. (,\1llli11•l01e11t0td!tl1,\ ~Htucilln:il o ik•U palitlõ 11<' t>(ll' cb:un:v•o :i. 

O nobre t(·t11J,.,. tl:t. m:.lo:in. q11~n ·10l!i~nriu , 1!:tr (':11l!c:nçill.'s o ~r. )!iul~trtl •fa. Gucr!'4. 
o ~ncrimanto do nc.brc D1•put:1do pvr Sã1• 1.1,,oir11/.1;u,) 
Paulo. tntou 1!0 :wumpto deb:lixo Jo ponto 

. de ''lt<~ ~l'littitucionaJ la1.oimf1;,•}. iLI't'tllC!Ol,õU <> :olr. :UraÚt• :Hn~bndo (tele · o,... 
u su:i:i .dU'l'f1l3..~ e npprelle~~; m:ils :ind:t. tlem e lil"'ª c.1cnminht1r a wtnç•To) - Sr. Pl;'(l~ 

. 1.eiUu. o .. auxilio .ia Jl ;u~rc ~rutndo por tt!d<\:it.e: direi npi'n:\.>( d1:ns p ·Il\\~s. 'Quero 
Ser;rip4'1.qu~ é :\ :->.1:1peito ·le <Urcit,1 u.martc:mo li-snbrar :1. \". l-:x. a {1 C:im:tl':). q111• 4111. •:i·~o so 
Yel'l•:i.dt>ll'O 'loutCJr :. lX!dÍ'.l quo Vil'~~º •llscut:r introdlll.in no R:~;im"nt<i l:'Stn ;,1,.i:i. 1fo ~m· · 
o n.:~umpto (1 -:\~<ci úemu11:c:t~.1r:i. l:-im:im·~oe m:;:!iiO ;.:eml. ~i uáo m~ Calll:~ :1. rnemorin, jit 
o l'equerimento do nobr. Depubdo ;:>vr ~o loi com :i. ic.Ici:i. •!e ch11m:r.rmll>!- o :\li?11i;tr·" 1lo 
Pauto m ineonstituclonal. "este terreno.~ Extt-ri(•r deeot:io p:ll':I. •lar cxplic;;.ç&-s :í. Ca· 

· opi:osíção di~ut1u. comha.tendo a. Joutriu:t ~ murn, e:r: re::ic:io no tr.tt.'l,!<> •la!< ~fü·~cs; 
·a · a.!·gumcuto.~·;"ío que foi fvrmul;ida nesta Po!'t!lnto, j:i. ~o 1>Xc1•utou e~>e :rrti;.:o do Re:ri· 
Ca.m:i.ra, mcn to ; a votaç;i.o quu vu.e -oor log1u·. segundo 
. P·:tr conseguintl} per~urito no nobre leader pen$o; nfü.1 implica. de modo nl.:um solu<;iio 

da. maiorh si a. 'Ç°üt··.;ii.•J do rcqaerim.:nto. no no terreno const1t11cion:ll e de outro modo 
·caso de re.:c:ção por purte de s. Ex. e !leUS eu vota.ria cnotra . 

·amigos. impo1·ta em interpr••t:lr,;ii.o Jad:i. ao ?olns. Sr. Pre;id<>nt·J, e p:-ctenóo dizer mais 
texto con>tituciona.1 (ha apal'tc.i\ ou si S. E:'t:. duas palan':is apena~, si nn proprio systemil 

.. vae cumprir o que prometteu :'t Cam:ira., isto parfowenta.r, em que o !\Iiniscro era. obriga .. lo 
· ê, proi:or um requerimento. no scntid.1 <le 11o virá barra. 1!a. C.•mar:i. rei;:ponder :i. i11tarpcl
pedir ã Commi;;são tle Le;islação e JU$tiça 13.Çlics, ao ;\liniSL!'O era licito declarar à. Mesa 
que se pronuncie a. respeito do assumpto. da. Ca.m:i.1·.i. que julga\·a incon\'\lnit:iite a. re· 
• E' o que desejo pedir ao illustre !~ad.:;· da sposw. de t:l! ou ia.l .tnte1·pe!l:i.;:1v, c~•nsi-
ma.ioriu. · dero que no regímen actu;~l deve da.r·se a 

· foYtió)•:. a. mei::ma. :·a2ão; (~lpoiado.) ·· .. 
O Sr. B~lis31•io de :Souz3. °<pela Assim pois. si o Miniswo d:i. Guerra não 

onlcm)- Sr. Presidente • . o_ requerimento •lo j ulga. conve:1ie:1te a sua. pre~coça aqui. voto 
. honrado leader tia opp~1ç;:o pede que a Ca- coutni. o reque:·ime11to. sem que .do meu.voto 
. :llla.r:~ s: reuna!!~ Commm:i.o Gel·al ·e qne a se po~sa inferir que· nego á Camara o direito 
~~la assista o M_1mstro da .Guerra- A Ca~tn·a. ·

1 
de eonstituk-~e em commfasií.o geral. (Jfuito 

Ja se pronunciou com lar1rucza de au1mo. /J~m.) · 
. ~e~do, eno;eta.i;ito, cada um salvar a .sua 0 SR 1-1~-"u 'l\•'\.Cl.J no_ L"mbr. ou mul t'o 

opm1ao constituc1onaL . . . · m · • u 
1

"' ..i. " . _ " 
. O. nobre De:potado que não quer sàcrificâr a bem· 

. ·. sua;:po'leri..i usti:fica.l~a. - opportuna.meate. . Posto á '\"Otós· é a.pp~ovado o requerimento 
.:.; · -E para não perder a. occo.sião. cte estar na do Sr. BellsaJ·io dê Souz,1, pa.J.',!l: que .a votação 
. ,,:tribuna.,. peço ta.mb~m .que seja.: nominal esta. i>eja nominal. · . · · ·. . . . 

votaç.'i.o ; . ProcedenJO'Se â v~ta·;io nomi:i:tl . respon-
.,, --0. SR •. SE.R.7.EDELLÕ.Cóll.P..EA-Ha. ·Deputados dem, n<lo, istii é,niio o:.pp1:0\·am o req_uerimcoto 
· ·. ~a maioria q~e_ votar~q ··cçimn05Co.:s1 . acaso do Sr . J:?rancisco·Glicerio, os:Srs . .. Pedl.·o Cher• 

. <' .. 
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mont: : Augu~to Montenegro; Carlos de No
i.-nes, Ui-bano S:>.ntos. Luiz f10 1il.in~ue~; Rodri· 

· · gues Fe!'.rlamti:.•; Guedelh:t _Monl'fo, E !_uar:Jo 
· ·. rle Berr&do. Anhio·<le Abreu.· Eli:i.s Martins. 

Trindo.dc. Sll~:i. M:.riz. Et'nl"l' ~O Coutinho, 
Tcix!!ira. <fo Si .. Joitv Viui::-:i., f'crdra: do L~'l': L , 
M;tlaq uí;1~ ·uou(.':ü "'cs, C1wucliu <!u. Fonse~. 
Jnlio de !>folto •. \í i:;u1•I P<!rmtmbuco. Jnvencio 
de •.g11i;1r ... \n;:rto ~·:to. ,'\r:i,;rjv'Goo~ . l'.lcmi
uinno Br:u:il. Olyin1;l!1 tlu Ca:npo<. r'elt~l>C•lto 
Ft-eirl'. Rod:'i;!U!!S Do::-i:i. NE'i \':I.. J:•y:ni> 
Yitlas- Soa~. ,&::, ~·rn. C.•$tl'(• Jtcl.11~!!11, :'ll1ltou. 
-.'fo.•ita, Fr:wck : . ::i1l ·Jr\\. ;\rii<ti· l'-'S •fo QuciNr.. 
::'.f3.11°.d C:H .:1n•1. Eu:.:;~ai11 Tour1:1hn. Pau1:i 
(;uimo.1·:ic~. \'Ni.;11·.~ 1!c Alii'r.í:. ,\ m11hiln;ih1v. 
.\•fa!r1. •rw 1iu: ina:'âl•i<. R• ... lri:mrs l.m111. E•lu· 
::.:-..!o Jt:iruo.~. Par.1!1i1c.s ~for:t1•:1<'!:'rO. M!\f'l'r) 
lin() :-lvll •':i.,lhHtnu 1 ... 1'.•lu. l';almlro J<IU•Ol", 
Hcrrll1a .i~· S•\, Jli:ll..,u•io de :'11~1z :1, l '•·n~mL ,, ... 
.s. .. :11. Qs~ J.'''"'l~ l'<1r-t<•lln. ~il\•:1 1::L~t.ff•. -~::' .. !&· 
tinho \'l•!:\I, J::h> S:i11to•. U.i.1clú ·i11uu · d· 
l'GUT.".. lia 1'!'11~ Fn.1tr1J .Junior. :>:wliw• •!1• 
SuU7.ll Junic>l', (~ .• a~'I! ·I~ !.l~m. \ J;·•y ri ak. •';~! .. 
g1!l'a~. ,\lendc.~ l>irn .. •:ttd • . k•'•o l.11 ·~. ,· ·1tr .,~tlh" 
2"%u11 1.;'i,t1, Vaz do ~11.'llo. U.!1•r•n"') Al\'in1. A1t• 
t t•.ró llot••lho. ••r 1: 1•:~-C(1 \"..j;:11 • . \ Ur"''º t>i111u . 
Liun,,u:jil~r- · G1)·!o:"H~.1-. .. . \.tt~ u='=·~' t.'ic1nc~1ti!Jo. 
T1•1!<1.• <l~· ;\!1•1 :1'~·~~. ;\J:Lt::l :\l•L.!ha:!:>. :'\'1t1t,..r:t 
.1:rnio ~. .\t'iitfü'. Türr""· '! ·~• "<'! Fu:~·~füb. 
1.in,folp!w 1~:ier.:i.1w. Ofo~:irio '.\hei.•!. LiLm.11'· 
tine, Al\'fi:'f•S Hu!ii;·,o. :J •min:,.cu•·s •li' C.1 -iro .• 
t;u~mrn (; ,JtfO~'. C•h~.1. .lu.ui-•r. A<!"lpf10Gox!o. 

-F<':-n:intlo l'ic~tc::. C.°'.,!!'1Lr:a tJ .. 1"~1:,• L<. P~'.l· 
li no c'nr!o.;;, t:rb:mo .1 ._. Gou-.· .. i:i . Hc:· ·•1·:11: 
g ildo 1!~ '.\Iorn1\.<, L t:i.Z A'1ol;Lu. C.~1·:ic1:L•l" .e 
l\tello Rc:.:o {!li 1 .. _ ~· . •• 

Re.;pon1ler:i si ··•· .;;: ~r~. ~1!•:1):- ;o ·'t"'Y• 
Cn.rlos ~far·c•!ltiw•. A!b!lquerqti.~ ~crej<i. Ar:io 
1·im l~'i~uúit .. J., Theotnnio 1i•' i :1'! ;.1). :--c~·;.c-r!t~!lo 
Cor·rua: )btt:J. B;~cet:ar. lfon r iqutl V:tl!;).•h 

· ro.~. Po<lro l-'.or;rc-s. Thum:i.z ,\cc:rili. B~7.erril 
Fontene!lf'. llilet;m~o Lima. Joã.•1 Lope;, F!':~n· 
cisco s :·t. :.J:i.rinho do "n•!r:1tle. F~:~de 1· ic11 R!Jt'· 
ges . Aug.u,to ~1"·ero . T•t\·:u·e~ de L~T:t.. Fr;tn · 
cisco G11r~el. .l(k:e l"'ere;rrmr:>. C1i2ltio Lisbo:1. 
~ipp(.Jlc.cio Zenaydes. A.!fo;;~o Cost;1, Coelho 
c;ntril • Bad :osa Lima. '.lfort,ins j:iuior. 
Moreira Alve;, .Joio ;10 S1quf•ira. A•· 
thur Peix oto. Rocha Ca vn.lc:rnti. Lcoví
gildo Fil:;uei:'!IS, . Torquato '.lforoir~. Jose 
Murtinbo. X.a.vier d"n. SH•eira , Oscar Go11oy; 
frineu \Iach:i.do, Alcindo -Gua.nu.b:u·a. Timo· 
·t ho1.1 d11 c:oin.u, Au::asto de· Yasconcellos. Ra.uI 
Barroso, Felippe Ca.r1!o:so. é:rico Coelho, Nil" 

. Peçanha. Leonel Loreti. C::.mpolina.. Alme1da. 
·Gomes ; Lu iz :.Defai, Oct11 \·fano de Brito. Al
vará aotéllw. Leo nel Filho; Fe1-reira Pires. 
Rodolpho Abreu. C11pe;·tino de :'iqneira, Thev-

. ton io de Magr.lbiies. Edua,.do PimenteL Ro
·dolpho Pa.ixiio. "Padua. Rezeadt, G~leíio Car
vã.lhal: Luiz. Flacq uer. Casemiro da Rocha, 
LU:ca:il de_Bari'os, Edm UD:do da Fonse~a, Fra.n'. 

cisco .. Glicerio; Rôdolpho - Miranda, <o via.lo:,· 
.~brance.;; Alves de Castro . ."Xavier · do"." Valle-,' ·: 
/l.lenc:ir Guima."l"iPS. B.razilio da Luz. L&me- , · 
nlla Lind, La.:iró Mulle:,; Paul:\ Ramos. Fiii:n·· ~ ··. 
cisco Tolentino, Pedro F'erreira. P lirlk) ·ca- ' 
. .,ia<l'l. ~iartm;; Co~tn., Guillo:i, ~larçal E>CO· 
bar •.. P..is,iolonio i!a Cunha., Appar1cio :Yla- · • 

·ricnse. Fmncii;co Alcncasr.ro. Rh·ada.via. Cor· · 
1•eh. Pi;ito ela !tocha. Vcsp:izfar.o de Albu.:. 
q116r11u11, l?y Cre~po, C:i.mpos Ci:rticr, Cu.s· 
sia.no do :\:is;::imento e At.e\·cdo Sodrü (88). 

-O Sr. Pr<.• .. ident~-0 N!rp1eri 111ento 
ro\ rl'jeii.ulo 1>0r VI \'Oto~ cm:mt. &I. 

O ~1·, •"'-m1>l\1loi)h.:o (1icla ordem) 
I~ a 'il'.:uint' d1:dur.i~i'iu º" \'O:.O, que ,.M 
mt.n•l .. r b. Men; 

.. i1(,d :.,l'i• 1t•1c o IUl'll ,.,,t,, c.111t?'ll o Mq111?ri
inc!!t_:l 1!v u<Jl!"<' 01•p11t·"''" pi1r ~. Paul1>, o 
~!'. J.'m:1doit.'O Gllti.'r.t>. uiío i1iirnlfiea " rooo
nh;-c1m•:11t•1 •le i1111L h1t'Q11stlt11.:1ui11llitlrulP., m11s 
o J11. ~un 1nooavc11 lm1<:i;\, tentlo · QID vitta. eeu 
,,!J_it't!to o a~ circ•1m!l't.'mchl~ •to morn .. nti1. . . 

Sal:t. da., ~··>i.'S. 31 tlojulho de ·189;.-:·, __ 
_-t mµ/, i!op•,;,,.-. . . 

() f!lô~. l:'rc.,..,fueat~ dcchl.r:i. qu!} nã.o 
p.:">t .. :i !1•o i t1.l" a d~hra.ç;i:ldll \'1)V• do ~r~ Am
p \i:lo :>h io P"l" ser oontr;\ria. ~<) R~;tí raento. 

E' n11n11nci:1..l:i ' ' conli nu11ç:io da. discu~'io 
unic·• t1 .. i>'•r··cer n. :.;~A . •le 189:, sobre a 
c:n••nti:L Oíl'llr•.·citltl ll;l 2• di íCUS~i•) tio projectO 
11. 32 • • 1 ... ~tr> ª'mo. 11u•• fix.a :1s fvl'CUS de terra 
par.i o 11:tercicb de 1 h'tll:I . 

