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CWBA DOS SRS. DEPUTADOS. 

fJessio em 1 de Julho. 

PllEBIDEIICIA DO SJl, VISCDI<DE DE CAIIABAGIBB, 

SUJIAIABIO ~ lto;pediente.- Ordem do dia.-liommissllo 
'· especial para ea;aminar algU?lS arttgos do act'' acldir.io

. nal• Di&""'rao dp Sr . Villela Tavares. -Re.•posta á {alla 
do thrqno, Di•cur&oa áos Sr. . mini8tro da jushça, Fur
,1~ p ..1 lflll'ida Pereir!J, 

A's onze horas e tres quartos da manhã, feita a 
ohamada. e achando se pra•entes os ~rs vi•conde de 
Camaregibe, Pereira Pinto, Gama Cerqueira, Vieira 
da Silva. Salathiel, CarrÃo, Angelo do Amaral, Ro·· 
drigó Silva, Carneiro da Mendonça, Paes Barreto. Sil
vino Cav•leanti, Martiru Francis•·o, Cyrillo, F. Oeta
viano, José Bonifacio, Luiz Carlos, Leitão da Cunha, 
Lamegp, ,Araujo Lima, de L"mare; F1alho, Seuza 
:r.fsnd.es, )i'igueira de Mello, Mello Rego, Villela Tavares, 
Bretas, Leandro Bazerr,a, Mello Fr9.llco, E beiro da Luz, 
Pjnto de Campos, Sergio de M><cedo, Serra Carneiro, 
Feroandea Vieira. Barce1los, Amaro da Silveira, liames 
qe Souz11, Pedreira, barlio da Bella VistR, Carneiro da 
Cunha, Rego Barros, Diogo Velho, Felix da Cunha, 
Sayão Lo bato, C. Uttoni,Fieury, Lessa, Bezerra Caval
canti, Santa Cruz, Manoel F ernandes, Jtmqueira, 
barão de Mamonguape , Paranallná, Viriato, conde de 
Baependy, Pereira da Silva, Tiberio, Taques, Gaspa
rino, Bello, Corrêa de Oliveira, P aes de Mendonça, 
Nebias, Bandeira de Mello, J. de Alencar, Dantas, 
Brandão e Henriquas, abra-se a sessão. 

Comparecem depois de aberta a sessiio os Srs. Raposo 
da Camara, Epaminondas, Caste\lo Branco, Costa 
Pinto, Saldanha Marinho, Carvalho Reis. barão de 
Porto-Alegre, Almeida Pereira, Pedro M oniz, E•peridião, 
Calazans, Fiel Je Carvalho. Pereira Franco, Ottoni, 
Tavares Bastos, Cuuha Figueiredo, F ern,ndes da Cu
nha, Paula Santos, Carlos da Luz, Teixeira .Junior, 
Pinto Lima, Fnrtado, Espinola, Silva Nunes, Zaearias, 
Macarir., Panla Fonseca, Barbosa da Cunha, Paulino 
de Souza e Costa Pinto, 

Faltiio com participação os Srs. J . Madureira e Lima 
e Silva. 

L~-se e approva-se a acta da antecedente. 

O S.a. 1" SEQRETABIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um officio do ministerio do imperio, enviando, em 
~6oposta, a informação sobre os facto• que occorrêrão 

'entre a em preza lyrica e o tenor Balestra Galli. -A 
quem fez a requisiçào. 

. Outro do mesmo ministerio, enviando um vo)1:nne d6S 

leis da província do AmazonRl! promulgadas _no BllDO de 
1859.-A' commis•iio de aõsembléas provtnc!aes. 

Outro do n:iesn:.o ministerio. parti··lpand" que v~ i-se 
dar conhecimento·~ preaid'"ncia d~ pro·i~c1s. ~e Mmas .. 
Gera.es de ter si•io appro ~~ ~rla a eletçlin ~nn_Hr.nn d~ pa
ruchia de Jntlayá. . pt f tt->D ''ente ar• 2• dl.Sr.ncto deltOtal 
da me~ma prvvmcia. lnteirttda . 

Lê se o •egu ·nte officio. e é remettido a quem fez a 
reqnip;ição, ~eotiC'I tnt ... i!ralmenre imprr~so no J . rtliJ I do 
Comm .. r cin a. rf'qnerirneuto do Sr Perdra 1'18 :--.i ·va, 
conjnnctameat e com os contratos 4ue o acompanhão ~ 

4: Directoris das ohras puhlic~a~ e navegaviio -
P se<'çáo. - R o de Janeiro. 'M1n1steri·1 rio::; ne!lucios 
da agrir·ultu a, cornmere1o e ohra:::; publi~a~ . em 25 de 
Junlto de 186l -11m e Exm Sr.- Satisfa~ en~o á 
requisiçüo do nfficio que V Ex. me ririgio rom data 
de 19 do <'·O rren t~ mt-z. pa .. so as müos de V. Ex , para 
que se digne levar ao c~onhe,drnentrJ da carnara dr18 Srs. 
deputados, as incln sa:; cPpias dos contratos celehrt~dos 
na repartição das obras publicas par~ a conservação da 
estrada de Saota-.Cruz. 

c Para melhor apreciar as vantagens dos contratos 
ultimamente feit .. s , cnm pre declar,_r qne n~ o ditferem 
dos que o ba~iiio si<lo em I ie Dezembro de 8 ;8. senão 
em se ter por aquelles exigido tiança 4ue g• r•nta o pa
gamtm to das multas, e reabzado uma niminuiçüo d~ 
deepeza de 16 % em tres partes da linha conservada, e a 
de 80 % em u ma dellas. 

• Teudo apparecido diversas propostas, nenhnmn hou
ve mais favoravel do que as quf'. for~o aceitas, sendo 
preferidos d'eutre os proponentes um que ja era emprei
teiro e havia cnrnprido r.-liJrio.samenre ~eus deveres, 
como informou o inspector-geral das obrae publicas, não 
se lhe devendo por 1sso retin1r o serviço que tão bem 
desempenhava.; e outro por ser 'iuem por menos se 
propoz a conservar as secções que lh~ fozão cooti:.~das. 

< Deos guarde a V Ex.-M. P de S· u ·." e Mtl lo.
Sr. 1. • sectetario da camara dos Srs. de1·UtHd!Js . ~ 

Inspecçiio geral da- obras publicas, em 4 de Abril rie 
18?1. -lllm. e Exm ::ir- Em cumprimcuto do aviso 
de 27 do mez r••••do , tenho a honra de informar a 
V. Ex. que og actu11es empr':!itéiros da contervaçH.o da 
estrada de S"nta.-Cruz não derão fiador aos nltimos 
eor.tratos fe•tos com esta repHrtição para os trabalhos 
de que se encarreg::~ rão, mas que, tendo ex pirado o 1>• azo 
dos referidos contratos em Novembro do t~.nno pa~F-a1o, 
pretendia eu, por occas1ão de novos aju,.. tes. ex1gir mais 
esta se~nrança. á boa exPeuç~lo d».s ohras . Emtttmdu o 
meu juizo sobre o 2o quesito do aviso aeima m· ncinoado, 
curr p::-e-me declarar que para coiJsPrvaç:-~o daH duas sec
ções tia e8tr.ada. comprehenJidal' entre a e~tH.ç<lo du L'as ... 
cadura e o marco das sete leguas. d'lu prdt'renci a a 
Vicente Joaé de CasirO e 8ouza, e!llprei[eiro Jtuti.'ÇO e 
que bem rlesempenhou este serviço rJur~o~nte o praztl de 
dons annos do ultimo contrato. Elle pede 500 rs . por 
braça corrente. O Dr. Theodoro Antonio de Oliveira E:. 
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A~~:ostinho Pereira da Cunha ts.mbem se propoem a isto 
pelo preço de 420 rs ., cemo consta das respect.iv•• pro
postas, preço Sl:'m duvida mais va.ntajoAo ~s interesses 
da fazenda. Mas, como aqnelle empreiteiro declara na 
xe~-1-e :ti v a propo~ta que e~u. prompto a: flntrar em r,ovos 
ajuotes Jogo ~ue app.,.reça quem se proponha fazer o 
mesmo oerviço por m~nor preço~ e tem con"tantemente 
satisfeito tfS vi:-tbs de .. ta inspecção no desempenho de 
t:eut-t de vere~ não duvLdo dti.r · lhe a ·prefereOCltt., certo 
con.o es tou 'que chegará. a nm ar.r.ordo no ~entido de 
moditi ··••r o preço pedido de tOO rs . Q~lanto á COJ,I"erva
çlio da- 3• e 4• se<,ÇÕ•• da d•t• estraa~>, isto é do marco 
da~ 7 ao ri as I I leguas. apre~entAo-se a re fUet ê- la Oli 

actu a··s conservftrilJres Firmino Soares ('ampnR e I u 'z 
J~, · é d<J Fom ... ca: e além d~stes, pretendf'm· a t&m
bem o Dr Theodoro Antonio de Olivt:>ira, engenheiro 
con necido ne:st11 côrte, e Ag stinho Pereira da Cuoha, 
ajurt ~t·•te · do po,.teJro ria Chffi :lra dos Srs senadores. A 
pre[~r~ncia tieve ser dada a este nltimo üidadão porque 
se t•ffr.re e fa·zer O serviçn r1a S• sec·çfio l'lOf I 00 l"S a 
braça c rr nte, e na 4' a 400 rs , preço~ comparattva
mt'ntt~ muito ma1 s VBHtuios··fl do '-llle o exip;ido pP-lOt~ ou-· 
trot; t·res, e por i~sO ~ou de parP.cer que ~e lhe dê a eon
ser vaçào rias dutts ultima~ secçõets. empregando··· e to ·ta 
a v1gilancia e tiseali:..ttção atim de que a exe(~nção das 
obr s murche de conformid~-ode com as eatipol: ções do 
coutrr:ttO V. Ex pc1rérn d· termi11aré.. o que fôr mais 
cDn veni~ote ao lnt.eres:-;e do ~erv i ço publico Dev· Ivo a 
V l!:x O-" p~JJels I.Jile acompanb râo (I avi~o citado. 
Deu> gu•rde a V. Ex. !Um. e o·xm . Sr conselheiro 
Jo"l.J.UllO Jo~é lgoac o, mini.fl ro e ,.ecret.a-rio de e}-tado 
dos ll•·g· ·Cios d H m~rinha.. e interinamente rlos da. agri
cult.Uu ·, commerui'o e obras publica.a.- Chri.Jtiano Pe ... 
retr ·• de .4 zeredo Coutinho , tenente-roronel im;pector . 
E stá. (·oaforme.- Ar.tonio J oJé de Souza, ser vindo de 
escrivflo. 

Contrato para vigorar por espaço de dous annos, na 
importa.n··ia de 1 o:osns. feito pelo in.·per.tor geral das 
obr·as1 pubtir.as do mu.nicipio da cô' te, em vit tude do 
aviso do minut~rin rl.e agr icult'Ura, commercio e obras_ 
put~/ICt"ls, dt~ 27 d! Abrtl de 181) I, com Vicente I o~·é de 
Castro e s .. uza , p u.1'U tJ, C(mservaç4o da I- e 2 • .Yer.çoes da 
e:r ,r a1a de Sa-,.ta-Cr!JZ, a purtir, a I- da es t'•Ç4 • do 
c •. nnirthu de {err1• na I.Q,;i r.adu.ra até a<Jmarcr, dn .J quatro e 
m !! ia l e_q-UrJIJ', na e:r. ten · ll ll dl 4,500 b,·aça.)' ; a 2"' 
de.~ te. m arco ao dtM sete, 'na da 7,500 braças, perfazendo 
ambaJ o total de 1 t,OOO broças lmet.~r~s , 

Art. 1. • Virente Jo•é de Castro e Souza obriga-se a 
trazer em bom e .. tado as duas secções da e~trada acima 
dit1:1" â razão de 420 rs. por cada uma braça corrente. 

Art. 2 " A con!õervaç1io ser a. fetta do modo t'6J'uinte: 
r, limpar BS ~aTg ·· tfl,S e Vit!}as }a.teraea, boellQ8 e aar
get~S tramwersae:; exlstefites ; 2", fa~er novas aargeras 
e Vt~.lhs para o f~:tcil el'co~mento dus aKuas c de'e(~a
mento do Jeito da estrudtL nos lugares em que a expe .. 
r :euda mostrar eer bso neceasario; 3g, desob::struir, 
sempre que fôr pred~oo, o leito aos rios e corregos ; 
4 ·, con-:.11 rvMr o abHhult~.mento da esr.radtl. nos 1u6lares 
em que o hou e r ; 5~ , taptu todv e 4UaJquer buraco qoe 
appa1e er ~> a e -trada, com pedra nooo~ lu~l$ 1e ..:. em que 
fô r p• •S:Ü\el obt;ê L., e na'"l lle ·le; em 4U6 o não fôr ue
vê-lo-hH. fuzer 1mmeiiatame ne com uma mistura de 
dua~ p~r · e.- de arêot e um1. de btt.rro ; o· , arran•:ar te. do 
e quaty_uer urbusto '-l.ue Ottb<.:Cr nas s&.rJ!et~a. v"lhts .. 
b rc1 r· s e no Je ito da e::s tra.1a, de ... eado conserv .. r a 
gnt1r.u, 4ue é util para 1-e~uran...:a das pare e ~ d~s 
sarge ·.~,s e vallHs; 7\ remo~~ ·· qn= e:; JUer nb:..: ta t:: ulus ou 
corptili c traullos qt..e por \tCULura t e e .i contrern no leito 
d ~ e -trada. 

A rt 3. " O pae:ameoto de cada anno de comervaçiío 
::er.11 fe· tu e n 4uar.r') pre •taçõe-t ignae~ . il. vista de um 
&tle -tudo do enge 1beiro aju.faure do ins t-e :tc.r , que fôr 
para e ~ 1-e tim nomett.d0 1 e q .. e ex:u.minarâ o C<~ tado da 
e·tra<ia. d.ndo parte ao tr.eswo inspector das f~tltas que 
enuuntr .• r. 

Art. 4 . • F e Am vista do exame e do parerer do ecJ!e 
nheiro t:e couhe··er que o e:nptez .... rio tem inr..orrido em 
al g nrn n. na~ hypf the es do art 5•, ~er-lho .. ba impL·sta. 
BlL>ulta corre ·p••ude 11e a ft~lta em que iocorrer, dando 
o inspiotcr parte deota occurrencia ao respectivo mi-

nistro, para que a importancia da multa Pejti descontada 
no aoto do recébime:ntO da impbl'tancia do trimestre no 
the•onr0. 

Art. 5. • · O em.prézario incorrerá na multa correspon
dente á importa.ncía de um trime>~re pel• não obFer
vancia· ~.~e m.ais -de ~a das eondiçõe.5 rle~tte co~ trato, e 
na· de rf.-ér.arle <fe.r.a qnantia·•e faltar a nma ne:]..,. 

Art 6. • Se o· empretsrio lDOf.rrer em a) goma da1 
mult-. e•tipu lad~ s. eirr tres trime<tre.~ successivoo, ficará. 
resciodirlo eQ?e conrra.to 

Art 7 • A irnP<>rwncia das multa• Per4 descontada 
no .the,ouro n•ciQnal no actc do re ehimentc da pres
taç;;o do trime•tre em qne •e ~e-em a• faltas. 

Ar• 8. • O emwe,.•rio dá p••r •eu fiador ao Fxm. 
Sr, bai-flo d'e Pira. ~uara . morador na ·sua fazenda do · 
Bangú. o qu_al >e re ·pon•abilisa, na sua falta, a eumprir 
as cun.1iç~es d~rcte N.Ontrtt tO, e. a gHrantir os dinheiros 
que el!e houver de re<:eh•r na fórma d• condiçõo a•. para 
cujo eQeito obriga a sua pes.oa e bens havidos e por 
havAr. 

Art. 9.• O emprezsrio rennncia todns os casos for
tuitos, ordinarios e extravrdinarios, solitos e insolitos, 
cogitados e não CflJZitHdos, e- em to~os e em c .. da um. 
delle• fica sempre ob iga~o, sem deloes se poder v ler, 
nem os poderá alleg•r em tempo algum e par• qualquer 
efft-:ito que seja: e ao mesmo tempo renuncia qu"l51uer 
direito • indemnisaçíio sob qualquer pretexto ou utulo 
que seja 

P •gnu de sello na rerehedoria do mnnicipio da côrte, 
em data de IR de Maio do presente a.nno, confonna 
o dc-,c.umento que apre e!ltoU e fica archiolado nesta 
rep"rticão, a quantia. d• 108100. 

Em fé do qna se lavrou este contrato, aos 18 dias do 
m•z de Maio <le 18fi l , em que a.,ignô r1io o tenente
c,,rouel 1 · hri ~ t.ia.no PerPira. de Azeredo Coutinho . ins
pect r l(eral: Viconte J, sé de C>stro e S·•uza, empreza
rio: Exm Sr. barão de Piraqnara, fiador: e en Antonio 
Jo•é de S<•uza. escriptnrario ~ue o escreviam falta de 
esorivão, - f::hTistiano Peretra de Azere:do Otjuhnh ,, tenen
t e-coronel, in .. p •ctor. - Vice ~o te José dl'l Castro e St)uza.
lia<ll.o de Ptr .. quara. - Antonio Jo•é de Souza.-Est~ 
conforme.-4nt,nro José de Souza, servindo de escrivão. 

Contrato para vigorar pnr espaçfl de do-us annos, fei to 
pela in •pu~tor - geral d•s obra-, publicas. em tJirtu<is do 
avi.w de 27 d P. Abril ci8 18" l, com A go tinha Pereira 
da Cunho. , P"ra a cof'Lilervaçao da 3~ e 4• &erç7Je8 
da e.,trada de Santa- Cruz, a parti · t a l"' do marco 
da.t stte ao dns nove leguas , com 6,000 braçal , e 
a 2• do rl.as n t•Ve ao das onze, com 6,000 braças igual
mente. de extt:n~ lLo. 

A ri . I. • Agostinho Pereira da Cunha obriga-se a 
trazer em bom'tst•do as duas seeções da estrada acima 
dita el• qua .. tia de 6:0008 , sendo a primeira secção na 
razão de 100 rs , . e a segnuda na de 400 rs. por cada 
·uma braça corrente. 

Art. 2 • A conservação ser lo feita do modo se!(Uinte : 
1•, limpar PS sar"eta,.. e valias bteraes, boeiros e sar
getus transv~naes existentes; 2·, f ttzer nuv.,s sttrgetaa 
e v• l ias para o f•cil escoamento das aguBs e de•oca
mento do leito da estrada nos lugares em que a expe
rifncia mm·t• ar ser isl-lo necess::! rio; 3•, desobRtruir, sem
pre 'iue fôr pr~ciso, o lt!i.to dus rios e carregas . 4•, con
servar o •bàhul•mento da estrada nos lugares em que 
o houver ; 5 , f,apar tudo e qual.uer bura:tco que appare
cer na t t-i trada, com pedrli nos lugares em "lue fôr possi
vel 011tê- l t~. , e naquel.Jes e•n que nã.ufôr·devê-to .. ha fazer
im ·r~ e d iatameut.e com uma mistut a de duas partes de 
arêa ~ um a de barro; 6", arrancar rodo e qu.·.l--~.ner 
ar-husto que r.ubcer n&s sargeta,t vallas, bneirof' e no 
leoto da estrad•, devendo conservar a gramma, que é 
utü para ~c·gurança das p~tredts das sar~etll~ e Vbll~.s; 
7•, remover .,ual1uer ohsr.aculo ou corpos estrauhos que 
por ventura se encontrem no leito da estrada. 
, Art 3 • O pngam"nto de cada anno de oonservaçíio 
será leite em yuatro prestações iguaes. á vi. ta de um 
a tte•tado do engenheiro ajudante do inspector que fôr 
para "sse lim nomeado, e que examinar& o estado da 
eotrada, dando parto ao inspeotor dl\3 faltas q11e til• 
contrar. 
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Art. 4 • Se em vista do eXQme e do parecer do enge
nheiro se c:ouhecer que o emprezario tem iri. t"!orrido em 
ab;umas das hypotheaes do art. 5", ser··lhe-ha imposta 
a cnnlta. nnrre!"J.>oni.ente &. faka em que inr.orrer, dando 
o inspec•ot p>1rte de!:it& occurrencia •10 r~~pecti vo mi
ni,tro. pHrn que a importanc1" da multa seja descontada 
n" &<"to do recebimento da importaacia do trimestre no 
the•ouro. 

Art. 5. • O emptWario incorrer! na mutta correspon
dente 8 import~ncia de um trimestre pela niio ob•er
vancia de ruais de uma das condiçõ .. deate cónn~to, e 
na de metade desta quautia se f•lt•r a uma deilas. 

Art fl.• Se incorrer em nlj<uma dfll! multa• eotipula.
dll::~, em tres trimett&ree succ~tS.sivos, ficara rescin'iido o 
contrato .. 

.Art .7.• A importancia das multas será. paga pelo 
emprRz'lrio ou Fen tiador, por deRc:•nto feito na presta· 
ção do trime!"tre .-rn que SP. derem as faltas. 

Art 8." O e'Tlprez.,rio rlá por seu fiador ao veadot 
Fern•noo Dia> P•e• Lern• morador no campo da Accla
xnação, c ,:;a n RO, o qnul ;:~. e re ... ponsa.bil..Isa, na 8Ua falta, 
a garantir as conriiçôt.:}l- de~ te contrato . 

Art l'. • O em prezaria renuncia todos os ensos fortui
tos, ordinario,r, e extraordin~rios. solitos e insolitos, 
cogitados e não cop:i tado•, e em todos e em cada um 
delles fi.,. sempre obrigado sem delles •e P"der valer, 
11em os poderá. allegKr eon t.empo algum e para qualquer 
eff~ito que !:leja; e 80 mesmo) tempo r~~:~uucia y,u~lqner 
direito a indemnioaçào sob qualquer pretexto ou titulo 
que oej a. 

p,.gou de sello n!l recebedoria do rnunicipio da 
oôrte, em d ta de 14 o e Maio e 15 do me• mo mez, 
emadd.itamenoo, tudo de~ te anuo, conforme odo•mmunto 
que apre.entou e fica nesta repar tiçãe arehi vado, a 
qn•ntia de ns. Em fé do que se lavrou este contrato, 
aos 16 de M•io de. 181il . •m que ••sip:n!>rão o tenente-
coronel Chri•tiauo Perdra <ie Azeredo Coutinho, ins .. 
per:tor-g~ral: Agostinho Pere~ra da. Cunhii, empr~zari\1; 
FernlillJo DitJs Pae'\ LP-me, fia ior; e eu, AntoJJ.lO Jo&é 
de Souz~i., escriiJtUrrt.rio supranurnerario, l{Ue o e~:"crevi 
em f a. I ta. de e~ cri vão. - nttd, tiano Pereira dt: A zeredo 
Coutinho , teuenr.e-coronel, inspecr.or. -Ag ,yttnho Perrn.ra 
da Vut~ha.- Ferr~anrf,(J Otru Pae:~ Lt'l'ne -Antonio los á 
4t s ,,u;:a. - Está conforme.-Antonio Jo:J6 de Souza, 
eêrvindo de escrivão. 

Contrato que a inspP.rçlln- g,ral de obras pt1blicns faz r.om 
Marr;v:~ da Gustn RtbeirtJ para CtlloA"eruaçiJrl d.n e.!trada 
gernl cU Sumta.-Cru·.. c ,·ntrfJ.t •• P 'l·TU. v ignrar por d iiUS 

armes. {etlt• pe , f.n ,\·p .. ctor yen.ll d11.8 obra." publtcus, em 
1m·t.ude t ·· av~.~o d · m.tn•.rl.t: rHJ dtJ i.mpe··iu de 5 de N rl
{)6r"bro d" PHrl , t:om. M,rrr.o.v dtJ. f?o.v t ~ R · b ~tro, p· .. ra a 
con . .,.erv•,ç4o em hmn e.,útdo d rl p rçilo da e.~t1'<J.da de 
Sant,,. Cru.: a pat·tJr da t..~toçll•J da ' 'a..,cr,du.1'a até á 
ca;,a em tt:rras du A(fun.~n, 07tde hn,ve uma vemda de 
Marcellit•o, nu. emten;,lJ,u de 3,7b0 br·aças. 

Art 1.' Marcos da Gosta Ribeiro obriga· •e a trazer 
em bom esta·io H porção .. m et'trada acima, pela quantia 
de I ll75$ •nnu~e•, a r•zíi.o de 500 rs. por cada uma 
braça corrente. 

Art. 2 • A conservaçiio será. feita do modo seguinte : 
Limpar aR; sargeta~o e valia!! latanu:s, bo~nos e surgHtas 
tranrwersael$ existente". fazer no v a~ saTg~t-as e valias 
para o facil el'\Cvarnento das ugna.s e d~~eC'-am~nto do 
leioo ria e!Jtr.~ da sem .>re yU·l fôr preciso, d11sob:-~truir o 
leito doa r] o!' e eorrego~, conservara ubah ulameuto da. es
\rada nos luga es e!u ~.rae o l.Jouver, tapar r.odo., qual
quer hurat.'U y• 1e a ·pa•eç .. o t~. t\S trR.du. com pedras nos 
lugares 4ue fô posHvel •·btê-la, e naquellea em que o 
DtiO fôr ·i ~Vera tapMr immadtat~mente OH bUTRC· 5 o:Qm 
uma amalgama de duas pnrteo de a. ê1:1 e uma de barro, 
arran(,.'ttr t.orlo e qualquer arhu::,to ~1ul3 na~t.:er nas sar
geta::.. vallns, boe'r•. se "u hít0 da ustrttda, d6vtmdocon~ 
servar a ,z:rJJln' a, ~.na é util para se~Ut',mça dns pare~ 
des das sargeoas e v.llas, e ren.wver qualquer obstaculo 
que por v"n ,ura appareça on hto da estra<!a. 

Art 3_" U.1wgo.ment.-, ~erá fdtu em trcd prest nções 
ignaes de qu~tro em ~uatro mezes, á vistll de uma fo
lha org.•nis.da. nesta. repaúiçíi.o, e oa. yu'•l se ob-·ervará. 
o en .. do da estrada, especific&!}do--se' clida. uma das fal-

tae que o empreiteiro h&uver commettido duraate o 
qnartel ou quarteis vencidos. 

Att 4. • O empreiteiro incorrerá na multa corre&pen
deute á importa.ncill <le um -Jnartel pel• inobsena.noi& 
de m•i• de urna das oondiçõe< de-te contrato, e ua -de 
me ta-1e desta qu•ntia 1e faltar a uma de1las. 

Art. fi. • Se incorre• em sl~turnas d~s multao estipu
ladas em t1es qnarteia •ucte>&ivos, 6.cl\ril. !<!lcindido 
este contrato. 

Art. 6 • A• mnltas serão pagas pelo empreiteiro por 
desconto f. ito ua prestação do quartel em que se de
rem as faltas. 

Ao empreiteiro foi-lh• lido e-te contrato, e deo,larou 
sujeitar-•• a. tu-lo qnan'o elle o;tipul•, por issn pe·ilo ao 
8r Firmino SMres dd Campos que ""eu rugo BAPÍfi;DUfe, 
com o inspec•or geral interino das obras pnulicas, e 
comigo Ps•.rivíio, que o e,crevi . em o 1" di& do mez de 
Da~embro d1l anno de l8.58 ·- f!'ranci8co JtJ•uucwio P(JUDI. 
- A rogo de Marcos da Costa Riheiro, Firm•no SotJru 
Campo! - BtJrnnrdino Bnptista Brazileiro. - Eat;. con
forme.-Antonio Jo•é ds Souza, servindo de eaorivllo. 

Contrato qu• " in•pecçllo- gorai da& obra• public<U f as 
com Vicenttt José de Castro .e Suu::a pare~ con•,.caçaG 
da .,tmda geral de Sllntll·Cruz.- Contrato para oigo
rllr por dow <mnos, feito pelo in3p<elor geral da• obrlll 
pul)t.ica.,, em t~irtude do aviso do mini.!terio do imperio 
de 5 ele Novembro de 18'>8, com Vicmt• Jo•ó d1 f'cwtr4 
e Souza, p •ra a con,ervaçllo ttm bom utado da porçllo 
da u&rtJdn. d~ Santa -Vruz, a partir cln marco tl.as cinco 
1"9u•·• "té ao d<U .. e. e meia, na 8a>tm,ilo d• 71500 
bmça1. 

Art. 1. • ViMnte José de Castro <'Souza obriga-se a 
trazer em bom estado a porção da eatrada aoima, pela 
quantia de :i:750/1 annuavs, á razíi.o de 500 ra. por cada 
uma braça corrente. 

Art. 2. · · A oonservação será feita do modo segtrtn"Ge: 
!impor as sargetas e valias lateraes, boe•ros e sarg .. tas 
tramver•aes existentes; f.;zer novao sarp:etas e vallaa 
para o facil e•coamento das a~~;uas e de•ecamento do 
leito da fHtrada sempre que fôr preciso ; desobotrnír o 
Jeito dos rios e corregos ; c"n•ervar o ahahulomenl.o da 
e•trada nos lugare • em que o houver; tapar todo e qual
quer buraco qu e appareça na es o.ra.da, com pedra nos 
lugares em ~ue fôr pos•ivel obtê -la. e naquelles em que 
não o fôr de ~ er!\ tapar lmmediatarnente os buracos com 
amal~amu de duas p•rte• i e arêa e nm~ de barro, arran
car to to e ..fll»l-t,ner arbueto que nt:~.Scer nas sar~etaa, 
vallas, bueiros e oo leito da e!4tr .. da devendo conservar 
a gramma , qne é util para seguraoça das pare tas das 
sarp:ec.s e v•llao, e remover yualquer obstaculo que por 
ventura appa1 e1:a uo leittJ da e8trada. 

Art 3.' O png·•ma •to sera feito em trea prestacões 
igu•es, de quatro em ;uatro rnezes, á vista do uma f<>lila 
<·rganisa.da nest• reparticão, e na qual se observará. o 
estado da estrada, e•p•Cificado-se cada uma du faltaa 
que o empreiteiro houver commettido durante o quar
tel ou quarteto vencid•Js. 

Art. 4.' O empoei •eir • incorrer4. na multa correspon
dente A io•portanc1a de um quartel pela inob ervoncia 
de rnai• de uma d•s condi"õe' oe;te contrato, e ·na de 
n:.e tade de; ta C(Uan r.ia •e falt•r a nrna dell•s. · 

Art. t; . • Se iucorrer em •.Tguma das multas estipula
das , eon tre• quarteis succe;,ivos fic .. r& resoiD.dindo 
este cou trato. 

Art 6.· As maltAs Petão pagas pelo e'llpreiteiro por 
des .. onto feito na prestaçlio do quanet em que •e dere·~ 
as fHltAs . 

Pelo Dr . Manoel Victor de SouzA Monteiro, como pro
curador do empreiteiro Viceute Jo>é de Castro e Souza, 
foi lido es•e•mntrato, e de '!arou su•eit•r-•-e a tudo quau
toelle estipula;. porisso o a•sip;nou eom o inspector geral ' 
das obras puo,lic•s e comigo Bern•·rdino B•ptista Bra
zileiro, e•criviio qne o· escreá, em o I' dia do mez de De
zembro do auno ne L86B -Franci•co Januar•o PaiiOI.
Manoel Victor dtt Souta MontP.ir()~ - B•rnat·diM BaptilltJ 
Brll.fiiPiro. - V stá. coDforme.-Anlonío Jotl ~So&U"' ltl'
'tindo de t&oriviQ. 
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COfltra.to que a ;n.8pecçêlo-geral dlu obras publicas faz com 
Firmino Soares de Campos para a cO''-'&rvaçilo da es
trada' gBral de Santa- Cruz.- Co'l"trato para vigo1 ar por 
dou1 Qll_,flos feito pelo inspector-geral das obras ' ubli
cas, ,em· vir~ude do .avüo do mini.sterio du imperto de 5 
de Novembro de L858 , com Firmino 8oare.s de Campos, 
para a conservaçtlo em bom est•1do da porçao da estrnda 
de Santa-vruz , a partir desde o marco das sete leguas 
até ao das nove , na ttvtensao de duas leguas ou 6,000 
braças. 

Art 1. o Firmino Soare• de Campos obriga-se a tra
zer em bom estado a porção da estrada acim" pela quon
tia de a,ooos annuaes, á razão de 500 rs. por cada uma 
·braça corrente . . 

Art . . 2. o A conservação será felta do modo seguml;e: 
limp@,r as sar~etas e vallas Jateraes , boeiros e sargetas 
transversaes existen)es ; fazer novas 8argetas e vallas 
para o facil escoamento das ~guas ~ de~ec~ruent(l. do 
leito da. ef'trada Aerr pre que for pre(·1so, desob ~tru1r o 
leito .c;lo.s ;rios e corregos; con~ervar o ababulan ento da 
estrad.a nos lugare• e'o 4ue o bou•er: t•par todo e 
qualquec bur"co que appareça na e'r.r&da. com pedra 
nos lug2re.; em que fôr pos"Hel obtê-la, e ll'· quede· em 
que niio o tôr ele er>~ tapa~ immediar.an:eo · e o~ buracns 
com uma amhlgttma ne duus pu.r ie- de -·~êa e u· .. a de 
barro; arrancar to:l" e ~ualo.Juor arbu .. to que n ..,s•·er nas 
sargetas, vul!~<s . hoeiros e no :e -t.-· ;t u e~t.r•· • tt~, ; e :e·1do 
com·ervar a grlimma. , y_ue é . ULll para ~.e ;;::~t r&t !Ça das 
parerl8· dliS R~:trgeta :- 8 Vull~ 

Art 3 ~ O pag11n1eoto erA felto em tre · P' 8"t>·ções 
igU !-!8<~ , de quatro em ..JUãtr" u eze:;. a. vi~ra rle um:, fo
lha org ·•nisana oe->tt- repartição , e na qt~a~ ~e ob erva
r à o estac:t' da _e-;trhda, e~~eehcan lo ~e cada uma 1as 
faltas que o emfJrei:eiro bou ... er comi1Je·.tido durante o 
quartel ou yuart~:<is vencv'os 

Art 4. 0 O emprei e roinc··rrerá na muJtarorr,.,·pon
dente á importt\.ucia rte um ~nartel pel;-~. ··nob:-:~rvuu ~·ia 
de ma.i~ de um.-t das condiç.;ões 1.el'te contrate, e I.Ld. de 
met~:~.de desta qu11ntit\ Sfi falc;-;ir a um>l de-Ua:oo 

Art. 5. ~ ::)e in<'orrer t:m ~lguma das mt:.~ltuP. estipula
das em tres quarteb succeasivos, ficara re!-Cindido este 
contrato. 

A<t. 6 • As multas serão pagas pelo empreiteiro por 
desconto feito na prestação du quartel em que se derem 
as faltas. 

Pelo empreiteiro foi lido este contrato, e deda
rou sujeitar-se a turio :~ u·~nto ell'· e~tipula ~ 'J)Or is::o 
o a~:;ignon com o in:::pl1Ctor-~erHl inte·ino das obras 
publicas, e comigo e:;L:ri.vüo, qne o e crev1, ero o J o dia 
do mez de Dezembro do <iflW""J de 18.JB. F-raudtJC'l Ja .. 
nuarío Po.s8oS.- Firmi·n.o So!Jre~ Campos.- Bentardi· 
no Baptista Bra3i1ei?·o, e\j~~rhão . - Est;,' cor .. furme; -
A~ tonio José de Súuza, servindo de e:;)crivúo. 

Um of!icio do 1' secr..,tario do sen•do. participando 
que por aviso do mini~te • io dus negocias da mariDha 
constou ao senado que S. M. o Imperador cons<me na 
re::otuçã.o autorisando o governo para roandüt' abrir 
pra.ça de aspirante a gUFuda·m~rinha a Jo~é lgn~cio 
llorges Maehado, alumno paisano do 2' anno da escola 
de murinba . -Inteirada. 

Um requerimente de Antonio Cardoso da. Silva, enfer
meiro .do hos~ítal de roarinh» da eôcte, p•dindo yue i>Or 
acto legblativu se lhe cont·eda sua n;f. ,.rma coro os 
vi;ncimentos do lugar que occupa. - ... 6....' cummissão de 
mariuLtL e guerra 

. O Sn. PnESIDE'>TE nomêa os Srs. f'e:ireira> Tit>erio, 
Furtad•J Barc'1ll·,s e Fi~ueira de Mello para a commts-· 
são especial que tem de exr~mínar o p1·ojecto de refm·ma 
elei toral a~resen tado p•los Srs J, de Alenca•· e outros. 

O '•r. C. Ott<,..i (pela ordem): -Entre as materias 
adiadas, e que rlevem S~"·r . d.Locut1da~nn.primei:-s. parte da 
ordem do dia, ha uma . s .... pre::.irient,7, cujt~ prel.'.·ed~r: cia 
jnlgod~ver ·,equeren.:: V . .H:x .. VI!:>ta ae:ra.nrie iroport,anc18. 
do ohjecto: é o requ8rhnento de um Uiuf>tre dr:puta -lo ;.:_:ela 
1)rovin :ja De_MmaR rHl, ~ ti~o ·O 1:0n:hcto que Sfl d en ~:re 
esta provincia e a do R10 de Jaruáro a respeito das guias 
do n•fé. 

E ote conf\icto creou um a situação bastante grave : 
as autoridades mineiras se vêm obrigadas a compellír 

pela força os producto~ ao pags.mento dos direitos de 
exportaçãc: e entretanto a reluctancia que elles ma.ni
fecitão ~e +'unia em ID')ti\O mnito plan..Üv!?l : remessas 
de café ~ue pogárãJ devidamer.r.o o irnpo>ro na provin
cia de Mio,.. cêm sido no•amentg compellida.s a paga
lo naprcv10cia do Rio àe Janeiro. !Ap - i od~s . ) 

Observe V. Ex. qua a presente estaçõo é a mais pro
pr;a para o transt:orte àos prodnctos de nova lavoura, 
e -1ue éste traDEpcrta e;tá. d" faoto embaraçado pelas 
duvidas e condi c to a 4Ue se trata de àar rewedio; iião 
motivGs diver:;u:. e poD•'!êWS·""~ s, qne ln5tio por alguma 
providencia; mas a confiauçli que tenho na int-=lll gen
cia erectidão de\-. Es me ui-pensão d- mandar a mesa 
um re1_uerimenw de urgcn ··ia: limito~ me s pedir a at
teuçã de V. Ex. para a~ re:lexões que snbmett.o ao seu 
crit-=rio. 

O Sa PaEsroE"S' E :-Eu não posso con~iderar qual
quer maten a n<~-'úte ~e oão qn-..ndo ella é crn~iderada 
tal pt-lo regimento: â ~ams.re p..:rteuee a sprecisção de 
qualquer out1'a urg ... nci:1 em-tu:mto ella u:1o de :idir o 
contr~rio, nJ.o devo preterir as mater1as de:ignad.as. 

O Sa C. On·:·" ,_ Talçez neo me explicasse devi
damente; eu n:1o p~ç ·~ :a i!J.Prr upç~1o da ordem do dia de 
h ·~e . P. ::.6menta t..:~ue Y. Ex. ~e c1 i~na incluir na de 
amauh.:i. o r:·.:_ r.- :i t..:-: Di:C' :1 :.1.:~ me ref-:ri 

O ~R PRE!-JD<"n:: - 5ati!-i:...rc-i co.:~.ven.ientemente o 
yeài··;o lO nuúrc c-: :.'t:: rt:do. 

PRI>TEIR.-\. P_>.RTE DA ORDDJ O DL\.. 

CO:J::tl.lS{'Á O E~PI:CL\!. f' AR ~ EX.-t ·:I;.õ -\R :\. . G-'=':-i~ .~ RTIGOS DO 

ACTO A!:lDi(tU:"i.-\L. 

Cont~l!t'L"?~ a d.i~c~;s~:::o ào ~artCt:r da commissão de 
cr.u·ti;:wç .. ~o ~0h;-e c t:G : ··i~~:: ~-:-~ D u,..l1: e~1Fltl para que 
se :..:.om~e miJa ,·on: :~..:i~· ~:o c p·:)~;:a r! e cio o 11 em oras 
l) ·~ra~ nnr.1:;c ;:-. l .. u~ :&r Lo-:·-::~·:1..? • .:lo !'0e:=mo ::-"'nado, 
~- ··r~: vr U':-1 'u el d~ :.uto2: 1:·r.:". t.~~.·~.o :-.o .· rt O§§ 1, 5 
e 6l :.·.rt · 1 ~ :J .;:. ar .::; . 15 ; ·,'·i e ~-~~do a.no t:idd.! -.:lonal. 

O .S e-.'-'. H,·.i:t "f,,~·ar?- .• :- Si·. pre:-1J.::ut -:> , rensei 
qu::: o parecer d .. .l. i Jrt ~ · ft! ('O :mr.1:-~l·) · c:~· cor.::: t i · uú,:ão e 

~n1::e;~r:!:e;;~; ~1~e~~~~;r~l;:~~~c~~:~~1~:~~d~u~ ~~~~d~a ~ 
o~tra p~ r elle nol~h~ -d ,t, rra t a:;:e cte ir .. te 1·pret~r :- lguns 
:nt.igns i o ::;ct;:: z..dd ···ion:::l. pa ~~as:-P. ~..;:l! di~<·u·s:lo. A 
;r:;J;.1teria ~)êra rr;; ~-.w. é :f.o tl·;-8. \..I Ge me per~ua.H que e~se 
JX!re":: r Dt~O n .... .:.!>'e a 11:euor imp;,:;gn~-:ç ·O~ njas como 

~~~:::~ ~v~~l: ~~.:~ f~L~~1.:-:n~~;.;~~ ;:~~·~: !J~~rrt i. 1 ~~:~~~:~~:~e: 
c~<;JÔ"' 2. m.·:nh,,. e?i: .j;.".o scbn..: o r:-,~ur:··Ft0. 

t~~ni.1ore:O. ~- :.:m· :<t h· i o·· Q:<:-:m.:· ·, . ;.;ü !~ e <..'P.rW de 36 ::.nnos 
qiile ~çm de ex~:=tçnci:1: j-:t · ~offt~e .l alguma;( a."; t~rações. 

A con ... ti;·u.içfo poJi:1ca. do !rnrer)o. j ur;:Q,, e;n 25 de 
T\Lnço ·:;e HP.5~ kgo :--:oYe a. rmc·3 •ie.)oi~. foi reil1rmada, 
iE:to é. em Aga-:,·o ··:e l8d-4:: e aincla e .1 ~o\g.)sto de 1840 
ti.,. e,J-,: os a ciutn• t~da. in terrrçr:lçüo do acto ad.didonal. 

Es:; .... s mc;·;1tic ~~çõe:;: ou ~Htra ... ões. operadas na lei 
fmFhmfn al d .·. 111 ~ .-: a ), i::i:O ~i Rç2.Ó politica. frrão .. como 
s~tbe ·rws, ·~ e :id11:: r·u ' ~ cil·~urnsra-n':i:-s- da~ differentes 
é .•i r.s.s t m qu~ ~e ::li H .1er~o~ cu ao espiri ' o de p!-irtiào, 
ou tin im.-u -, a lustj{_:a. ~ tH·ees~ i rh:;de e a conveniencia 
ci.t!S rcf ·rm ·.s .1nfe ·,zmente Gtn·ém ~· 'lFla hc·)e a msttria 
d~ .: lgun. :·rug - 5 de·~ ~ J. gi~! aç:-. LI ÍDndarneÜtal precisa de 
iaterprer a~,:ão. e ..; u s···u u :n r:h.qnela=.~ que a!:>sim ot.Jinão. 

Hou an.dgn, Sr llf"''· clr:l!Ce ) d:n& fr~nl.j_uezas proviu ... 
da1:s Por mai~ de n:na vez tenho mfu,~.ifestado nesta 
ca~nara, na S~s~elDb'iib pro\in:.:l al de Pettwmbuco e pelA. 
hnp~·en ·a a net.'es:.:iclade q11e h a d~~sa:; franquezas . De~ 
seja que o; ore!>i·:te:..·i: :S das provin :ias teuhão mais 
amplas fiiculdôides cio que ~ctu21n.u:nte têm; quero a 
rlt>S'!t-Dtr ... ll:::-~çúo Bilmifiist!'ath"'"' ; perrenço a es. o la dos 
qlle en ·e Li em qu.a rt .. i_Jr0\' iu,·ias d~ · Vdl1 ter em si mes
mas eer~o ~ recnr~o :- ue~t:;,~a,...los pa1· a ~a·.i~f11zer ás f'uas 
neec~~·~ida~e ('e 111 ·• <·l!n tf. illft~ q t"l8l'O 4Ud tudo isto es
te ;a fo5·olvic~o e ·;: lei~ q::e ~t-j:.;o bt:-· :1 dl:':' n·d'fls as attri
bulç:õ-:s das a,.,sem"'~l él't- ;;Jovinc i<'~.es , asshu .. orno o moela 
put Y.U6 e~::.~·. ~ attriouü:õe. ... deve .ll ser extorcidas: não me 
contento com a n..a-.lif~~ t ação <ie opiuiõe.;, nem unica
me.n(e com pê:jre ~cres , Hc. 

Já vê V. "E;o:. qu~ ~u entenG.o, não obstante opinar 
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pelM Ítanqttt'U-C: provin~i:\es •. quel. O~ artijtOS do acto 
addicional quo ofTcrPccm dnvida..o; e dive~n.os · intelligen-

. cias devem . 5Cr dcvic11U'Dcntc intcrprct~du5. 
Os orndores quo corr>htl'C!m o t•nretcr dn. nobre rom-. 

mis&li~ de podn·cs, H! rnc niio fo1lha ::. nac:noriR. ~o~•.or
r~riio-&o unicmncritc n tnoll ''r,r.umentil~t; · mM toàl•!4 t:io 
frncos. que n:io podem ~i11tir à m~ti~ leve impuEtnsç:io, 
j, maia ligeira an"lyFe. O primeiro nrguniento é (\Ue a 
eàmara nio é obrigada a aceitar o convite feito \*0 
Benaclo pllt'S nomear a commiii&ãó de que 'é t.rsta, v1sto 
't!Omo 'I)Óde entender 2i questúo de · urn modo diveno 
daquene pol' que o eenado ~ entendeu, o por conse- .. 

· j i nvi. • segun o que os • tgos 
o . acto addic:ic nal .apontanO!I no requerimento· ou in· 

àicaçio do honrado ~ador peln Bahia. " (\De fazem 
objecto do parecer da. commi~!lüo de poderes; niio pro-
ci.ttü • - • . 

rnini&terio actual moatr& tenrlcncia..' DMT& a <'entrali~a
ção~ como que de.-eja a . re-trli'Çi\o elas franqnt'Z&Il prn-

. bneillell, du liberdades public~aa ••• por conMqut!nci& 
. aevem?•DOS abster dl! CfCiU' Utti& coi:Dmi..~, Ob de Vó• 
tar para que !eja nc>meada uma . . commi11"üo que· trato 
ee aasumpto tão g•ave. como da interpretaçió do va-
. :los artigos do acto zuldicion:'-1. · . . 

Creio que forií.o eo~tes, em rt sumo, 011 8Jlttlmcntos ou 
ruõe. com quo ee pl'et(ndca. combata' o parea!t. Verei 
110. OI pCIUO d011t1'Ulr. 

Senhores , eu julp;o qnc ~ti nn. conscioncill de todrs 
n6s que a · camara do,. ~1'1'. dcpUbdOII niio ó obn~tada . a. 
aceitar um convite Uf! lho faz .o M!nado: ma..' t•mhem 
es ~ !1•• noM&S eonsetCIICl!lS quo é confnnne •o ibicn~IIO 
legitlmo ~ '" eonv,.oioudaUI c!J, !IOC'i,)<Jaile areitàt é!lsO 
convite. quatado elle Yl!r'II&IIObro uma m.Wria tiio impor
tanUI. e tio JU&ta (opoiado'J~· come> é & de quo 10 trub~ . . 

Uma con,ideniãc abala aobremoào o meu ê-pirit.o 
pnra que voto pela aceitação deste coa'rite, e é á Pcguin
te : o eenado em sua. aabedoria enteodeu, fazendo pU• 

· aar o. nq~erimllnto do honrado •enador pPla Bahia, q'UO 
certcs att.igt-a do· at'to addicional uecenitilo de inter
pr&üÇio ; podo menoa o facto eis approvaçilo do roque:i
mento uaim o d& a entender (aJ2o•actO.t) ; lle&te aentido 
con'Tith•aos pera a 'Ui>'IDeaÇiio ao uma commiaiiO, qült 

· oonjunctamente oom a cio eenado estude a materia, faça 
1ml trsbalho completo, c~ anjeite ' dulib~raçiío do corpo 
legialativo: ora. rejeitando a ~amara eeae .. :onvite, niio 
1ieuá D.o e..pi.ri1o da popnlaçi\o do paiz a duvida eobre a. 
~ell'& intelligenc:ili dea&ea ~rtigos! Aqnellesque têm 
de JOgar com ellee. qae uecea111'-io de nber qual a !lU& 
forÇa,. a 'Y6ldadeir& diaprosiçi.o t'Oiltltitnc:ional que ellea 
enceTI'Ko, não ficAo em mi condi~io! C.Apoàad,..) 

Como .S que devem entender ozt artigo .. de que se trata, 
ue en n e o sen o ou a eamara tt 

a eua in\erprelltçi\o'!' Nio é cláto, poi"• qae a tiUDàra., re
jeitand\> o conv1te do ~M~D&do, 10llg1! de a.:abar a duvida, 
~ a~en~-~T 

O Sa V llt.\"i'o: - A camara rejeita o convi to pol'Clue 
j'l\lga quo nio bw. dnvid .. a 

O Sa . VtL•.zu. Tut:nu: -nem, a ~llmarn nt111im 
J)6de ~~te1Ulilr ; mas deadc quo o aonado ju15t()n quo 
ha duVJdae, 6oea.rl Cllltll lmpreü&to 110 cspirito do todos ; 
e ~ueUca q:!o ontendurom qull a erunnra do& Sr~~. depu
tado• nlo. tovo ruüo, hüo de IOOCOrter-ae ! opiniüo de 
Benado; (Apoio~.) · 

(Hca Õcsno. apartl8.) 
Mas qunl ~·o ínelo qüo tamos elo trnzer a 111l1 accorC!o 

as divenas opiniÜ<lll T . · . 
Se a cnmari\ entende _quo os artigoo d? acto !lddieio-

e terminantes, ·· e o senad'> entendo o con~io. o :11cio 
ele acabar a duviu&1 do rMtnbclecor a vordade const.itu~ 
cional, será. a rejeiçiío do convite do l'Cn!ldo! Eu nüo 
posso comproboo.dê-lo. Ao <'OUtrario. entendo que o meio 
unico, legitimo o naturnl, é a aceitaçiro do convite, . a. 
:n:>meaçilo da. commisslío mixta que o seuado pretondo, 
e mn tTabalho .Coito o concordado por ambos es~cs 
remoa do pod<lrlogi~la.tivo aeurca dn quo~tão. (Apoia
do,.) O eorpo loa.islativo deve dctcrminl\t' em uma loi. a 
'Verdadoira. intolügencia do~ Rrtigos do llcto add.icional ; 
e elle oompo~fara in~rota-los; faça-o, qn.e só 
aaaim desapp . . õ «a duviiias. . 

Pnrcec-mc, Sr. p1c~identc, qt1ô ftOl' occasião ele !aliar
se do Cón\"ite do ~<cnndo ·IIC di,.se na r:\11& que 11eria me
lltor tratar-se ela questiio do at:t. 6l dA constit.uição 

. poli ti•"& <lo lmpcrio, llltll ~. da !u:<:in dt?...'\ dua• cauult~, 
qn~tiio n.iu•IIL tu~o re!1t•l11irlH .• ~ a.t6 par~cc11-me OUVlr, 
creiu .que em a~artc. qnc ~m es~n. soluçlio núO nos de
viamoto pre~ttnr ao convite do senado. 

·O Sa. C. OrruMl: -Nilo f C! i aobre este uaumpto. 
(Ha <tUlf'O.f apcu"tt.r~) 
O Sa. V1u-eu T.A."T.uu :-Pareceu-me que ii. réetl .. 

u feita - lo 'cnadó ~ re uerimcmto da câiDara ara a 
usúo íõra trnz1tla i eua. como argumento psra njet~ 

do convite de que ora IlOK occupamo8·: m•• enteado <\ae. 
nRo ha raz.~ nisso. A quo~tio da fu.•iio, .,.,m que mUlto · 
.im,IOrt.uuc. é divel'!-a da actual •. &l fosPe possJvet .clia-. .. . . . . . 
tuu;iio. CU DHC) te•ÍI\ dn~iofa 11C dikOr & c&~a COID() penao 
icol"t'.a do·•o vouto, c R camara veria que D. minha opi
nilio é d•ver41l da do_,.cuado. embono P.Oj• uma opinüto 
infc·iz. Mu, :-cahore-4, n:'a•• •o trat.a di"to: o objeeco que 

. nos o...-eup• é nanito di. c~ e simp'oe. Tr~ta-oae do 
a-xord·•· ~no t ptcc;l!~, do .. mbas.wa camara" para fi:z:ar
tc a vcrd dei~ iu•elb cru•ia uo algun~ pootOs duTido
lnl' ou quo •C. JUijtiLo duvir:l~!l dá no~llll logiel:açào. c 
polo f11.ctô t.lo., •o•,•Jo nit.••.~ucrcr aí~ o~ te1Dpo r_e- . 
moto. nlio ao ~uo 'JU'l devamos rec1liU hoJe o ccmnto 
quo nos faz •.• ( 4poa<J4o$.J 

( 11 a cario.c o p4r lu.) 

. So! 11~111m p ermos. aremos mal. ao ú 
qu~ a cnmilru pt~ rom j ust.1ça e OOilfonne exigem 
oainter•toset~legittmos dop.;iz: ancoatrario1 e:z:plioar-:~e
ha o facto. conao um ant.gonismo entrp .a camara • o 

, . 

O Sa. l:.uu. :-Como é pteei10 iataroret&r -lll'tigo 
~~m,por~oo~~~--

o s~ .V1LL1tU TUAJUt." =~Nilo ttei~ ~to. a que· .. 
~t~ o c:a:tO a qv.eetllo da foaio do modo por que a · 

O Sll. L-:-E' qaestlo muito gra~. 
· o ·si\ v.L~x~ 1-.~ud :- ~b~re., os di'fOl'IOt ra• 
mo" do podllr legislatlvo devem CUIDprir cada a.m o· 80a.. 
dever . sem \{Ue baja harmonia entt:e todos el!~ o pa!z 
nito p(ldc aer dotado C'>m boa. leis, nem pód. huer bo& 
gestüo doa negoc:o~ p~blicos. (Apoiodol.) 
· O 8a. LLw. : ...... Eu entonoio qtu! do\te modo não ae . 
quebra & h"rmonia: qaereado interpretar· Pe 'ftrioo 
artigna. tamboM interj)rotcmoe &~to. qne é m~to im-
):'Ort:mto : que incon..,cúcnto · ha. nisto 't · · 

. O Sa Vra.LEI.A 'rA·ua~:s: - Sr. p~idoato, !IG o pri
moiro a-:JtnmO'ltO 111pro·Ot1ts11lo p11.ra ,r.,puJlllar él paro--er 
da cotnm•e•l\u do potfo•o' niio pó•lo pro• odor polu ruõel 
q"Dc 1\cabo de OlCpcnrlor. o quo mo 1\IITOt'<Jtn \'all01as, pua 
mim ó 16m. cio •iuvid&. fór& <te "aostAo. quo o MftUDdo 
nrgumontu t..mbctn nilo pi'O('oUO, l~>W ó.quo 0''8'4 artip 
apro·entn~os no •o-tno•imonto do honrnilo senador pels 
lliihÍo. niLI..' UCt'el•ittlO do ÍDtOrprotaçao. · 

· Niio tratarei dt! tod011 Oll a.~i~a do aet.o ad<lialonal 
inseridns no requerimento a que alludo, nAo s6 porque 
niío quero tomar \emj)O l Càmiü'B., eomo porque niO 
desejo repetir ~~.qui.Uo qne o honrado 'télaeor da commia" 
eüo ji diaoao no ultimo dia tio aessüo ; mas eu entendo 
que o § 1" do art. 10 do a.eto add.icional, o § 7•. do 
art. ll. que, dando ás nseembltSas proVin:iacs o direito 
de ilu!lpendet e demi~tir oi ma;:cistrados, nilb fali& dii. 
fórma do procc880. nem por quem dti~ ~~er 6\le feito, o 

membros da as"embléa provincial, do projecto cuja 
aanc:çüo foi nc:ga.ia pelo presidente da. provin.cia, neces-
aitito de interpretaçut'. · . 

O S) l" do ltrt. lo do Reto> adtUeional diz que oom~te 
ás as~mblólltl pro"'inciaes lc~slar Mbre a diviaii.o ~~vil, 
jndicil\ria o ecde•ia~tica Ja. re!!pec:tiva provincio.. 01-a, 
como ó. que devemoR entender evsa fllculd.ade T ele um · 
:modo 11mplissimo, sem o menor ob11tacnlo, aem limi
taçi'LO, iem testrieçüo alguma! Creio qull) h a. ni!lllc> 
inconveoiente serio. Desde que os m&gistrdos . aio 
empregados gerae!l, po~ne pertencem ào pOder judicial~ 
~er politioo> geral, mdependente pela · constituiylo; 
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podem • ueembléal p:ovinciaee tirar-lhes • jurisdic· 
910 •• upprimi.Ddo u comarcq em qae aio eU'prr~ot, 
to•D~~Ddo-c. magiauad.o& avu~. e aobreearre~do ot 
eofret getiiM oom de~o~za;. iouteia! Se a admiabtra.ç3o 
da j=atiça no paiz .S c.bjecto · ae aunmpto geral. podem 
u u.emblúa provinciae· a 11eu talan.te cre.r eomarca• 
e forçar o gowerno a nome-r magistndoa para ellaa, ú 
'feZeS ~em h&Yer. uec:eMidade dcases Ulagistradce nu 
loCalidades para que eão eUes maudadóé! 

· ~a.ppon~ que uma prorin·:ia nio p6-ie ter mais 
que uito. comarc.a, · não te 10 me.:. mo capacidade para 
~~~~~r~ &e.Dáo ~1'0 nacnero; mas a a~~•e~blá. pro-:-

bel • tAS.lOcaü tada,eausodé qae deVe enar mtua duas 
ou q,uatro eomareas, e ela•ar aaaim a ~e o numero 
c1u oito qu tinha a prorincia •• ~ · · · · 