:\ín;:-lle:ll pedindo a p:i,l:J"Ç"ra. e encerrada a. 
cli~cu~;;tv e mlíad:i. a voe.ação. 

E' :rnnu:i;:1:i•la. :i. •li$Cll~l1-iiO unír.i. <to pare· 
cer n. "29 A. ·dc 1897. "oi.ire as emendas ntre· 
recl!b1.-.; ri • 2" • li:o;cu~·~·' de> projrcw n. 29. do 
cnrren to nt1n'l. Q11' • tl:ta a •iespo:r.:i. do :'IIinís· 
rori•\ <l:i.s Rel:iç,icH Exteriot'es para o exerci
do tle l:>!)il. com \'llt.o em sep:1.:-a.do do Sr. 
U rlJ.i.no Santo:;:. 

O S1·. Pi-c~ident.e - Tem a. pala.-
1'1'•.i o Sr. Ferreira Pires. 

o Sl-. Fe1·:rcira. Pire,.,.;_Sr. Presi- · 
.Je1ue. traz,me á tribuna. 11nlca. e exclusiva.- : 
rnent.i·o cumprimento de um cle-.,-er bem· pe
no;o. a.o ·qua.I , eniremnto,11H.o po.sso esqoiva.r
me. porque trata-se precisamente :.de .um 
•ie"<"er de consc:!encill . . _ . . .. ' •·· 

·ven110 dn1· conto. dos motivos que me·· levam ·_;·· 
.a. votar contra a_ emenda ·_suppI'es_s,h·a_ dc:i: .\ 
r.Ollas ;is ~espeza.s co10 a leg-.içao Junto o.·Sa.nta : :·. 
Sé. · . · · · · -. . . - ~ - · :e " ": 
· Conheço parfeitamente que bem :l'ta.co, bem -

·medioi:r'l .interesse . ·poõ.erá._ ·poi·ventul'.a.: a.· Ça. ~-. . . .. . ·. ss . : 
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mara ter em conhecer os motivos que levam 
o mais obscuro de se11s membros (não apoia
dos) a pensar deste ou daquelle modo e votar 
sim ou não, em determinado ass11mpto;entre
tanto, é tão grande o apreço em que t enho a 
opinião r!os meus honrados collegas,signatarios 
da emenda snppressiva; é tão cordial, tão sin
cera a homenagem que presto ao caracter, á 
illustração, ao talento de SS.EEx.que a minha 

· d1vergencia neste ponto de dogma constitu
cional afigura-se-me um acto de ousaília pouco 
justificada (não apoiados), parece mesmo uma 
desobediencia formal á injuncção imperiosa 
da autoridade legitima, que SS. EEx.exercem 
sobre o meu espirita, SS. EEx. em quem eu 
tenllo tido até hoje a ventura d-e contar os 
meus melhores mentores em todas as questões 
de doutrina. e de facto de certa imno1·tancia, 
que se teem agita.do nesta c·a.mara." 

A minha exposição de motivos é simples· 
mente dieta.na pelo desejo que nutro de pre
star uma prova do meu respeito á opinião de 
SS. EEx. e ao mesmo tempo de dar arrhas 
da minha boa fé, boa fé que deseja ser es
clarecida para corrigir talvez um erro em 
que laboro. 

Entretanto, Sr. Presidente, GS objecções 
apresentadas por SS. EEx. contra a legação 
junto á Santa Sé, objecções de inconstitucio
nalidade e de inutilidade, são de tamanha re
levancia, calaram tão profundamente em 
meu espírito, que, collocado na posição de
veras embaraçosa de ser increpado pela 
minha propria. consciencia de falta de cora
gem, vindo aqui votar siltmciosamente contra 
a s11ppressão da legação junto á Santa Sé, ou 
de parecer importuno e talvez prnsumpçoso 
(não apoiados), vindo explicar os motivos do 
meu voto, preferi a. segunda alternativa 
e, confiado, entrego-me á magnanimidade da 
Camara. 

Diz-se que a expiação de uma culpa co
meça. já pela confissão expontanea.; valha-me 
ao menos a confissão franca.que faço, um titulo 
ainda que fraco para a benevolencia da CR
mara e para a toleranc1a dos meus illustres 
collega.s, signatarios da emenda suppressiva 
da legação junto á Santa Sé. E si não fôra, 
Sr. Presidente, o rigor do Regimento, que de
fine a natureza, que restr·inge os limites das 
\lxplica.ções pessoaes e rlas declarações de 
voto, certamente eu não me veria hoje na 
contingencia que deploro. de vir roubar a.1-
guns momentos 11a preciosa a.ttenção da Ga
mara. dos Deputados (não apoiados), mo
mentos 4ue poderiam ser aproveitados muito 
utilmente por qualquer dos meus honrados 
collega.s. 

Sr. Presidente, não venho discuf.ir o pa
recer sobre as emendas oíferecidas ao Orça
mento do Exterior e isto por dous motivos, 
que me parecem de grande relevancia.: em 

·----·--------
primeiro lagar. os meus conhecimentos sobre 
os assumptos desse orçamento são, na reali
dade, negativos, mas ainda mesmo que pu
desse discutir esse orçamento, muito sensata.
mente, parece-me, não o faria, depois da 
discussão brilhante que aqui se abriu sobre 
o projecto primitivo, discussão que ft>liz
mente veiu quebrar por algum tempo a mo
notonia desoladora das nossas sessões es
tereis, discussão que honra o parlamento 
bra.7ileiro, assim como, supponho, honraria 
o parlamento de qualquer paiz. 
. Apeza.r dos motivos que perturbaram a 
economia interna. da Ca.mara dos Deputados, 
ella parece que assistiu a esta discussão em ' 
um verdadeiro deslumbramento, e si V. Ex., 
Sr. Presidente, me desculpa. a vulgaridade da 
imagem,direi que assistimos aqui a um desses 
torneios da idade mádia, em que a gra,ça e a 
força disputavam os a.pplausos e a palma, 
tal foi o vigor da argumentação de parte a 
parte, taes foram a elegancia. e a correcção 
dos conten<lores. 

A Cama1·a ouviu, como que em deslum
bramento e por duas vezes, a palavra culta, 
ardente, imaginosa., a argumentação acerada 
do nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, 
cujo nome peço licença para declinar-o 
Sr. Erico Coeiho ; a Camara. teve a revelação 
do ta.lento ma.sculo, da illustração, da elo
quencia do digno Deputado pelo Maranhão; 
a Camara ouviu esse modelo de sobriedàde, 
de correcção parlamentar, que foi o discurso 
do digno relator deste orçamento; a Camara 
ouviu, emfim, essa oração, que certa.mente 
será uma das paginas mais brilhantes dos 
Annaes deste anuo-a oração do digno Depu
tado pela Capital Federal, o Sr. Alcindo 
Guanabara, que se destaca (peço permissão 
aos nobres Deputados para dizei-o), que se 
destaca, como um modelo de expontaneidade, 
como um primor de estylo, de anatomia fina, 
de analyse conscienciosa e severa. 

O SR. ERrco CoEmo-Apoiado; um g1•ande 
talento ao serviço da Republica. 

o SR. FERREIRA PIRES-Sr. Presidente, a 
argumentação dos dignos propugnadores da 
emenda suppressi va da legação junto á Santa 
Sé póde se resumir, si eu bem a compre
hendi, no seguinte syllogismo. 

Em virtude da occupação rle Roma pelas 
tropas italianas ; em virtude da perda do 
poder temporal, o Papa não póde ma.is ser 
considerado como soberano; por consequencia., 
não teem razão de ser as relações interna
cion!ies do Brazil com a Santa Sé ; o Papa 
não representa, para nós, mais do que o 
chefe de uma Igreja. 

Ora, pela disposição taxa.tiva da nossa Con
stituição, não podemos ter relações de ordem 
alguma com o chefe de uma Igreja qualquer. 
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Este, me parece, é o argumento de SS. EEx.; 
e sinto discordar inteiramente dos nobres 
Deputados. 

Por mais que eu procure · aguçar o meu 
entendimento, não encontro nem na lettra, 
e talvez nem no espírito ela Constituiçã.o, mo
tivos contrarias á manutenção da legação 
junto á Santa Sé. . 

Dizem os praxistas que, na interpretação 
de qualquer instrumento •. a regra funda
mental deve ser a interpretação, a exegese, 
das palavras e da intenção das partes. · 

Parece-me que a Constituição é um instru
mento, como outro qualquer, isto é, que re
presenta um pacto do povo, pacto celebrado 
pelo seu representante directo-o legislador 
constituinte-com os poderes estabelecidos na 
propria Constituição. 

Mas, dizem ainda os praxistas, que deve-se 
tomar as palavras no seu sentido natural, 
obvio, sem apuros grammaticaes de ordem 
alguma, salvo quando essas palavras podem 
trazer a convicção ou a suspeita de que ex
cedam talvez ou fiquem áquem do sentido 
commum, cuja funcção ellas devem preen
cher na oração. 

Diz o§ 7° do art. 72 da Constituição: 

« § 7. 0 Nenhum culto ou igreja gozará de 
subvenção official, nem tera relações de de
pendencia ou allia.nça com o Governo da 
União, ou o dos Estados.» 

Este paragrapho não é mais do que a re
producção-por outras palavras-do § 2° do 
art. li, que dispõe: 

«E' vedado aos Estados, como á União: 
§ 2. 0 Estabelecer, subvencionar,· ou emba

raçar o exercício de cultos religiosos .» 

Mas, como disse, por mais que procure agu
çar o meu entendimento, não vejo na. signi
ficação litteral destas palavras um argu
mento contra a legação junto á S>mta Sé, 

A legação junto á Santa Sé evidentemente 
n,ij.o importa em uma subvenção official ; não 

qualquer de estabelecer relações mutuas de 
pacto o:ffensi vo e defensivo. 

o SR. RODOLPHO PAIXÃO-Concessões e ces
sões de parte a .parte. 

o SR. FERREIRA PIRES-Sinceramente não 
vejo em que a. disposição do texto constitu
cional do § ·1°, do art. 72, combinado com o 
§ 2° do art. li, possa servir para documen
tar o argumento contra a manutenção da le
gação junto á Santa Sé. 

O SR. ERICO COELHO - V. Ex. me declare 
para que serve uma estação diplomatica no 
Vaticano. 

o SR. FERREIRA PIRES - Espero poder de
monstrai-o dentro em pouco. 

O nobre Deputado pelo Rio de Janeiro lem
bra-me que devo entrar em outra parte do as
sumpto, isto é, a interpretação do espirita <1a 
nossa Constituição, e, na verdade, eu, com a 
boa fé que me caracteriza, sou obl'igado a 
concordar que S. Ex. póde ter razão. 

Não é difficil reconhecer que á redacção do 
nosso pacto fundamental de 24 de fevereiro 
presidio um espírito livre pensador, o mais 
desabusado que é possivel imaginar-se (não 
apoiados), um espírito inteiramente livre de 
toflos os preconceitos, de todos os ídolos theo
logicos e políticos. 

Em cada um dos períor1os em que, por assim 
dizer, engastou as theses constitucionaes, o 
legislador constituinte revela, não ha du
vida, notavel largueza de vi~tas, orientação 
segura e inflexível, mas ao mesmo tempo 
uma confiança inabalavel em si. 

Não é difficil perceber em todas as paginas, 
em todos os artigos, em todos os paragraphos 
da Constituição como que um sopro de ico
noclastia intransigente e feroz. 

Para o legislador constituinte, o sentimento 
religioso da população brasileira bem pe
quena importancia mereceu. 

Os SRS. BARBOSA LIMA, ERICO COELHO, 
PAULINO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS-Não 
apoiado. · 

mgnifica tampouco relações de dependencia O SR. FERREIRA PIRES - Reconheço que, 
bom a Santa Sé,porque a legação representa assim me exprimindo, posso ser taxado de 
relações diplomaticas. pouco respeitoso, de irreverente mesmo para 

Ora, parece-me que, em abstracto, em theo- com o legislador constituinte. Entret1mto, 
ria de direito internacional, relações diplo-1 para mim uma Constituição não c1eve ser 
maticas só se podem estabelecer entre pod. res equiparada a uma arca santa, cujo contacto 
iguaes, isto é, que tratem de igual para fulmina, ainda mesmo áquelles que a quei
igual ; não se póde, pois admittir a restricção ram amparar ná quéda. 
da dependencia de um ou de outro poder. A Constituição de 24 de fevereiro, bella 

Finalmente, a alliança tambem não se acha como é, não póde ser equiparada a es,e deus 
comprehendida neste raciocínio, porque para indiano, sem braços e sem pernas,perdidos na 
que haja alliança entre dous poderes, é ne- nefesa do mundo, a esse deus que representa 
cessaria, como os nobres Depmados sabem, a encarnação ultima de Brahrna, e perante 
que tenha havitlo anteriormente tratados, cujo carro o fanatismo religioso precipita-se 
concordatas, convenções, emfim, um meio na allucinação do martyrio voluntario. 
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A Constituição de 24 de fevereiro, que é a os phenomenos da vida social forem bastante 
mais bella do mundo, segundo se affirma, é conhecidos, para que os cidadãos dispensem o 
comtudo obra humana, tendo por consequen- legislador, como o dispensam o physico e o 
eia as virtudes e os defeitos humanos. Ella astronomo, e observem essas relações pelo 
deveria ser uma obra adaptada a um fim deter- . seu interesse pessoal e directo. » 
minado.a um povo determinat!o, mesmo a um Não se pócie dizer mais em tão pouoo.s 
clima determinado. · 

O legislador constituinte parece que, levado palavras. 
por essa segurança em si mesmo, só cuidou ~Abstenhamo-nos de construir hypotheses 
de demolir, de destruir, não se lembrando RUbjecti vas e para isto afastemos com desdem 
talvez que os escombros poderiam embargar do dominio da politica todas as entidades quaes
o passo daquelles ·que teriam de succeder- · quer que sejam e qv,aesquer que .sejam . o nome 
lhe nessa obra· de destruição e reconstru- que eUas . . tragam ou os prejuízos que expri
cção. · · · mam. Si construirmos. hypotheses objectivas 

O SR. ERICO COELHO-Não destruimos sinão não as compliquemos demasiadamente, porque 
o arco que ligava a capella ao pa~o impe- as leis da natureza são simples, etc. etc.» 

ria!. Acho que Léon Donnat traça muito bem às 
O SR. BARBOSA LIMA-Abolimos a realeza regras ao legislador. . 

com todos os seus appendices. Voltando ao legislador constítúiiite, Sr. 
0 SR. FERREIRA PIRES-O legislador con- Presidente, . como disse, parece . que elle teve 

stituinte entendeu que poàia, com um traço confiança excessiya enf seus conhecimenfos, 
de penna, conseguir aquillo que a Europa· parere que qtiiz fazer brotar uma terra,·um 
ainda não conseguiu, apezar de lutas inces- povo novo, . uma sociedade nova como que 
santas-o.estado leigo. Mas, extremamente ein um sonho .de Fausto, e relativamente aos 
confiado em si mesmo, 0 legislador consti- sentimentos religiosos da • população :ene os 
tuinte quiz ir aléin,-quiz fazer 0 estado teve em muito pequ.ena conta~ (Apartes):>sr. 
atheu . . (Não apoiados.) · Presidente, é um problema difficil adistinc-

<;ão no indivíduo do cidadão e do crente. o SR. BARBOSA LIMA-O nobre Deputado 
por Maranhão affirmou no seu discurso que O SR. BARBOSA LIMA-'- E' a distincção que 
a Constituição . reconhece a existencia de ha entre o espiritual e. o temporal. 
Deus. O SR. FERREIRA FíREs-E' artificial adis-

0 SR, FERREIRA PIRES-Ha poucos dias, tincção: e os meus .honrados collegas conqor. 
quando se discuti.a o Orçamento do .Exterior, darão coinmigo . que •existe ao menos UIII 
o digno Deputado .. por S. Paulo, o Sr. Galeão ponto de intersecção, porque o crente e o 
Carvalhal disse .que a Constituição de 24 de . cidadão cdnfundem:se 'no mesmo individuo. 
fevereiro era a mais bella conhecida, e tanto - Nós todos somos · ch.ristãos ; pensamos e 
assim .que Léon Donnat lhe havia feito os agimos como taes. 
maiores elogios. . O SR. BARBOSA LIMA-Nós todos, não. 