O Sa. Vnw:ro: - E' um abtmdo im '...tl. 
O Sr. V11.a.zu. T.ATuu:-Nio 4 a'hsul'do. porque 

algnmaa .... ua ~ ~~~~ dado factos semelhantes.... . · 

O Sa.. M.tá"tJJ( FLL\CaiCO: - Eitl. puaand.o da ill~ 
terp:e~ para a reforma; . . 
. O Sa. V•uz•..L TATnu: -Não, não eatcu tntandó 

. ele teforma; eatou mOo-1.rantlo que o $ 1• do art lO do 
acto &ddic:ional Dio 1>6<le ~t~~r entendido com a amplitUde 
que ee q06r ; e oomo 'ha duvida., deaejo qne llej a 1nterpre- · 
twlo co:necientemen~: de5ejo ur aec:idido como e·sa 
diVIsão ciYil e jnclic:iaria, t«n offenia das fnnque:aá 

. prorinciaea, dei. ter 1cita. 

~def . . 

. . O Sà. LUI.\. : - E ate argum8Dto · pro._ de aais ; · 
pro't'& a neoesaidlde ü reforma. · · 

. O Sa Vn.L.u TA.\'.A.aa:- J& CÜ58e que :Dio =• ~ 
cupo ag- ra· com a rdurma: .mas ae ee acha com eff'eito 
CJU p6de dar-ae o s.btlJO qce noto, dcdo-ee •. CMe ~ 1· 

-c1ó ~ lO ~o~ addicional uma tal intelligencia, .nãO. 
· aeri. con•e:mcmte mterpr. ~lo, iato é, . moatnr que eua 

. faeuldsàe du uaembl~u provincisiea de'f'e aer aerclda 
sobre certas .'bases e de acecrdo com o go~o l . . 
. Uil Sa. D&rn•IIO cl' um !ll>pazte. . . 

O SL Vaa.uu TA.nus:-Niio .. tou tratando agora 
elos mei~ que ba para·oeconer a oua Dec'e:Siicbde; :âo 
~u occ:upo •i:lda do modo por oone •I ~mb éas ptO'fin· 
cato• dev61D ebegar a um i.CCOrdo com o ~'f'eluo ger•l 
& re;peiSO ~esta que~ tio : iato ~ objec:to Feno, grave, 

; o 
. m01tt'ando ·c§ quo cumpre rixu. o ~eiro sentido, cie
termi.n&r a verde.dei.nl int.elligencia dessa d.apoaiçio do 
acto .addicional. · · 

O Sa. Vrnuo !-As uaembl&as provinciaea estif\ em 
melllot eoudiçii.o para fuar e~ di~ do que. o go· 
"fer'DO geral.... ~ 

O Sa. Vn.uu Tuua: -Mas se easu diviaües 
!ormi f~w de acc.rdo com o pode: ~l: ~.se atten .. 
· dr. aoe mtereitae~~ de ambos, csatoii éiue seriio mais bem 
t.itu , e prodn%irâõ melhor resultado. · 

Ui~ Sa. DuOT4l>o:- Sio feita de a.<:cordo eom. o 
preaideate, que é delegado do governo geral. · 

O Sa. Vtu.aa '!'.A.'V.-.ass: ~ Nào ha·tal aeeordo, o 
nem o preaiàente 1:1omeia os U'lagiatracln!'l. nem ba de 
~ & ünCÇào ao& lei" que cr&Ko comarca .. ; · 

Se rim Sr. ~·rt : • -
aemb M.e provinCla.ead~:~ ctear. chvidir e supprimir wrmos 
e comarcu,oqae tudo~o licha c:omprebeuditfco na e!Cp~· 
são dicilcso ~·~tl 'Jlicüciari?', que ~nc:errn o $ l' do art.l O 
do. acw addie1onal, ••e•'ellllltiL no ,nrer~o~tot~oçau, pàl'~ m•m 
16 lncllipeD.IoB'Iel que !-O interpre e a.ouito pr•ncip~almenre 
a u.ptead.o dw~a, ecde.nmti,.iJ; que ~o e lixe o l.).)odo . por 
que. ~ U88n) bléu provinchaa pooem prot e der, ou ~ 
o ~ll'el~ de proceder na diviPii.o ecclet-ia .. tiea. po~ue 
• mteilige.ama '{tle 'e tem querido dar a epa aitribui
çlo ct .. &Nembléaa provinciaea, eonàiderando.a ampla~ 
10m a JAGor ~tayio, eom baaoa, eonQ'Ilno e pr$via au .. . 

cliencia do poder. espitual, é um absurdo. .Ella ~ a 
conltituiçia política do Imperio em fla~t:e contra-
cli~ito, ea~ue::e ·a hiatoria, u tradiçõt!l. o ataca. e fere o 
poder e.,pir1"ial; que, . cnmn 4'1 temporal, é .livre e incle- · 
pendente. . . . .. . . . . . . 

.· Sr presideDte. eu creio. que s cliviaão ecr:18lliRatioa ele 
uma provh•cia. ela maY.eir~ por que •e acba éDUociacla 
no actO iodriicibnal. niio diz re•peito 8eniio ! CN~ç;io, 
!ÜVÍS~U e tt~pp•e&•iiO de parochÚis ; .en• entio ·qoe e ta é & 
uuell•geucu~ do ~ort•go fd. ~e •t•vo •. M .. s. teuhore.~, quem.. 
·dU piU'OChia, diz apetuu um temt11l'lo lia p•ovin•u, .que 
tem Un a coerta pol"ÇÇi4) de pevo a ~llO r'l !-C d• \lm oa d. ua 
'u•ze• de · az um ou doua ~übde'e:aiiu:.' ueai diz 

. p•rc ~bi~~o. diz; 8f.8DU 'lima ~rçii.o de territol'to da pro• 
vincia, onde ba..umt-: porção do .povo sujeito anicaa.ODté · 
ao govttT Jo te.mpo•al! · . . · 

A· scie'lc:i• ntoO diz swim.. A parochia 4§ ·um ~ne~-
. t 

matriz, dtr•gir a conduc:ta esuirita.al f1oa S4'1lll fregue~es, 
e admini~otrar•lhe~ o~ ucn.~t>eat<•s .. Qae " d1: p•rocnia, 
diz um • e·w urritorio en~.'l'iu•ado na du~e. ou uma 
pa~e deto~rminada de u:n dio.-e•e .com r·4ma po~ ~ 
fieu; • a quem oomp-.te UlD ~d:.te, qtie ~r. direito 
propnu lb~ pr#ga a palavra de Dona. ada•lnl~tra oa 
M•:rAmenro4. ouve· os no t."ibu1•1tl •ta peuitentia, li~ e 
deslin. Ora, ~e ~taroebia é a .. ~im. "e e&ta ~ • datio1çáo 

. qlle nos da a acleneia. l'e é a•llim ~b1da na nOSl'a legiA
laçio, como p d~mos an11pôr q11e uuil. UAemhláa pro
vincial pôde • aeu bd praur cnlar, di\'ldir ~ snpprimi: 
piU'OChiu sem ee importar com o podllr' ettpiritaal! 

. O Sa. Vn.u:u T.&.nau:- Pois ~ nobre!. de,uta~ 
elos podem . C'tet' que haverá poder to!Dporal q'Do ~ 
obrigar o aacerdote a confessar, a con•a~. admini.-

. ~ •acn.men , curar u u que poNa o ngar 
oa 6eia no fô~ da oonacleoeia '! E ~o tio. enganados. 
· O Sa. Lzsi.L:- Nio, mas o poder temporal. e o ea
piritual matohio &ID harmonia.. .. · 

O Sa \Tru.su T•·vuu :-0 poclet-o~irituaU o com
petente aob1e e•ta materia, e. o ~o,·cruo do paiz, u 
u·embl~ provinai•e<S. 116 por ei nã,;podem dize .. 11011 .. 
bi~pooo eu qtw·o_. ~<?.C m•ndo quo ~e "dminuue111.oa 
at\Cramen~ aqtu ou alli. a e!ltcs ou &quelles; e11 quero 
qnc oo•loquoil' em t.c.l ou t .. lte>c:alidade, e por força, um 
padro para SJrégar o Eva'agclho, .curar aa alma!., eto. ; 
nio, istO Dãõ e u.umpta do poder temporal. 

Não desconheço· que o poder temporal p6de apNciar 
tnmbem, at.S Of'rto ponto. estA neceeaiclade; mu o ien 
direito veraa principalmenUJ aobre. 01 eft'eitoa ci'f'ie, oto. 
Na crell@> daa paroehias podem aa uaembl.su provin
ciaee avaliar as u-cessidades civi.J ou tallporua; quant. 
ao m&ls, a Jti'OJ&• o . er espmtu o. 'DlllCO com• 
peknte pal'a reconhecer e 'nll'inear • vaa~gem ou uti
lHadc d& creação: ~hiaiio ou ·~~~p~ito du p&l'OChiu; 
~ elle que tem . direito e dever mdedinavel de acudir • 
eaw neeeuid11des. · . . 

O .Sa. Luu.:- Mu o pcxler temporal tambcm p6cle 
O!ltonder que ha uma pa•te da populaçiio que pro. 
Cllla ter um juà de ps.z, que pl'Ociaa ter t~ e taes meios 
de justiça, que aio pôde ter ..em que se eleve .o r011peo· 
tivo ~mt<~ri.o a. frct(UoU&. · 
. Ó ~a V u.LU.A. 'r~ nus: - Se os nobres . clept\tacloa 
eotcnd~m que a ereaçiio de rarochias dir respeito 8() .. 
mtn'O .:1 c:rcaçií.o d~ jaizell· de pu. de liUbàele~adoe, do 
mtlpectót'11S de "4URrte1ràO~ cte., etitilO liellbtlm Utót•DWI• 
:niente ha nes!!a crou.çüo; polei3 · c~ar qa.an'tlls parochiaa 
quhe•de<~: 1!.5 a•s•mbl~a provinc:iaea podem divi.iir 
C!Om • quu:crem 'lu"nta• aroehias ontoander~:m· ; mu ao, 
como J l~>&e, a crea.çao e pa lll8 no.o unporto. s • 
meutc it~sn : so parochia exprima ulíl di~tricto ou parte 
<letarmiaadR da dioee~e, sujll\t.a ao reto~ctivo bi ~, a 
qu··m con.pete o diTei to rte da~ institU1Ç!\O cant~n•· ~ a 
um . 1111cerdute · que admiuiatre Ob sa•::ta'DeD' os Â'ltlella 
porçAo do LtOVO e f11ça tudo quanto uoceattario fôr para 
ii:UvllyiO ,de antta altna• ·.\! exp:u• o que ia to c:om~~&t.e ao. 
podi!r eep1ritu•l, qaa e&te poder nii.o p6de ser despojado 
de tal attribuiçiio. {.4poiad01.) . 

O SI\. L&au : -O nobre deputado mareha. debaixo 
ele lima hy}lOtheso falaa,-o autagoni~mo entre oa dou 
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O Sa. CAaTü.uo R~:1~: - An~ do · &éto addicionàl . 
. quem dividia as parochlu' . . . . . 

· OS~. Vri.uu Tn.u.u:-Antes do aeto adàieional 
' ela eôns\ituiÇão. C:reio que V. Ex. sabe perfeitamente· 
\118 a Cre&Çio, · Givisio e a~p_pre.siió du pacócllw cor
na por conta do ~er espmtual; V. Ex. sabo uue a · 

. ~ qu• hera&moa,uesta parte,de Portuttal,tteter
minava i.to. ·QUando houve o terromo~ de . Lisboa em 
1716, perdcdo -:illi as parochw os sei!& anti~ limi- . 
tes, alguem lembrou aa governo . quo mancbwe proce
der i divitão du novu pt~.rochia.~: o govcroo re!.lpondeu 
que nEo lhe competia i:to, :nas sim ao ~peetivo bi.stlo; . 

· e com ofl'eito a iainha D. Maria mandou ao cmclul pa
t.riaroha.D •. Fernando C}UB titesae, como de-factO !e:, a 

· di-rido. · · . . . . · · . · · 

paochiu, etc., nio t\ eemelhante á.le~J:islaçMo da oatroe . 
pües: 6 poriJso que a esta questão 110 prende ~declina- · 
~te uma outra qt:.e tem aido muito diJpa.tada: .f.Uo 
d& m!lmo'Vlôilidade dos paroch~, quostüo a que so devo 
attcder, pa.-a quo não •achamos a C:ihir no ab&urdb da 
tuatentar que o })\)der temPoral-p6de tirur ou dar, aug-
mentAr ou dimma.ir juriAdlcçiio 85piritual. · · 

Em outros paizes, n& França por exemplo, o hoDl'&do' 

a. o Cios , e c;.ue ae chamio dlt~tf'MnU ou 
~UCCWiadidu, etc •• ambos exerceai 08 mesm'lS dit'citos e 

. .flmC9.lSes., e 86ee. d.iatinguem por !!el'8Dl os primeiros in
a:non'VÜ~ e os ~~eglindoa amovi'f8is por iispo~içio da loi 
av!l, etc. · · · . · · · . 

Maa eua legialaçlo, combatida ror ~doa homGDJ, 
constant.ement6. ooiltrari.a.da . "()eloa biJpos Jo · Fnmça e~ 
por escriptoree oot.aveil; eaa legillaçio, Sr. ~reaide.até, 
Diío eaU. rec.tobicla entre n6s. Entre n6s nio ha cluu 
daseea de _pvoohoa, %Uo ha parochoe amovivois â ~on- · 
ta.de doa bhpoa por CÜ5poai\!ÃO da lei civil~ 

Portanto, eii& doutrm~ da creaçi(, das t_~i:u seru 
Sl'CGrdo p.rêYio elo podet es~iritual, sotn dad~ por · 
elle, nlb p6de Mr aceita. E• materin. quo assenta sobre 
os csnonea, e eaU. le~ada nO!I concilio!! qa.e fotüo re- . 

· · ccbido.. entze n6a. O ooocilio ele Trento vigora. em nOiiso 
pllii em toda a aua ltmitude. À religiiio catholica apoa~ . ·- . . ' . . -
· Como · poã., i . via ta deew argumentos , ~eremoe 
clbc!r -~ma. paroehiu, u~ nos .importando com o 
poder e.pa.ntual T . . . . 

O $a. MA.a'l'l• . Faucoraco : -A dispoaiçiio cio acto 
sddlcional é clara : V. Ez:. eati argumentando 2:10 tor
~o ·da reforma. 

O Sa. Vti.UÚ. TA.nan : -O actó áddici®al nada 
diz a este te~:lOito n~ diz ne ' 
eaphitUal. 

. O Sa. Mun• Fu.~cr~ d' üD1 aparte. 
O .Sa. Yu.tau 'rA.VAll"&a:-0 nobro deput&do en-. - - . 

() Sa. lfu.TtW FR~ucctsco ~- Sem duvida .niio hr.. 
· O Sa. V1LL&U TAY.liiES: .:.... Eis-aqni! Nüo et~tamoa 

de aoe6rdo. J& v~ que ha necessidade de.iilterpr:etar •••• 
O Sa. Lua• F.bl'lct.Cn:..:.. De tGformar. digo eu. 

. · O Sa. Vn.LBLA TAYUill : - N~o posso aclmittirque 
o acto addicional esteja om contradiçiio cotn a. consti
tui~; nM.o pouo admittir qn& a nossa. lei fundo.ntontal, 
proclamando como noeaa a "rflligiiio cathollca, dcsrea
~te, ataque, fira tiio violentamente u leia da igreja. 
Nlo eatamoa de aooordo. · 

TOMO nt 

t ·· O Sa. Mun• Fu!Cc1sco : -O quo fez 1'.1 acto ad-
clic:ional! · · · · 

O Sa~ Vn.i.n.A. TuAus:-
que o nobre deputado ontender que t\ · tão ampla essa 
attribniçt~ das usernbléaa provinciaee que podem creu, 
dividir, Rpprimir parochiiu, etC., etc., .. IICm ie ün-
porwem .éõm o poder espiritual.... · · 

à. AaTt• . aA.'CISCO :- • X • . está; argilmeD• 
iandoiPo terreno da reforma. . . . 
. O Sa. Vn.uu TAn~r.s: -Nio estou atgmil~timdo 

nesse temmo; e tanto não o: estou, que csea disposição 
do acto addicional tem sido entendida diversamente, 
oi'a com . a amplitude que algumas · asaembléa.s pro~ 
ciaes se t2m .aitribiilid;,, ora com u rest.ricçüell qne o . 
. govemo jnl~a. convenieote:J. · . · · . 

O nobre deputado deve saber que ha um aviso do v.o-
. vez no aoa presidentes das pr'Ovinciu para núo len..-em . 
a . efi'eito as crea@os e divi!'ÕeS. de paioehiu ~ serem 
onvidos os prelados. cllocesanoo. O governo tanto ~
nheceuaneccuidade de um accordo, que assim., diapoz. 

·Ma!, perguto eu, esu audieneia do prelado diocesano 
· é juato C{ne seja potterlor ou. anterior1 Não deveria ser 

IU)terior'l' Não Nria mais c:oilvenicnte qb& o poder tci!:D· 
po;at marchaiee ele aceordo com os biApoa, que se rea-.. . - . .. . .. . " ... 

· mero de lc11:0a e uma ~ia e outras condiÇiíoa ile
c~aaariu! Que inconveruente h a . nisto'!' Como c yorqM 
desnrezar-ee .neste aaaumpto o concurso do poder d• 
pirÍtnsl! . . . 
As.u~bl~. pro'finciaes, divicliiido e crcando · fre .. 

gu~u, suppnmem-u tambem;e aupprimíndo-u, per· 
~to, o pl.tOCho que ó inamori~, c;&ue é perpetu,, 
aenhorea, niio fica Jrlndo pelo pcder temporal de uma . . . - . . . . -

lia uma CÜSpo5lçiio CilD"ZUC& quo lei da igreja re-· 
eebida entre n~, qno · •tabeleco qnc o ucmiot6 provido 

· em tl~ i;;reja eleve &crvir nelln perpetuamente. niio pódo · 
cr s BU& 'utiacll - • · ira~ 1 • • • 

ro ·ptrpctUD Pf"Sn:trtt. ·Nlnguen.t combatOu. &inda cst.o 
. principio, essa lei in~da. ~r todos os beneficiados 
p~ defeu. do.118111 dite~to.J • . · Mu aa uaembl~il pt'O-
vinci~.· fazendo pctdor a um )larocbo asuajnrisdicçiio, 
aupprimirido-lbo a frognu.ia, res~ita essa W, res;>eit& 
<'& principies; jf..nilo di~ do <llicito canonico, port\m · 
meamo do direito naturo.l! . · · 

(Ha um opartt.) . . 
O Sa. ~ ... : -I~ prova do mais •. 
O ~ ... Vu.uu TAY.lllJ;J:-:- Então nio Posa:> mai; 

fallar. Todos oa argu::1entos que tenho apl'MO·ataao pro
vão d., mR!s ; m1111 é· porquo n6!1 c~tamc<a · disaidontcJ 
BC)bro uma mataria muito im~~te. O nobre deputado 
entende ctue o ~der té111jl0ral deve. ter uma libord.ad~ 
!ilimitada a re!lpeito daquUlo que a6 e ncl~VIlmtmt.o 

. compete . ao poder . O!piritual. 

eom a outri.. 
O Sll. Ynuu T~:.nu: -Eu esto11 ~vencido, 

Sr. prelideote, que ~elllOS aognir qualquer orinião . 
pollticá, aer eon~enadorea ou progreasistaa, liber~, 
Ulde_p6ndt.Dtea, eto. , l"B!Ipéitando 01 prlnei~ios t· 
~o~:>! h::~nh!r n:: n~~ di~J:~~c! com. o!. 

rinci ios da nossa reli • iio · m u 1815 da i a. 

O Sa. LusÁ" : -:-E' atá nm deVer noaao • 
O Sa. Vtu.'&x.Á TAV.UEI: ~E pór . iJsoeu~ que~ 

livremento om maberi~ ~e ~~ca., eatarei tempro 

. aua Verdadeira doutrina. · 
O Sa. LEw.: - Não 6 a6 o nobre deputacto, ou 

tambem !arei o. quo puder. . 
. O Sa. C. 0Tro1u : ~ O nobre deputado niio é 2nala 
religioso do que _ou. · . · . · 

O Sa. Vat.Uu Tn.au: ~ Eu niiO cliue. qne sou · 
maia religioso do q,no o nobre depctado ; . om minhu 
cxprosaüos niio ha 1810. 

O Sa. AuoJo Luu: :-.. Qa.em_ .quer creu parochoa e 
impô ·loa aos biapoe _niio póde aot rcligioao. · · 

. 2 
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· O Sa. Vti.uu. TAvJJU:S: -Mora, Sr. ~residen~, 
respond~i ao argtl!llento ·tirado cla!J tend.enC1&5 do ga~ 
bine~ ~ a restricçio das lioeràade&. e franqueua 
~VlllCl&eS- ' ' ' ' 
. Sr-. presidente, a minh'" posição nesta casa .desde 
muito tempo tém sido difiicU. mas~ clará; sigo os prin
cípios dê modetilçiio, sou · liberal moderado. E11tendo 

· q"t:.e não h& forças humanas que posaio na aetualidade 
fazer resurgir os antigo!' partidos, com os sen& odioa; 
eom íõS s:~ tradições,com as suu bandeiras.(Apoit1d01.) 
. AmestradO pela experiencia, teBho refiectido sobre as 
·· id des do meu • · e creio ue o maior servi 

que lhe poderemos · fau:r é ligarmo-nos e boa vo. ntade, 
frant:a e lealmente, pa_ra P&tisfaçi!o dessas necessidades. 
O terreno d& politica é hoje um terreno mesquinho que 
n!'o offcre~ nem põdo offe~ .um ·~Eõ vasto pa~ 

• tire provei:o; J'Orque em ver~ade nio h a um motivo, niío 
~ ruii~ ;poderosa quo nos ~vida: eu niío vejo essas 
cores pohucu marcadas oa ass1gnadas por utna profun
da l.iriha diviAoria. · 

·Os antig~ pPrlidoa · dissobêritll-Íie , quasi que es
taluos no caso .da Inglaterra. A lllglaterra sabe-se que 
~· por muito tempo os seus p&r'tidos tbr!,; " wh;g ~ 
mas hoje ha tantt>s partidoti nlh • . ou OI' ctigcs pu
tidos se achiio tiio. dividido; e subdivididos, qce ~c Pôde 
.dizer que nilo h:t 'Partidos pMpriamente citos 

Nsr. Ingla~ ha hoje ~I~Craes. ultr~a-li~cs~·in~
peJ:den~, ndi~. · pecltstas'. ~te· 9s to•ae•.ewhsgl 

Brazil. Ou. h~ muitos parti·•os. o que quer diur que nlio 
ha partido algum. C\110 ha apoc.a!l gt"apos. ou enwo todoa 
os p!Lrtidos ~ aehio em diuoluç.io, á CO!pera. de uma· 

· · · arem. Não. condemno os • 
tidos, digo aómCtlto que actuâlmeute ~ii(\ os ~cjo. Ora, 
·!e wa c a 1lllnha porsun&ão, para que 11' buscar na po-
litica. o que nüo é ela politica 'I' , · · . 

. :Eu nio t~~Iiho nenhum motho para morrer de amo- . 
res pelo ~bineto actua.l. Tcnho.~im amigos no gabi- · 
nete, o enielldo quo elle!' hiio do ~ruid~r .. r os J:.ego
cloa publicos do um modo convemente Se dc\'0 P"rém 
~tücbr o go·verno plll03 senil actos e p!!lu suu pala. vras, 
tambom niio vejo motivo para colloc:ar-mlt em oppotoi• 
çio; nii.o hn actos que me levem para et~sc 11\do r não 
descubro no JtSlbinet9 tende=~t-ia.s para a ccntr~~acüo, 
para. a destruiçliQ das liberdades c franquezas pro\'m .. 
cines, como aqui sa disse. . . . · 

. E onde ~e mostriio cs~ tendenciu! .O governo tem 
a~ trea mez~ d., exi~tcncia: XUl nomeaçiio doi pre• 
11uentes e nos fO::J.C:OS netos que tem praticado ccun. 
rel.çüo á camara e no senlodo não deparo eousu a~a. . 

mento. 'IICjo muita conclcscendencia, muita moderaçüo. 
Sabemoa; do facto impoctllnte qne ha })()UCOS Uia.'l se 

deu no senado· ontrotllnto o ·governo nüo se WO!õtron. 
anojado com clle, e contim1ll na sua mitsio . Nilo prova. 
aaaim a sua modet:.ção ~ coudest<eucicnein ~ Portanto,. 
nilo .sei.donda se po~sa lnferirao;e Ol4pirito de re11Cç.ão •••• 
esau tendenciB!I contra as liberdades publicl\s · · 

· Mu aupponhamos que com effeito appa~eem @SSU 
tendOnciu, (\Ue o mbist~rio quer a. restricçi\o duliber
dadea, dua franqueza& provine1aéll~ qncr a centraliaaçüo. 
Pois, senhores~ pergunto eu, sur& evitando se a di"<:US
sllo que poderemoa conseguir alguma. cousa '!Será. vot.an~ 
do~"' contra o parecer da nobre commissiio afim de 
que ae niio trate do assumpto do requerimento aprosen• 
tado. na camara vitnlicia ?Clo nob~ senador pela Ba
hià, que pederemos lovll.t o governo á dâr de miío a 
essas tendencias? (ApoiadoJ.) . · . . 

\. . ! t d '· d nogre comauss:co en en e que es1.1es arti~s o llcto aucll-
cion:U devem eer intllrprcbJ.dos. O governo som duvida 
éntrad. UtSb~e debate, o exporé. o eeu modo de pensar. Se 
apresent!lr essa" tendencias, cu desJe jti. promattó fiUor• 
Uie opposiçiío) porque niio desejo quo o ~overno do meu 
pai~ l'1:.t;trlnja. n~ Ubcrdndes e frnnquezng provin~iacs ; 
~I.Dl procecl>!du outro11, o chegaremos ont!lo ao conhe
Clmento da \'crcl11de. 

Em vista~ po\'tnnto, do quo tenho dito,. voto pelo pa
~ da nobre commisait(l. (Muito btln 1- muito bim t) 

Á disctl.Bsüo fica a.élin.da pela h~r&. · 

SEGuNDA PARTE DA ORDEM DO l>U. 

· · Contilr&& a discussão do projeeto ele respeita i fab 
do throno. · . · · 

Acha-se presente todo o xniniateriv. · 
(a Sr •. Sa.yão.Lobatot (minutro dll;,&lt~) :-Sr. · 

ptellidento, declarandoç_ue oaetn.algaumete ~umminia- · 
terio CODBervador, niio pretendo diZer que seja um m.i~ 
nisterio de particio, iato. 4, exclu,h-amente· a iado em 
um parti o e re o o apo1o e outros ; ao con
trario,. ~~do que n~ actuaes circumstancias dopá 
um mm1st.eno vel'dademunente c:o:iservadllr de\"8 upi• 
rnr, deve ter o apoio de todos os Bruileiroa. Senhõres . . . - . ' , 
tado silo aoo~ e .cordialmente. recebidas por todos; 
qualquer voz cllico:-diulte que no. Brazil se fi~ ouvir 
niio interpretaria. a opinião de um gTUpo quo mereça. a. 
honra. de ser .eonsiderado partido político. · . · 

Pelo que diz respeito á legisla.ç:io que p6de eer ponto 
controverso, pos~. asseverar sem erro que todas u pes
&oas !Ollsatas :eeonhecem CJ.Ue &s verdadeiras refonnu 
reclamadas pel:> b'!m publico· sii.o as dos abllSOs que sa 
corrigt!m com . a f.cl. execução da lei ; JIO!ISO tambetn aa
i:oe\'etur ~~ e:ro , que ii.ll leis 'J_üc :emoa , <x>m algu
mM mochticaçues que- a expcnene1a tenha tnostrido 
n~~e ... s~, :-üo muito suf?~ientes para dar satiafaçlo .. ,. 
fielmente executadas. A!LSim igualmente o entende o 

. minic;tro,, e como· ~u primei~ dever considera e procla
. ma a tiel execuÇMO da lc1. porque sem a fiel e%eeu
çiio da lei cessa est!l 'de existir • ·e à6 cU occaaião a fu-
%lOS a • . aem . o execu~~ s 01, Jwrtiça. 
é pon~to a.. ju:t~ça ~ primeira palavra do progra:nmà 
do aum~tmo ; JUihp:l_ ~ t-U,!l &CCepçãO mai•. atnpla. 
e;o~ todaa as suas .rcl~~ nu<n6 il. quo o homem~· 
lit1co deve ao homem polit1oo, ·sem m.!tter em linha ele 
couta 11 dive"~eia de opinii5cs, mas ainda C<'lmo um 
gt!Ulde .princic-io. uma vinuac que o governo toma a . 
-po1to · f-azer preValecer aeuna de tudo; _jâ com a acç!o 
própria no ~1:.e fôr de ll':la cote perecia.~ oonip;in.do todos 
os abusos, J~ l?rov~do por t~IJ" os me1os, sem. cecler d& 
coDStante ngtlanCUI., · !em recuar diante de qualquer 
embarsco, para que àeelpre a lei se cumpra., &emJll1' 
domine a justiça; . · . ' 

Nem se dig11 senhores, que é muito facll e eommóclo 
ao governo pf?cla.mar !l these tia justiçs. para se aeas
t01U1u· M!ISR cuiadela llie~pugnavCI, e eon&ervar·sefol
ggc!amento oxtruu-.e da quaesqucr hostihdãtles; niio 
:ncus senhores • como n·~ ,. • • -, 

. h a igualmente politi~ mais aetiva. ~ poütica quo me-· 
lh~r i!e pre~t~ i.vi.gilnncia d11. opiniiio ~o que R. em que 
:oe 1mpocm pnne1p1os tà? claros o defhndos. A queatio 
do $t(lverno, ~ta no terreno postt.ivo e pratieo d& fiel 
c~cc':çlo da lei e do cerceamento dos abnsos, é 4ue \""er• 
dndernamente ex(li:!i: os agcnteto responsavcis do poder 
ns merecida\ censuras de umR oppol'içilo razoavel 

.E' tlo.facU entreter~ o desvairar mesmo, a opir.i~ pu
blica, apres~:ntand<> nrgumentos maia ou menos proce .. 
d_ent~ sobre qualquer these doutrina!, como é impos· 
s~vet 1Ua~_?ca-1a, de~figurand? factos cujaa clreümst&D
Clas csteJ~ esclaree.:.d~U, e C~Ja moralidade aeja davi,ta.
m~te es~1m~ds. A essa politic~ de fiel execução daa 
le1s ~da JUS~ça ,Prendll "SE! c.qpec1almcnte ·a sever& eco· 
nom1a dos dlDhetros publicas; on autes essa economia 
entra ~rfc~tllille;t~e no rigor dos prlneiplOs de justiça; 
~~ma JUStlÇl\ Jev1da a tOdos os contribuintes ue sito - ' ' . ., 
pnrn ~ pece~id11.dcs do ~rviço pubüco; t~m pois elles 
u:n dn·EiltO P!lgt'~~o de ~rotonde~ que se faça e. mais 
d1seret!l u.pph~nçno dnqu1llo cotn quo contribuem para 
113 mnio:l uver1~undils ur~anclas do Estado. E pois 0 
principio dn ecou.o.m~a fo~ ~pre!entado n~ui <'l.bidamente 
no progrnmma m1n1atcruu. 

Como condiçiLo 1l8Cl'ltuula, envoh-e essa . politica a. 
· rousap:rn~o du pnnciJlio da atatorldnd11, inchaponaa.vel 
puru.. quo. todt?"• uluda moamo .. ua ordem hlerarchiea 

. elos lUUCC1011•t10ll, Ut\tn Rl(llTalltla da lUa l'eilponaabiU• 
d_~do_ legal pehu !lllta• quo oammetterom ptlolaou 
CXOe!ISOII, e atd pelaa IUU OUlUiGG.i, .. 
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Esta política, dip em todoS os tempO. de ser p~:.. -
f.eiaa.cla .por . todo o JtOvt:mo, é no actual. catado d~ p~ · 
i\ unica qüe pód& ee~r &· caüila publi~. Depóts ~ 

. ri dA em taDtoe e tio criti~s · periodos. declinar do ver- · 
dadoiro conheCimento cLu n8CeS!Iidarles publica~, da 
justa e cnnveoien:.c· appliC3Çi\o dos principio& governa-:- . 
:mentaea · r..sã ad · · ·n olv - • rl 
lutas de princ:ipios abstrnctos, conteatawia c contesta
dos, ~ o ~esmo qu~ rentmci~ ao fructo d~ tio. c;uatósa 
ex~enoa adqumda; . preterir o vcrdadcuo . mteresse 
do ~, e de algum lXlod'> praticar o contrasenso. o 

· . alllbtdO doa que ee cntretinhiio com ~ueat.úes thCC?lC?- . 
gioas, quando a cidsde ~ \0~ de &ilülto pelo~-
mi!W· ·. . . . . . . . . . .· 

Mas, llellhore;t~ podei•te-ha d~-r que nisto tu~o que 
· · '90! acabo de chzer e6 · ha ,ren«alidad~s, que amda o 
. sovemo nio 18 explica poaitivamente, ainda n»o di% o 

eeu penaameoto a re~pe.ito cleimportautiMimu queatões 
que cumpre ventilar e discutir. Procurarei. ~a~ft.;zer a 
eaaa exigencia, enn.ndo "as qu~tõea polltti.vu. e pro
GUl'UI.llo apreciar oe quesitos que forüo postos ·•o gover•. · ~ 
no pelo üluatre deputado por S. Paulo. Tratando, ~- · 
~te de cada. um delles, hei de JDO!tmr, do ·· 
acccmlo ec>Di ói priDclpioi flindamentaeS que Cómtitbem 
a..,Uticad 

· moderador, nio teja ~12eatio propnaUI~to a~equãda a 
um pro~a do minuterio, porque 4 um dos ctogm~ 
da oonatituiÇão· do E.tado, ó um· principio 6xf!, ~m . 

• ·1"1· van 
mmilterios, de auaa ~li ti~, do BCCS prograomnu, 

otTeteoe todavia tio gnndo impoTt&nci•> q~e desde que 
. .. de . algum. mOdo apparcce. quem a •u.~Clte., . ~pre. 

eiS gab!Dete • mais franea declaraçio, que niio d~ a 
· menor ·duvida nos espiritoa sobre prlncipioa eoustitu-

ciotlMII de tantà magnitude. .· · . 
· E, pois, qu~mto i reaponaabilidade ministerial, declaro 

ue ~a é Uo extensa quanto 4§ iwl.: ô .miniatro a=ao que 6 ministro, e emqtaan.to l:iai,tro, é .l"!!Spo_n
Mru por tudo qUNlto ee fu na ~vernança do Estao.o, 
e por tudo quandC\ 1!8 deiD de !uar· (MuitOI apo~~·) 
Entretanto, no que toca propnameot.e ia Joncçuea do . 
GecUti'fO e •U dentrO du n.iaa délle poder, a rea
J)OI.llahDi~e n~ ministro' Uo dlpl&, quo nilo fica no 

. Clomüüo da cen.cra e a.. animaaYCrstlo; pódo eer 
trld'G.Iicla em ~ perante a autoridade compe
tlntaent.e cos1a~tuicía: ~ ctue di: respeito'" fnno.;. 

tou·o nli.a mãos elo chefe supremo do Estado, do P.rimeiro 
representante ela naçiiO. As fllllc:çües e prerogatt•u do 
. poder moderador aio de tal modo regrada., que excluem 
toda · a responsabilidade lepl; para nenhum doa aoto. · 
claaepodorhajulsoouatttui\lo; nenhumdesaee aotoep6de · 
· torn~·•e corpO ele dalicto pa~ wn ptt•cesso de l'e!lpon
aahllld•do. • (Apoiado~.) Se a&silXl não fl.l&&e, admittir
n-hia o abSurdo de clar acima ·elo pruneiro ~pl!'en
tlaR da aaç!o~ ·do seu chefe supremo, um11 autondacle 
oonstituida, e eeea entüo substituiria 'qualle, occupariq 
• ~·ira plana. .· . . . . . 
· Tomos) po: exemploJ um& das mail importante& f=~ 

. ções,e qué~~ meamo aér de maior aieence; suppo~- ·. 
. moa cr caso de disr.oluçio ~a eamllr& dos deputad->5; pu:ta . · 
bem : n fuY>lu.çiio d~t camara do~ deputados liiio ·Pôde . . . . . 

·1'e8ponsa ihdade .•••• 
•) Sa. Jus& B.:rur ... clo:.;.... E se não ha cOnvocação J10 

wmpo detenDinado. · 

depat.ad.o das at.tribuiçi'f a dÔ ~nado, e li "Yera o reme-
. dio para & bypotheae figurada n~ sea aparte. · 

Por certo, & C!Onetituição do·· Estado a6m«tte autoria& 
dissoluçio da camara dos deput~os q~and.o fur ~igidà . 
pela salvaçio do Estado; IDils, d1seol:n~a que S4!J& a c:a~ 
mara dos deputados, niio se #• cnminalmente mo~ . 
C"nestüo! veriticar~ ae .C ha~ dado o euo de feilua@-la 
i Nllvação cio Estado Nàio h" entidade qua possa conhecer 
desse :teto do poder mode~ador: A'.! a bocvesee, te al- · 
guem podeRe •nataurv . neste ·I!Giitido ~ proceseo, s6 
a e5~a entidade, a esse talguem competirl& a aupcoema 
autoridad.,. . . · . . . · · · . 
SeDho~, toii.a as attribuiçõea eoníeziclas priftti• 

'ftmentc i&o rocfer lXlod8rador 11iio de tal natureza, que . 
sómente Ao poder· moderador p6de competir o lle11 con~ 
'YClhente. o. justo exercido. Exercidas pdoe agen~ _ao 
exec:utiw1 pert1lb111ÜO tOdo o aystema aa comtitm~, 

uo mw !MI ava a. • u r MPIIU'&ÇUO e» erea po -
ticos Como, por exea:p\o, seria pcatim C\Q.). aoa ~:e' 
do exeC"Utivo competisse o uomear e deautttr es muns- · 
~. como ao.. . ~tei do e:t~tiw ·pOdia com- · ·tit a 
dissolUÇliO da e&tllar& dos .derutados, CJ.UillldO r certo 
que ua mnior parte dos CMó8 esu di~luçúo se torne 
Deeeaaa.-ia lJ8}o Ci~rdo entr6 o exeeutívo e .a eamara 
~ deputacf011, em circumatancias gra•i.saiauu, em que 

· : e a éauAa ublica! . .· . 
emergtneta ~ 1t.iea que . e ~ a Deeest1 • 

·. de~ aeto, p6de Jgualmente ser reaolon.la pela •u'br.i
tuiçio do ~bine\o .. No dilemma poia ·a»im.apreaeu
.tado entre oa ~tes do cxeeutivo e a camara, d~ . .. . . 
. wr que 86 uUl bodct- aeiltro, at:~rior, dbv8ri. decidir 
esta queetlio~ll B taDto maia. prucientemer.t.e corobi~ 
n:\daS fotiO 1:. este respeito •~" diS~çües dn noaaa COSl" · 
stituiçüo. tüo completameoto preparou • ella o. poder . 
mO<lerador para os casos em que tem de lll~er:e:ir! qas 
em tennos upnuoa lhE~ · confio a a ptorogat.i'lli ~e h~ 
menta· escólh~ ca tnini•troa (A,POãa.foi.) . 
· E, aenhorca, a e&QS rc.•pei.:O. aelonDtou gra'\'8 oen• 
aura da parte dos uobree deputados que tomirio a pala
vra e pronUDc~ae em oppoeiçi.o; ~ ellea que, 
tanto na diesoluçiio do puaado mitJaterio, oomo na eaoo
lha âõã ir.dã.âêl minilttõl, nio ae· tiDhiO guüdiido u 
rftp.s ela constituiçio nem proc:oclido de cODformic!ado 

· com 'tis eat7,loa parla:Dentarot. . . . 
. Sr. pretldODte, a diaaoluçiD cl? pauado ~terio ' 

negocio C()mplD.ente eacluecido; ~bte ellel' o no
bre ex-prMidcnte do oouelho ennunctoa·te com ·toda & 

· · quna no aen o. '!'t ne oauar -

!1 o. po1 opponçiSo. . . . . . 
O Sa. :MtKtsn.o DA. JvSTrç... ! ~Portanto, que aclml

raçio ba que em um tempo clalllo o ministerio decline 
.do ai eet& teaponsabilidadeT Pot" mil caU!aS póde &pp:&
reeer .. um. deaa.ceordo entre os .lninisttoa; de uma eiz.. 
cumstaneia muit.o ~ificaute podem ellu · pro-rir, 
podem ir tomando "fulto, e por fim trazer o faotoâadia
eoluçio, e porque no miniaterio deve haver uma unidacle 
de acçio e de penaamenLo aom a qual ~o é pouinl 
que em benoficlo da oa111a publioa aubaista o meamo 
mlnisterio. (Apotodo.f.) Portanto, se direito tinha g JDi ... 
mateno de demittir-&e. 110 iO dou ... ~o,Q 
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ié nüo. pàde maia ha~ essa uniaade de peDS~mento e 
execução, o quo ha que ailmirar ua demisaiío. ®da · 
pelos ex.·ministrosT · . · . · · 

· Sobre esse procedimento doa àignos ex-mixili:tros já 
houve sobej~s uplicaçõea, embora direito tenbio os 
que as .ouvirão ae dizerem: -muito ~o ou muito' 

· t.a~e se rciliárão dessa posiç5o. . . · 
Dissclviclo o gahi.nete, forçoso era.nbstitUi;.;lo, pois 

que a administração do Estndo nio p6de 110ffzer iD~
lliittencla. Or:l, peli?. no~ constituiÇão é. p~tiva elo 
poder moderador a livre escolha. de quem mereear a sua 
co:Wança paraser~o do ministerlo• (AFoiGlo:•) . es re&'OBJ 1S • • • . • • •. • 

· {..tpoiad06.) Po1teriormente, na indole do systema N~ 
presentativl) cóã.Sagrado na lei fmdamental do Estado, 
é condiy:"'10 que osae miniaterio. · auim liYremes~te CIIC()"" . . . . ·- . 
pelo JWla.m~to. (Apoiado.i.J Mas. eenhore, tratez:cos 
Cla o~i!:lçio .lo minis.terio no primeiro p\ano. 

lo"o1 cllamacio .o illuatre marquez, presidente do ccn
selho, ~ organiaar. este ministerio. Acei~do"esta 

. honrosa missão, escolheu elle os companheiros com os. 
qn&el' entenciia poder incumbir-M da. geatio ~publico& · 
negociO&; O quo ba aqui de discordante ú regns da. 
couatituiç;io do EatadóT O quo ha nisto a ceniurar.:sc 
OOJllo repugnante aos f!Stylos parlamentares! . 

Di&ae o ·nobre deputad" ~ província de Minas
Gemes, que tomou parte em primoiro lugar nesta. dia
cussão:-A organisaçiio cleste .ministerio ~la vicios )5. 
eunhécidos ãntecodiiltemente em timtõi ou~~ .. ~- · · 

O Sa. Ono:a: -~iado. . 
o Sa • .MIMn"aO DA. J t;STJç.A.: ........ uma enticbde m~· 

terio-A, denu.nciacb no eenado, e que tanto tem búluido 
~4 u., etn out.na or • nio se atteadeuo ao· 

wto o. parlame::ato, expreuio :ta e>p111liio 
pubHea, eat~ enticiade ainda apparec:eu agora--como o 

· nobre deputado depois demonatroa osLA. proposiçio, é 
. o que realmente nem ou-ri D8ID comprehondi. S. Ex. fez 
. ~!lSat.o• imas maiDuaçõea; · paroce-me que & ia to H . 
lit!U u. . 

Senhores, c:oasidmluuo ~almenteo dllo do actual 
minia~rio, em que,do 1\t'De :n~o, forio preteridas as re
«ru• da con~tituição T Foi chamàdo o JlObre ~Urquez de 
Ca.-üas, ciJsdiio preat=te, notavel pelos .seus terviços 
(apoicado.t), ~m &lltlénto :na camara. vitalicia, dig~~o da. 
couSider.'lÇi'lo pu.blicn (a~). o na~urnlmeD.te notado. 
ou apontado por muitos· com() um· nome de que o poder 
xnodeNdor l.ãnÇa.;se · m:to· para a organisaçãW <lo minis-

. torio. {Apoicwt.u.) · · . . . 
Mas .disse-se: -é general, tem tipada á cinta, é poia 

. um JlUaíc que \'àlé como uma ameàça vivà.~iihoiU, 
. aemalha.nt.! i.nain\U wo .... . niío e ter nl al 
(Apoi4d~.) A cspada do :1obre gweralnarquez de .Ca-

. xiu nfu:. ~de 3ewio·mspirar Cl'ntian~ (apo~), poi." 
nunca o illu.atre general a G816mbai:Dbou senüo em de
fesll d.&. ordem, em delesil. do Estado~ (.Apoáado.r.) A 
prudencla , o tino , o atilam~tc.> do nobre ·marqUe% 
eiio oonhecidos no paiz. (Apo~.) Ert digno da con
fiança ·que mereceu do poder moderador. (.Vuilo.r 
opouulo.r.) . . . 

Mas di~ :-..forãoc:scolhidos para membroa do ga
'binoto um quo, propondo-se eandi<iato á. deputaçio pelo 
illitzicto dà Córte, n::W foi eleito; outr-Js • c1i~or\lantes 
entre si de opiniões, de penaameuto politico, e portanto 
nio podtllldo convenientemente reunir-se no mesmo mi
lliáterlo. 

· .· Senhores, quanto á exeepçüo po&ta a utn elos nobr.;s 
ministros prejudicnnuo-lhe 11. cnpacldrule de entnr no 
miuist.erio ~ ee a condiçüo da derrota. eleitoral ncs3e · . . ... . . . .. 
tcl'io o candid~to, farei observar que, a tomar-se este nr- · 
gumento em toda a sua força, a cói1Bêq'liencia deveria sor 

. que o nobre d.a~utaclo, por isso que havia sido acothià.o 
. por esse colle((lO · e\eitoral, da via de direito ser o mi-

niatro. (Apo\ado.r.) · . · · 

O S11.~ Ono1u :-Nilo po!!O conceber a força do argu-
mento! · 

O Sa. Mt!\l!IT\\o bA. J UITrÇÀ: - Sonhorog, se 6 ratiio · 
pa.~a que nüo 1>oasa tlln cidadão ser Di.i.nistro o nuo ter 
aido eleito paio distrloto da cürte; se o factc de nio t•u· 
obtido a olaiçio nesse districto teJD t~mto vulor o virtude 

que ·tom:~. i~si•el eate individuo de ser miniatro, o 
que foi eleito p.,lo districto da cúrte seguramente tem 
o sacramento 'preciso para ser ministro. . 

O Sa. F. 0CTATul'lo:-Eate argumt;nto nio ó de Um 
andor losdco como V. Ex~ · · 

. O .Sa. Mu.u1no D~ Jcmç.L:-Mas se~ nobres clepu
tacióe Dão aceitio o ugumeuto ·.e cleclinão clelle porque· 
nio procede, e eu reconheço ••• ~ · 

O Sa. OTToru: -·ESA incompatibilidade. eu não· 
tinh~ terlio outros. · · · · 

O Sa. Mimmo DA JumCA.: ~ •••• tte não o 
sentei como um ntgnmfltlto ;o • mas ClOm 
q~ 1!6mente fazer . S9ntir a. incon~isteDcla ela incom
patiHlidsdú lemhr.ula pelo nobre deputado, Do ~llclO . 
às n~o eleição do nobre min~m;» da ~da o · qna uni-

o partido que ticou em. minori& na· eleição. ~ do lJn
perlo (apoiado.f), e o nobre ministro que foi repellído 
por es.e partido, por is50 mem1i't eatt de a.cc:o..--do oom.o 
pe::uu.mento da grande maioria do paiz que •eDc:en a 
eleiçio (apoiado~); e portanto está nu condi~ do re
Rimen parlamentar para ser.membrodo g.biuete aetual. · 
(~poiado•.) · . · · 

Disse o nobre .tado : c Como expllcsr uo mea~po 
miniat.erio o a.ctual miniatro ela justioa e o illustre mi
nistro do imperio ! HCimens que profeaaão opiniio oon
.tr.idictoria, qao 10 ~,.não podem. f&zar' pa.tte do 
mesmo mil:listcrio ! > Sonhorea,pumei ao ou-rir t o'll ante. 
ao • -. • af • 
de:), que bou'VeQI8 quem me ~.em semelhante anta
ROIIis:no ~m. o meu nobre oo~ ministro do i=perio t 
sempre ouvi \lU8 o ülustre miniatro do império, desde 
os tetnpos da lãeademia, !õra ~de:rado (:()mo profel-

o . o · oea 1.11 oo l)rmea com aqu . u -
· pre profêJ!Sei. Noa primeiros pu805 que S. Ex: deu D& 

'tida poUtica. ioi •tn"O.veitaclo , . pela apticlio .los eeua 
tale.1tos, em commilfÕCS · de import.anc:ia. e da . muita 

. confi&tlça · por· miuisterios que eu apoiava com toào o 
eaf~ nesta cua.. . · . . . 
·· O unico fanto da 'rich politiea do li.Obro miniatro do 
impario, qne podori. ·~ um duovio desta ~-

. dadedepenn.men~opoliticooo~, ma cireumltancia. 
da ~. Ex •. ter entraêio aa org1UUS&çio de um miniaterio 
presidido pelo :10b~ m~quez do Olinda. Mu, Hnho~; 
o facto de tet' o nobre actnal m:ini!ltro do impetio acei• 
tado uma ~'\atn que lho ofl'ereceu o Sr • . marquez do 
Olindà o co~titue arredado, tl1o a::tremacl9 do grupo 
cotlMrvador qnc pam olla dc'-eae sor comidorado ClOmO 
perdido! Em que conceito tem oi nobres deputadoa 
o yeneravel :dlarquez de O linda! CoD.IIider;o·o tão aba
tido do 80U caracter ue a.eaitou o ministerio oom 
com~ e~:os · o o · rnl t P ia-o fa~er o nobre 
m!'-f11UIIZ ein nmll idade pro..eeta, dOi!Ois da lOD~ car
:mra que pertOrreu sempre . eoherente noa principias, 
nu id~ll!l. do particlo coDMrvndor,. de qne foi e ainda o 
eou11idero um doa mai1 co111picuoa chefe& T Para elle nito 
valerá. a raziLo do imperlo das cireumatanciu q_ue 

. tantu veus lGvt. o. homem polltico :!1. aceitar oe mima .. 
terios de coà.Uaão t O nobre ministro do impeno. ~~ntio, 
pela primeira. ve; ehamado a entrar nr. alta aàminu-
tra.ç:ão..... . 

O Sa. Ono!u: -Ine."tpmente. 
O Sa. MnnSTio DA. JuSTIÇA ~-lnexperiento 11iio; Oã-

trou devida o diguamente. ( Jluit~U .opoiCldo.r.) . 