Ora, até onde · chegam os meus conheci-
mentos sobre 0 assumpto, em direito consti- O SR. ERICo CÓELHo-Eu sou. 
tucional, sei que Léon Donnat não é autori'. O SR. BARBOSA LIMA-Eu não so1L 
darle ; Léon Donnat é simplesmente um com- 0 SR. FERREIRA. PrnEs-E' innegavel que 0 
pifador, e francamente declaro que só sentimento christão está tão profundamente 
conheço um livro util desse escriptor - arraigado em nossos coràções, que não pq,. 
A politica experimental. d · d · ·~ 

E' J·ustamente : desse livro que vou buscar emos, am a mesmo que queiramos, arra~ 
cal-o de nós. · 

argumentos contra a apreciação do Sr. Galeão Esta é que é a verdade. . . 
Carvalhal. . Mas disse o illustre DPputado, o Sr. Galeão 

Peço licença .para ler o que diz e13se escri- Carvalhal, que deviamos tirar da -Constitui
ptor, porque elle resume perfeitamente ·em ção todas as deducções logicas contidas nas 
poucas palavras. o que eu poderia dizer em tbeses constitucionaes. 
muitas: Francamente acho que este procedimento 
~Não podemos completamente dispensar conduziria ao .impraticavel e ao absurdo, e 

as regras, mas preservemo-nos de todo o limito-me a apresentar alguns exemplos que 
:fetichismo em relação aos codígos. Demos ás submetto á consideração dos collegas capazes 
leis civis e políticas o valor que ellas na rea- de me esclarecer sobre este ponto. 
!idade teem. São hypotheses provisorias, Diz a Constituição em suas disposições 
experíencias de pesquiza ou de demonstração, geraes, § 4° do art. 80, que o exercito e a ar
formulas de espera, que não servirão para mada se comporão pelo voluntariado e na 
mais nada, quando as relações naturaes entre falta deste pelo sorteio; e no art. 86 diz que 
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todo o brazileiro é obrigado ao serviço mi- Aproveito a occasião, Sr. Presidente, desde 
litar na defesa da Patria e da Constituição, que está presente o illustre Deputa"lo pelo 
na fàrma das leis federaes. Francamente, si Estado do Rio, para t0car em um assumpto, 
formos tirar todas as deducções logicas do de que S. Ex. tem tratado brilhantemente, e 
texto constitucional, chegaremos á conclusão que serve á minha argumentação. Refiro-me 
de que o padre, desde que tenha a idade ao casamento civil. Como sabe V. Ex. a 
legal, deve trazer a mochila ás costas e a ca- Constituição diz: a Republica só reconhece 
rabina nas mãos. o casamento civil, cuja celebração será gra· 
. o SR. ERICO COELHO _ Pois não, 6 deve tuita. Parece-me que o legislador consti-

servir no jury. tuinte não tinha em vista precisamente a 
legislação em vigor, isto é, o decreto n. 181, 

O SR. FERREIRA PIRES - Lembra bem, e de 24 de janeiro de 1890, mas ha muita gente 
pergunto a V. Ex. e ao illustre Deputado que assim o entende-que elle tinha em vista 
por Pernambuco si acha justo e humano exclusivamente o citado decreto, errada· 
obrigar o sacerdote a carregar a mochila e a· mente, supponho, porque o casamento civil 
carabina~ não podia ser definido ·pelo legislador consti-

0 SR. ERico CoELHo ..... Como os bispos da tuinte. lllsta é a verdadeira doutrina. 
idade Média. Mas admittamos que o casamento civil seja 

o SR. FERREIRA PrREs-Bem, mas admitte o do decreto Campos Salles. 
que seja possível isto, segundo os nossos cos· O decreto Campos sanes estabeleceu o ca-
tumes e tradicções ~ sarnento administrativo na sua fórma-mais 

grosseira, desculpem-me o qualificativo, poro SR. BARBOSA LIMA-A Constituição prevê que 0 nosso casamento civil não é mais do que 
o caso. · · .. uma cópia do c~amPnto religioso contendo 

O SR. FERREIRA. PrnEs-0 que diz V. Ex. todas as disposições do Concilio Tridentino, 
não tem applicação ao caso. A Constituição apenas faltando este apparato-que o juiz de 
diz que todo o brazileiro é obrigado ao ser- paz traga o seu fitão, que não se usa hoje 
viço militar, na fórma das leis federaes ; mas entre nós, para substituir a sobrepeliz e a 
V. Ex., agora legislac).or ordinario, que con- estola dos celebrantes catholicos. 
tinúa a tradição do legislador constituinte, o juiz dos casamentos celebra pela nossa le
poderá abrir excepção, mas contraria á opi- gislação o casamento, ao passo que pela theo
rtião pessoal de V. Ex. ria canonica o ministro apenas solemnisa o 

O SR. BARBOSA LIMA -Não quero estabele· casamento. 
cer dialogos, quero ouvil-o com a maior 
a.ttenção, mas attenda para esta disposição. O SR. GUEDELHA MouRÃo-Dá licença. Pela 
(Lê.) theoria· canonica os contrahentes são O!! pro

prios ministros do matrimonio. A presença 
O SR. FERREIRA PIRES-Bem, V.Ex. admitte do padre é reclamada para servir de testeª excepção de all.egar o indivirluo· de que é mmiha. 

sacerdote para ·não ser soldado ; e por con-
sequencia o texto constitucional contradiz-se, O SR. FERREIRA PIRES- E' uma testemu-
porque ahi está escripto que todo o brazi- nha graduada do casamento. . 
leiro é obrigado ao . serviço militar. Eu não Debaixo do ponto de vista do direito civil, 
quero tirar esta conclusão, mas vê V. Ex. Sr. Presidente, (e eu tenho verdadeiro aca
que ha ahi margem bastante para o -legisla- nhamento em descer a estas minudencias por 
dor ordinario corrigir o absoluto da Consti- que sou profano na ma teria) não sei como 

,~ição. (Apartes.) qualificar a doutrina do decreto de 24 de 
: Sr. Presidente, o nobre Deputado pelo Es- janeiro. 
tado do Rio lembrou-se tambem dojury, mas Para mim e para os catholicos o casamento 
não conheço legislação de .Estados que obri- é um sacramento, o que nos satisfaz plena
gue ao padre a funccionar como jurado. mente; ao passo que os Srs. juristas dizem 
(Apartes.) que -0 casamento é um contracto. 

Ainda mais, Sr. Presidente, a propria Ca- Na minha igoorancia isto traz uma con-
mara instinctiva, involuntariamente presta fusão deveras inexplicavel. · 
obediencia aos chamados preconceitos religio- 0 SR. ERICO CoELHo~Está estabelecendo 
sos. Pergunto: V. Ex. para que não marca ti ·t d 
sessões para os domingos ~ Simplesmente per 01 amente a istincção; não está nada 

confuso. para que descansemos? Não é razoavel por-
que poderíamos descansar em outro qualquer O SR. FERREIRA PIRES-Eu entendo qlia 
dia, mas é apenas uma obediencia a um cos- para haver contracto legal, segundo o direito 
tume ou a uma superstição, si assim qui· civil, é necessario que haja a determinação 
zerem. (Apartes.) precisa e clara do objecto do contracto. 
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Ora, tenho eu a ingenuidade de perguntar 
a V. Ex., Sr. Presidente: no casamento qual 
é o objecto do contracto? · 

O SR. ERico COELHO- E' a união monoga
mica. 

o SR. FERREIRA PIRES- E' a pessoa hu 
mana? E' o acto physiologico da reproducção '? 

o SR. ERICO COELHO-Si me permitte, eu 
defino. E' um contracto sui generis que re
gula interesses individuaes, matrimoniaes e 
sodaes. 

o SR. FERREIRA PIRES- A minha questão 
é a determinação do objecto do contracto. 

o SR. PAULINO DE SOUZA JUNIOR- o casa
mento não é um contracto; é uma instituição 
especial. 

o SR. FERREIRA PIRES-Creio que em Orto· 
lan li que um sabio allemão encurralado pela 
logica não esteve para meias medirlas e disse 
que o objecto do contracto do casamento era 
o debitum conjugale. Naturaímente V. Ex . 
não se admirará quando souber que este 
homem escreveu a critica da razão pura. 

Foi com effeito Kant quem disse que o 
objecto do casa.mento era o debitum conjugale. 
Por consequencia poderiamos dizer que a di
gestão ou outro qualquer acto physiologico 
póde ser objecto de contracto. 

Ainda mais : é da doutrina do direito civil 
que os contractos não podem aproveitar nem 
prejudicar a terceiros, salvo casos muito es
peciaes. 

Ora, o contracto do casamento prejudica 
ou aproveita sempre a terceiros, porque nin
guem se casa para não ter filhos ; ·ao contra
rio, para tel-os. 

Por consequencia, a boa ou má conducta 
dos casados vae sempre aproveitar ou pre
judicar a terceiros, salvo o caso em que a 
faculdade reproductora está extincta. 

E' por isto que chamei a attenção do nobre 
Deputado pelo Rio de Janeiro para fazer-lhe 
uma declaração solemne: a continuar em 
vigor a doutrina do decreto de 24 de janeiro, 
S. Ex. póde contar com o meu voto em favor 
do divorcio stricto. 

O SR. ERico CoELHo-Nem era de esperar 
outracousadeV. Ex. 

o SR. FERREIRA PIRES- ... porque não 
posso conceber um contracto em que a liber
dade seja alienada ad eternum. Hypotheco 
o . meu voto ainda. que seja cont rario ao di
vorcio stricto, não por motivos de ordem re
ligiosa, mas por motivos de ordem socio
logica, visto que em these sou contrario ao 
divorcio. 

Creio, Sr. Presidente, ter procurado de
monstrar que a Constituição de 24 de feve
reiro, levada ás ultimas consequenci<1,s logicas 

traz o absúrdo, como·neste caso. Lamento sin
ceramente que o legislador constituinte não to
masse na devida conta o sentimento religioso 
da população brazileira. Todos os estadistas, 
todos os politicos. todos os legisladores são 
unanimes em reconhecer que o sentimento 
religioso é o factor principal da civilisação. 

Quid leges sine mores moribus · ~ 
Ora, Sr. Presidente.o que é propriamente

ª moral-sinão o sentimento religioso modifi
cado e aperfeiçoado pelo progresso? 

O SR. ERICO CoELHo-Admittn,outro factor. 
A religião é dogmatica, é estavel e não pro
gride . 

o SR. FERREIRA PIRES-Já que V. Ex. 
me chama para este terreno, adeantarei o 
seguinte : Quem diz sentimento religioso, 
pertencendo á raça latina,como pertencemos; 
lembra-se logo da religião christã e depois 
passa naturalmente á religião catholica. 

Ora, a religião cil.tholica - a instituição 
mais forte do passado e do presente deve 
merecer alguma consideração do legislador. 
E' certo que a religíão catholica ou a 
Igreja, como mais abreviadamente se diz, 
não tem encontrado até hoje um Tribunal 
extreme de paixões; e a proposito, me lem
bro da opinião de um publicista, hoje muito 
pouco lido, Paulo Janet, o qual, referin
do-se a Machiavel, diz justamente isto : 
Machiavel até hoje não encontrou um juiz 
desapaixonado, um tribunal que o julgasse 
segundo o seu verdadeiro valor, e apenas de 
um lado detractores, de outro amigos dubios, 
frouxos e vacillantes. Os detractores tomam 
Machiavel pelo sentido litteral de suas pala
vras e o con,demnam naturalmente, como um 
bajulador de tyrannos, os amii'OS querem ver 
em suas palavras uma ironia fina, entendem 
que Machiavel serviu-se desse meio forçado 
pelas circumstancias em que se achava, para 
lançar um sarcasmo pungente contra a ty-
rannia. · 

O mesmo dá-se, Sr. Presidente, com a 
Igreja. Sem querer estabelecer paridade aP 
gurna, está Yi!lto entre a doutrina da Igreja a· 
as doutrinas de Machiavel. Os detractores 
da Igreja vêm na Santa Sé apenas uma re
presentante do obscurantismo, como que um 
echo da idade média,dessa terrivel moribunda, 
que nem podia viver, que não podia morrer, 
segundo a phrase de Michelet, assim como 
vêm ·no padre corno que um môcho, que não 
póde fitar a luz explendida da civilização mo
derna. 

o SR. BARBOSA LIMA - Não estou com os 
que vêm isso . 

o SR. FERREIRA PIRES - Ao passo que os 
amigos da Igreja, pelo seu lado, fazem uma 
defesa tibia, frouxa e Yacillante. 
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No começo deste seculo e para o meio delle, 
homens de verdadeiro talento. verdadeiros 
pensadores, como Manzon.i.Sylvio Pellico.Gio
berti, Troya e outros acariciaram o ideal rle 
fazer a reconciliação dà Igreja com a scien
cia. 

Pois bem, Pio IX respondeu com o Syllabiis, 
fulminando anathemas contra aquelles que 
prégassem. que era possível uma reconciliação 
da Igreja com o seculo e com a sciencia. 

o SR. GUEDEIJIA. MOURÃO-E' que o seculo 
tem erros e verdailes. 

o SR. FERREIRA. PIRES-Mas. deixando este 
·ponto rle vist.a. eu entendo que é possível a 
reconciliação da Igreja com a sciencia ..• 

o SR. GUEDÉLHA MOURÃO-A ll}'re.ia nunca 
esteve divorciada da verda~eira sciencia. 

o SR. FERREIRA PIRES-Mas não é eHsa a 
cren<.'a commum, por ~isso é que exprimo 
apenas um clesejo. Mas, espero sincera.mentEI 
essa reconciliação mediante concessões .de 
parte a parte. 

O SR. GuEDELHA MoURÃo-Menos do dogma. 
o SR. FERREIRA PIRES-Bem sei que ha 

uma escola de philoso.phia mo~erna que de~
preza inteiramente 11s noções de ca.nsa e ori
gem, que assediam a toda intellil}'encii1. hu
mana· bem sei que ha uma escola philosn
phica' que, depois de fazer · uma pesq~iza 
minuciosa no domínio de cada uma das sc1en
cias; nega que pos!"a haver ém qualquer 
dellas uma sombra.um vfalumbre de naturez::t 
tbeologica ; é a escola positivista. que. em 
tro<'a da religião que 11errocou. nos o:l'ferece a 
religião da Humanidade. A mim não me sa
tisfaz essa religião, porque vejo eu aL1rnma 
cousa além do que me cérca, além dos actos 
e das apparencia.s e acho que a bella imag-em 
de Spencer sobre ó positivismo concretiza 
perfeitamente a opinião aeral. O po,itiviRta, 
diz Spencer, .é uma creança que tendo medo 
das trevas qne a circumdam encobre a ca
beça debaixo das cobertruas. 

O SR. BARBOSA LIMA- Não apoiado . 
o SR . ERICO COELHO-:-Apóiado. 
0 SR. FERREiRA PIRES- A consciencia das 

trevas nem por isso desapparece, pelo con
trario, torna-se mais viva ·e é justamente o 
que me acontece, quando cubro a cabeça: en
xergo tudo mais negro. 

o SR. BARBOSA LIMA-Spencer começa por 
demonstrar que não . conhecia bem o posi
tivismo. 

o SR. FERREIRA PIRE~- o positivismo só 
COD'ita do como, não cogita a.lJsolutamente do 
po~qiie. Ora, qualquer de nós não se póde 
furtar conscienciosamente a esta interro
gação. 