O Sn. · Mnusno Do bl'ElUO : -Eu j'- pedi a paltl." 
vra, o V. Ex. sabe quo posso explicar-me. .. 

Ux Sa.; D~PtlTADO!~ E11.trou muito arlamentar-
mente. · 

O Sa. l\fnnsno DA. JvnrÇ-' : - Sim, muito parJ.a .. 
mentarmente, muito di~aam1'.nto, e devo nsab declarar 
quo niío podta cmtrar debaixo de melbotea auapicioi. E ' 
lilotavel, acuhore•, que durante ~•e nainlaterio, DO par- · 
lamento, o nobro mlniltro do Imporia aotUI\l, ~~mpre 
com toda. a franqueza propria do aou caracter •• de
ditOu eonNtvado.r (apo40dol), con•orvadot da veapera, 

. conaervador do dia..... · · · · 
O SI\. on,,,:.;;.. E~sns doclnraçôoa nllo erlio aceltu. 
U.11 Sa.. Dna.'T.u>o :-Foriio aClllpre aeeitae. 
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Clo. publicoil T 
. O Sa. Onom:~~Paduan(. 

O S~t. Mramao ·:DA. J~~; -; y ~ade 6 que podem 

re epu o proYmCl&. a o, 
que notAra que om ou~ paises deSta f6rmil de ~vamo 
mui~ ·wzea, _quando M dado noTU ~aa~ mi
Dlaterius, hana um ap~o para a naçlõ, diuol~do-
11. & camara.... Nio pucie stl.nar bem em quo aentido 
fazia S. Ex. eat& o'àHiYaçio.... . · . 
. 0 Stt. JOU 8om'ACIO: -DiJM ·que Olgó'rft'DOI ou · -:f:::' maioria ou nio, e no eegundo oa10 aeguia·ae 
• çlo·clu cam&rlal• . . . . 

o . Sa. Mnnsn.o .DA. JVI'l'tç\: -Pondo s quest;o Dea
tea tem~, o cuo actaal t!llti.Ya tóra da ana hypothese, · 
nezn h&'Tia l:DI&ioria OODheoid& qce jl. tiYeUe tiadeàido 
~ aotoe o ee.u pensamento, e que pudesae aer . c:onvul· · 

. tâd~ p~ ~ organiaa~ do pliiueto, e ainci& men~ 1e 
podia Ut o euc da cliasolução .PU"a ee appellar para a 
DaÇio • .Além di! qua, o rocuno da àisaOluçlo da camara 

. tamporari& nicJ , . ae UDdo a noaaa oonatitui o um 
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Tod.oa os homens sen.<~a~s cliriilo entiio :-Este gov.ern.l 
nio conhece o alcance do voto (apoicul01j; este govcrn~ · 
é p&lo menos inepto. porque a :~i mestt.o _se condcmna e ~o 
empece aceita.t.ado o tet~tea~unho que ctãO co?~ eUe em
pregados da sua con.fiaaÇá.-A. pe~da. d~ d1gwd..Uc e cie . 
tod" força moral sena o re .. ul~do 1Df11l1Jv~el· .. • 

Senhores, . t!ll. entendo que IJÜO O po:~stvel repelhr-&e 
esta doutrina, porque é a verdadeira. Appello para. os · 

. nobres sentimtntos dos honrado!' dep11tados. (.dpC>iados~) 

O Sa. Ft:Lrx 1u .. Ctt~u": - Assim, Ó emptegl\d.) é 
. obrigado .a não ter opinião senl\o a f:l.vor do go~<en"o. . 

· O Sa.. Mnnsno IIÃ J~:sTICA.~-Fallo du et:~prega~o de 
eon6ança; e es&e 22:eamo niio o n o a ter uma opl
niiio eempre favorav"l an go~en~o. Niio contet;.tó a. n~
giliim, c· ainda :w empregado de eon :WÇ:\ o. direito do 
'\"Ot:u- contr:L o go,·crno em escrutinio &ectew: entü.:> riiío - ' ~ 

testemunho dado contra o governo. 1\Ja!l ~ ha e:u.e sl:n-- . . 
de, essa. osten~, es-~ esc .. ndrJo. o go,-erno que o to,
lerar mostra fazer bem pouco da 5tul propria; dignidalie. 
(ApoiGMr.) E sem dignidade, sem força mol'W. <?que 
~ ~~er o governo no BrazJl, ou de t.Ho esca..~s .suo os I 
meios materiaes da. acçiio govema.tiva, o clifficeis as cir-
cwnatancia.s! (Apoio~.) . 

o sa.. FZL1111Â. Ctt!'IU: -Seria da dignidade desse 
empregado lledir a. 8u.a demissão : com i.s\o concordo.. .· 

. (Ha outro~ op4rtu~} 
os.; MnU!>"T&O DA J'OIT1Ç4:- !Dqtterio xnais o nohrc . 

a re-,peic.o da refoNlada gua:da nacional. . · · 
. Senhores, .. esto resjletto ll tninha opiniüo molividual tS 
eouhecida. d:e muitos aimoa. D..ade que ti~ ~tra.da nes

. ta eua, ainda no anno de 1850, eu~& m:mifestei !rsnca· 
:~:nente. . 

SempN me. p:1r8CCU que o :..erviço . · ordinario o .ctivo 
era um !ardo por demais pesado pu a os cidatiilos bra·· 
. wci.ros '1118 pertencem i ~arda nàcionâl; sempre i%10 
pveceu que o !U'viço desses cidaà.ií.os de'ti:\ ser limitado . 
., gn.Ddes crues, iquellas em q~e a naçio se deve l~ 

·. nntar armada. (.lf'uito.r apoioltot.J O aerviç;, diario e 
... · ordin.ario 6 realmente por demais olieroeo. espe~"r.to 

para u claases menoa favorecida& (opoic.dot), aobre 
quem e»e serviço nüo retrlbuide m.'8he constanwnentc. · 
l'du, senhores, com a. experit:ncla d~> go~erno emnpre 
não cl8!Cenheoet ~ue em quaai · todos o!l pontos, princi• 
palrnente nos mais dist.anw. ~ ha úutro meio. de 
acudir-ae ao seniço que requer o apoio da. força aenib 
()()m a guarda llacionat. · · · .. 

() Sa.. · Mun:.ic Fu."''CI5CO: - E a guarda policial ! 

chega _para est.cionar nas cidades e pontos principaes. 
Por toda & parte falta~ aJ>Oio preciso. para que ns auto• 

· rldade desempenhem aa dill:;enclu n~.aurio~s; e por
tanto ha uma necessidade ind.ispensavel & que attendér 
cl:amando a serviço ordinario a · guarda n&<'.ional ; do 
outro modo niio se poden\ obter o auxilio da ~ arma.~ 
. da.t9.'11& tantas -vezes 6 neceMario. . . . 

Mss, a:mborei. ba sobeja. raz.ão para que se cuide àc 
aua.vi.sar o :maia quo fôr possivel esse fardo que hoje 
~ e ~ muito, sobre c classe& menos favorecldns 
(apo~Gdos), que siío u que soffrem. maior ve!tnme pe1a 
pmla do tempo, pelo a~vio de anu p·ofissões. o ào 
t.rab~ho quoti.dianei do qull tiriio. os parcos· meios de suP 
I'Dbsistencia. (Apolodo.r ) . . 

A este res-peito em l:letr telatorio já th-e a honra do 
expôr ao corpo legi•lativo qns o gowa"Do tülhn em ~istas 

· alguma consa propôr. Hoje o confirmo. senhores, doolaw 
lt .... • • 

tenha de apresentar-vos algum projcct~. 
Quanto ~lei ào recru~anw .to. Sr pTCSideoto. \\ me

dida até 'NCommendad" U& faUI\ com que foi aberta n 
P.re8ente IO$aào legislativa. E' porém mccüda lia inicia~ . 
tiva da camartl doa Srs. deputados. · 

O Ulustre deputado, que com t.D.bto intcreaae tratou 
deste }IOnto. e ilUe reab:nente pela sua Uluatraçito e pelo 
~u ~atrlot.i.amo 1S muit~ ~mpetente para dar n\~ 
unptuao a Mmelhante obJecto, por que razilo nito lur. tln 
~tar algum projecto neste sentido! (Apoiado.r.) 

9 quo lhe poeao aaaegu:ar 6 quo " governo o awW.iarA. 

com todas as informações que a · esse ·~peiti> entel!:de1' 
necessarias :i~ercs. <ia. .. urgenciss prat1cas desse semço. 
· O Sa. F~ux DA Ct~B.\: - Se mudarem ~ éstylos · 

. que o g.w~rn., tem se~idn parll. com o pal:lami!Dtõ, 
poder ·sé~ h;.. apresentar alguma cou~a •. 

Sa. 1\fr,rs,no D"- JnnÇÁ: -Tratou depois o n<?bre 
deputatio da reíom:a d" lei do proces;o e da organua- · 
çiio jutliciaria,- e ioà.icotl . as teíonnãs que jlllga deverem 
serfe·t·as ·11. tul \"e~~itO· · · · 
. Per~tou ~e niil. era. cbe$taà.o o tempo de pa11tar-se 
s Ol'}tR-oir-ac:io juciici&na ~i11. reJtfa da Coll5tituiçiio: · 
acaban-io cotn os juizes mtmicipaes .tecporarlos, e en.;. . . . . ' . .. '". 
petuos: cumpre que a .este respeito me enuncie com 
toda: a franauezu.. . .. . · 

De\"o . dccl~&rar que a lei .à.e 3 .dé Dexembro de 184~ .S 
nma lei ~11.bia (muno.s. GJMoldo•), accommodada ás ca-
cum&tanC"l!I.S o p1u:, ten •) por !.1 11. con rmaç . 
·~xperienci:~. govern•r.iva . de todos. o~ lado~ poliuecs do 
pai%. Aquelle u:esmo qt:.e tanto tem praguejado contl"& 
ella. qu~&odo por Pu~·. vez .. e vio.onerad.o com a rospon
~bili~de Jo p;ovemo, ~peitou-ai apoiado,). e servia-se 
.Je!Ja para :~.cudir ao seniço da admin~traçiiodajw;tiça. 

Mas. seubore·. a . experiencia tem demonstrado qua 
algumas milditica~ ,.io nec~auiaa, ou pelo Ult=nOS 
COh\>eWentes. e ~uo é mist.!r attend<:r ta.circumstancias 
wveN .. II que se dAo no paiz, nio senão pouiYt'l & mes
ma or,:ani!'açloo piU"& aa cs.pita~. para as grandes cida
des. e p~<r;. o interior, para o ~rt.tio {apoiado.r). En~~o 
tambein. Pt"nhores. ue é conveniente encarregar ()llllll-

- . . "' . . . . . 
l\Iu klhnittir na .lei de 3 de .Dezembro. na .lei do p~ 

CC550, es!&r-.re!urma.& radicna qoe incÜ~u o ~oobrei dt~pll- . 
tado. é. 1enho~, co\aa quo acr.ualmente não tem lugar • 

. • ·as· 1 a xtin ·o da clr.ase 
doa juizes mumcipaes, pot' U.&O qne ~o ~ecoasarioe como 
oa. au~t.itutoa apc.oa · dos juize& ile dirtito. Sii.o neoessa
rios nas circuUU~tancias ao p11\z, que dovem, IIUltea ele . 

. tudo, &o- cousnltadas. · · 
· N~m1 so &rJtUmente com esK restrlcta dispo!içio da 

. constituiçãu. Senhores, a mesma ~natituiçilO Cónatgra . 
o jury no eivel ; e nr,~. en~tanto alncla ningnem &e le,D
.bron de fazer uma. e"Eigencia a. tal res~to. O moamo 
snecedl! quanto . ao desenvolvim~to pratleo q11e u ns
pectivas cHa~5ições da. const.i.tuiçilo tetn tido. -x nja-.e 
na. admi.aaiio do jury no crime a prndentc gradaçãe com 
que se tem ,rocõc:üd.o deade & legi!la~ra. d~ l8~~. .· 

Nesaa legiSlatura, qne por certo nmgue:n c1id qu~ 
deva. ser t:da em conta de menos liberaL... · · · 

O s". 0-rro:u : - Nio ~:t' certo. · 
O Sa; :r.Ir:~oJSTao u. Jcnru :- •••• como H 'Principiou 

n~ · as' eonat.i.mcionaes '! usl foi o 
primeiro. enPaio da institui.çiio do j~ Foi n& mais*
tricta. espbera.; sómente qumto ao~t crimes ae abuao ela 
libttdl.de do exprimir o penaameoto. · . 

Posteriorm~nte veio o codigo do processa, e estencl811 
a todos os . c.rimes a jurisdicçiio do jury, mu • Uo &6-:
mente a.os cnmes; eotiio :l nenhum. .de nossO& illustrea 
antec.eesores n88t& camara •. Dém ua \'italicla, pareceu 
oppórtuno tentar a sppüca~o da inet.ituiçiío. do jury. ao 
c:i~l. wn embargo da promessa da. constltmçl.o. · 

O legiah1dor prudeute, &enhores. o que quer fazer obra 
util e dura.\"81, deve mllito attendet ,!1 circum•tanciaa do 
paizt · obA'Iecer ao imperi<? dellas. e não aacrifrc&r a rea-
.lidade nos sy~:temas t.heoru:os. · 

Ora, voltiUldo aos juizes muuici~aaa, ~mo., Sr. :pre
sidente, ne~te paiz com s.s suas Cltellmstancias noto
riu, ne!ta immensa e:r.tenaii.o de territ.orio pela .qual 
se acho. espalhada. 11. popula~o ~rll:li.leira, po~em po~ 

pàtuoa, tendo .por distrieto de jurl~odicçii.o uma com
. n: :1rct1. ll'lais ou menos exton!lll, ponSrn em to ~o o oaao, 
ainda-que sejií.o multiplieadu, de estendo va.tia!Um~' 
Como é pO!'!>ivel l'Xi.tirem )Ubcs de 1• inatRnda, um 
'ubstitntoa COttlpetentetl que tnuitas 'VeZel, e póde 
dizer· 88 o mai• dns ve:Eu, U~m elo e:ocercer atulbul~ 
eonf.idal' SO" moamos jWi.C!l! 
· Por T~ura. para ae ~ardar reatrlotatnent.e o pre

eeito da. eon~titiliçü.o, exigir6. o nobre deputado quo 110 
nomoom para. os casos de aubstituiçio, outros e outros 
uiaee perpetuos quo fo:anem oaaa ~ea de juizes, ~ 



CÃ!tmara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 09:51 - PÃigina 15 de 22 

. . . 

SESSlO · EM t "nE . JULHO DE i86i~ ·. . .. . . . 

que · em (!Aso nênhum . \'érifique-M o julgamento por 
~uiz que nio seja pe1-petuo! Nio ó possivol. Or"' n 
:a.nstituição dos juizes . muuicipaes nos . olforero a n~ 
me~açlo dos xn&is·aptotl e idoneos· &ubst.itutos dos jmes 

. da direito que devem ser os prepnradores dos processos, · 
os .cecutores das eenteuças, e llO mesmo tcmro ctearem. . · 

·um principio' de noviCiado, fazerem · apt=aro::er umn oc-
. eaailo uadii. por ondo se conheça praticamente a ca-

pacidade cla.quelles ~ae dev~~ ser nometcios effectiva- · · 
menta para a categona dos JUlZeS perpetuas. . · 

(Ba ·~aparte.) 

J' ~ao nobTedeputadoque eonoordava e aà.mittl" 
~e pu11~. o jul~mento · de6nitivc no • civcl para os. 
Jtuze8 de dit~nto ; Gpponho-mc : .. porém di~o que nem . . . . . -
4S eompativel Cóm as . altAs convenianc:ia.~ ··da adminis
traçio da justiÇ~J, que se acabe. com os jui1.es municl·· 
paes; es~ juizes, escOlhidos entro os · homen" aptos 
pela capacidsde lit1eraria, c qué l':~ inl'piin.do!l pe!o 
aesejo do fazer carreira, de hem mcre~cr para t'SltTSil" 
para a claue dos juites. perpetuo&, e dnhi pr··~~irem 
para maiolP!'. lug~~ore. ~ e&~, na • •piuiã~ d•'s nohtell 
. àeputados.n11~ t~r.\ a · de"tdA · 1ndepcntiencn:. pam hem . 
. nblltituir O!' j!tizes perpetuO!!, tP.rilo o9 juixes nrd.ina.tiós 
llDtigoa, ru, eegundo o · codigo ·do !'~-~~ nome!idos . 
pelaa csunaras, liomens das m~mas l()('.alifl:ld"!"· c~lhi
an.. · a cmll01 muitas VC%08 entro 0" intcro.•ndos DOS 

leitoa'! · · · 
. i'. jlrasl ente, uto que :tcabo de dizer Aht~A ~t{ :na 
these ào go~o, nó progrannna de que n ~el CXCt'Uçi10 · 
~ lei . 4 a · primeira n~iindo. Com a J~í do ~ do 
Dezembro, coru aquellas modilieaçúe!: que 3 ~~ricocla . . .. . . 

, . . • r. pres1~ 
dente, q~:JS fic:ari l'e!olv1do. do modo -nti!Úo.o:-tt'rio a 

· à.as de assembléas pt"Ovinciaes, ·· tenao ·uma grande 
csphera. de exeroir.io, dispondo . de unia renila; qnJJado 
os presidentes utito · a.utorisaclos por lei pars. fazcmn 

. todas RS nomeRÇCSea inl.erinamante · e us1m acudir is 
. ne<lCSIIidtLde9 do aer.i~, pôde ·118 dizer que haja eaaa 

· centrallsaçi'io, quo traga opptCSIIio ia provinr.iaat 
Ntio haver.! razües mais . valiosas para que .se não de-

finhe a aeçii.o do governo ger:l · em relaçio a 8111U pro- . 
. ·Vindas túo destaeãàas do ·centro -pela immenaa exten-
. Sito do tomtorio. quando é noteri'io (tue o ~votno do 
· paiz niio dispõe :le meios officiacs bastantes que possio 
levar a !IUIUI.CÇÜo a todu as provit~éias ainda no MD.'" 

o . o execuçno nnCÇQe11 <'t' "' as lKJ%' ea geraea 
ContrA ~SA!' circum.ctancia.s da exteusii.o do terrlto~ 

. rió, da. düticulcln.de ti~: commuuicacües, da raridade da 
puliJç:"&O di!'tocmittn.d•' em t&ntbs nequenO" nucleos que 

" . o:m u. operar a M(lii"Cili - . • 

. ias deste centro, cnm11re ao prudente ~triotii.!:Jlo do 
le~slAdor c da ad.ministraçüo :itbr cuidado!'amente 
n:L con~ervaçr10 da u:1idadc , da l1Jiiiio do Imperió. 
Nelln consiste à süR. força; ~ta alta conYenieneia 
dn co~m 8e unida11 a.l parti!!! dMte grande- wdo, 
c q_ue unidac t'n~ J:imhi•o principalmente aqaellU que . 
SÜO roenO!I fRVOrecÍW . }lcla SU& polliçio, pelo escasso 

. desenvolvimento dOI' . elementos de PU& fortuna, qUJLZl• 
· do tnnto pnh:ío. ciiJ:Q. nest.R unii&O, poia · é certo, 
i.lenhore!!, que né!te eentro, n~ta .cors.çiio d1>. lmperio, á 

. que se arrce"da a tlUUÍ totalidade. dà reDd.a publiea 
que ~ cli,.pcndc em l)t'Ovcitt:. de. todo · o l!Ziperio.) 

uanrto é · "Crto . no dos ta UDiio vem o 1'0ve1to •• 
proct', pois é ella R qu~ fAZ· ·com qu• o "Bnuil seja c 
~dõ lmpt.-rlõ dil. Ameiics, o cadA ümiL de s-ou pro
"fincia" nit.O represento o p:1pel, que r&~ã~ eaes 
pequenos ~t."\do .. , oatr•ora c:olon1u ·do. ll011paurha. cum.· . . . - . . 

· porl~ tr~tzcr . diAiruhbd~11 akiu. 
Jo'inalmcntc, o ultimo quet~ito do nobl'ft deputado !oi. 

ácetc& · do acanhamento <to ~to.~... Suppo;iho que . · 
f':illou em ncanhamcnto do credito. 

. O ·S•·· Jo~•: Bostncto:- Niio tt-atei do credito, tra;. . 
tei d" tutol:.. ndministra.tift que 18 p6de applicar a 

. div~I'!IO! -~iço•· . · · · · · • · ·· · · . · ·· . · · . . .. . . 

. impo~tc quo-.tlio d.R admitililtra~io dó. ju.stiÇI\~ O quo · · 
é e.uenaJal, o qne eorrprc pn.rA <\UC :.. at>el~dAiil' bnui- .. 
leira. colha todas . as vant.a~nt, wjA aat;l'ofcita!' n~te 
ponto capital as suaa D"'CC!Uoldadcs, tS · quo il lldnoinis
traçio d& justiça r.ejA e"Jtart~idll. por um ·pell!IO:&l in<'neo o 
eapu, · ~eMa UU111. «'Xt.rcma no~•idRd•l que tod-. n ~te 
aenaata dewe reconhc~. e que() govl!rro reco~Àet"Cn o · 
reoommendou ao poder lep11lt.tivo, para quo cont'OrTCS!!O O ~a. M•w•no DA. .To11T1~...\ :-A l"e'peito do cndito; 
melhorando a r.orte .da maJrl_ctratura P."'"' ll •ná ~l!lvnç;to . S. r. preaidento, r.imple~~mcnto farei esta. o'b!l4!naçüo, que 
á altura que rcqul'lr a mi~o de ad:ninistnu-.j'C~tiçrt. · Cltfiifli"U niió Jlf'l' ter de "il't."\: no tto~so paiz it. total! .. 

Trtltou depo~ o uo'bre d~rntll.do da "~tatralillllçiio; . dRrie do meio drculant~ cuu!li•to om papal de credito · do 
. entende que cumpro dotar a11 provint'iac do mril')ll mni~ th~1um: ·· ~c out.t'l• •ndo. cumpre reconhcre: a11 notoriu 
amplos para acàdit'(lm lló 11ervioo o dt'titllea•l!\c d('flta t·ritic~" eireu•u!'t ... n<'iM5 un ~uc ~ actu' " in~u•tria pot 
centralisa~io que o nob~ •\eputil•ic AfiftUm t.Ao v~:tai.o- · e."t•"'ll"ndll ·do Br111il. · q~ta•i q_çe .a "lnica fonte de aua · 
riL . I'.,ra. corroborar a •u" ('lpiniilo a C'~ t'CI<•·etto, ·o · prn<iut"Çi'ió~ n !Rvoura. E,.t.i. óUa éOhdõinuada i iningua 
nobre de utado atle u uc est .. vno contirm11.na" ~r • " ' c vo - 11u · • 
tor1 8A . ~lllll respeit11.vei11 d!\ O!IC<'l" Cf\njl(!rvRdorn, c ~ trab!Llho .lh'l"' ~inda niio pódo 11et Vànt.sjosamente 
ém pl'OV11. do quo cit':>U·U('I8 a opimiio do• Guiwt lll\ flUa . rroporeionado,o o dillieil rrobloma da coloniaaçio ainda 
obra a Dnnocracicl nG Europa. Si•. prc!iidtnte, ni~ du- ni'io et~t& resnlvià.u. . . . · · · · 
'rido que alguma c:Ouaa lit pó5."a fli:ter no · r.entido üo Em taea dreumatanciu, aenhor!fl, ainb teodo a eeu 
ee hAbilitar mai11 . largamente ti& pre~identell das pro- di~pôr o maia amplo rec:urao do creditO, a.la'fri«~Orel4!o 
..-inciu para adminàtr11çito àellu; ma.c:, !'enho~, :niie. Brsaü quui. ·que e.tlio condemnadoa a nlo pod.eNm 
ó pouiWJ. admitt.ir r. AXten•iio que o ·nobre deputado llUJtlllen~r :.· sua produeçiLO, por isao que nlo achio DO 
p~tude dar i oece.aidade de Jesccntra\i&llÇill.) no Brt\- . m~rcn.do elo trabalho o ti~:mer:i.to aeoeaaario pua 1ltWJaio 
zil, .Dem ~O po11c:ó reconheço RD&}O${iR, qnanto Mail a t4lrra. . 
t~rocedenci~, . :no que rceommendR Gultot fallando da. · Ne~~taa drcums~ciu , ·de qúe ""lnt dar largas 10 
França e para a França, como o nobre deputàdo antenda en!dit.o, (o~R·lo ' *' &Xp&ndir-~, lie quui. nio ~ élle 
dever aer adaptado no Bnzil. . . · o• in~trumentoa do trabalho que faltSG. e que uniooa o 

. Seuhorea, na Frl\uça a centrallaaçiio foi obra do lado . . pocleriilo solver, e que portanto ucsso amplo de!C!lvohi-
libemmo ; a divisiio do territorio nacional em S6 de. monto só poderia. ter em .resaltauo collll)rometter . e a-
~mantoe pela asse:nbl~a ~rãl. como Que nüo ievo tra~t~U" o credito publiro ": (Ap.oiadot->- . . . . 
por fim aenií.u prende-los tüo ditocta e immcdiAtamente M~. Sr. pro~idente. ouvindo o nobte deputado pela 
a Pari& que pudessem !'er dominados pela piche ~üé provineiit. de S • . Paulo, r~a. · ap~taçito ·do !éli prõo-
DOsae cidade dominava. Sob o l"t'ginicln-d:H· ~.a'tett-a-t~--t----: . ....,.ftlllmtko,-J)Wreoou-me-e-1lq~u&e~se&-14fes:I!11HlaeEHilG-!)Mif'&11lft~tt-----l 
:naparte a cent~i~~ç:io nlli ae .apurou, corno era naturAl, tndo l'e~l~'-lo, ou desde logo conheceria elle a impoa-
de modo que diftictlmentc podomus n6s cl'nceber, do ~io 'l'ihilidotde do LOntllr n emprer.R, quando realmente aen-
lo~ que ut! do que entro nõ" oxil!té, do que entre :nós ~ssc sobre 11i a rc!lponsabilid~tde de gc oremo, on ae, 
aerla poe•inl Quanrlo ~oqu\n instrucçiio primari& é 11e- com atrlmo !'upetior 'o avantajado · pela. . .tllpirllçiio dá 
~daria .. t'. a.·,~olutamf'nte a ca~go .cLu1 di. versa~ as- uma omnipotencia !lobrebumma, pudeue reali:a~ tud.o 
~bl4u ptov111cta ... tim Françn ostá ella tü, centraü- quanto prometteu e exi~ do ~tavemo a bem do. Brull. 
aada. ttu• um miniatro ~o gtLb~eva de poder di:~er a qual- . l•llo pratiottmente reccnheeeria que Am vez do almejado · 
qu~ hor& qbantõi meoinc.~~~ c:unado os co~egioR du . fim dttt~•e 'bello idet~l de liberalitimo pratieo, a6 attln~-
c:lcladel m.U. r.motu, o quo Uvros eatavilo lendu .. tia provocat ~.maia nrtiaeada e fatal parturb~ de · 
Tal~ a Cl1Gtrali•a9ilu àoerc11. da qual fAltava Gu1:z:ot; · . um~ ordem de eoaau;. em d.amno geral, porque J1io 

mu llo BruU. aenb.otea 1 oom u eircu,nstallciaa JJOto- M muda a fRce da IIOciedado, niLo •e · altera a Orgaul• 
.zlu sltlite p.tz. qu111do jA aa proviDciàa ae aobito dota.. . 1&9io de!- aeua Hrfiooa oa mais ii:Dportant~ oom a 
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· wllo eamaraa, a mnclança dó gãbi-
:oete de lO. de Agosto. Qaando um gabl!sete 110 ~rad.a 
ou modi6ea, ::1ii~ por cirCumstancias aecldctitaes, 
011 meramentepe350aes, mu ~r motivo:~ qne ti) derivão · .. .. . . . . . . 

· , e lD uem . ou · 
~em influir~· ou!lleno.s sobro a ::narcl!IL dos nego
Cios o da admuustta~o, e aobte as rel~ dos grao·· 
clea podere. do Eatado, aemelh11nte acontecimento ead · 
e&MDcialmen~ enjeito i . dis~usa~o e apreciaçilo do pu
lam~ to (opoeodM), e por m~s que~ cligüo, ai:1cla niofoi 
.~oad:o ~pet&lte e ,.tisfa.etor1":nente. {Jpotadc6.) 9 'ine çenaa ae aabe, Sr. pre&clento, t\ q11õ .o gabinete 
IY8 lO. de Agosto retiro11-ee \'Ol'lllle o nobre ex-ministro 
elo ~perio ~tendeu. que eonvwha. fazer modi6eação na 
pollt.ioa ae~da, ·e qtte seus nobres oollegu niin auuui
rio. • deaéJada mudança~ o a<' Que parece com sobeja 
:ra:&iO. '. . ' . 

· · ··E' pois evidentQ que a clis&olução foi motivada por 
eaueaa políticas, e ulo por cavas merame:ote acclden · · 

qt\e se ~e= euôr i cua niO s6 os factos · que, no · 
pcm&llr de S •. Ex~, ui gUio a D:u:.danÇ!!. de . politioa, como 
u pro'rideacias indiCadas po1o meano nobre . u·mi-
Diatro. (..&~.} . . ·. . ' ' . ' . 

-pasao ao Pi'ogramma do gabinete actual. 
. So!ül.;ru, o n<;>bre miniatio da luend.a ã.iue qu 01 
~gramnw erão · ~· (uUil. Não me animaria 

· a d,l;r.-lhsa 'lt~ denom\Daçio 'tão di!A&brich., ·OODIO o .fu ., .. 
S. Ex.~ a~dl> :Da opiniio de um ill!\atre ar&a.,r Uutle&, 
que foi Uclente 11)\gt:., e logo dep()ii nlo meDea dec.âidO 
aory. Ditei porém q_ue, como S:. 'F;x.) 'D.i1o clou. gn.ncle 
iiDport&ncia aO' pto~ -politl01lâ1 11 eitou ~to 
a cxm6ar maia. nos actoa do que . nu iocllnduaüclãdea, 
pot ~. c:o»id.en.çlo em que aa Wlh .. Neate popoaito, 

. quanclo U o progtamma do gabinete, lltl ~ éfe& 
ccmlàtuiçao, diapw:~me a · aceitt..lo .ai '' •~ 9110Ma, 
ozperanao qu~ oa uus ~toe poaterietea o '\Uhlõ eo»fir· 
mar ou in'llidu. (A,oacdol.) . · . · 
. O progrt.mma à a execução· da ClOnatltuiçJ.o em outra · 
cnalquer aitu!'Çlo flra uma. .banalidade; mu nu oir
éumstanciu elo pais, quado, entrado clt. maia prof11Du 
CO ' · . . . • • . O pliz DiO tem 

· · aldo exocuWla. 6110 prognmmA 6 n1o 16 scertado e 
. aablo, como o m.r.is oouforme ú ciroJm1StaDclu do Im-peno. . . . . . . . . . . 

Mu antts de continuar ·a tratar do ptogramma JDl .. . 
· u!Jtmal, pennlt~-se·~e que .o!~ um pouco at:U, e 

. digl\ tam~ " minha hWDJJde opizliJo aobre a Ol~ .. . "* do ga.blnóte. .. . · · · 
Nio farei .observações e oeusuru & o'rgil.b~ do 

e • . e ao leU pesaoal. A O)W&,aeiiEOres, 
tom pleno direito de chámar aos seoa ~os ~ 4li

. dadiioa quo ~m sua alta aabedrlria julgu diguoe deaaa 
honiiL~ (Apoiodos.} Ro:nem d..lei, cur.o•mo ú auaa 
ta · · • • 
de vel:lr sobre a liarmonita. dos põdetoS ~liticos, tem 
todo o interesse ein ucolher os M'la mimah'oa entte os 

· membJ:Oa elo. 'pa.•lameuto, oom ó qual t.l!m oa meamoe da 
viver em ha.rmonia •. (ApoàcJo.l;) · . · · .· . · 
· Cmo . qne os estylos pulament.ares, o bom tenaO 

. mftmo aconaelhio que com' efl'eitó ae defiem ahi pro- · 
. curar~ e parece-me que esaea principioe nlo forio violãd.a 
llór f~eretn. parte do gabinete doua Ul11atta<ioa cidadão~, 
. o nobre ministro da fuen.da e o nob~ mmiatro da. ma
rinha,• que nio liO . mern'broa do pulàmento. Nem. o .·' 
re~imen parlamentar ó tã.o rigoroso neate·ponto, tl_1le 
e~ja _que I!G núo J>Qa&ií.o sentar naqnellas oa.~tsita& quem 
n~ !ur ~em.bxo ao uma das camaraa le&rialathru ~ .. 
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mi.b de um exemplo offerec:e a nosu iuatori& cia minlui · . sente ·a justiça,. a dirija o aetite ; é. ess!' multipU~a.~ae · 
· pro_poaiÇio. · · · · · do !ormulaa quo tcJrDão o p~ diftieil, mo~~ clis-
. SenhOMS, que a. eonatituiÇio p6iie ser um programma . ~dioso, formula& que Dio. offerecem · prantias a. pro- · 

. ji . o : nobM deputado por S. Paulo, que' nesta. cllicua.:. . · biclaàe e .& ümoeeneia, ao pa..'ISO que piO,te$1!m a. im~!_O-
sio revelou-&e grandeoiaclor e dig;io dõscendente do ve- bidacle e o crirn•; são finalmente es:>aal~US ele occasuíO, 
neravel pabia:nilia. ela independencia,· o demonstrou bri• · armas ele guerra que Cá particloa · forjií.o, aa quus ataclio 
lhmtemente. Não teutarei cllzet mal o nue o nobre u. pwmriechde,· 'rlollo a.. fé doe eontratos, getiio ·a doa-
cleputado ~ tio Pem. · .. · '1 · ooDS:b~. e perturbão toclu Q trans~ em grave 
· ,Aceitei ainda. esse programma, po~ue o nobre pre- . p~iuizo da socieclacle. · . · · . · · . . 
liclente do coDSelho d~n DO KiiadO que ~m. eoruer• . O nobre miniabo !!a justiÇa, fallanclo ela lei ele 3 de 
Ydor mocle:ra:ao; e ó nobra ministro das ohras publicas. Dezembro, ironxe ~o ~IXUI. elas pl'Ov~ ele sua bo~- · 
l!'D~eü u.m~ camara ~homenagem ~ prin- dade a sua lODg& UliltenCL Peço~ .ao nobre 'llll-
csplo da liberclade. entcnaenao S .. Ex. ue · - · • ·· · · • · · · -

.. ~ .A ordem·con;istena perfeitsharmoniaetre a libero-. . eucema muital clispoeiçõea boaa;.que u ~tanC!lU 
dade e a autoridade; a ordem, que nio ~ eate v·quilibrio, do tempo à podião jnstifieat; mu tenho por incont.es-
86 exiAte apparen~cmte ; nsurpa mn nome que bi!'> tavel que muito ha qne reformar n~la. · . . .• . 
tem ; · é opp_reulo ~ > li este ponto folgo. ae • Nio desejo 'reformas do ·~to; nnpruclentea. e P.reel-

. ou rir o nobre mi!üatro da juatiça i&dopW o mesmo p1tadas; qnem eonbece u difiko.~.dâdes d& aoenoa do 
· Fmcipio; :nio·aô o proclamou 1:10 aeu relatório, maa direito comprehende qne ae reformas devem _wsr feitas 
~dl' llo ~. ~ue acaboll ele pron11nciar: Ao que ·a propotito, o com calma e vagar. O que eu nao adopto. · 
cllue póde-se spplicar iú ~ala mui d6 mn grande Orador nem admiro~ esta mama de COMIM4Rtilmo, que teme 
bMi •no Ü tribUJUl Yitalici& : . liberol oco..JI:c4D1 COR· . refol'Jllar aW ô qt16 DiO presta f ne:n . como a -eo.~t-
~lfTttUJcr COt'lt critlrio. · ~ dé tud!) que existe poua eer um dojtma poütico; 

Nem, aenhores, !!obresaltou-me o :zcl~ exceJISiV() de al.;, . !Qz'Ã Ciu&Ddo muito obJcur&DtiMDo, e ian:nohi!idade chi ... ·· 
~ aDlip do mW.st.rio quo ~ commentaro nua..E tal6 a ~a, qne quanílo te pretenco reformar . 

- , d~do-o em JeJl • · • • 

, Dao presta. ·. . · · 
de certo ~po, proclamon (\Ue a ooncills~ ~ ~=ido · . . Tornando ao q'üo dhla sobl'E' a fraqueza ela autoricia-
um ~etpio, quo tinha aiclo ums polltiea CODV8ZÚellte, de~ eatá ~ doutrina ~~·- do protcdido cli-
aeeitada. e aabia n lpoca . em que foi adoptad• ; mel rei to que ae . dá nõ governo 41& 'lnterrir nu eleições , que 
S.Ex.paraattenaarogolpedesfechadoaccro.teelltoupara foi aqai sustentada pelo meu nobre·· uügo dopcíado 
logo: < mu á iómbra da conciliação gmzliniriiO .e- pelo Pari, e que hoje ouvi cora ~ tambem aaaten~ 
mctet tio perigous, · qne p=erão a ordem publica em . tada palo nobre Diliultro da justi~; U\)UtriBa que indu 

· ·· ~; eQfriqueé:ê:io a autoridadel ~ · ... · ·. ~. . a naçàlo. a crer·qne .os membros do PAfla!DCDto ~~ cl~-
- ~~dido ~ama revelação que nada fazia aus- toe pelo go~o enio por ella, que oa despreatiP. ti.. ·· · 
peltar; ftd tomado de ~o G,Uando S. Ex. de~CeU ál ?Jl.do-lhea a m~ependezie1a que têm, mas da. qual. infe. - · 
provu. E o que cUue S. Ex. para domonstl'&r este ruoo lizmcnte se duVJàa. · · · · · · · · 
em qna eats.Ti& a au:oridllàe! Mcmdonou . oe ncesso. de . . . . Seuhor811, 88%Delhanto o~iniio :nüo se pl>ae !Ustentar ~ 
~ jomaes e os desmiUldoa de alguna estudantei! · face da oonatitliiçio; an1quila o ayst.ema repreaéJUati-
Ora~ 101ihof8, em que á~, em que paiz , mesmo o · vo .em um& de suas princlpaet hases; dosmor.aliu dons 

· m&la av~tajado em ciVilliãçió) onde a autQridad8 · · grandes ramoa de um doa gtancloa ~erea pt'Ütieoa, o 
gozo de mais prestigio e força, deixou, hanendolm- poder legislativo; portarba a. hiU'moaia dell~, et~caclêa 

. ~aüm;. de haver espiritos deavairádoa ~o etrO ou o poder mócletador tiralldo·lb.o o meio legal de aqnil~· 
·pela IJ!1biÇiio, oa. impellid01 péla ~ersi.làde, que a;a- tar as vw e mudan da o • ·à · · · · ·· • -
qi*D & . autori , . · • a st~ . po1s não p6dd antorisar a inte:'vençio do govemo na 
ns de toda a ordem social! E acaàO ~~>-ae pot taoJ õleiçüo dos membros do parlamento~~-~~ . · · . . . 
faotoa julgar a autoridada entraqn~ a e .de!m.orali- . O Sa. :a•· .. a-·o ... , J ..-1,. ... cli .. - a-»+e. nea, a ~iedade améaçw e em pengo~ N~o de Cllrlo; ,ID.J., ..... .,,. ..... ,...... ..- r-· 
a .aucoddacle o a sociedade Diio se !'bãlio nam ~ ~ O s~. Fv-.~AbO: - Entii:o niio ~ebi o que disse . 
em ped~ .tio facilmente: o toduta o nobre muuatro v . .Ex.; e 0 que digo 1'11!erir·•o·ha a6mettte ao mo1:1 . 
nlo exblbio outtu pro\'u do perigo que ameaÇA a au.. nobre amigo àepuW!o reeto Pará, que aqui snatont.oa. a 
~ridadtt e a aociedide. · · · · opinhio que combato. . . . 
. E o que t'Utendo o nob'tO ministtó por àUtorids:.de 'r . o Sa. MtiO.&TaO i:l4 JoaTlÇA : - o que cli.sae foi que . 
Sei que S. Ex. tem il!usttàÇilo bMtante pata ao.bór · · w clà · dill · te 
melliot do que eu o que eejá. autorid.ado; n~a.s parece-me .0 go\"êífio nr.o po eet m mm • . . · . · 

. q'lle nà. sua opinii!o e na de certo grupo, (!Unndo ~;e · O Sa. Fuanno: - Nlo iillo ant indiffilrençg., lhas 
falla ~ a.utorldade~ entende~se epena.' o }'odét' OXI'l• em intcrvcnçüo; pen&ai que V. Ex. seguia 11 doatriun 
cutivo e aeua agentes. Ora, se o nobro ministre ae QllUMiada. nesta tribuna p:!lo meu illustrado a.tnigo . 

. refue e6mente a este pOdet e a. !ena agonto•, estes nilo · detlutailo pelo Pari. Admittida 11interveução do go-
tªm falta àe força, tem exuberaneiá. deU.": porém de vilr&o ua. elei~o e com o& lar~a JDelos que telll :i. sua 
!orça material, eo!%1 a ~ual tem qu~i n~~r-.:ido e nulli~ dispoaiçlo, como poder! cotn cllo l~tar a opiniito q:uo cs- · 

----~n~e~a~d~o~o~~d~e~r~~~M~at~~~·o~e~o~~d~~~u~~~c~ltr~l~-~~·~~--1---~·~·~~~~~~~~~ , 
qu!l Cn!raqueco e desmor&l.isa a autcridacie Dito suo a opiuiüo que estiver hO poder ae poder& gerpetuar nn 

03 "ceasoa de um ou outro jornlll, a as in:lprudeileias. de · adtninistrayiio contra e. votltade do pau. t;omo admit .. 
alguns miUlcebos '; s~o él!Bos lcla que . têm esbulhado o ti r-se que aquellos que peta. eonstituiçiio podem sàt' 
poder iuclleiario de aue. iDdeperidc·neia, pondo-o á. mor\'ê · a~usnclo!l ·~· j\\lf:tndos ·})do parlamento tenliiio direito 
ao poder ex.ecnt.ivo; que cntregárüo o julgamento no de intervir na eloiçiio doa membros do ~esmo parl!l·· 
civel em 1" instnncia a jui~ee tuaporarlos, grando parto tncuto~ . . ' . ' .. 

·elos quaes sem a experlwcia. o .Cienoia neeo~arlas partl Se os nobres minist'l'OII, p<l\.a, quorenl a. uecuç.io d11 
~ haverem com um à legialaçiio cllffieil, ccmplicada; c constitttiçií.o, p~gr11w1!1a com o qual Jno coutento, u. 
U1uitas vo.zea aat.inomica como a nossa t . é ei\Sa. · orga. c~ecuçuo fiel; siucora da CO!llltituiçito, trt~.tom dó rcstn-· 
msaçiio defeituosa C · lllllUCI1, na qun.l · falta. uma do BUIIS bolOCI)t' a iudcpcnà.ant'ill. do ~er judiclurio, de remóVCL" 
molu princlpaes- o. xni:oieterio pu'blico-J q~c repre- os obstl\Culo:~ que 'Viei"o ou. podóin viciar a eleiçiio dos 

. TO.MO 1Il . . 3 . 



CÃ~tmara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 09:51- PÃ jgina 18 de 22 

. . 

· .. sEssÃo EM 1. DE .Juta o DE tset~· · 
. :=embroa do ~:tP.i' ll'gi~lati..o, eomo a c.omtituiçi!o e,s.; '' . 

tàbélt!f-ea, t'Olll'> a <'••nstitniçiio quer. . . · · 
· Ni: tratàrt.:i · .,:!.• 1:.-ua uu11tiio ue f.>i aventada: .J.ci · 

•. • o :m:mllt:'o :1:1 JUSuça, porqné nüo des..jo fu.
:.~ê ·lo .-ccid.mtAlmc::tte I) qu:"i do impro•ii!IO ; refiro-me i 

· que.st!lo da ~,;p•.m..mbilldado elos actos do podtlr modc
. iador . Titlve~ um occasiiio mais opportuna a trat9,viato 
· como ell.s ~ge um deN • . • • · • 

eutanto-dai-me· uma clciçiio livre, dai-me um ll:ltJa .. 
· lDOilto iDdef-eE!dailtt~ e minbtro5 te~po11savei!J, que niio 

receio lleDi JWmiiaS, nem camarilhàs, . nem ollga.r-
cbiu. . . . . . . . . . .· ' 
• ·o que é importalite para os actos do pOaeÃ" mOclera
dor é que :!aja agentes não in'eo,p:~nsnvcis que os sssig-

. . · · ~; lia~u e.Jta ~guatura, façio a dll$ti.oeçi&o que · · 
q'lllJerem, o parlamc.nto fati. cffectiva a re,pousabilida-

. de. ~u~ como.dWe, ~. oecnsiio mais opportun.'l tal
yez disc12~ esta grande qucstiio. F.lla se preude a outra 
~~~ o rra retM • ..ao g~>otrnil, ou lt ,.,.,,a ~. gor:•nw

~~~tiío que j& foi muito u;ritnd~ ~in Frr.nça, e Ctlja ~:>
lUÇMO lambem depende de l~ d~volvimento . J>or 
~ o de p~m direi q1lc ·a U'>S'* cmutituiç;io ni!~J 

· · aatonaa 822) toda a ana plem tuàe a muizr.:1- c> rei rei
Da e niio goYml& -; porém, n~pito, d.ú· :me eleiçiio livre, 

· parlam.,t~toindepeDdente. mini~troa que &!1'-igm:m todo<> . . . . . . . . . . . . . " ~ . 

. . • . n ~nv m que v1va sob n pro!uu1o àc regulâ· 
m~ntl)s, q':le !'a~ a ex;~ger:scii? do "?'·'ltma flt'~v.mtit•o. 

O ~r>bro ruuu11tro da )U~t~~ • tóc:mt\o neste ponto, 
entendeu que o credito M é n~rio para cstaõeleci
:mentos em benofic' . · . ~ · pro- · 
htrJdi hem o lJet:!'llmonto do nobre miubtro. 

O ~n .MtNtsTno o.-; Ju~'~IIJA.: - E' p:1rti wo üo, que . 
é do mdi!lpeusavel u~iclado: . · 

o . s~. FutT~IlO : -.Mas.· ~· crc:llt:> niio ~ lllOllOS D3-
~essan•: piU'a a a trnnsa~iSos c;.' cCI::t.:lercio o de outras 

. Uldu~tnas, e cert.amcnte uüo· l!U . tlõltl bvorecc: o com-
mmno nem a ellns aem du Ol:pansiio ao.ercditc.. . · 
. o s •. Mr:c1!Ro ».a. JoSTrçA : - Dat.ndo·lie desonvol- · 

'llimttnto I. agricultura so lu.voreco o conunerQio. · 
O Si._. Flil\'rAliO : - Asshn suoeed\l \ú!U.s ou . ~onoll · 

indir~tamen~; mas· dabi se. não p6tle clecl~ a cles
n~sido.tJ.e elo creélitci para. tod~ as ind.ustriaa: .:N~ 
ude eom rebendel'bc'm o ..:.e disse o nobre muustro 

aiio entre dous aba\iz~d.os fininoairos, armados ambos. 
eóili u cifras do t.heaouro 'suste:ttar um que h~vis gran-. 

. de!! sal~o~, e o~tto nega-:, los, que~~iió qu~ ~da ae agi~ 
· al>PeDtel ·· da mtm p!L..""& JDlm que a lnfa.Uibilidade àu Cl· . 

fras, cÜ do th~sOUf'o; cra:uma cbimera, ou pelo menoil 
t..iio iuiutelligiveis <'Omo os hieroglyphoa do Egnto; não 
me animo a &t'gumentaY' com eUas. . 
. · Por..an\o, oeçci c.o nobre ministro qu9 ~a o. C~IUD
pollon ciessea llie:o~~:lypbO$, e qut: decifrando~, habUita' · 
01 reop~otanta da naçio a. coobecer ~ apre~r o vsr- · 
dadciro eatàdo da fu.-nda publica. No e!tado actúal 

. parece~me que nio ~ poa .. illel eonh~-lo, 'OOal meamo 
áqa.~lles' que j~l por d\lletU.S ~ea tem ti~o oecuiio de 
penetrar o' arcanol' dr tne!'OUI'(' . Neste emb&ra90 !oTÇ& 
é llc.!itar a11 p:om~ de acouotnia que DO$ fc S. Ex. 
· N_, p~incip1o do meu cli~urso dia!e · que ia.ria ·uma 
rapid:L ~cutaáf) u•s l'egiões dt'l partid~. J~ei-o 
. " .n do aprí!él:ãr O progr&m!:l&~ gtL• . 
'binetc e !ortitiear. o m~u juizo. · · ·· 

Folguei de ouvir o nobre mit~iàtro ela jmtiça ueegu· 
nr que o ~tovemo D:•o queria o ~c:lU!Ii.Umo. Mu esta 
eua esti dividi•lil em. tre!. ppos, dous doa quaes iiiJ . . 
C:OIW!narlore., aR) oon'C't'IIS.ior moderado, e o l)Utlc) · 

· eo.li!~or · ~X treme ; 5(.-gu:ndo o Ul~~Str'l.llo deputado 
~o Par,.Dii., bem qu~ u lll\.rlilo nilo aeéitasee a deoo
mina~ de - ext.TCUJn -. , tomnndo ou\t'a. taltu maia · 

, e pun ó4. P' •P1'f1Cl~ ~ 
àotu gt"Dpos e o acn. AI)Oio ao. gabinete poder-ae-hia . 
proj11lgar ulvcz o pro$;t'&ms:& do JEO'nlrno. · · . 
· NC:~~e . mesmo g.-upo ouvi eu um apu~ue h .. 'fiio . .. .. . . 

. . , . 
nom~ peQO lice!lça p11r" declstar~ o Sr. CO$ta Pinto, di-
Zet" que julgQn esse ~P'') quaai impo~ai;:d. . · . . . 
· Senhores, • Clmlara sabõ o ClUO ~6ca a ex:prtllio 
ptuitano.! · O gru~ que tomou 6saa ilabo:ntn.Çio ~ 
Póde deixar de :slluclir a uma funo.a sbita da !Dglate:ra, 
hoje maü celebre pelói actos poliu~ quo praticou e os 
·granàee aconuci~eatt•• em que teve~. uo qoe pelas 
attaa o-piniües Nligio.u. E en\lo. aenho,_, ·tomo ali
berd~o ,de pergciltar aos nobres ~eputadoa que .foi'Dllo 
esae :ibUDcto f!tl'Upo, q~ 'o ~estmo c!oa purit&Doe, q\d 
deaoJilo, ~que dpoea d• hiatôna destes ao refere. . 

. &ri. á ~poé4 da Maria Tudo~ e de lzabel. ou a de 
Carloc I, 'de Crornwt'll, de Carloa U. ou de Jacqucie u· 1 

· N~ pOa5o pois comprehcadero iezltido du palavru dot 
uobra deptttadOA quo meaclouel. . · . 
· O Sa. M•:o.l~<n.o liA. FUL"CDA.:;.... Em toclu u 

.hou'to u:1. In l~ttenu uem · tra alb · · • · · 
ctaa 01 n taNia a. sua a.riatocraci", oa oliga:ohu 
do 14.. . 

o.sa. Ft:&TADO : - Os purit,anoa '2108 leiriados de 
~ru:n T11dor ! ao b~tbel forio · perseguidos; no tampo 
de (,:1rlos I trJU!nphliriio, tnsz:.dário· o ~ ao cádã!also, 
!Wldátiio a rep11bUca; <:onspir.l.rio Dó reinado de Cu .. 

. l~ ll, c prepar!rüo a. expulsiio de .Jacqnes ll •. Portanto, 
que pu~l quereru i"ê~resentar os nobra.. doputacloa ! 

])lU' e,r , 

Eu uii.o qu~ro ftUer uma. iusinuaçito odio11a; uniea;. . 
~ente peço C~"}llie!!Çito so·bro essa denominação <1~ Pti- . · 
nto.nos quis tomuuo os nobres · cl.\:p11t.ii.dol, . do destino 

· - • . .' · · ' - que os J gon. 
um doR sou" dtgnos membros. · 

O nob~ . dl'ptltad.G quo mencionei, dizendo <JUC con· 
sidCl'lwa .·ro~i. impossível o gru~ dos puritanos, parece 
revelar .n reee<o de utna tal ou qual proso.ripçito; mas por 
pa.rto do quem t . . 

ú Stt, (:osT4 PtsTo dá um aparte • 
0 Sá. FoaTA.l>O :-Eu suppunhil. . ter otrvid4l de V. Ex. 

ossu. piUtwr~:· c litl\tá &upposiçuo desejava saber elo 
. ~ue:..n !\0 ~llll) os nooros depu~doa. Será do governo ! 
Ser~ do outro grupo dn. cnmara! De q~em são pois MS8!& . 
~1os '!Em tOdo o cuao ~e-8': BUJtiCl.tar que oa nobm 
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deputados não estão contentes com todo o gabinete ; 
poderão estar com alguns. de seus membros, mas não de 
certo com todos. Esses receios parecem indica-lo ; e eu 
continúo na impossibilidade de julgar o programma do 
gabinete a. não serpeias palavra> de SS. Exs . ,-a execu
ção da constituição. E pois esperarei os actos do mi -· 
niterio. 

E, senhores, se o gabinete quer sinceramente a exe
cução das leis e da constituição, não fs.ça cabedal dessa 
escola enfesada e esteril, que sonhou que n~ sociedade 
existia sempre uma revolta clara ou latente(apoiados;; 
que suppõe que o fim unico d.o governo é comprimir re
voltas, e o meio supremo a força. Não aceite essa políti
ca tacanha e o-liosa que tec s6mente uma vantagem, 
que é a de dispensar o trabalho, o talento e 0 saner : 
para executa-la basta ter alguma energia e bastante 
desembaraço para usar daforça.material Ao grupo que a 
adapta p6de-se spplicsr as palavras do grancle orador 
legitimistafrancez : • Governar niio é esclarecer e dirigir 
o pensamento publico; seja qual fôr, basta saber lison
gea-lo, despreza·lo e comprimi-lo. > 

Termino, Sr. presidente, as observações que tinha 
de fazer, declaranJo que darei o I)leu voto a todas as 
medidas que forem de reconhecida utilidad e, recu
sando-o áquellas que níío me parecerem tnes : que 
ia:nalmente cvncederei com o meu voto os meios indis
pensaveis á administração do Faiz. 

Quanto ás de pura confiança, aguardo os actos de 
SS. Exs., que me determinem a dar ·lhe; Ul!l epoio 
mais . amplo do que aq uelle que por or<t lhes posso 
afiançar. 

Tenho dito. (Muito bem.) 