O SR. BARBOSA LTMA. - Haja vista o que 
diz Spencer em relação á Geometria. Geral, 

o SR. FERREIRA PIRES-Contra esse estado 
mental é que eu protesto; creio que isso 
não é humano. E' verdade que tenho uma 
educação scientifica descurada, mas creio que 
Spencer tem muita razão; para mim Spencer 
é um grande philos~pho e elle reconhece, 
com toda a franqueza e lealdade, que além rlo 
homem, além d,1s apparencias, ba alguma 
cousa de realmente possível; elle offerece C• ·m 
toda lealdi· de um terreno neutro, onde pos
sam encontrar-se a religião e a sciencia. 

O SR. ERICO COELHO- Si dá licença para 
um aparte, direi que ~pencer diz que em vez 
de adurar a humauid>tde, como finito conhe
cido, . adoremos o infinito incognoscivel. 

o SR. BARBOSA. LrnA- Entretanto o Padre 
Gruber colloca Spencer entre os positivistas. 

o SR. FERREIRA PIRES- Não se pórle con
testar que o principio da religião fonha sido o 
terror, a religião depois passou a ser o res
peito e o amor mas, em principio, foi o sen-
timento do terror. -

Primus in orbe deos ft~cit timor, dis3e Pe
tronio. Isto ainda tem toda actualidade. 

o SR. GUEDELHA MOURÃO dá. um apa.rte. 

o SR. FERREIRA PIRES- Estou fallando da 
religião natural, não .fallo da religião reve
lada; por isso o verso de Petronio ainda tem 
toda a actualidade . 

Mas ainda ho. outra escola, Sr . Presidente, 
que considera o sentimento religioso, coma 
factor da civilização, muitissimo inferior á 
sciencia. 

Esta escola teve como grão-mestre o illustre 
autor na Historia da civilização da Inglaterra, 
Buckle. · 

Dizia elle que os sentimentos moraes e, por 
consequencia, o sentimento religioso como 
que se poderiam equiparar a uma força con
stante, immutavel e pe:-manente. 

O individuo ao nascer tinha necessidade ele 
sujeitar-se a uma aprendizagem especial para 
conhecer a moral. 

Em breve tempo, porém, elle tinha chegado 
á plenitude do seu desenvolvimento moral, 
elle tinha conseguii!o o extremo da cultura 
moral por si só, mas isso não tinha resultarlo 
para a collecti vidade, pois apenas podia trans
mittir os seus conhecimentos a seus filhos, 
mas não podia transmittil-os . ao resto da hu
manidade. Ao passo que a sciencia em prin
cipio, em materia de facto não tem limites. 
Cada homem encontra um legado ccinside
ravel, que é o traballrn do seu antecessor; 
elle procura augmental·o e esse augmento 
não tem limites e é largamente aproveitado 
pela collectividade. 
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Então diz Buckle, applicando um theorema 
de mecanica, quando ha duas forças, uma 
das quaes é constante e a outra cresce pro
gressivamente. a segunda por fim annulla a 
primeira». Assim tambem a sciencia trará 
.finalmente o aniquilamento do sentimento 
religioso. 

o SR. ERICO COELHO-E tende a desappa
recer. 

o SR. FERREIRA PIRES ~ E' o que diz 
· Buckle. 

Ora, Sr. Presidente, eu acho que Buckle e 
os que.pensam com elle não teem razão abso
lutamente neste ponto. 

Em primeil•o logar é preciso considerar o 
effeito util do sentimento religioso na obra 
commum. 

V. Ex. sabe que a sciencia é uma tarefa 
de collaboração collectiva, que não póde ser 
levada a cabo sem repouso completo, sem 
tranquillidade, sem certas garantias, emfim, 
que só o sentimento religioso póde trazer. 

Como V. Ex. sabe, as leis humanas não 
podem regular todas as acções dos individuos. 
Ha casos não previstos pela lei, nos quaes o 
individuo póde preferir o seu prazer ou utili· 
dade á justiça. 

Nãó se comprehende que a scíencia pu
desse se desenvolver sem o sentimento reli· 
gioso, que garante a propriedade, o respeito 
ao trabalho e ávida humana. 

Além disso. Sr. Presidente, a moral, o sen· 
timento religioso não é immutavel. Obedece 
ll lei de evolução, que é geral. 
' O sentimento religioso a principio era re
vestido de uma fórma grosseira, que foi 
sublimando-se e refinando-se dia a dia, tor
nando-se cada vez mais adeantada. 

O catholícismo e o christianismo de hoje 
não são os mesmos dQ IV seculo da éra 
christã. 

O SR·. ·ERrco CoELim-V. Ex. está incor· 
rendo nos erros do Syllabus. (Riso.) 

o SR. FERREIRA PIRES - Sr. Presidente. 
peço muitas desculpas a V. Ex. e á Camara 
por ter entrado pelos intermundios da phi· 
losophia, afastando-me um pouco das consi
derações que tinha de fazer sobre o parecer. 

V. Ex. e a Caruara não vejam nas minhas 
palavras sinão a confissão de um filho do 
seculo, mas, de um filho que ama este seculo, 
porqu,e elle, si é tão torturado de um laflo 
pela eterna questão da igualdade humana e 
de outro lado tão trabalhado pelo espirito do 
livre exame, é com tudo um seculo de tole
rancia. 

O seculo XIX, Sr. Presidente, taz neste par
ticular perfeito contraste com o que o pre
cedeu. O seculo XVHI expiruu ao stridor da 
risada escarninha de Voltaire; morreu ex-

pectorando uma blesphemia: - esmaguemos o 
infame. 

Ao findar-se o seculo XIX. porém, como 
que uma aragem rle primavera vem refrescar 
a terra ... o orvalho da fé, da esperança e da 
caridade cae em grossas gottas bemfazejas 
no coração ulcerado do homem moderno. 

E' realmente bom viver-se neste ·fim de 
seculo. 

Amo e3te seculo porque vejo nelle concre
tisado turlo quanto ha de nobre e alevantado 
no coração humano; vejo Pasteur, o maior 
experimentador talvez que jamais existiu, 
um homem que vivia no laboratorio e que 
era, apezar disso, catholico; vejo que este 
grande sabio, antes de morrer, teve o h1;1-
roismo ou a necedade sublime de pedir os sa
cramentos. 

Vejo educadores, como Tolstoi, incutindo 
na alma popular, em linguagem elevada, a 
religião christã. 

Vejo, emfim, Spencer, que para mim é 
a maior cabeça deste seculo, procurar ligar a 
religião á sciencia, resolver este problema 
que se considerava insoluvel. · 

Sr. Presidente, os dignos autores da 
emenda fizeram grande questão rla existencia 
ou não do poder temporal do papa. 
Re~lmente, para SS. Exs. esta consideração 

é de certa importancia. Segundo este modo 
de raciocinar, si o Papa não tem poder tem
poral, realment~ não ha razão para a conti· 
nuação da legação junto ao Vaticano. 

Em sua obra: Da responsabilidade do Papa 
e da sua irresponsabilidade, Bluntschli diz 
que «a soberarna, propriamente dita, não é 
uma noção rel.giosa ou ecclesiastica, mas, 
uma noção de direito publico. Quem diz so
berania diz poder supremo, dignidade su
prema do Estado ... Outr'ora, o Papa tinha 
direito a esta soberania na sua qualidade de 
rei dos Estados da Igreja. Depois de sua se
cularização, elle não é mais chefe de Estado, 
e não póde, portanto, mais ser tido na cc;mta 
de soberano no sentido proprio da palavra. 

A soberania ecclesiastica que reclamam os 
Papas é tanto uma noção de direito publico 
como o seria, por exemplo, a affirmação de 
um grande philosopho de ;ier a primeira au
toridade scientifica do mundo ou da época». 

Este é o argumento apresentado e per
filhaclo pelos autores da emenda, mas me 
parece que Bluntschli cahe em grande con
tradição comsigo mesmo. 

Leio no Direito publico geral, do mesmo· 
autor, o seguinte conceito, que realmente 
não tie póde conciliar com o que li ha pouco. 

«Posto que o pap:i, tenha perdido os seus 
H:sta(ios, compreiiende-se que à Italia · não 
tenlla pod.ido equiparai-o inteiramente aos 
outros bispos e tratai-o como subdito. 
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A dignidade de chefe da igrAja catholica 
nâo é, com effeito, uma dignidade nacional, 
mas um pontificado universat e internacional. 
Todos os Estados teem interesse na indepen
dencia do Papa, porque aquelle que o tivesse 
sob as mãos adquiriria um poder exaggerado 
sob os negocios ecclesiasticos dos outros. E' 
este o fundamento da situação privilegiada 
do Papa, analoga á de um soberano. » Pag. 
n. 293 da traducção franceza de Riedmatten. 

Isto dito por Blunt,chli é digno de medi
tação. Agora Ctlncilie quem quizer e quem 
puder estes dous textos de Bluntschli. 

o SR. ERICO COELHO-A conciliação é sim
plesmen1e esta. E' que a Italia, em conside-

. ração aos serviços que o papado já prestou á 
propria Italia, conservou-o em seu domínio, 
porque si elle tivesse de ir procurar um 
asylo em qualquer parte, poderia esse Estado 
onde o papa se fosse estabelecer exercer sobre 
elle uma pressão deprimente da sua grande 
dignidade corno pDntifice uni versai. E' como 
garantia de, proprio pontificado que a Italia 
lhe deu por aquella lei de garantia uma certa 
analogia com os soberanos, umas tantas pre
rogativas e regalias. E' isto mesmo que quer 
dizer Bluntschli. 

O SR. FERREIRA PiRES...,.. Responderei a 
V. Ex. daqui ha pouco com o procedirnel!tO 
das nações européas. · 

UM SR. DEPUTADO-Ó Papa não acceitou a 
lei das garantias. 

o SR. FERREIRA PIRES-Mas, acho que elle 
fez muito bem em não acceitar, porque o 
poder temporal do papa pode-se dizer, dat.a 
do primeiro seculo da éra chistã. Começou 
com as liberalidades dos christãos, teve a sua 
phase legal nas doações de Pepino e Carlos 
Magno, doações cujos títulos estão hoje per
didos, é verdade, mas que em todo o caso en-· 
éontram na historia bases suffic1entes de legi· 
timidade. 

Mas, o que é facto é que durante seis se
culos, o poder temporal do papa nunca foi 
contestado. . 

Ora, o governo italiano,a pretexto de uni
ficar a Italia, esbulhou o papa de seus domi· 
nios. 

Perante o direito das gentes esse esbulho 
tem algum característico, alguma appa
rencia de direito ~ Não ; o papa faz muito 
bem em dizer-se prisioneiro, porque não póde 
reconhecer a expoliação de que foi victima e 
não é sómente o papa, as nações christães eu
ropéas tambem não a reconhecem. Apropria 
Italia reconheceu por si o caracter inter· 
nacional da questão romana no Congresso de 
Berlim, pedindo a l'atíficação diplomatica da 
posse de Roma e a acceitação mternacional 
do facto consumado. Ella chamava a isto 
a politica das mãos limpas . 

Camara v. III 

Mas, o Congresso não acceitou e não quiz 
mesmo que a questão fosse aventada. 

Vejam?s agora as declarações dos governos 
estrangeiros. 

Na Françtt, o governo da defeza nacional 
disse ao embaixador italiano Nigra, que o 
governo francez deixaria ao governo real 
italiano agir sob a sua inteira responsabili-
rlade. . 

A Austria ' respondeu ao governo italiano 
pedindo o maior respeito para com · a pessoa 
e a qualidade do pontifica. 

A conferencia uermanica do norte faz re· 
servas afim de que, a Santa Sé tenha uma 
posição (ligna e independente. A Prussia 
declara não se querer occupar da policia pu
ramente interna da Italia, mas não quer pre· 
judicar o que poderá acontecer pelo que res
peita ás relações internacionaes. A Hespanha 
diz o embaixador italiano em Madrid, que 
ella, como Nação verdadeiramente catholica 
e além disso pelotitulo de -catholica- con· 
cedido pelo papa, á sua realeza, acredita ter 
o direito de insistir pela perfeita indepen
dencia espiritual do ch(lfe da Igreja catho
lica. Portugal, além de ter o titulo de -fide
líssimo- concedido pelo chefe da igreja ao 
seu soberano e de ser nação catholica, receia 
as enormes difficuldades com a presença do 
papa e·do rei da !ta.lia em uma mesma Capi
tal. Eu porleria ler todo o artigo, o que não 
faço para não fatigar a Camara. 

Mas, afinal de contas, todos os governos da 
Europa, manifestaram-se mais ou menos 
sobre este assumpto. 

O SR. ERICO CoELHO- Nenhum reconheceu 
o poder temporal. 
. o SR. FERREIRA PIRES - Parece-me que 
nestes termos, reconheceram todos implicita
mente o poder temporal. 

Póde-se dizer que é um facto consummado, 
assim como dizia-se a principio que a Repu
blica era um facto consumarlo, mas perante 
o direito elle não é um facto jurídico. 

o SR. ER!CO COELHO dá um aparte. 
o SR. FERREIRA PIRES- o papa esteve na 

posse incontestada do seu domínio durante 
seis seculos. 

Havia, portanto, a posse secular e a posse 
legitima, e elle tem muita razão de conside· 
rar-se prisioneiro. 

Para mim, esta questão da existencia ou 
não do poder temporal é uma questão intei
ramente accidental. Jfa peço licença para 
servir-,me de uma expressão empregada por 
Bismarck no Reichstag - «O papado é uma 
instituição geral e universal.» Para mim o 
papa é essencialmente universal e ao mesmo 
tempo uma pessoa internacional ; não é sub
dito de rei algum, nem cidadão de liação 
alguma. 

89 
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O SR. E.arco COELHO - V. Ex. que é um 
cspirito tão rnethodico, füça favor de •lizei· 
corno concilia uma peswa internacional e ao 
mesmo teu1po universal. 

o SR. FERREIRA PIRES - Quando digo -
univer~al-refiro-me á internacionalidade .. . 

O SR. ERroo CoELHO dá um aparte. 
o SR. FERREIRA PIRES - Digo universal 

relativamente ás nações civilizadas. O papa. 
por exemplo, na Afi-ica nã.o é autoridade al
guma. Mas, é uma autoridade universal, é 
urna personalidade internacional. porque re
presenta o tribunal em ultima instancia, o 
juiz supremo de 200.000.000 de consciencias; 
.elle representa a :religião viva; elle repre
senta a direcção, a garantia dos interesses 
moraes desses duzentos milhões de homens. 

Bai,.ta isto para considerarmos o papa como 
pessoa internacional e para entendermos que 
deve ser m:mtida a legação junto á Santa Sé. 

o SR. MANOEL í."ULGENCIO-Muito bem.Esta 
é que é a pura verdade. 

o SR.FERREIRAPIREs--Senhores,eu voto pela 
manutenção fü> leg~,ção j nnto á Santa Sé. por 
motivos de consciencia e tarribem por motivos 
de politic'a, porque não posso dividir, como 
disse . o cidadão fIIl duas partes; nao posso 
àwidir o ic.di.viduo em crente e em cidadão; 

o SR. ERICO COELHO dá um aparte. 
O Srt. FrmREIRA PrnEs - Pois bem; eu. me 

vingo lendo este trecho. (Lê.) 
Já vê o nobre Deputado que o papa já fez 

parte. de uma convenção monetaria, tanto que 
foi taxado de moedeiro falso. 

Quanto ás relações diplomaticas que a 
Santa Sé mantem com outras nações, o digno 
relator do orçamento já frizou bem este 
ponto. 

Apenas me cabe mais uma vez dizer que a 
Santa Sé mantem relacões diplomaticas com 
todas as nações civilizadas, com pequenas 
excepções. · 

o SR. ERICO COELHO - Vamo.3 ao Almanack 
de Gotha . 