O Sr. Almeitla Pl'rcira (mov;mcnto de attençélo) : 
-Sr. presidente, acaba V Ex de dar· me a pa;avra, 
e eu sinto profundamente não poder follar convenien
temente nesta occasião por não estnr preparado para 
offerecer á. camara os esclal'ecimeutos que dese.~ava 
fornecer-lhe : berri longe estava <le meu pensamento a 
idéa de que teria a honra de cccupar hoje a attençiio da 
casa. 

Não me restando porém agortt outro nlvitre senão 
vir á tribuna esforçar-me por satisfazer a curiosidade 
de uns, para cumprir as exigeneias de outros, e mesmo 
solver algumas duvidas que ainda parecem dominar no 
espírito de muitos, resigno'me il. sorte que a necessidade 
do momento me impõe. 

Antes porém de entrar em qualquer explicação, per
mitta··me a cam•ra que, respondendo a um topico do 
discurso do honr!!.do deputado pelo Maranhão que acaba 
de sentar-se, lhe explique o que sõ,o os puritanos que 
seu tão · se nestes bancos. 

Perguntou o honrado deputado aos conservadores que 
se sentão deste lado se professa vão as mesmas doutri
nas que os puritanos da antiga Inglaterra. 

O Sn. FuRTADO: -Não foi este o meu pensamento; 
referindo-me a um aparte, perguntei a que época da 
historia dos puritanos alludião os nobres deputados. 

O SR. ALMEIDA PEREIRA:- Parece rue que o nobre 
deputado continún·a con>iderar-nos puritanos inglezes; 
o seu desejo consiste apenas em saber " que época da 
histeria da Inglaterra pertencem os nossos modelos. 

O Sa. FuaTADO dá um aparte. 

O Sa. ALMEIDA PEnEIRA:-V. Ex. não deseja então 
saber se somos puritanos on não? 

O Sa. FuaTAno:-Sei que não são puritanos inglezes. 

O Sa. ALMEIDA PEREIRA:-Uma vez quo V Ex. faz 
a justiça de acreditar que nf•o professamos •loutrinas 
que se possão assemelhar ás dos purit anos da antiga 
lngla terra, e quer apenas saber a r azüo por que no cor
rer da discussão um deputaào deu a alguns col»erva
dores a denominação de puritanos, eu lhe direi que essa 
denominação não tem nenhuma importancia (apoiados): 
os conservadores que sentão-se nestes bnncos são tão 
conservadores como são todos os membros da maioria 
da camara.: se alguns discrepão em uma ou outra ques
tão incidente, esta discrepancia não tem •lcance tal 
que possa estabelecer uma distincs:ão entre os membros 
da maioria, nem p6de ter o valor de fazer uma scisão na. 

ooinião conse~aJora : a ~alaria da ca.mara é uma 
e J. toda c0n~er,aàora. 

Se me itJ~5C p~rmitrido tarn2em r~zer d i :tin l'Ç~O entre 
os illustrados me~bros. que :=e ::,;n::::. ') n.::=~e; bancos 
(aponta para o 1-::zdl) ~-~qu.:rd · ·,: er. n:o.:a~ria. :-e:Yindo
me das me~mos c.rgume~to::: c.t:'3 entra eLe!- tam ::>~m ha 
alguma àirl:'erença.: que ~lg~.: .se pod~m com1derar 
modersdo5 e r!lesmo mo.::.eraru:=!:liDC·S. quando outros 
p·1dem ter a denominação à e e:s.e g~rsdos ou r·t:.ri tanos. 
l\fas o que é v.:rdao:ie, ~r presidente; é qt:. ~ c:~ ·; . .:.. ~.istinc
ções não proccd-:m: a c amara e::sta ap.:-~zs r;. ' ·-1·11d~ ~m 
dons ladc; : o l•Jo liher'- 1. cne parece não :er e;quec1do 
ainda suas antiga:: trn.ài ç~e~. e o lF.ào con!:erva:ior c.o:n 
seus velhos r-rincipios, com ::rr:.:=.s ,-e~~es crenças modi
ficada.s apenas pelo.: acontecin::tmtos p .' ~teriore~ c.u~ creá
!ã? n_o•·3. :;·:tuaç;:o ~o prtiz . ,E' ne~t:s .:_en:no~ (!U~~~.r~ esta
Oelec11'3. s luta c~t!"e :;,; auas op1mo25 c; ue mnaern a 
csmare : v~·:e ã.e 1;::n lado a opini~o li b~r sl que pretende 
a reforma Un. ~ei cie 3 à e Deztmbro e da l.:i da g uP. rda 
J.;.acio!lsl; a ref·:·r r~e : n~o sd ~e ainda tem e::: ;a idéa) 
do sênado. e da lei elo conselho de e~tad.o; e c.o outrn 
lado a ooinião co:!~.;r·;a~ora. cne procur a snHentar essas 
institnjÇões~ sem t0daxia negar a co:a\·enieucia de re~ 
toques qüe n r~ o ~l:erem o :::eu s;sterna ..... 

O ~n. ÜT'!'0:•r:- :s'i.!lgue::n ~p;enton esse s que:;tões. 

O Sa ..\.:., em., p,REIRA : -Estimo que V. Ex. faça 
13~sa dec!r!.raç:-;o ..... 

O :"R. ÜTTO~ I : -X:\o levantou-se tal questão na ac
tualidaàe; el.! , p.1 r exemplo, n:'io fallei nisto. 

L" Sa DncHDO - _;,., opiniões dos partidos Eiio 
da 2. ·~ ~u::..\!de. .:.~. n::o s;1o da po3sibilidade. 

O ~R ...-\urEID.\. PERElR.o\:- ~r. pr~si dente, a minha 
.:-pilüito á que a CüU.·ara e~tá S;Jenas dividida em dons 
gr~nc!.:- :; .~rupos : em g rupo liberal e grupo c-onservador; 
;t,'!'üpo :i::::e r:al que com mais iundameuto póde ser sub 
.:livid id.o em Ju::..s ir ~cç5~s de mor.lnados e e~agerados; 
g :-upv evnserva(~or, que x:.ilo póde str ~ubd.ivictido com 
as mesm a3 rezões como querem os nobres deputados, 
porque os co!Jservudores nfio apresentüo ponto3 de d.is
crepaDciaque ~e pos::.accnsiclerar de grande alcar..ce para 
o naiz e nara ce:n~ti~uir uma ~cÜ;l0 . 

""pz.!"et::e.:I:"!e. ~r. pre .. ide:t.t~, que Ee eu procnraEse in
terrogar a ca dn um dos mcmhros da maioria ácerca de 
cada um 1Jos !' ri.ti'=·ipios que constituem a relip:ião da 
opir:.i::.o ~cu~ern:.·~ora , to~·il ·s el!e5, cada um de per si, 
ccr;,cordai'la .:.· ~.mi;;ro. Pe;.: ~te!.llus õ..i\·ergir em uma ou 
out:ra qu~.s tão cia uc~u~ lid :vie , elo momento~ que n fi.o te
!l.hn gn.nde alc:::. r..r. e, c:. ue não se po3:: a mesmo considerar 
como doutrina es~enci a.l, cat·deal da c-pinião conser
dora ... 

G.1! Sn , DET'l"TADO : - Eu creio que ~cmo particio 
já pertence á. histeria, na actualidade ~::o e:riste~ 

OuTno SR DE:·rT.o\DO: - ::\6; todo~ e?: t ~\m.Os mor..: 
tos .. ~6 o~ ~enhores é que e::-t{io vivos. 

O SR AurEIDA PEREIRA: -Dada esta explicação, e 
respond endo por e>ta i6rma. ao t-opico do discurso do 
nob"e députado que me prec-deu na t r ibuna, eu entra
rei na e~pHcaçiio das cau-;as que actuarão no meu ani .... 
mo para tomar a deliberação de insistir pela minl}a 
exoneração . 

De olaro á camara que acho tão commoda aposição do 
silencio , que não estaria agora. roubando-lhe o tempo 
nem fati gando· ·lhe a attenção se não fosse obrig.do 
pela posição qne tive a honra e mesmo a ventura de 
occupar nos conselhos da corôa. Tanto porém ee t em 
exigido a explicação dos mo ti vos que derão causa á dis
solução do gabinete de 10 de Agosto, parte tão essencial 
t ive eu nessa di~solução, que me é impossível deixbr de 
vir á tribuna ex.pôr es~as cau~as, niio só por deferenda 
para como a caniara, co:o:~o mesmo por um dever rigo
roso. 

O honrado presidente à o conselho do gabinete de 10 
de AJ<osto já teve occasiiio de dizer no senado qu•es 
os reues motivos qrre derão causa á dissolução do minis
teri0 de lO de Agosto; elle disse que o ponto cardeal, e 
o motivo predomjnante na dissolução desse mioisterio 
tinha sido a divergenda de vistas em que se ach>rão 
alguns ministros dos seus collegas; elle disse que um 
dos ministros, o ex-ministro que tem a honra. de oc-
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p:tiz porg.ue se dava en~ seca membroa . uma dive.r- . · 
gancu1. àe t:ll ordem, DUlgttem de bom seD30 poderá. 
uizer que esso . milliaterio :DKõ tinha uma razão muito 
plausim para retirar~se do poder. · 

Por \'Oiltura qaor-&o que mini.1~ responsa.wis asau
miio a rospooubilidado ao 1m2 a. aituação, de umâ !)Oliti
ca, quo elles jalgii? mcnoa convenieilte ao paiz! Por ven-

. tnra quer·ee quo ministros ~uo estio â.ivergento.s. de 
· [0:1' coD~, qne. cntcndctn quo a ZD&uéita por qne · elles 
julgão o. sttaaçio, por:gue clles .enten~em que se devem 
âiri$tir os negocias d\l Estado, :D~ á a mais conveniente, 
ioçio o triato papel de mostru-~e apegados ~5 putas, 
sncrificando auu convi~, !Ctta prlncipiost só:c.nto 
p~ra terem o gosto de dizer quo vcnom a faraa de mi-. 
nutro! . · · 

Pãtece-me,. Sr. presidente, 1que entre aa diversas 
caW!as que t~m occasionado 11. <llisoltt~ · de · muitos 

.. • • ' .. • • a. 

aprer.entado perante o parl.mento. . · 
.Nilo procuramos encobrir. as nosaas conn~, %!em 

eü \;mho i tribllna occulta•lu & eamara néfii ao pãiz. 
Eu ta.tendi, Sr. presiden~, e niíO ~ de hoje, Dão. foi 
como ministro quo eu · api"édei a teudeccla do eapirito 
publico do pai%. da Uiâlleira por quo o liz ~uella época, 
j' ciO:!do miiito que oa. pre,-ejo DO espirito publico nma 
~~ela quo me ~ta; j' como proeidente da pro-

aceitei o~~ .de ministro· para !t.Mr . 9 racri&cio de · 
mir.ha' «'n'n~ a princilJioa ; eu ct&JdC' que o cargo 
de miDiltre tS muito i121portante, .mtdto .unaa.a e mtlito 
ho!U'OIO, pOrém tanto UlaiA tlef&do o honroeo quanto o 
iDÜÜitro e&ba &11~ &I IUU 'ordadslru flin~, u.bG· 
rs.peita:r etn SCUI actos, IUU convi091* e l:u&IJ c:'eD~S. 

O ex.-preaiclsnto cio ~o ~te a O&IDan. \"1&4-. 
lic:ia leu UID docw:conto quo ea tinha OIC:ripto, nio eom. 

.. u Vis~ de quo eUe !0110 llpl'GIOil~du em publico,· usu 
d~do o momcm~ em quo ao OAtttndon M prOCiáava déllo 
~ aer tralido ao parlamento, cu lm.m~a.tamCIDt.e ru
pou<Ü aoa meua collegü: ou nlo tinh& ll menor duvida 

. •11\ quo t:SH docliulento fo~M aproEentado1 porque elle 
1Wo !~~lia mais do que traduir nlluhu eonn~, por· 
que aq,uülo qne eu tÜÜla eaeripto noua carti. qudoi . 
ap~cntada no sGnado eatan prompto a auatc.a.ta~ na 
tribu"la.... · 

. .-
qual era a tenà.encia que V. Ex. oomt90'l a manifeatar 
no ~u relatorio oomo. presiciente. · . 

O Sa. AurJUt>A. PEJW&A.: - .Eu niO vinha, .Sr. pfO.'. 
si à ente, como disze li o prln~pio elo meu cliseur10, pro-· 

· p:trado . para fallar hoJe, na.o esperava :zn~~Stt~o quo mo .. 
tccasse 4 pal:afta ncsts Occasiio, por isso nno apresento 
mesmo â. c~lU'a uma ccpi& ct. carta qne cllrigi ao Do- · 
bre ex .. pr&Sldente do ccmelho ; llrvo~me da ublloa 1 

es car · 01 no JOI'll qne pu 1ca os d8bates do 
. ~a do, e que o iUnstre ornaor que me precedeu. :n. tri
buna tove a bondade àe dar-me. 

Peço licença á . eamnra twa ler da novo or.ta carta 
' , . . .. . . ' 

tempo para apl'e8elltu-lhe o origin~, ou mesmo copia 
della. · · . . 

O s .... FtLtx b,A.. CcKIU : - lia do éstar no jornal 
ceamo está. no ongu1d. · ' 

_O Sá. ~UI.BI~A. Pnau: . -Perfeitamente, àe nio eu 
l:mo o.lens.. · . · 

Eacrevi en, Sr •. . Preai.dento. as aeguinte& palavrtlll: . 
c Tenà.o V. Ex. do lt hoJe a. Pet.ropoliã,1ogo-llie o eape- · 
oiol absequio, etc. {LI.) · · 

Nada m.Us era pfte1ao, Sr. presidente, elo que estu 
palavras)· PIU'& que a C~Una.\'8 e {oilo õ pai:& ficas6em bom 

cmes .clo:J raoti\'05 que aclúrão para a diaac)lt~ do ' 
.gabin~te a: lO de ~os to. . . . · • ·· 

ap~o ~a ~ituaÇo:lo .d.o p~; mas eu n!iO 10~ obf!- · 
ga11o a. servu ao Ii:lell m&ll·~· com a. minha mtelli
gencia.e vcnta.ae, e jimais._com.a intelligeucia e~- . 
taâe ~. o11:ros que a apreea.o di\'enr.mente de mun .. 

o s .... Ft-.T.4DO: .:.... Eu reconheci isto mesmo. 
O Sa • .àLx&nu. Ptuiu :~O mot:i~o, Sr. presidente,· . 

P&r!l. re:.irl\r~me da admim:mação. do pai:z, ezpliCado da.. · 
.maneira· por que se ach.a nesta ~arta, ~ tão claro, ~ 
explicito, que não me pllrtce l:lece$6&no du-lhe tnalor 
de.cen vol vin:um-:o. · . · . · 

Dis.ce-:s~: .:-a. shuaçã~ tio paiz é calma, etranqullla ~ 
em ne!lhtU:l ponto do Imp!rlo a ril~C!lta l~vu:a o eollo.- . 
Eu llio o conte~:o.l)()r-1'11~ era ne~ssU\0. n~ tet · olboa 
para ve~qtte com e:!~ito em ~e:lhum ponto. d.o Imperio 
Clá-se &c:nsl:::ll!:l':~ p!::turhaço.:.o à tta.uiiulllidacie pu
blicn: :c::as por W::l~nra, Sr. pre~i.üente, os elemento• \U6 
trazem Ht:lpre u!e; gta"e~ acon•~ciDle:lto~ aos paaes 
estio lc:tge da nO!Ua. at':Xlospbtta ~ Por \'entura não 
poderilo .m~mo ter Np!rcU•6~o no pai% os t.COnteci-· 
mentos qoe fé Jüo na Eu:~pa, que se agita em EU. 
. e os o' }.'O~.os. . 

O Sa. F. OCT.\.TW•O: ~ XM é pcuivel, porque nii4 
t~os principes prO\oéaC:ores. (.lpoiador.) . · 

O S&. A~xEto.~ Ptunu.: - Os elementos e condição 
em que ~c àc:b:i.o os Es:ad.os·-(-nidós nio podião eau.iu 
receio! - ·. · ·. · . . · 

E' preciso que os uobNs deput:J.dos attendilo ia ml-
llhas aVIü, que ~o lh~ cl.~m ~e.ntic1o d.i~ d&Qntllê 

. ~ • . 1l 'i ú-
tado!' que :n6s tenhamos a.coutl!cimento!. igUJWs aos cios 
Estaclos-t:nidos, e ácOa.tecimentos igur.es aoa que se 
dio na .Europa : o q\l.e digo a~nu aos :nobrta d~u:adoa . 

:atmosJ?h!ra ·~ E1U'Opa e da .America do. Norte ~eui 
com ftuçoes diversu, W·!e uo Dllno pau. (~po,CldQ~,) . 

j·· · O Sa. Vuu.\.To: -.Tudo .e~t1 nu tni&os do -~'~o 
atautelar eom. a. ma,or tl\Ctlidadt, olhando com igual .. 
clade . para todu a!' provi.nciu . do· Impe..-io. · · 

O Sa.AUIEl~M Pu,u-.:- Conc:ordo com o :nobre do· · 
putado etll queogo\-e:no p6da muito fa:er pua centtaril.r 

·· ePell elemi!IItos; conc.rlo mesmo em ctut o artllll. mi· 
nàterio ba ele ter b:astante !orçs. e energia para debcllu 
q~quer tlemento ele d~em queperventurt.appareça 
na ncmaocledada ••• ~ • 

o s.; Fa.l~ DÁ. C~ILL:-Que appa,re.;a, db v. Ex~; 
logo, nlo existia. · · · · · · 

' o s.; AIJI&\D.l 'PUt:lJI.~:-•••• m.u, Sr. p~idente, 
eu nio tenho ob-igaç~o ele dizer ., eamara a pollt_t~ 

de d_a go~~ança do Elttldo. · 
Eu tinha ccnvie9i>os tninha1; achio·ae e:xpteslilxlen-

te exaradas no dactltlleuto qu~ .foi lido i. casa. Nio 
1enbo obrlgaçüo de dixer i camara aquülo que eu teria 
de fa:er ae fc.sse mi.ni.Suo ; e Dio tenho oõrl~ação elo 
cli:er ·i eamua tausbem q1Uleueriüo eaaas medidas a 
empregu. 

O Sa. F. 0CTA\"JA.~o :-Isto~ que !IW& patriotismo. 

O S•. OTTO:'(l: -Aind11. n!l. 'Ultima sessilo o Sr. nti .. 
nlstro da fa:endn qtlerht qué eu. apre,enta.sse o meu p':O
gr~mmt.; e v. E:s:. nito quer daer com qne programma 
contU!uaria a go;,•ernar o pai:. 

O Sa. ALlll&UIA. Ps:n~JâA : - Ni!o t~o obrigaçil:o ele 
responder aea.ií.o por aquillo qttc ptatiqueit e não ~r 
aq\illlo que praticaria; niio ·tenho a l'osp<;ll8al'wdado da. 
.aituàçl(o. · · · 

O Sa. F. 0C'fA. VI .ui o: - PerdêCI·tne ; tem & respon
sabilidade da dissoluçiio do um ga'binote. 
. o s .. ~ ALXEIDÀ. PtatiiiÁ.: -E.· Utn facto que ji eetA 
esplicad.o. · . · 

O Sa. F. OCT.Lvr.\llo: - Easa. re&ponaabilidi.de tru 
a 'V •• Ex. a obrig~o de ozpliea.r qt:al ~ poütie& que 
quena aegllir. . 
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O Sa. ~" PauntA.: -·Os no'breS deputados .P<!
clem dizer: ...... o ex-ministro do imperio aervio-se do 
~~te, de tUn trama, de um manejo, corno ox-

. priuüo-18 o nobre deputado por Minas; JD&S, Sr. pre
litleDte, eu \'s.f8. clar mhas de minha lealdade para com 
oa Uletts collegaa, para com o pir.iz e para com.a camara, 
.d~ des:cer a eapecifiear ~ea ·e-til) essas meclidu, qual 
tra eua situação qne eu apreciava.! Jlllgo que nhtguem 
p6cleo~-me a~. · · 

O Sa. Fnix n..: Ctn'fitA: -Obrigar, Jtão. 
0 Sa. Fuu.Àl)o:- El:l ilpe!WI o convidei .a expli~. 

O 'l:ia • .b.uo DA. Su:ntv..:-:-l>esej9Jilo& que . • "t. 
façá . ao paiz o aerriço da apontar esse lyrnptoma de 
anarclüa. q14e notaYL · 

O Sa~ F.nn n~ Ctmll.l: - Ahi ~ qne cstl& o eSeolho. 
ticu versas %18. e nu pro.nnC183 •••• 

O Sa~ AUIElDA. Punu~ -O governo 9.tie o expli
que a VV- hs. ; elle jã. tem !.ido ~~1eito s. ~te respeito. . . . . ' . 

·O Sa. Ailno bA: StLTElU. ~ _;. Aincla uio aisse naõa. 
(Apoiado~.) . 

O Sà. A~'DA: 'PE&EiaA : - En~do que oito estou 
.obrigado ~ dizer qn~~,ea aüo e.s · medidas qoo em meti 
e:ln~10 erio eon'Wellientes; o que declaro, sem receio de 
contestação alguma, . .J que é1i n.i1.0 tinht a<:"ODselh:r.do 
a politiea de com?ttSs.ii:o, ~mo DO t.ena.d.o ~e pretendeu 
dizSr. Cuatâ-me eotllprehendcr~ Sr. presidente, como 

q a . • . 
d.e'Vt'IZD ter, ~mo é quuc. diz quo eu queria a pólltiea • 
de coDlpresdo, que eu.querin. co:mpritnir a revolta ma.• 
1.erialmente, g,u~do niio hi:vill. ~olta. ~ praça pttb~~ ! . . .... 
prudente, mu energie.. obSCt"VOu-sc:- o· ex-ministro 
c!o .iDlperio queria a política de coxnp:C&súo :... . 

O Sa. Auao ~" Su. "nlaA. :-Se V. Ex. déclartu' o qnD 
~ttuclia, podemllos formu o noNo juizo. · · 

O Sa. Fa'I'ADO: - ~e-ae qut\ oa · colleg31 do no~ 
. bre 'mlni•tro llio qu~ilo politica. }ltudonte. · 
· O Sa. ÀLX~IDA PEnE lU: ;_ Eu poderlfL di:r:ér' ROA 
~obres dteputad.oa. fe ti\"es~ a ~~n,.hhilidao!~ da si· 
tuilÇio, qttal em a politit::1 que cntOl)àta enll\'f'nientc. 

· O Sa. FtaT;tDG : .- I'ecU a V. Ex. qu.o Ul oxpU.~a.·•(, 
q"!antO á• modid:r.a quo indicou nos •eUJ coUega,, e oU<:s 
M)Q\Uxio. · 

· O Sa •. .AI.x•tDA Pxal!tu : - :Etbroi .t6ra d ~~ ostylol' 
~lamental't)J , pôào ter; mu qauuo tiu f-llava om 
polltio& pradt'Zlta e cn~r,:lt"n. 4S ovldotito quo CJUt'ri" um~ 
po 1e- ranca e en a 'pnrto ' o go'·"rno, il»õt"' Jl o• 
eo noJ aee~ zagenlea àe ('()Uti:UJça. . . . · 

O S•. Fc1t'i b.L Cc!'lnA. : - LoftO 1 ós eollega.• de 
V. Ex. no mlDilturlo nao quiz.erJto tuo. · 
. o Sa. ÂUII:IDA rcaxtu :-CotllC.Y. Ex. ~iiotleixou

me concluir o meu P"'líillan:o~to, " rrocuron logo · tor·· 
· tnra-~o, eu peço-llto ;:m ponco de atlon~io pnrn o quo · 
~o~ dizer. · . . 

"-ehnv:o ·l'ne dh·argstte .ào ~~us collt'gM ; niio tenho 
pojo de confessa-lo, t! nóm veJo moth·o par:l isto~ o nem 
crcio me&~ o quil O& lllllUS coUegM teub~io tamhem ~jo 
de coílfessRr esta dh'ergencia, nem qu~ cnttllldiarno.; ài • 
'f'8t'Sarnente n aituaçiio do pwz •. Sr. presidcntu, c:lu5:i.ruo
me ÜDpl'IUsií o cert:l-ddé11s q ne vi propru:tdll.!lna impr.:'n-

. 1a, nos folbotos quo ttppnr..lcêriío; llOtl)i qae o priucipi.o 
da autoridsde se ia com~letam~R! desmorrui.sàndo ••• ~ · 

O Sa. As.xt:\nA. P.~tat.\1\A.: -Peço ao nob~ Jeputsdo 
que tom~ a p~~olu.v:u. pari~. ~sponà.ar-me; mas nito ~;;·'mo 
sp~tes. O nobre deputado .snbo p~ríoitamcnto quo llS 
relaçõ~ intimo.s de ami~ado quo c:.il;tiüo entre nós •••• 

O Sa. F. OtTA.VU.No:-Aq,üi nooos dous deputados 
q'Ue dillcutem na.· C!Unara ; nü.IJ tem 11tda. e:~sas raln-
~ . . 

O S-.. h'llll'DA. P&attn~:...; . .'J)~ejo n:lto responacr a 
V~ Ex., porq,üe ••••• 

O Sa, F. Ocr• YrAMO : - F{\ça o que qab:er: sotJlog 

ào'll5 homens P<>litiocs: cada mn da n6s tomou uma ai· 
· tnação; é preci3o jnJti5ca-la perante o· pai%. · · . · . . 
os~ . .AUIEtD.\ PEUJilA.:--P~lhe porim liceaç& 

para nso responder-lha. •••• · · · 
o Sa. F. 0CTAVU!C.o:~Mas eu.hei dnesponcier-lhe. 

· O Sa.. Al.ldJDA PEIU11U:- Esti. no seu direito; 
mas eu .~ a V~ Ex. pennisaao para nio dal'-lhe ~e~
~ta. Nio creia · q-o.e ~ menosptêçó da :'niilha puta; 
não te~p0u~o a V. Ex. potll2otivo que entendo dner 
p~nd'età'r mui~ "!lO meu eap\rlto. 'l'i-.e ~ inti
mil.ii C:<>m V. Ex. ; uero ovi~ que no coner da c$- · 

· Cl1S9àO ma eaca!MS a p avra'" •• 
O Sa. F. ()eT4vu.no :-:.Nio tomo~ mim eeaa.aua 

. ()~~~{\. V. E~~ '&!lbe. 9-ue nio . Pôde ~-mo d6 
m~tre et11 questões de dalic.ldeza;. · · 

O Sa. AuEID.\ PzaBlu. :- ~m>lvo· e a liç::io ele . 
delicadeu. Nio ataqnei a V. Ex.; pedi-lhe ~a& 
}HmnÜ&io \)tU'& n&o responder; muque niio tomasse iato 
como rnenoepreço.... · 

O. S11.. Pustn~~ : -Peço ao nobre deputado que 
contmue o seu dl!Curso. . · · 
· O · Sa. Al.l!IElD:'. Pn~ttaA =:-V. Ex. pôde responder
me ; põdo ter mau ~~at~gne~frio o segnr&Qça de qne ltl2 
niín \he- esea~i pa!awa 0110 ofi'endr. a minha ~~ti! 
bilidade; a. mim jióde Dio.Aconteoer o mesmo .. Niio"sou · 
mc,.qtre de delieaâeza. de · nin~em ; rnu tslnbem Zlio 

· aceito lições de delieadeA de V. Ex. nczn àc ninguem. 
. ... • aoA.vt.t.."(a~- ~ IMl to·. mn-

~e!ll diz o contra.rio; mail homens polit.icoa qn~ 
~et'fa& DA .diseus!io ! ! E• boa i 

O Sa. AU~EJD.L Pzk~lL\:-V. Elt~ pôde ~tir 
us.n q 1 ; a. x. o. uo c .nio 

responder-lho... . 
o s~~.. F. OtT.nu ..... o: -XsU. no IOtl direito. nio 

~pónda. · , 

O $a. ALXttn~ P~nJu: -Meus queria qllll V. Ex. 
niio tornaaso ~te rt~eu p~rnento como. menos~ • 

O Sa. F •. 0CT.l1'1Al'lo dá ainda 1U1l ap:ute. 
OSa. Awn1n~Pntta..~ -N~o Oll'llio ~ utni· 

n~a!l palnvra.'; ::J qv.u disSo !oi que o · ptincipío eis au~
rldo.de to. 1ienndo desmornlisado, completAmente tnlm• 
que::ido~ . · · · 

U• Sa. DuUT~ilo: -E' uma. vudads. (JpoicsdO..) 
O Sa. Auritll.\ P~t!U&A.:-;-Sr. presici.mte, oa rep:oo. 