O SR. FERREIRA PIRES - Como Almanack 
deGotba~! · 

V. Ex. é um pouco intolerante ; pois for
taleço a minha palavra com documenios ! 

A Santa Sé mantem relações diplomaticas 
com toa.as as nações catholicas e grande parte 
das christãs. 

o SR. ERICO COELHO-A Naoão Brazileira, 
pela Constituição de 24 de fevereiro, não tem 
religião. 

o SR. AFFONSO COSTA-Nem póde ter. 
o interes:0ee3piritual, por mais abstracto, pol' O SR. FERREIRA PIRES - Si V. Ex. per· 
mais sublimado que seja, manifestn-se sempre mitte leio. (Apartes.) 
por actos materiaes e nós toclos, políticos ou 
não, sabias ou ignorantes, pensamos e agimos o SR. ERICO COELHO dá outro aparte. 

como catholicos ou pelo menos como chris- O SR . FERREIRA PIRES- Sr. Presidente, a 
tãos. hora está adeantada · e a Camara manifesta 

O SR. Emco COELHO-V. Ex. não a<lmitte signae& de impaciencia. (Não apoiados.) 
distincção entre temporal e espiritual 'I o SR. GUEDELHA MouRÃo - Estamos ou-

O SR. FERREIRA PmEs-Admitto; mas é vind.o com muito prazer a sua brilhante ar
uma. distincção inteiramente artificial para gumentação. (Apoiados.} 
o nos;o ponto de vista. V. Ex. deve saher O SR. FERREIRA PIRES - Vou terminar a8 
(!Ue a probic1ade do legislador não é a pro- minhas rlesalmhadas considerações sobre este 
bida.de do homem de scienci&,; o legi~lador assumpto; fiz, sem querer, uma arenga 
tem a sua probidade especial, deve attender fastidiosa (não apoiados) ; porém, vou termi
ás circumstancias que o cercam, ás tendeu- nar com um conceito que me parece eminente
cias do povo, da raça, para que legisla. mente pratico, porque é um conceito ele Na-

V. Ex. comprehende 11erfoitamente que as poleão r. . 
leis podem ser equiparadas ás plantas: só Taine, o mustre autor das «Origens da 
nascem. só medram em cHmas apropriados: França Contemporanea»transcreve um trecho 

Legislar_ em ahstracto"phllos_oph1camente,e das memorias de Napoleão I de que me apro
cousa muito facrl; porem _leg1_slar para um 1 veito para pôr um fecho a minha despreten-
povo dado, é cousa mmto d1ffic11. ciosa oração. 

Ha poucos dias, quando orava o nobre Depu-
tado uelo Rio de J<Jneiro, tomei a liberdade «Napoleão I passeiava uma tarde, no campo, 
t'.e d izedhe, em a pa,rte, qu e o papa tinha distrahido, talvez pensando em conquistar 
~eito •x;.rte •1 '3 um&, convençiLo monefaria e a: gum resto do mm1:io, quando ouviu o som, 
r; . Ex~. n .. ::pond.ewlo--r: 10, <li ~J S ':l que elle po- o ba.:11iJar de um pobre sino de alclêa. O som do 
;'3;:-ia te1~ teiw tambc~m p :;,1'\::J do uma socie- sino, di ~se Napoluiio. produziu-Li e urra emo
(fo,lio de da;;sa . l i;ão :':ingular, que elle só podia explicar pela 

.mio corn preliend.i o simiie que S. Ex . esta- força de habito e da educação recebida na in
;Jc;k c~!ü 0nt 1·0 ~.:. ociechtcle de dansa e cou- fancia e ..;orno era homem pratico, refkctiu de 
vençf10 monetar1a . s1 para s 1 ,que o rustteo, que o homem sunples 
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e ignorante deveria ter uma impressão 
muito mais forte rlo que elle tinha tido; 
e resolveu dar aos catholicos os seus sine os 
tudo mais.» 

o SR. ERICO COELHO-Mas não deu aquellas 
estatuas quA elle mandou apeiar das columnas 
de um templo ... 

O SR. FEl'l.REIRA PIRES - Eu, como legis
lador,penso neste caso como Napoleão. Si não 
podemos dar aos catholicos, que formam a 
maioria, a unanimiilade da população brazi· 
leira, uma vida regu lar dentro da Consti
tuição, é nosso dever, com tudo, respeitar 
as suas crenças, os seus syrnbolos. 

Deixemos aos catllolicos ao menos os seus 
sinos que, na phrase do poeta« choram todas 
as dores e cantam todas as alegrias do 
homem» que o acompanham do berço ao 
tumulo. 

Este é o facto, e me parece que contra taes 
provas não ha argumentação. PoI' consequen· 
eia, o pensamento que emitti é perfeitamente 
applicavel ao caso em questão. · 

As Commissões uoanimes nomeadas pelo 
honrado Presidente representam nesta Casa 
o pensamento do Governo, do qual seus dignos 
membros são dedicados amigos. Sendo assim, 
eu não poCTia rleixar de estranhar que a Com
missão de Orçamento viesse, com se11 laconico 
parecer', combater medidas suggeridas em 
pedidos formaes feitos pelo proprio Governo. 

O honrado Ministro do Exterior, o meu 
clistincto amigo o Sr. Dionysio Cerqueira, 
indica em seu relatorio medidas conducentes 
a certas economias do seu ministerio, tendentes 
a regulr1.rizar a arrecadação de emolumentos 
dos diversos consulados, as q uaes trariam por 
fim o augmento da receita neste ramo do 
serviço publico. 

(Muito bem; m uito bem. O orador e com- Ambas as emendas que eu tive a honra de 
primentado.) apresentar, consubstanciando o pensamento 

do Poder Executivo, sendo uma dellas cópia 
o §r. Pre@iden1;e-Tem a palavra fiel do pedido que em seu relatori0 fez o 

0 sr. Barbosa Lima. Governo, a honrada Commissão esgueirou-se, 
habilmente, de patrocinal-a, limitanrlo-se 

O SR. BARBOSA LIMA - Eu a cedi ao Sr. apenas a dizer que não julgava conveniente 
Coelho Cintra. · que fosse a.pprovada. Quanto á outra, disse 

a Commissão que a materia não é cabível no 
O §r. Coelho Ointtra - Venho, orçamento do Exterior. 

Sr. Presidente, perante a Camara dos Depu- Pela apreciação do parecer da illustre Com· 
tados, defender o Governo. que me pa- m1ssão a respeito destas emendas, surgiram 
rece atacado pela illustre Commíssão de Or· duas idéas capitaes : a primeira é saber si 
çamento. 

1 

convem ou não a Camara autorizar o Governo 
Pehs novas praxes a~mittidas, de que a a reformar regulamentos como o consular, . 

presir!encia desta Camara seja desempenha:la em que haja augmento ou diminuição de 
por um representante do Poder Executivo... taxas. por uma disposição do orçamento; a 

O SR.MALAQUIAS GoNÇALYEs-Não apoiado. segunda, si SÓJ?en~e no orçamento da Re?eita 

O 
s A 

0 
E' .., t cabe tal autor1zaçao, qualquer que seJa a 

R. FFONSO OSTA- 1ac o. hypothese. 
O SR.COELHO CINTRA- ... parece que ficou i-'arece-me que, tratando-se de um pedido 

estabelecido que as CommissõPS unanimes,no· do Governo expresso e formal, como consta 
meadas pelo Sr. Presidente da Camara, não do seú relatorio, a Commissão, que apoia o 
fossem mais do que representantes do pensa- Governo, e que não é, como disse, mais do 
mento do Governo... que representante de suas idéas nesta Casa, 

o SR. PA.ULINO DE SouzA JUNIOR-E' gra- não podia deixar de consubstanciar esse pedido 
· d v E em acto legislativo. Nem quero crer que 

ceJO e · x. houvesse presidido a esse descuido o espírito 
O SR. COELHO CINTRA-O illustre collega talvez de opposição, de que se ache contami

interrompeu-me antes mesmo de completar o nado o honrado relator do parecer em dis· 
meu pensamento, dizendo que só por gracejo cussão. 
eu poderia avançar semelhante proposição. d' t 

Peço desculpa as. Ex. , que tão gentil 809 O SR. MALAQUIAS GONÇALVES aumapar e. 
sempre p>1ra com seus colle!.!aS, e a quem me O SR. CoEúro CINTRA- V. Ex:. não com-
desvaneço sempre que tenho opportunida.1e prehendeu bem o meu pensamento. Eu disse 
de tributar a S. Ex re3peito e cousideràção, que, :;endo as Commisôões nomeadas pelo Pre
homenagem qne seu bello etr:dento m1•ece, sidente da Camara, que represen ta o poder; 
para dizer-lhe que o facto té tão exaco que estas Commisôões são depositarias elas i.déas 
consta dos Anna 1s. Ate .ha declal'i•çfto formal do Governo, e dalli a incon veniencia de sua 
de represent,rnte3 dos diversos Estados de composição unanime, aliás contra o Regi
que 0 POrier Executivo influiu indirectamente m•mto, <lo qual afastou-se o honrado Sr. Pre
na eleição do Sr. Presidente desta Casa. siclente da Camara, nomeando para essas 
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Commissões sómente illustres amigos . do 
Governo. Não ha em nenhuma clellas, salvo 
ª. ªe Diplomacia, representantes da. oppo· 
s1çao ... 

o SR. PAULINO DE SOUZA JuNlOR-Porque 
VV. EEx. não quizeram. 

Desde que 6 o Poder Executivo que reco· 
nhece que ha falta de pessoal em uma rnpa,r· 
tiçã:o e excesso em outra, como acabo de 
mostrar, lamento que o honrado re!atot' da 
Commissão se tenha manifestado, sinão con
trario ao pensamento do Governo, em seu 
voto exarado no parecer que se discute, pelo 
menos dubioso. o SR. COELHO CINTRA- ... o que, é como 

venho de dizer contrario ás disposições regi
mentaes. 

Como a Com missão vê, na emenda que apre
sentei está consubstanciado o pensamento 
do Poder Executivo, exarado no documento 

-ºSR .. PAULINO DE SOUZA JUNIOR-Porque que aca.bei de ler. 
nao qmzeram. A Cornmissão diz que não reconhece a van" 

O SR. COELHO CINTRA-V. Ex. não tem tagem da emenda, mas o proprio Poder Ex-
razão. ecut.i vo declara que da Secretaria do Ioterior 

Desde que se tratava do provimento de póde ser transferido o pessoal necessario para 
Jogares de commissões cujos membros ,e ha- a do Exterior, e reconhece mais que o pes
vi:im unanimemente exonetado, não era carn soal desta secretaria é insufficiente. Logo, o 
de nomeação, mas sim de nova eleição parn Governo reconhece o que a Com missão nega: 
que pudesse haver a representação das mi- a vantagem da transterencia do pessoal para 
norias como determina 0 nosso Regimento melhorar-se o serviço publico. Deixa, entre-

Mas dizia eu, Sr. Presidente, que a illusfre tanto, a Commissão, uma porta aberta por 
Commissão,nào obstante 0 pedido do Governo onde os amigos do Governo mais exigentes 
exarado nos documentos 8 .,jeitos ao exame possam acompanhar a opposição nas medidas 
da Camara, havia resolvido negar a medida que esta quer dar ao Governo a bem da re
que este solicitára em taes documentos. gularidade da administração. ("c1partes). 

Vae a Gamara euvir u que diz 0 Governo V .. Ex. c~nte.sta na primeira parte a ~n:ienda 
em seu relatorio, a pag 94. Tratando dopes- e so depois e q_ue estabelece a cond1c10nal, 
soal, depois de tazer uma exposição muito tatyez para nao crear. embaraços aos se~s 
succ nta <los trabalhos da Secretaria do Ex- , amigos que devem ~·uxiliar o Governo, sat1s· 
terior, term ma o Secreta, iodo sr. Presidente f~zendo-lhe o pedido constante desta. me-
da Republica, dizendo: dida. ·. 

o SR.. PAULINO DE SOUZA JUNIOR-O parecer 
«Insufficiencia do pessoal: Tenho reconhe- é favoravel. 

cido que não corresponde ás t xigencias do 
serviço e não é raro prorogai·-se 0 expediente O SR. COELHO CINTRA-Outro ponto, Sr. Pre
para dar-lhe vencimento. Do Mmisterio do sidente, referente á segunda emenda: a Com
Interior e Negocios da Justiça poderiam vir, mis:,ão manifesta-se contra o pedido formal 
pelo menos, alguns amanuenses.» do Governo, consubstanciado no trecho do 

relatorio do Sr. Ministro do Exterior, que a 
E' um pedido formal do Governo; o Poder pagina 35 rliz : « E' uma fonte de renda que 

Executivo é o proprio que reconhece que na tende a augmentar. Convem que o Governo 
Secretaria do Exterior o pessoal é insuffi- fique autorizado a rever a tabella dos emo
ciente, ao passo que na Secretaria <lo Inte- lumentos, podendo estabelecer-se em alguns 
rior é excessivo; e é assim que em seu rela- consuladosacobrança de emolumentos iguaes 
torio se manifesta por esta f( rma. aos percebidos pelos paizes em que funccio-

Üd :vlinistros não teem responsabilidade di- nam. » 
re :ta de seus actos e quando faliam ao Con- Diz a emenda : 
gresso representam o pensamento do Chefe 
do Poder Executivo. Assim é, Sr. Presi- « Accrescente-se onde convier: 

· dente, que é este o pensamento do honrado Art. Fica o Poder Executivo autorizado 
Sr. Presirlente da Republica; S. Ex. acha a rever a tabella dos emolumentos consula
que na Secretaria do Exterior o pessoal é in- res, porlendo estabelecer a cobranç'.1 de taxas 
sufficiente e propõe, como medida, não a iguaes ás percebidas pelos paizes em que 
creação de novos lagares, o que daria em re- funccionarem os consulados brazileiros e nas 
sul tado considera vel despeza, mas a transfe, repartições congeneres. 
rencia do pessoal da Secretaria do Interior sala das sessões, 3 de julho de 1897. _ 
para a do Exterior, o que não trará, como Coelho Cintra. » 
V. Ex, sabe, onus consideravel para o erario 
na~ional, porquanto estes empregados pas· A emenda, por consequancia, que só tem de 
sarrn..m para alli sem prejuizo do serviço mais a minha assignatura, é o que pede o 
publico. Governo, formal e positivamente I 
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S. Ex. declara que ella não neve ser ac
ceita, porque a materia é mais cabível no 
orçamento da Receita. 

o SR. p A ULINO DE SOUZA JUNIOR-V. Ex. a 
apresentará no orçamento da Receita. 

o SR. COELHO CINTRA-Perdão, ella póde 
ser acceita .ie,de que a illustrada Commissão, 

. que representa o pensamento do Governo, 
adapte-a para ser depois destacada. do projecto 
e constituir pro jecto ern sr,parado, corno pre
ceitua o noss · RPgimento, que commette esta 
medida de competencia ao nobre Presidente 
da Camara. 

o SR. PAULINO D:i SOUZA JUNIOR dá um 
aparte. 

o SR.. OOELHO CINTRA-V. Ex. i nsHe em 
que ~1 medida vá para o projecto de lei na 
Receita, e ao que pare :e quer que e ta lei 
continue a ser urn verdndeiro omnibus, onrlP 
ha disposiçôPS. cvmo no orçamento "igente, 
até de despeza ! 

Como S. Ex. snbc, a medida proposta é de 
uma simples aatoriz"ção i!ada ao Executivo. 
e por elle pedida para reformar a tal·ella de 
e·nolument0s dos consulado~, e a C<>mmissão 
que é go• ernista 1.m sua totaHdade, não me 
parece andar bem avisada impugnando uma 
medida solicitada pelo Governo que tanto 
apoia. 

o SR. PAULINO DE SOUZA. JUNIOR dá um 
a. parte. 

o SR. COELHO CINTRA-A materia si for 
rejeitada, a emenda não ficará prejudicada 1 
e poderá em f,.ce do Regimento ser ainda 
novamente res1abelecida? 

0 SR. PAULINO DE SOUZA JUNIOR-Póde. 

o SR COELHO CINTRA-Creio que V. Ex. 
está enganado. Na presente sPssão não rc
derá, a men JS que outra interpretação se dê 
ao Regimento ; assim o que me pare~e cor
recto e <'.Onsentaoeo com as boas praticas era 
a illustre Commissão acceitar a emenda que 
tive a honra de apresentar.e que não é outra 
cousa sinão. o que foi pedido pelo Sr. Mi· 
ni>'tro rl.u Exterior, e deixar ao Sr. Presi
dente r'a Gamara o cumprime:ito do seu 
dever, destacando ou não esta emenda. na 
3• discu -são do projecto, por ser uma simples 
autorização. 

Outras emendas, Sr. Presidente, foram 
por mim e pelo meu honrado am go o illus
tre Depntado pelo District.o Federal apresen
tad:;s, tendentes a minorar os encargos que 
pezam sobre Thesouro em relação a serviços 
do Ministerio do Exterior. Propuzemos a 
suppr<·ssão re diversa.; verbas ti<istinadas á> 
dt>spe.zas da rubrica IV que trata das ajudas 
de custo. 

Reduzimos esta verba a 100:000$. Nenhum 
inconvenie;:ite haverá na acceitação desta 
emenila, porquanto esta verba é daquellas 
pelas qnaes o Governo está autorizado a 
abrir creditos supplementares, restabelecen
do-se assim a pratica dos orçamentos ante
riores, por ser a despeza desta verba de natu
reza toda eventual. 

Diz aCommissão que reproduziu esta. verba, 
simplesmente porque nos outros orçamentos 
ella existia. Não é esta uma razão conclu
dente, e para o empenho que temos de re
duzir nespezas ao mínimo, não colhe o argu
mento do honrado relator. 

No art. 1°. n. 5. mandei supprimir a verba 
de 60:000$. que trata fie despeza.s extraordi
narias, te!Pgramm1>s, expPdientPs, etc., no 
exterior, porque ha de alguma fórma uma 
repetição no § 6" que tam bem se refere ás 
rlespi>zas extraordinarias de telegro.mmas 
tambem se accre~centa uma verba p<1ra soc
cor·ros a brazileiros no estrangeiro, medida 
que parece não dever existir no orçamento em 
vista rlas disposições constitucionaes, que só 
outorgam soccorros no caso de calamidades 
publicas. 

Esta verba não tem semelhante applicação; 
ella tem servido para outras despezas · não 
justificadas, conforme a rubrica que o orça
mento traz, serve para aninhar abusos que 
convém ext.irpar. · 

. Nem me p~rece que possa existir despeza. 
como esta, em que se chega até a estabelecer 
duas vezes verba para t.elegramrnas no exte
rior e interior, quanilo o serviço do tele
gra.pbo nacional otncial é gratuito. 

A' rubrica VII propuzemos a reducção de 
200 contos. Esta, verba trata de commissão 
rle limites no nosw paiz com as republicas 
vizinhas. 

Ora me parece que quando todas estas 
questões estão emaranhadas em virtude de 
reclamaçMs diplomatica.s e de tratados de ar
bitramento, pendentes de julg>1mento do Con
gresso, de problematica approvação, não te
mos que sobrecarregar o nosso orçamento 
com despezas problematicas dependentes de 
actos que ainda. não foram autor zados pelo 
poder cnmpetente, tanto mai~ quando. si por 
VPt1tura forem resolvidas estas questões pen
dentes em tempo do Governo mandar prose· 
guir es:,es trabalhos, ao Guverno deve ser 
facultada a abertura de creditas para taes 
despezas. 

Por consequencia, é de toda conveniencia 
reduzir a verba orçamentaria á quantia in
dispensa.vel, para que; em caso rle qualquer 
emer;;encia., o Governo possa mandar oppor
tuna mente iniciar ou proseguir esses tra
balhos com os recursos votados pelo Con
gresso. 
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Não acho 1'azoavel que figure no orçamento 1 os annos dous orçamentos: um que se vota 

desrle já uma verha tão avultada. Emquanto nPsta Casa e o outro que nos obrigam a 
não forem resolvidas estas questões diploma· votar! 
ticas que ternos pend:-ntes, mH pa.re_ce que 1 E' um systema assustador este inaugurado 
não ba o menor inconveniente em reduzir-se de tres annos a e;:ta parte. 
esta verha para occorrer ás de3pezas com Bem se. vê ({UEl refiro-me nos celeberrimos 
essa commissão. creditos supplemenrares de que o Governo 

A outra emenda, que sub~crev i com o meu lança mão com tanta sem cerimonia! 
nobre amigo de11utarlo pela Capital Fecl1'r1].I, Ha tres annos a e8ta parte, as nossas 
refere-se a suppressão de diversas legações e finanças vão em um descalabro nunca visto, 
consulados e á mudança de alguns consula- porque o Governo, que se diz economico no 
dos, etc. papel, na realidade só faz esbanjar os di~ 

A divulgação da mPdi<'a. que indicamo!'! à nhPiros publicos. 
Comrnissiio foi perfeifamente acceita pela A prova está na papelada que enche a Com
opiniã.o publica. E eu folgo ne,te momento missão de Orçamento, ped1n<10 autorização 
de dizer á Camara que torlas estas idéas aqui para ilespezas extraordinarias, muitas das 
sustentadas para a reducção de despeias do quafs foram cortadas no orçamento vigente! 
Ministerio do Exterior foram acceitas pela Chamo a attenç1i.o ela Commissão parn este 
opinião do grande orgão desta Capital, que não ponto, quB é ex tremamente gr·av,. ! 
póíl.e ser su~pPito pela ded ic~1ção de qu" tem Qnasi todas as verba:,: do l\Iinisterio do ln
dado prova nestes u ltimos tPmpos ao Poc1er terior que foram cortadas na. proposta do 
Executivo, saliPntando l!lOr fórma a·'miravel Governo, na rnssã.o da legislatura finda, e~te 
a vantagem das redu çõe'I pr11postas e a con· anno :;ão pedidas em credi tos suppl mentares 
veniencia da suppressão de muitos consula- para pagamento, até de cílntractos para os 
dos, que, longe r1e pro·:luzirem as van tag-ens quaes não estava autoriza/lo o Governo! 
que se suppunha justitíc11rem ~uas creações, Por 11m systema tal, comprehende V. Ex. 
sómente teem servidi:i pa-ra. aue:roent.'1r <'on e a illustre Commissão que é imposslvel che
side_ravelmen te as despezas publicas, conser- garrnos ao desir.feratum, qne nós todos nos 
vando funccionarios em ociosidade fruindo propomos,tle cortar despezas, afim de termos 
sómente a pensão que lhes é paga pelo The- o (>quilibrio orçamentario. 
souro ! lnutil sera qua.lquer esforço da Camara e 

Não só na Europa como na America, mui- qualquer dedicação rla illustre Commissão, si 
tos consulados devem ser supp1·imidos. Não ella, com aquelle patriotismo e aquella rlis
ha razão para se conservar consulados de pri- tincção co m que sempre trata de organizar o 
meira ordem em Marselha, por exemplo, seu . trabalho, não se entender préviamente 
quando em Pariz o consulado é de segunda com o Governo, no sentido de obter· delle o 
ordem. . compromisso f<·rmal de se limitar ás despezas 

Era uma medida que eu esperava que a consignanas no Ol'çamento. O anuo pfl.ss;i.rlo, 
Commissão tive,•se proposto, qual a mudança V. Ex:. lembra ~e que o Sr. Ministro da Fa
de sede deste consulado, de Marsell.J.a para zenda., comparscendo perante a Commissão 
Pariz. pPdiu med idas excepcionaes para que pudesse 

O SR. PAULINO DE souzA JUNIOR_ Em 3· diminuir as despezas ".estabelecer o chamado 
discussão, a Commissão tomará em considera- eq111libr10 ?rç_:'1rnenfa.r10. . . 
ção estas providencias. A Comm1s.,a.o, fazendo o sacrtficto das suas 

o SR. COELHO CINTRA - Acceito o aparte 
do nobre Deputado, que diz que na 3a discus· 
são apresentará a mudança da categol'ia 
deste confülado e espero que acceitará tam
bem a fllsão de lrgações. 

A' vista da boa vontade de S. Ex., cremos 
poder contar com o seu voto na reduc
ção dessas despezas, no val<·l' . superior a 
1.400:000$000. 

Ora, quando pela trombeta da fama o Go
verno se diz ecouomico, é natural que a Com
missão de Orçamento, que tr·adm; o pensa
mento governamental, não deixe de acceitar 
esta idéa . 

~1Jas, Sr. Pre~lidento, é occasião de nedir á 
C~mmis,ão que torne estas reduci;ões effe
_ct1 vas p~,ra que não estejamos aqtü a ver todos 

idéas, rnncordou com o Governo e apresen
tou toàas as medidas propostas, que foram 
vota11as; entretanto, estP. anno surgem, não 
as difficuld;ides par-a execuç~ o do orçamento, 
ma.s as difficuldades para j u~tificar o Go
verno pelo excesso de despezas realizadas. 

Não quero melind1·ar os amigos do Go
verno, nem mesmo a illustre Commissão, 
cla~sificando esse facto de escandato, :nas, . 
dá-se um facto irreguladssim•J de s:.~ vil' pe
dir verba para o pagamento de tod0s aquelles 
serviços que se man1bram supprimir, sem 
que se ob~e1·vassem, nem sequer de levp, as 
disposições orçamental'ias, muitas das quaes 
votadas de plPno accordo com o Governo ! 

füi. tres ª "n< is que se pede á Ca rna,ra me
dià as tendentes a reduzir a (lespez;1 e con
j urar a criso que nos assobei ba e ha tres 
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annos que se repete invariavelrnenle esse 
systema de Cl'editos supp'emenrares. 

Na ori'em do dia figuram dous credito:.. ao 
Minister10 do Interior para a verba-Dilriren
cias policiaes-e outro supplernentar a vàI'ias 
verbas do vigente orçamento, isto é, para 
tod~s as de peza:,; que no anno pa,sado foram 
supprimidas ! 

Per1rnnto: a illustre C· mmfssão julga 
correcto ac~eit'l.r esses c!'editos. quando o Go
verno os pede para verbas que a propria 

mesmo reconhece que nifo é bem feito. Por 
esta razão é que apresenrómoR v: rL'.s emen· 
d;,s, ::ifim de quec1 G: mmiss:lc. ,crnilysi':r! d0·"s, 
pudesse, a hem rfo interes:;f1 pu:ll;co, c11nfoc
cionar orçamento que nàu fo,se . cor:i o S. Zx. 
mesmo disr,e, a cópia da ki vig!'nt2, ill<'S um 
trabaJho novo e C<J'1 •pleto, te ;:; dente a dariuuir 
os <>ncargos do T11esouro na qu::cdra melin
drosa q11e atrave;:samos. 

Lamento, Sr. Presidente, que a Commis
llão se tenha divorcia.do da opini:'io predomi
nante, não só na Camam r:mno no nubiico Com missão não quiz r1ar? (Pausa.) 

Vejo pelo silencio do meu 
amigo ... 

honrado (pois ji tive occnsião de cifal' o fü.;to ;ie a:::
reitação desta emenda pelo 01·gãn de m<lior 
publicid>1de desta Cap1tt1l), rn~ntendo-se den
tro do estreito citcll lo de ferro q ne foi tra.
ca.do ao ~en governismo, que pedirei li cença 

o SR. PAULINO DE SOUZA JUNIOR - o que 
está elll dis1·n~~ão é o orçamento do Exterior 
e não o do Interior. 

para cla~sificar exaggerado; pr~rPc0-me que si 
O SR. CnELHO CINTRA - ... que acceifa .. o a Comm hs:io, guü1d~, pelo 1•&tri tismo de que 

parecer approvanr1o es~es monstruosos cre- tantas provas t r• em dado os seus illu,t1·es 
ditos! membros , quize~se "ollabmar wmnosc,1 na 

ComprehPnde V. Ex. que a n' ateria é per- r·e'1ucção das àrspeias, encontnria. nas rne
feit1imente cnrrelata. Desde que se trata de dida~ que propomos os meios para con
reduzir as despezas do Min •sterio do Exte- secu ção deste par.riotico fim . 
rior e que se propõem medidas •.encientes a TPn•'o dito e~tas palavras, Sr. Pre~i<'lentE', 
esse fim e que ao rne;;mo tempo na ordem do em ju;;tificação 1 1 a~ emen•'as que apre~entet, 
dia figura a. prova. de quP o GovPrno não tPm e c0mprehendendo quanto SPja 11grndavPl a. 
a sinceridade preci,.a para fo llar à Camara V. Ex. ir de~c; • nç,ar das fadiga~ de uma S·~S
nem para cumprir o rnu dever. é obrigação sã.o tfio 1.empest.n< sa, 1·omo foi a de hoje. eu 
daquelles que ;inalysam essrs f;•ctos, salien- agrarl ei;o aos meus illustres colkg;is a uene
tal-os e pedir a V. Ex. e a seus amigos para vo!fmPia com que me onvir;êm e, a\. Ex., a 
que SP entPodam com o Governo, para que o bo1.1dar!e que teve em confiar-me '" pal:wi·a em 
orçamento seja uma realidade. j hora tã.o adiantada. (Miiito /,em; muito beni ; 

~·oi por essa razão que perg-untPi a S. Ex. m ·uito bem). 
si achava correcto o procedimento. do Go· Fica a discussão adiada p da hora. 
verno. antes mesmo de findar os ;,eis mezes 
de exerc1cio J

0

á vir pedir 1'1€dito, ]Jara os ou- G §r. :, " §~<ell" ·elt::,~·k~ declara que 
trns srb mezes, de verbas que não estava não ha expediente 8 , bre a Mesa. 
autorizado a despPnder. 

Comprehende V. Ex. as difilcnldar!ee em 
que se verii o mustre relator da Commi>:sã.o 
de Orçamento, na parte que se refere ao Mi· 
nisterio elo lnterior para ju~tificar o facto de, 
par"Jlelarnente á lei de orçamento, exi,tir 
um outro orçamento compo,to de creditos 
supplemPnt»res ! Fixa(!iio de despez, s que 
chamarei mentira, oíficial em contrapusição 
·ao orçamento real, isto &, a somma. de cre
ditos extra11rdinari0s e supplernentares que 
o Governo vira pedi!' para a Cama• a homo
loga.r, de despezas feitas pelus varios minis· 
terios. 

Comp1·ehen rle V. Ex . as difficuldades em 
que se vê a opposiçãn para analy~ar todas ati 
despezas referentes ás rubricas do orçamento. 
quando o relatorio de S. Ex . , que vem bem 
inpresso e melhor encaderntido, não tem si 
não uma ou outra explic:1ção 11as despezas 
feitas, muitas das qu aes incl!mpletas. 

Vem á Mesa a segninte 

DECLARAÇÃ.O 

Declaro que nilo foram fielmente tomados 
os ap~rt s n,ue dei an Sr. De·put8clO .Juvencio 
de Aµuiar e coust.ante~ do d;S.'.lr!'SO de:;se se
nhor Deputa.lo, publicado no Diai·io do Con
gre.'so de 31 de julilo. -Barbosa Lima. 

Vão a imprimir os ~eguintcs 

PARECERES 

N. 79-1&97 

Opina no sentido de não poder a 111esa d · ixar 
de s1•jeitar ao voto da Cmnara in dico,ções 
ou requerimentos de low:or ou de censiirc; 
aos ele)/( ais poderes constitw:ionaes, 

O Chrve1·ni:~, I~.n:; ~0Ud x·el;· t' 1r "i :)~: , nB/1 indica 
xr: etlidas tt'n .. outcs ó, 1·edu\~1..· ãu dc;Si despi--·za~-: e. ;\ Cn1nn1i: são de Const.";t·,uü.:ic, Lc{1··i s ~ L~ ç·5o e 
á or!l-imizai;ão de um serviço que o Gevt:ruo i Justiça hc: vendo <lev1damente e:~::tlill1!~\dO o 
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assumpto relativo á indicação dos Srs. Depu
tados Pactua Rezeorle e Xavier da Silveira, 
sobre a interpret>1ção do art. 100 do regi
mento interno destH -Gamara; a. saber: «Si 
podem, deante . de sua lettra , ser admit
ticlos reque1'imentos 0u indicações que envol
vam censura ou appla.uso a netos de qual
quer dos outros poderes», vem dar o seu pa
recer. 

A consulta é referente a urna funcção do 
Congre,so Legislativo, e, sob tal ponto de 
vista, o que antes de tudo occorre ao inter
prete considerar, é a natureza dessa institui
ção, ramo poder publico, nos governos repre
senta ti vos . 

Sob tal aspecto, o que desde logo impres
siona o espirita é que as funcções desse ramo 
do poder publico sómente se podem exercer 
pela ampla discussão dos actos e factos quP 
a:ffectam a vida da Nação em todas as suas re
lações, quer internas, quer externas. 

Fóra dessas condições, não ha parlamento 
nem governo representativo, que é o governo 
da opiniã.o publica. 

Assim o entendeu o legislador constituinte 
quandoilispoz no art . fg da nossa Constitui
ção: Os Depiitados e Senadores são inviolaveis 
por suas opi,"iões, ; alavras e votos no exer
cício do mandato. 

Deante deste enunciado, é evidente que 
cada um dos Deputados e Sena<1ores tem o 
direito de pronuncia;-se livremente e sem 
correct.ivo, sobre o modo por que exercem os 
demais agentes do podei' publico os seus 
deveres, J adendo louvai-os ou censural-os, 
approvar ou não os seus actos . 

::::i assim é em relação a e:· da Drputado ou 
Senador, não póde ser differentemente em re
lação á Gamara ou Senado. 

õi é amplo esse di rei to, si nada o restringe, 
poderão as Gamaras significar confiança e ap
plauw ou negai-os quer de modo implicito, 
por meio de pedido de informações. requeri
mentos, indic1ções, e até 1ior projectos de lei 
restringindo, negando, ampliando ou conce
dendo autorizações ; homologando ou não 
actos do Governo, como os tratados ou outros; 
quer explicitamente, por meio de accusações 
fundamentadas, ou por indicações, moções e 
votos e pela analyse dos derncertos com que 
procedem os agentes dos out ros poderes. 

E' certo que as censuras nascidas des~as re
soluções da Camara , não ser ão um embaraço 
para a vida constitucional dos demais pode
res, mas pela sua influencia moral, podem 
dar-lhe nova orientação. 

Essa consideração basta para evidenciar 
que taes praticas não podem deturpar o nossu 
regimen dG governo, e por si implantar o 
par Jamo1tariuno. 

A fünp12:s fórmula mrnca poderá gerar o 
parlamentarismo, que é uma instituição de 

direito publico, que se di:fferencia de outra 
qualquer por característicos especiaes e defl
nidos na sciencia. 

Não ha parlamentarismo, sem proeminen· 
eia do Podc•r Legislativo sobre o Executivo, o 
que só tem lagar nos governos de gabinete 
que se distinguem : 

l º Em que os ministros são tirados do par
tido que tem maioria no Congresso. 

2° Em que o ministerio é homogeneo, isto 
é. devem os seus Minihtros ter unidade de 
vistas sobre todos os assuroptos de Governo e 
por isso é que a sw1 organizai;ão é sempre en
Lregue a.um primeiro ministro ; 

3° Em que os ministros são solidariamente 
respons~veis pela política do Governo deante 
das Gamaras, que os podem interpellar. 

Neste regímen, as questões de confiança ou 
desconfiança, de applauso ou censura po
lítica, entre as Gamaras e os ministerios, são 
de vida ou de morte, ainda que não a:ffectem 
o chefe da Nação. 

No regimen presidencial a influencia de 
taes questões, por mais sensível, em regra 
tem apenas um valor moral, mas este inne
gaveI. Para que os agentes dos governos 
presidenciaes sejam afüctados em sua acção, 
é preciso que lhes cerceem ou amplifiquem 
autorizações ; para fau•l os cahir só o · pro
c·es~o de responsabilidade. Sómente este re
curso extremo póde constitucionalmente pro
mover antes do prazo legal a mudança de 
uma situação. 

Neste reg1men diz Collay - Principle of 
Constitution lauw pag.165:-tivo The tu:o 'IJery 
étfective restraints which the legislation may 
inter1 ose to the abuse of executive and judicial 
autl1orilt1, are. first, that u:hich consist in 
its ito control 01Jer their jurisdiction, and 
sécond, proceding by ii peachrnmt. 

Assim pois, os actos do Congresso que im
por tem censura ou appíauso, de modo impli
cito ou explicito, qualquer que seja a fórma 
de sua manifestação, inclusive a çle uma 
simples manifestação de voto, não podem 
importar subversão do regirnen de governo 
que adaptamos. 

Si assim não fosse, esta1·ia annullada e 
nenhum sentido exprimfria a tbese de Bar
radas Espinosa : Las moyorias gúbier:nan, las 
minorias fiscalizan; pois a fiscalização se faz 
pela analy~e e pela cen:::ura. 

Não póde haver parlamentarismo sómente 
pelo facto de serem usadas fórmulas que são 
inherentes a todos os parlamentos, pela 
simples razão que as fó1·mulas não podem 
con~tituir a instituição mesma, como não e 
o hs.bito que foz o monge. 

Tratam1 0 du importauíissirna questão da se
pal'ação dos podei es no governo presidencial, 
diz Esmein-Droit Constilucionel, pag. 297, 
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sob n. 3 : « Les rn.ínistres dans ce systheme de voto col quale il Congresso si manifestasse 
gouvernement, s'ils n'ont aucune action sur le intorno a qualche parte della politica presiden
corps tegislatif, ne dependent en riende celui-ci. cíale ; mas, continuando, observa que, a seu 
ll ne peut ni les blamer ni les renverser- il ver seria sempre uma pura demonstração 
n'a aucune prise sur eua:, tant qu'il ne peut academica sem valor, visto que o presidente 
PG;S les mettre en accusation proprement não é obrigado a dar-lhe attenção; apezar, 
dite. » porém, desse modo de ver, incompleto, aliás, 

Com estas palavras Esmein só tem ra7ão pois o juizo de uma Camara, nos governos 
quando assig_nala a . independencia dos pude- repre•entativos, tem pelo menos o valor de 
res entre s1, attributo que 08 liberta de uma opinião respeitavel,confessa queao Con
qualqw>r laço hierarchico ou mutua de~ gresso Americano nunca foi contestada a 
pendencia no que se póde referir ás suas faculdade de votar moções sobre os actos do 
respectivas attribuiç0es constitucionaes mas Poder Executivo. 
seria erro negar a influencia moral d~s re- A proposito, cita o protesto que em 1863 o 
soluçõe~_do Congresw como tribunal que é rongresso Americano produziu contra a fun
da opmiao, ou desconhecer o laçojuridico do dação ilo Imperio do Mexico, em beneficio de 
mesmo como legislador que é., tem 0 poder um príncipe austríaco. O governo francez 
de traçar a :ota do poder que executa. pediu expliClJ:ç~es ao governo americano, e 

. A ?pposiçao as censuras por meio de in- havendo o mm1stro do Estado respondido que 
d1caç-0es, requerimentos· as rejeições de pro- um voto da Camara ou do Senado era nullo 
jecto~. de tratados, por 'parte do Congres"SO 1 para o Executivo, diz: La Camera aUora 
bem como quae1>quer demontrações contr~ affermo di nuovo solennemente il proprio 
act?s do Executivo, só serão um abuso quan: diritto ad esprimere voti in fatto di política 
do 1mpt•rtem obstaculo ao exercicio consti- estera. 
tucional das attribuições de~se poder mas Hamilton reconhece que ao Congresso cabe 
então esta!á quel r11?a a harmonia d~s po- o direito_ de julgar a política presiden?i~l por 
deres, e nao havera outro correctivo consti- dous meios: a censura e a responsabilidade. 
tucional, sinão o que póde advir da rena- Minguzzi, obr. cit. pag. 71, que menciona 
vação dos mandatos dos eleito~. depois de es~a opinião, insiste comtudo, em que o voto 
esgotados os prazos de seu exercício. de censura é esteril e por isso pouco proprio 

E' por isso que só gornm dos beneficies de uma grande assembléa ; não diz, porém, 
inapreciaveis da Republica como GoverBo que haja incompatibili•1ade entre a censura e 
democrntico.: aquelles povos 'que teem a alta o r~gimen presidenci~l, e. muito pelo con
comprehensao do respeito á lei e do arr or trano reconhece que uao so a Camara, mas 
da patria, pois é por effeito da li berdade tambem o Senado Americano, tem empregado 
mesmo que quanto mais livres os govr-rnos a censura como meio de significar ao paiz a 
mais facilmente descambam para a anarchr~ sua.opinião ?U j~izo sobre o go:rerno. 
e a desor1'em ou para a dictadura . Todo 0 E o propr10 Mmguzz1 quem cita o voto de 
gobierno libre, diz Espinosa, es necessaria- censura dado pelos. wighs em maioria no ~~
mente complicado, porque torlo gobierno de nado contr~ o presidente Jackson (que altas 
esa especie estabelece restricciones tanto del tinha por SI o voto popular, pois havia sido 
poder det gobierno como del de los 'individuas. reelei_to), a proposito de uma remoção do 

Por outro lado as m - . deposito de fundos publicas da caixa do 
• oçoes ou requeri- Banco dos Estados Unidos 

~entPS, que demostrem aplauso e solirlarie- Opresidi,nte protestou ~emdemora contraa 
pa~e das Camaras C_9m os r~presentantes d_o cenwra e quiz fazer inserir o seu protesto no 

o _er Executivo, 5ao pnfeitamente consti· processo verbal da Assem blea . esta porém 
tuc1?naes, porque apertam os laços de ha.r- recu~ou-se a recebel-o e mante~e o seu voto' 
moma que devem subsistir eutre os poderes apezar de uma proposta para cassal-o 0 qu~ 
e _podem até ser necessar10s nos m<•mentos · • · 1 d d · ' difficeis em que a coll. - d d . so 101 a cança o tres annos epois, quando 

, · igaçao os po eres e Jack ·o conseguiu a· e 
a conilição indispensavel e unica do suce::-so, s n - . m wr1a na am~ra. 
como aconteceu em 1893, quando 0 Congresso Que a moçao de censyra produzira. qual-
se collocou ao lado do Marechal Floriano, quer effe1to l!loral, se ve. pelo proced~mento 
approvando e applaudindo as medidas de ex- que ~m relaçii,o a ella tive1·am os amigos do 
cepção por elle tomadas para debeilar a re- pr~s1dent.e que ~e esforçaram por cancellal-a 
volta de setembr . ate o C?~segun em._ . º· . Daqui e de concluirmos que a formula par-

M inguzzi, Governo de Gabinetto e Gol:erno lan1entar das moções não estabelece o par
presidonciale, a fls. 7, indagando ros meio~. lam~ntari,mo, no sentido de regímen parla
que tem o Congresso de influir sobre os mentar ou do governo de gabinete, não im
actos do Executivo, ob8erva que o primeiro e porta o reconhecimento de qualquer supre
ma1s obvio r ecurso seria o de-im sirnplice macia parlamentar offensiva da independeu-
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eia dos pod~res, e por iss~ não fere nem de- 1 A estas !Ilanif,ostações . de cor '.ialirlnde e 
turpa o reg1mt>n pres1denc1al. harmoma nao fültavarn benPficos_e:ffeitos m_o-

A nos~a Constitrnção nos arts. 17, 18. 29, raes,que sempre decorrem da unidade de vis-
32,34 e 35 discrimina quae8 as attribuições no tas nos poderes da Nação, nos grandes mo-
Congresso. e, em outros, como os de ns. 48, mentas. · 
58, 59 e 60, quaes os dos outros poderes,e foi A moção do Sr. Deputado Seabra que tan
em vista dessas Iimitaçõefl que o nosso Regi- tas censurHs mereceu, em nada d1:ffere dlJ:S 
mento no art, 100 determinou que: demais que teeru s1rlo applaudidas com unani-

midade. 
Nenhum projecto ou indicação se admittird Tivesse ella sido approvada. mantendo a 

na Camara, si não tiver por fim o eq;ercicio Camara as suas praticas antigas e até hoje 
de alguma das. a~tr!buições da Camara, ex- acceitas sem repugnancia, 0 nenhum abalo 
pressa na Constituiçao . teria surgido na vi<la CO!lstitucional do Con-

certamente não podiam figurar entre as at· 1 gr1:>~so e na economia interna do partido 9ue 
tribuições limitativas rlo Pndei· Legi~lativo até então estivera unido em toilaa Republwa. 
aquellas praticas e funcçõPs que !"ão inheren· Foi exactamente a rejeição da fil(•ção do 
tesa todas as assem biéas deliberantes" cor- sr. Deputaílo Sea11ra, dep01s de apoiada q,ue 
porações politicas, como são a Gamara e Se- <lespertou nos ami:.!os r1o Govei-n.o a idéa rle 
nado, nos governos represen tativos, compe- ser preciso um voto de solidariedade entre a 
tindo-lhes,indubitavelmente, poderem nomear camara e o Governo, rnbre o procedimento 
Comrni~sões para pezam es, para assistirem a deste ,1por quf'.stão das munições . cJ.a Escola 
solernmrlades, para congratularem se com. os Militar, para que no espll'lto pµbhco, e espe· 
demais pod eres por actos de coragem c1v1ca cialmente no das classes armadas, Sf' apagas:;e 
ou de elevado alcance político, por datas ou a irléH de que o Gov8rno incor-rera em cen
factos glorio~os de nossa his oria e, por meio sura da Camara em assumpt de tanta rele
de rernluções ou votos, manifestarem a sua vancia, como é todo aquelle q»e se µrende á 
adhesão ao Governo, animando-o e ampa- disctplma militar, pois é certo que censurou·· 
rando o com a::; provas de sua conliança se abertamente a retirarla das munições da 
contra a opinião publica fa]$eada pela op- Escola neganrlo-se credito ás razões que dera 
posição apaixonada dos pa.rtidos. . . 0 Gov~rno para tal delibnação. 

. Negar ao Congresso t:J.es competenc1as, Fazem11s esta exposição, sem commenta- · 
que em regra traduzem nobres e irresist1veis rios unicam•'nte para mostrar o e:ffeito mo
expansões de sentimento patriotico, seria ar- ral 'das moções sobre o espírito publico, 
rancar·lhe o rnu car~cteristico mai_s n~bre e mesmo quando não podem affectar a vida 
elevado - a expressao de sua sohdar1edade ci.•nstitucional do Governo. 
com a opinião nacional ; seria transfo rmai o Em outra circum:;ta1wia memoravel, a Ca
em um corpo indifferente e inerte,quando elle mara dos DPputados, por meio de censura a 
é a !eprel'e!ltação mais intensa da "v!da da agentes depen,'entes do Poder. Executivo, e 
Naçao; seria negar ao Poder Publico que mais amda, po1• sua attitude. obteve do Ga
mais intensamente representa a soberania verno ;ictos de desagi:!'ravo. que ficar·am con
nacional um direito ou antes um dever que stituindo provas irrefragaveis do quanto 
todo o cidadão exercita livremente em um podem valer as reclamações e censuras do 
Estado li~re: o de julgar os actos do Governo c0 1,gr1,sso contra os agentes do Pod.-·r Ex-
de seu parz. ecutivo. quando justas. 

Com. estas_ doutrina~ tem e~tado o Congresso Não podemos d01xar de rem~morar ilS 
até hoJe,e sao conhecidos os precedentes.como occurren<ias que 8e d• ram em 1893, quando 
sejam moções votadas por occasião _da re- 0 r. Deputado Valladares foi, depois de um 
volta da tor1'._aleza de Santa Cruz, dr versas discur,0 que proferiu. ameaçado ?~serdes
actas e._ moc;oes rlo Congres.so approvando, feiteado por alumnos da Escola MJ11tar, q~e 
applaudmdo e fazendo-~e solldar10 com o go- para e~se fim se reuniram em torno do ed1-
verno do Marechal Floriano, para debellar a ficio da Camara. 
revolta de setembro de 18\J3. Ficou o facto cnnsignado nos Annaes desta 

Em agosto de 1895, a Camara nomeou uma Camara · rlelles consta haver o illustre 1.Jepu
commis,ão de 21 membros, representando os tado s~. general Glicerio fechado o rnu 
21 E~tados, para f~lici~ar o Presic1ente_ d~ Re- discurso, em que estigmatizava o procedi
publwa pela termmaçao da guerra c1v1l no mento dos manifestantes, com as segu ntes 
Rio Grande e terminação da revolta. palavras : 

Ainda o anno pass•1rlo o Senado votou con-
gra.tufaçôes pela solução do confiicto com a «A Camara affirmará a um tempo a com
In1{late1-ra.a i.·rnposito do rPconhe1:irrninto c1oR prehensào ,10~ seus deverPs e d:i, sua mdepen
no8sos dir•·itos sobre a ilha da Trindade que 1 denc1a, e na serenid a.de de legis ladores, 
consideravamos porção do territorio nacional. 1 continuaremos a trabalhar, esperando que Q 
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poder publico saiba cumprir o seu dever, INDICAÇÃO A QUE SE REFERE o PARECER SUPRA' 
porque nós de nossa parte saberemos cumprir 
osso. » 

O orarlor foi applaudido e muito abcaçado 
por grand" numero de Deputados da maioria 
e da opposição. 

A minoria, rApresentada pelo Sr. Bdlar
mindo de Mendonça, d··darou: aguardar ao 
lado da maioria que o Poder Executivo des.<e 
a mais plena satisfação d Cam.ara, punindo 
os autores do condemnavel desarato. 

Em termos claros, o que se applaudiu foi 
uma verdadeira m0ção de confiança ao Go
verno, romo um incitam~·nto a que o mesmo 
desaggravasse a Camara. · 

A maioria e minoria. formando uma una

. Inclicamos que a Commissão de Legislaçã.o 
e Justiç>t interponha parecer, declarc.ndo s1, 
em prPsença do art. 100 do Regimento da 
Gamara dos Deput»dos, p• dem sei' admittirlos 
requerimentos ou indicações que envolvam 
censura uu applausos a actos de qualquer 
do.-; outros poderes constitucionaes. 

Sala das sesSões, 4 de junho de 1891.
Padua Rezende.-Xavier da Silveira. 

N. 80 - 1897 

Reconhece Deputado pelo 1° districto do Estado 
de S. Pauto o Sr. Antonio Moreira da 
Silva. 

nimidade. pronunciaram-se pois ambas por A' 4• Commissão de verificação de Poderes 
uma moção, que deveria ser considerada ri- foram presente~ 82 authenticas da eleição 
dicula, si admittissernos a doutrina de que a que se procedeu no dia 26 de junho do co_r· 
as moções são incabiveis por inu t.eis no sys· rente anno. no ! º districto do Estado de Sao 
tema presiden ia!; ou violentn e offensiva da Paulll, para preenchimento da vaga existente 
dignidade do <~overno e independencia dos na respectiva representação perante .esta 
poderes, si ~o8se efficaz:,. mas contrario ao casa do Congresso Nacwnal. em virtu..ie de 
Regimento e a Con,!itu1çao. _ renuncia aprnsenta1la pelo Deputado eleito, o 

O effe~to das muçoes, a pressao ~oral _que Sr. Firmiano de Mora.es Pinto. 
dellas potie resultar, é por vezes . 1rres1sti vel 1 Tendo examinado minuciosamente as mes
e, deltas, patr1.oticamente encarnml~adas. po- mas authenticas, verificou a Commissão que 
dem resultar os mais benetkos effe1tos, quer oiiteve 4.496 votos 0 sr. Dr. Antonio Mo
applauda!Il, quer censurem. 'reir;i. da Silva, candidato mais votado, se-

0 que fica demonstrado é que nu11ca po- g-uindo-se a este outros cidadão~, os qua~s 
derão por si instituir o parJa,mentarismo, obtiveram tão insignificante votaçao que nao 
condemnado pela nossa Constituição e que só podem affectar o resultado geral das authen
com muito · artitlc10 pod.eria cond.unar-se ticas ainda não remettülas. 

· com a fecteração. Verificou m<J,is a Commissão que durante o 
Uma das vantagens dO · systema presirlen processo eleitoral for.am observadas as dispo

cial é exactarnente essa - que us moções de sições legaes em vigor, :i:i.ão tendo sido apre
desconfiança. como medida de simples estra- i>eotado protesto algum. 
tegia parlamentar, perderam ~odo o valor, Em virtude do que, a Commissão é de pa-
puis os agentes do Poder Executivo serão su- recer: 
periores a taes recurso:s vela sua autonomia !•, que seja approvada a eleição realizada 
Ct?nstitucional~ a 26 de j.unho do corrente anno, no 1° distri-

Feitas estas considerações. é nosso parecer cto ,do E~ta,do de S. Paulo, para preenchi
que:-q uer sob o ponto de vista constitucional, mento de uma vaga existente na respectiva 
quer r1iante da lettra do art. 100 do nosso representação; 
Regimento, dPsde que não foi expcessamente 2°, que seja reconhecido Deputado pelo 
vedado á Mesa o recebim~n to de inrlicações J 0 districto do mencionado Estado o Sr. An
ou requerimentos de louvor ou de censura t.onio Moreira da Silva. 
aos demais porleres, não pôde ella deixar de Sala das Com missões, 31 de julho de 1897. 
sujeit<1 l-os ao voto da Camara, porquanto. na -Parq.nhos Montenagro, presidente.-!. J. 
omissão do Regimf'nto, é esta o unico poder Seabr.a, relator.-Eduardo Ramos. 
regulador e soberano, rompetindo-lhe in·lis
cutivelmente apoiar ou não taes propostas 
ou moções e approval-as ou não, depois de 

N 81-1897 

discutidas. R~conhece deputado pelo 6° districto do Estado 
Sala das Commissões, 16 de julho de 1897. de S. Paulo o Sr. Cincinato Cesar da Silva 

- V. de 111ello, presidente. -Julio Santos, re·, Braga 
Jator.- Adolpho Gordo.- Tr1nrlade.- Luiz ·1 

D. omingues, vencid9, ,_ Ver,qne de Abreu. - A' 4• nommissão de Verifi~ação d.e Pod~r~s 
Araujo Góes, · foram presentes 54 autllent1cas da ele1çao 
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a· que se procedeu ao dia. !2G do junho do Yencime:itos.p:m1. tratar de sua saudo, a. con· 
corrente anno. no o' districto ,fo Est:td" rle t.i.r de !l de maio e.lo corrente anuo : 
S. ra.ulo. p:irn. pr:·enchimento tio. vaga. exis· Discu~ii.o unica do projêcto n. 46. de 1897, 
tente na respPcti\·n. rop1·e~enta<:iio perante emend:i 1!0 Scau: lo :10 prt~ jec:o n . !2 B. de 
esta Cill'n. do C<>ngre,.:so Nacional, em virtud1• 1$96. ,fa C.'l.mar:L clo3 Dcput:l•!os, ~ne com:ede 
do til.Jle,,imcnto 11,_, Deuut11.do Sr. Ces:i.:·io a.os :Llumuos <1" curso superior <lllS F;icul
Motr.ll. Junior. · d;i.•lcs tio D\re:to. matt"icnl:vlos ante~ '.lo. lei 

Pcl~ Conums~ii· • fnr.i.m nttl\nt;Lru~nte ••xa- 11. 314. rlc 3() <!e outubro d., IS93. o gllSO d:is 
minad:l.S l1S rereri1las autllcnt1c:1:;, vcr16- re~.11~~ d:\ legi~l:u;-lo autcri•>r; 
c:rndo t.l' rem obt1·'<> i:utTr:1::1os os r.in :ldã~ : Oi~ll.~1,, un:ca do projceto n. 42. de 1807, 

Dr. Cinclnn.to c~·1.!' 1!:1 :'ih·:1 kra!!!l -1.4.SG emcnd:1s1lo ~~n,.Jo :10 proj~to 11 . 3:: e, do 
'\"atos , e Dr. Oll".::i.rio Perl\ir:1 <il' Alm<·1d:1 18!>6. •l<L C-lmn.1'3 •l<.ll! n ;·;,11t:i•lo,:, que rO"o-
400 ,•otos. rt>s:1lta<I•> •1110 n:'í..1 pci:l<• ~!r nl~· nhl\1~ corno •ll' caracter o!llcial os cxamos \"<'· 
ra•lo pela...: :LUtll~ntic'\." que a in·l:1 •1iu) f.,r;m1 rlll~<l· '~ 110 L~·ccu 1!c .\:r onnmi11. e Vctori· 
rcrrictt1dus. n:iri:• rlt" P~lot:1~. rm ,\e,'\ 'cm1in d•• t:oinmo:-cio 

Vcr•tl~·'\I m:ii~ :1 C:.1111mi~io que n11 prii· 1le Juit 1111 i-·.~rn. e rwii c-:~1ooi<"Cilll(!tlt():' <:l'ln
cos,;o clcitornl rlll":lm nu~n1li1b.~ a . ..: pr~'· ~~11··~1111.'\!l dcmni11 1-:..:tados; 
~··it1Ç.:'tt!~ dri ll'i •'ln vi::nr, i!Clll •1111• 11r. • tl!~L<• L>is<:u-~:·io u:aic.'\ ,\ • 11roj1"•to n. 43 1lf! l,:t97. 
aJ:::tira fo~ l\Jll't'ila'llt.'\•f(), :\UIJ.)ri7.11l1l11 O li11\'t'l"ll(I :l •'OUl."C·IC"r :\ C~u·l iolo 
~~~u •»l\1li•;<"11-s. n. Coin1ni-1><ão l' •!" l •in• .. lc~ t~l11ar.t:l~. ,•.111l'l>r<•nt-• d:i. A!fün•ll';r.~ ti:& 

p:Lrecer : ll.'thb.. pr.•f'l)"~:l.~-:i•• •h lic•·n•:n. cm clljt> i-:o•o 
l". ljllC !:<'Jll iappMrn•I~ 11 ,,M~.:Ml tt~'l.lí7.:vh .:a :1cb:1.. JlOr 11111 annü e c~iru Ot'l!c11:1do , lltlm 

:i. :!ti 1le jimho 1111 cnr:-(·ntc u.nno. 110 1; . •!e tr .• tnr •ll• su:t. mude onJt' lhe C:On\•icr; 
dlSLl'l<'to elcitt.11'1\I c!o út:ulú 11" s. 1'.u1i.1. 2• ])."\J'l()às :; b1:rM. ou n:itcs : 
p:lt'l\ P""cuchnnonto •lc tltn:i v~;,'1\ cx.i~t<>n~ Contint1:1•:iio •ln 2• 1IL-;eu8~:io !lo pro>j<'Cto n. 
11\ rc'~'~ih.;a rcpr<>~nm,..ão; 176. do 8:~~. rolorm:mtlo o CO•li:,?o l'"nu.I: 
. '.-"". qu<' se,Jll r(>eont1t-clll~ l >r.pu:u10 P<'~O li 1 ~· di,;cu~..:io do proj~cto n . :;o, ele lt>~i, 

~1,,,ir1cto d~. mencw11&ot1J &•t:ulv osr. Crnc111ato autorií:i\mlo 0 G•,\·croo u nhrir :\O :.tini~tcrio 
U!sa.r• da. ~ll\'3. Brn;:11. th •U~ti~-:i. e ~·~::oc10~ lnrorio•rei; o <:r1•<11tC> 1!e 

~la. d a:> Cnm:ni,;l!Ões. :n ·I~ julho da 181.J':'. Ho:ooo.s. ~uppleml·nta.r íi .,,...,rba-:-Diligeucia.s 
-J>arru1l10~ .l/Q11t1•1h~•1r•>. prt~1 1tenttl, - J. J. Policí"es-n. 1-t 1Jo ar&. 2" da Je1 o . 4:?9. •.le 
&u.l,1,1, l~lator.- E•l1c11rrlo Ramos. 10 de de7.etnbl'U de 1!!00: 

:..'-' d 1s.·u~-<:io elo pn.>j<.'Cti> n. 49. 1lc 1897. o.u
() Sr. Pr~!o<iderne-Niio havendo 1 tor 11.a11<l., o (ro\·erno a abrir ao :.tmi~t.Cl'ÍO ila. 

n:ida. rnais a tr:u.ar. 1!esigno pa.m se;:unrl:L- Ju:<tu;a e N••god(l~ lnl<lriort s o cr i-<lito de 
feira, 2 de agu,:w. a re~uin te •)rrlem do dio: iO:t: &1:!$l W. i;upptemen t:i.1· :i. \"arias verbas 

l> p:i.rte, ate 3 !ior:i.s : · do a.:·t :!" d:i. li:i n. -1:?9 , •le 10 de dezembro 
V - l . 3·' l 1 O()- fj . l U\! 18~0 : otaçao 1.0 pr•~ecto o ..•• r e o. , • x.irn o r : - d ·. t 0 i 4., rte l ;;"(i 

as fo1·ç>tS ele terra n:i.ra o cxerc1c1v de J 898 :! ' '. r~cu:<sao 0 proJt;C •J •. -· • • ' ., • 
(·» d" . u~~ão) . ' :rntor1 7.<i ~1lo o Gv\·ei:n? :t orga.m1;.ir· . i!n·erso~ 
- co 

1~c n~;_çf 0' <h di,:.·u~s:io unica dn p:i.r"cer C>1L·d;el~c1meoto~ m1ltrar e:< de cnsrno. .-o~ 
11 . 2~1 ~ . .ie ~S'Jí .sob~~ :~ ernen<l11-~ off,· recida.~ ,-o~o em sep~1 rado do .s:·. Tho11~1:z t.:av:~ lcant.1 : 
na. "l" discuss:l.o do projecto n . 2\1 do .. orrcnt<' ~·:l iscn~~:w ~~.~ru.1 c:!'J ~--':"'·ri~ 1~9:!, J 1s· 
a.nno, que fixa. a d1isp· 7.3. do ~hni-i.•rio tia< po~:10 ~b1_~:- CJ .... ctt_!l~·tO .'~nht~~ '. -
Relaçõe:; Extcriore~ p:m •. o exf'rcicio de 1 8~8. ! di,,cu~an du p.01ect . n ·. -' .\.de 189_,. 
com voto em sei•~ J':ufv do Sr. Urb ,110 ~ntos; dedar:i ndo 1sen~t~ .c: C'v:1t1·1b.u 1r co1~ um di:i . 

., .. d scu:<silo do proiec r.o 0 ~ 4 rle IH9i. or- •le _soldo, men~.'1 . nLnte. pm~i o A~)IO de ln
çaÕ•lo 

1 
a. de~pe;a. do ~Ii: i>~te~i~ dit fi.ioze r.da, ~ith ·ln~ • . a.$ p:-ai':Ls do b;1ta.llm;l ~· •. u1faatar1~ 

ptl.i·a 0 exercici~ ,16 1898 : • e ma1·rnha, q 1 . c•Jrr o de <?lhc1aes m:i.r- 1· 
2• discu~;iio do pr .. jecto n._4i. de !$97.pro- nhe.1ru~ c .. ~e 1~1 rm~h:1.ros nac~onac;; .- _ 

•idenciaudo ~obr· ' o µ1·•·euchilll euto <l<>::;<:l<>1·os l: •lt~cus~rw ·~o p10.1 .cto n . ô J, dP. 1$01,_:i.u 
exist1-ntes na força. na..:.i.l: tor1 z:111 ~0 o t rovEwno <t r·eto:·a1· ns <i1 vu!as 

Discui;são unic:i. do prnjecto 0 . '.:.'4. rle Vi>9-: , ~ontr<Ll1t1h ·~ 001:1 o ~l•e.s~:~ro_ fc•lt!~';'~ _ pcl_o c:o
a.u tor iza.odo o Poder E:(C<.:ULh-o a " tlOCcdMl' ao l OllCl Perli o NUO~;, B.\, u~La. f t''l't• llcl T.w\a.· 
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