~tnn\e'i d~ 1lutondt.uo bi)Je n~ ln~Uet:em a rnG&ma 
doforencio. qu~ já ti~, alo co!l•idorado. eomo ini- , 

o P<'dar um1 ~pec-ie d~ despróZQ. E ~ isto o qao mo in .. . 
quia:a. · 

Eu cnt"ntllia, r.oi11, ~ue a politiea A soStUir devia eer 
nmn ~litics pruclente, mnsl!!lc!g\ea, quo pr<)CtlfUao 
t&tt\belocer i. !orça do princip!o da antorid:ulc, pollti<m 
mais C'\~ ll clcfiniJ&, porq_uo o aituàçio do paiz era di· · 
vers" da.quclln. ~ que acetnt.!unos o 211inistario. As til ti~ 
.mas oMçõesti~bilo vindo P,i'ova: ~uo os pattidoa que se 
11uppuuhil.o c~tinc~o~ 11~ patZ ex1stiio; por cons~:e1encia, 
ni~ ~e podia J?ais u&ar da politic& qu~atéentio tiDh&nto• 
~u1d.o, ~ue n. bu,earaens a~ntes ue eonililllça m'll.\tat 
voz~s 110 \ndo politico ad votso Joa .lllinistros. A aitua.çio 
tne pa.recin clorn,d~finida por «!llto lad.o, que c a tni.oiatros 
fo~;sem ~sponsil.\'cis, lll&.S tendo a~ntcs seus do con
fiãtlça, quo pro!css:wa!D. 6\lnj id.ôNI, aetu principl.os, 
que profcssasso 11uu. pol.il.ica~... .· . 

Uw SR. l>ENJT.Aoo :-:E· lUll facto aia\'O exeeto. 
O SR. AL~n:inA l.>Ea~•u:~Bem. Eu entendia a~. 

tuaçi\o do -p?.i%. po~ esta. .!6nn11.; t\tl m&us oollegu en·· 
t&ld\ito divers~mcnte; o ·motl dever catno mini suo CID 
t.o.es ci~:curostandD.S cra.l?roeocier eomo p~ecdi, ·pedir a 
minha dl•tnissüo, instar por ella, niio Mperar que •o 
abri~so o parlamento, porctue niio podia to:nar a lell·• 
ponsab~lidado da situsçiío uem da. politica do gôvetno 
por ma\8 aous ou trilá mcz.\!s .•••. 

U.'lt l)a. D..:z.r;TAIIo : - De sorte que os collegu d3 
V:· .Ex. qnerliio uma p<>litie& prudente, m11s não ener
poa. 
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O SR. At!lrEIDA PEREIRA : - Esta foi a verdadeira 
cansa da dissolução do gabinete de 10 de Agosto ; eu
tendão-a os nobres de.Pntados como regular ou irregu
lar; a minha convicção profunda é que os motivos que 
derão lugar á dissolução desse gabinete são muito cons
titucionaes, são muito procedentes (apoiados); que en 
não devo regular o meu procedimento nem os meus 
actos pela intelligencia nem pela vontade dos outtos, 
(Apoiados.) 

Disse··se porém, Sr. presidente, que havia manejo da 
minha parte, que tinha havido mesmo um trama .... 

O SR. FuRTADO : - Eu não disse istoo 
O SR. ALMEIDA PEREIRA -Não foi V. Ex., :rr;as.o 

nobre deputado por Minas-Geraes ; não disse que era a 
sua opinião, mas que corria isto no publico. A este res
peito não preciso d~scer a especificações ; alguns de 
meus collegas achão-se na camara, outros no senado, e 
me parece que nenhum delles poderá suppôr que eu ti
nha usado de semelhante manejo ou de semelhante tra
ma para dissolver o gabinete. (Apoiados.) 

O SR. 0TTONI:- V. Ex. deixa assim motivo á du
vida. 

O SR. AummA PEREIRA:- Quando não se tem bas
tante confianya. no cararter dos outros ..... 

O bR ÜTTONI :- R!?.s;>eitomuitoo car!'l_-::terc1e V. Ex., 
mas as inducções que se tirão da carta de V. Ex .•... 

O SR. ALMEIDA PEREIRA: - O que po3so &sseverat a 
V. Ex. é que amigos meus politicos divergirão de mim, 
que muitos lastimárão' que eu tivesse deixado o minis .. 
teria, embora as minhas convicções fosse1n essas. 

Explicada asúm, Sr. presidente, a dissolução do ga·· 
binete de 10 ile Agosto, !es,a-me ainda responder a 
alguns pontos do discurso do nobre deputado pela pro
viucia de Minas-Geraes, e peço-lhe licença para respon
der-lhe muito ligeiramente, visto que o tempo adianta-se, 
e eu não trouxe mesmo alguns documentos que precisava 
apresentar á camara. 

O honrado depwedo disse que o ministerio de 10 de 
Agosto, procurando intervir na eltição da provincia de 
S. Paulo, tinha commissionado. tinha dadÕ instrucções 
ao ex-presidente daquella província para este fim, e 
então perguntou .. nos o honrado deputado- Quaes os 
motivos por que o Sr Dr. Palva Teixeira, por que o 
Sr. conde de Baependy, indicado~ anteriormente r,ara 
presidir aquel1a provinda~ deixárüo de aceltar esta eom
missão. Eu devia, Sr. presidente, ler :i camara a carta 
do Sr. Paiva Teixeira, em que etle se escusava~ mas não 
tendo e::-sa carta em minha mão actuaimente, digo á 
camara quaes farão as razões que elle a.tJre.sentou ao 
governo. 

O Sr Dr. Paiva Teixeira, tendo sua senhora muito 
doente em Santos, não tendo podido sep:uir cvnio juiz 
de direito para Angra dos Reis, para onde tinha oido 
removido, allegou··nos esra raz.ão; dis.se ·nas s_ue não 
podia aceitar de modo nenhum e~sa commjss;ão com a 
brevidade que o governo exigia que elle pa::tisse para 
S. Paulo; que e!lc mesmo não se julgavr, com habilita
ção precisa pr.ra presidir aquella p:ovi::-..:ia.. Era nm 
tliJto de rnode2tia da sua pm.·te, mas o governo não po
dia deixar de attender, porque elle jul;reva que o Sr. 
Paiva Teixeira não desejava de fórma alguma presidir 
D. provinciH de S. Paulo em tal situação. 

O governo não deu instrucção alguma. 

O Sa. 0TTO:'ii:- Como governo. 
O ~R. A"!EIDA PEnEIRA:- Psràôe -me V. Ex.; nem 

como ir:divh~uo. Eu dirigi-me RO Sr. Paiva Teixeira; 
G:.c·eyi_~l(;e ,.m~. car\~1, pt>.di-lhe que aceitasse aquella 
e-:.:::1:;-.-: · ;:; UE:cas t!U!.H.vr:.J.- de que me servi nessa 
crü'Ül, tw·ão pouco mais ou rwmos "··s S\·guintes- que o 
ç;overno contiava muito na sw prudencía, no r:eu cri ... 
teria ...• 

O SR. 0TTONI:- Haveria só a carta de V. Ex.? 

O SR A• ME IDA. PEREJRA :-Fui eu unicamente que 
c.~cNVi uo Sr. Paiv.a Teixeh·a,comoministro do imperio. 
O Sr. Paiva Teixmra não quiz aeeitar essa ccmmissão; 
lcmbrámo-nos de outros cidadãos; eu mesmo hllei ao 
Sr. conselheiro Pedreira; S. Ex:, porém, apresentou ra·· 
zões para excusar-se, a que o go~erno não podia dei-

xar àe attender: Lembrei-me ainda do Sr. conde de 
Baependy ; S. Ex. allegou-me que mo~ivo& de fami!ia o 
impossibilitavão de seguir para S. Pàulo. 'Depois de 
termos procurado mais outra pessoa, a qnal tambem 
excusou .. se, dando como causa a necessidade que tinha 
de tratar àe sua eleição, lembrou-se do Sr conselheiro 
Henriques. S. Ex, está presente, elle que diga se o mi· 
nisterio incumbio-lhe de fazer eleger estes ou aquelles 
deputados. . •• ' 

O SR. 0TTONI :-A resposta está clara. 

O SR. HENRIQUEs :-De nenhuma commissão eleitoral 
incumbia- me o governo. 

O SR. 0TToc,J :-0 >eu procedimento bem prova que 
não teve taes instrucçõea! 

O SR. ALMEIDA PEREIRA. :-Notou mais o nobre de
putado o que se ptaticou na divisão dos districtos elei
to.raes.. Disse que o ·governo nessa divisão teve em mira 
Íavorecer a este nu áquelle candidato. 

Na divisi'io dos di"trictos, Sr. presidente, podem ter 
lu ... vido erros; _mas posso asseverl1r ao nobre deputado 
(e os facto:-; o demon~trão} que o governo nes.se seu acto 
nfio·teve em vistas favorecer a esta ou á.quella opinião. 

Novr::: provincias estavào divididas pela lei, e são 
aquéllas que dão dous e tres deputados. 

S11. ÜTTO~I :-Eu só faltei no districto do Sr. Mar
Campos. 

O SR. ALMEJDA PEnEIRA: -Eu não occulto·o meu 
]í8neamento; a 1uillo que pratico fóra daqui JlãO tenho 
cla_vida em dizê-lo na earm-1ra. Julgava que podia di-· 
vUlr a provinei:.1 por fôrma divena daquella pela qual 
f e r.ehu ct·:_vid.ícl~ .. Deelal'ei· o p:irticulttrmente ao Sr. Mar
tinha C:-,mpos com qúem entretinha intima amizade, 
G disse-lhe que ut:r .. di~ tricto àevin. compôr-se de Itagua
hy, Nither·úhy e I\1s.gé, e que o outro de Vassouras, 
Bnrrr.-~.'1.ansa e Angra dos Reis. Ivfas eata divisão que 
su tinha en1 ment.e foi rejeiktda como a menos naturaL 

O SR. ÜTTONI:- Rejeitada por quem? 
O SR. An>EIDA Pr.r,mnA :, - Reieit&da em conselho: 

nr.:m podia ~ê-lo ele outra manei!a; attendendo eu ás 
consideJ"ações feitas por meus collegas, reconheci que 
e;om cffeito a div,sào mais natunü era essa que existe, 
e penso que ninguem póde contesta-lo. 

r}1a.s dbf:e o ncbre deputado que por esta fôrma se 
p:t·ocurou ob:~tar á eleição d.o Sr. JYiartinho Campos. 

O Sn. ÜTTONI: -Entendo que sim. 
O SR. Ar.MEm., PEREIRA: - Nésta parte está V. Ex. 

c:Jganado, A:guns coT;se:?vsc1ores da ca.mata preferião 
Güt~·a divi~.ii:o; o entendirio que 2quella fosse mais van: ... 
tajosa á opinião eonsetvaàora, -

O Sa. ÜTTO" :-· Sobre tudo annullando-se S. João 
do Príncipe. 

O SR: ALJIEIDA PEnETRA :--Aannullaçãoédacamara 

O SR. 0TTONI : ·- E V. Ex. uão teve parte nella ? 

O Sa. ALMEIDA PEREIRA:-Votei contra ; nem podia 
d0ixar de o fazer~ Th-Ius é uma questão vencida; é preciso 
;cespeitar o acto da camara; a cpinião de V. Ex. não 
r611e prevalecer sobre a da maioria. 

Disse-se ainda, 3r. presidente, que a intervenção do 
governo na eleição foi nm principio posto em pratica 
]'elo ministerio de lO de .Agosto. 

Em these, Sr. presidente, sempre tenho sustentado o 
pr!nc.ipio c1a intervr·nção do governo emrilateriaeleitoral. 
Com o honrado Sr. minist~o da justiça _entendo que 
er:sa doutrma t?m n. Rua or1gem no proprw organismG 
do systema representath'o 
No~ paizes regi.rlo::: p0r esse systema ha sempre em 

luta deu;: e!emP.n;.os, o espírito do governo e o espírito 
rl.:t op.pns1yao. Querer-se que o governo cruze os braços 
completarnerltc, que o governo declare mesmo que é 
bàiífereute a es3e aGtol o mais importante na vida dos 
povos livres, que Jhe é indifferente que a sua política 
triumphe. que as suas idéas vinguem, é querer a insta~ 
bilidade clo po:Jer, é querer mesmo auc o poder confesse 
pm:snte o pdz que não tem i"déas, qUe não tem crenças .. 
(Apoiados.: 

Eu condemno, como muito bem condem.nou o Sr. mi .. 
nistro da justiça, essa intervenção do governo que ex-
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~ d.iue ~~' ·_q1:e o ~~~-pruidento dA p~vincia c!; .. 
Rio de Jnnetro mtMveio cn: favor d!l. ('nncuàntur.t do 
u.-u:U:ü.&\to do i~peri\). Mas o e:c-prc:tiàu .rc MRi~ tlc: · 

. Ja.D" ... uo era auU'tn'i:~.de~ ,.ubaltA~rna ao mizilitr<> do \mP~: • · 
rio,. o~ qu:Ll podia ~licibr· vo>tos p~ si; p.J:.{UC c:-eio 
que nmgutsm . J)b(it,.-a levsu- s lmll c;uo ca. e:.cre,·c:-•·.· · :~ ··- . 
t&!l pan ~c fim. · · . . ·· 

se se entende q,uo ~ ll.~torld~i.l.l l~eri.a.con!.(' d r "\!.-

o que a ao minh.'tro1 · · · · . 
A' vista disto, o nobn:~ deputitcio ha Jc cout.-ordlir quo 

o aeu argumento niiO é proeeJI!c.tc~ · · ··· . 
. . O Sa~ ÚT•o:tl .: - M"-8 ~ censU.n. ú dirigiu4\ a V. Ex~ 
pOtl.{ce o C.'l·prosidonte; cunhndo de V. Ex •• interveio 
u aua elei~. . · . .. · . 

. ·O Sa •. ~l.MaiD.iL l>tacuu. : ..... :Mus -.lti \!~tllu dixcudo 
a. V· Ex. q~o a intnrforonc:ia. do prC»i<icntc do R1n de 

. Janeiro em. rulaçúo ·a tttillhiJ. olciç~u crn muito o~l'o=m! • 
en era muu8tl'O; olio eru meu con::••ubu.du ~ etlc escrovsu 
~ <:oa2o partioülq,t", d~e'llr:ludn isto lileiilnO Ctoio 
quo Dão C8t4VIl whtbido ao o íuer. · . . · 

O Sa. ~:\t ~ _; Ettava inhibido J.e a:s mtLndar como 
ca.rtas .offic:iu.os, por 110ldados. . · .. . 
. os.~ ÂW.t:ID.l Pn&ttlA: -Mllló CS!IQ Íll(:tO np~on· 
taao com • · • · • · 
para lU& tentar. ·16 que o go'omo iutorveio 6tn todo. n 
. éleiryão 'r Seria 11penaa um facto isolado. · 

O SI\. Ono:-~1 : ..... tu citei xnuitos. 
· O Sa. AcsslDA Pnxz!l4:~ Declaro a V. E.'C· qnc se 

· niio fOAse miniiltro, :n~ teria pleitor.do a minha eletçt1o. · 
A xnuitos an\igos ttt~Us1 e àtJ a V. E~. parttcu.larmeut.e 
tenho dit:> quo .aprcsentéi-me candid11to obrigado pcln 
minh• si ·o cl • • • · • 
8UJCltar-me é. SOt't.a . das uruas; qu!Uldo O nünistcrio era 
tüo comb.ttldo. · · 

~O Sa~ O:rost : - Quo a candidatura cta. o brigada 
n110 bo. d.uv1da. · · · 

O Slt. Al.~EtD4 l>Eunu. :.....; Se eu niio fosst} minis- · 
tto, tlllve2: V. Ex~ Düo tivess!l o dosprru:cr elo me ver 
nestn casa. rcspouàondo-lho. · · · 
· O Sa.. Ono~u ~- .A.o ~ntrn:rio, tcni\o tnuit& honr~ e 
nutito pl'iUer. V. E~. níio póde dh:cr o contrurio di&to. 

. . O Sa. Atxillb.\. Ptuiu.:- Sr. praa'h1~>nti~, tenho j! 
po'r muito tempo occupado n attenrii' dn. elllllltra ; l'l!stn
m~ ~õme~tc dizor algumll3 pnl:tvr'"' cmtell4~·«o uo ~tctual 
DlJ.nlltOl"\0, . . 

Sr. prclidente, do~is do quo fi<J t<lru cU to nos ta cnsa a 
,.ail outra camara. o «epoia do dia<:uno dó hwa.<lo · r. 

t 

I .. 
1 . 

. . . . . 

M.in~tro da jastiça. entendo ser do meu clévet d.eclatat 
ao. ministerio ctne cl\e deve contar com. o& recureoa ü . 
minh·• fraca. inteUi encta ara a·· · ia· lo. 

1 p:-o c..-'!.l\ 11.6 ~ o numstano, e ~~ que o 
emittidtL-.. 11.ind~hoje na c~omanr. peloSr ministro dA jua

. ti~a.,si&. id.éad que profO·I!o ba rnuitoto:nt-o• quetarnbenl 
profa~?i como ml.l!'istro, c que enten'!o serem ·~ 111aia 

roder mO<terad.or. qu~r em i'ebçio á. . 'reforma ela 1~ ~ ·· 
3 ele DczQQ]bro. quer ·em.rclaçi\o á. reform& cl& le~ u 
ga.arrtil. ·. UII.Cii)UIIl • . quer em fim em. .Telaçio O. todoa OS 

principi~ que forio etni!tid.O& . po'r ~· Ex.·, e'O: m~ -.eho 
de P,CtlClto accordo; .S poss .tun a.poso do c;o~vlC:~o, UD1 
aposo ~uo niopódo ~er.eons1dcrado pelo muusten~ como 
\Un í~o.'IIOT, é ut'n ~po>io obtigat\o pe\:15 minhas c:onncç5ea; 

· 0:1téú.do quo o mini5terio adopta a politica mais COD.~ . 
JÜente ao pai%. {.tpLiado.J; muito llml, muito btm.) . . 
. . o orador e COm]IM~IWld'J IX'r muitOI Srs. ~-}. 
A disen.ssão tic4 adiada pela hora. 
DaCla. a ·ord~ d:> dia, lov~ta-~ a . lé:ssao ú quatro 

horas da. ta.."Clc. · · . 

• 

PKESID!!:!'CC::I.a.. 110 Si.. "t'IKO~O\:. ~E CAll.UU,ç;tu., 

St!Dl"'a.'o· - · E.t.P~di~n:e. - Pretffi~ .lU A. A. lU J(. 
Y O.tt]:O.u.- r . •rilo de San:c.:Cathar\ti4. - Cre4ÇII.O lU 
ccdt~ n~ :1 -.::no .tpuc~ I' ,~ do. Parei. - Ordetn elo 
dia. - · Cútnlr•tt•iio 11peci4l f.'Ire~ tz~inar c..lguru uti-

.. · l~ Di.-evr•o de Sr. JJ ar''"' FI"'ft 
c&.sr.o.- Jrupo•ta. ci (a.Ua do · throno. Disa.r•o .. tlu 

. . sr,. ministro do imperio, SilttitG dcdrou4 e 1oquu .. . . . 

~ n. ~n e. ol ~"marag!be, Pe•en-.. :nto, 
Viei"ra d~t. Silva, ~:w\\hiol. M artim Frant:Uco, Lamcgo, 
RodriJtO SUva, Ribciro ® Lux, Azi~tclo do Amu.!, · 
l\lanoel Fémandes; rinto de CutXlpos, Couto, Salt!Wtr. . 
~brinbn, Jngu.a.rl~~ Vmcl.:J. Ta"~• Femandea V1eiril, . 
Millo Rc~, Bucna Monteiro, Pa.ul11. Santo~, So\Ua 
Mendes, Ottoni, ·Amaro da. Silveir&, barito de Porto
Alcg..e. Barcellos, Se:-gio d'J Macedo, JUD~neira, V1• . 

· nato, Pinto l..i~. LUit Carlos, Say!o Lobato, J . ele 
Aloncnr, Leltio ·d& Cunha, Go.mee de Soou, l'Bell 
&rnsto, Silvino Cavalcanti, CArDaU-o da Cnnha, redro . 
1\loul%, Dantll!l, Pedroil'a, bario da })clla-Viata, Rego 
:BIU'!'Ost Corrêa de Olivllirn, Paoa de Mendonça, Cana
lh~ Ret~, l'i~;neira de Mello, ~ebias, ·Pereir& F~~, 
DlCSgo 'Volh.,, do Lwnare, CarueU"' de ldan!lC'n~, C~nh.a 
Figuolrcdu. ,fialho, Serra CnmelN, Lesu, Furt&do, · 
couuo do Ba~~n\l)", "''eu~ JUnior, Epamlnoudu, .. . . 

~ilva, Cll1tiio o GJUparizlo abro-.e a sCHÜO. 

· . Co::ooa.tcCCm d~pou do aberta . a •f!'liio 01 Srs. za .. 
carlàll,·,row &niíacio, Paran~; Rapo60 da Camara, · 

· · 1.'1wa.NS 1!-ut0$1 BlltbOl!a d~ Cunha, Ferreira da Vel~, 
l:lllix da Cuuh:~.; Sllvei:a. da l!Iotta, Silv& Níiilea, T&

. ques, N:acRrio, 'fiberio, EsJ?inola, c. Ottoni, Paulino 
ele .Sou:l\ e Ilcnr.ques. . . . · .. 

F ü 
c Sil~a o GlUila Cerquclra.. 

Lê-se c npprovc. .. ~o a s.cta dn !Ultecedente • . 
O Su. 1• S:tcan.\:ato d.3. CQnta do aeguinto 

:tU>tDil:JICTE. 

··Um .ot'\icio do rninistcrio do imperio, tra.nsmittJnào 
com 011 competentes docu~ec.tos a c:Opia. do decreto }\elo 
qunl S . M. o Imperador l1ouvo por bem que a pen!'i!O 
:u1nual de 600$ e<m~edida :i. fallcc1da ·D. JosephR Ma• 

· r\1\ An)J:t'Uez ne Fnnn. v\uvn do Dr. Josó .panàido àe 
.. FarinJ to~el'tl\ l'lW wnufi:-io de POUS quatro filhos llli!DO• 

res reparti t.monte. nt~ a J:ainridade de't"" intran!f~ 
Dlissive\ do 'lUlll pur~ o~ outrcs. -A' co~l> ut~ pcn .. 
·~ o ordenados. · 

~utf..) do mcam~ Dlinistcrio~ cn'4it.ndo a. aCtll. da ~PU• 
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pree1 encia. da provincia do Espirito-Sa.nto, · 
. enviando ~ ezemplal' do rilatorio com que o E.xm. Sr .. 
· Dr. Anton1o Alves de Soa.za ·Carvalho piWOn a adzni
ni.a~ d& mesma provincia ao l".vice•presidente.-

· latTE."(ÇÃO DE A· Aol>l: X. TAJ(EJÃO. 

. · · U-ae, e é ~pprovado sem debate, ~ seguinte parecer: .· 
· c Antonio Alvares clé.Mirauda 'Varejão, t.en~Ó sid~ · 

apoee:nta.clo no lugat de primei%0 ofticial da ~etaria 
. cl& j'Diti~ por~ dll refoima ela mesma s6Cl'eta;. 
ria, e auppondo-se prejudicado com essa aposentadoria, .· 
~ou ao ~vemo a ~ua coll!ervaçiio naquella repar
tiçao na qu:Uidade de director àe 11ecçio oll a llOm~çio 
para .um. empre~ de igual estegoria, ou finalmente a . 
~~~ RpOaentado~a.no l~gar de ~tor de secção a. que 
. !& l. com clireJto, \'l&to que utes ·da rofonna já. era 

. elle pnmeiro officia\ chefe d8 ~~~"iio, o officlAl-m!lior 
graduado. · . . · 

c · Tendo Sido ~nsblbld.. a ~o. de justiça do co~-

• · • · ' on o r~ Porcu·~ · Pinto vai 1\ 
unpnnur no Jor:ntJl do Cotnmn-cio, com ttrgencia o Se· 
gumt$ patecer : · · ' 

N~ ~ia do S. Sobastiüo da Foz de...,.., . ...: __ _ 
· . . . : a mna, ouve duaa eiç;:;~s de 

· •ltlt~~a, .txma n~ ~~~ 30 do. Dezembro do anno pntoslldo, 
prest~hda pel~ ~. JUIZ fie paz, outra no· dia6 do Janeiro 
18g11Jbte1 \lrelldldll p.llO 3. • . . . . · 

Tendo . tomado . ~ubecime~to deatn. ae$t1Ulda eleiç~ 
aó?l~te, por lhe UI\O terem tndo remettid:~.s u a.otl45 dA. 
llrtmeua, esta. au~stn camata annuUuu-~ sobk'O pro• 
tsta da ~· comnussilo pro\lillOria. du podcl'lla pelo fun .. · ~ 

amento ~e terom . into~vindo nclla1 para drganisuçüo . .. :. 
d!"' respect1va mes:t., ele1torea e aupp\entoa cnjt\ olei~o 
fura annuUada na p~imoirl1.!1\lsaü.o dli. ~ltiml\ logislnturn. 
· A 28 do t:iez. t>ast~ado forno tei.ll~lt1dua pt:~lo ~..,verno 11. 
e~ ta. cnmata ~s netas dl\quclla primeira .oleiçiíu, o tolido 

ellas sido submettidu ao enme cia e<\mmiasio perma• 
nente. de coDStituiçüO e~ere&; vem estaexpôrioamua 

CoiUtll dessas acW e do officlo eom que o 4• juiz de 
paz as -remettett á presidenci& dsL.provinci& que no dia 

· 30 de Dezembro o 3" juiz de paz, .·a quem ~o impedt-. . .. . ·- . . . -
quizera. ·fazer, ~textando c:o&cçió; e se tetidioa paza. 
!6ra da paroehia, l•"nUldó ®migo o livro das .secas.; . 

Entio o 4• juit. de pu, oedendo~ Jiz elle, a iDatanciàl · 
do povo, e tendo em collsideraçài> uma portaria (DD q~ 
o presidente eis .ProviDcia deelari.ra ao ~ qüe se dma · 
f~er a. cleít;io a. 30 de Dewnbro . impreterl~te; · 
pr~eu á. crganisaçiic . da. mesà n•um dia, e fes a 

· éleJ<!Ro~ . . · . .· . 
· Nü.o tendo comparecido elaitor àlgum, chamou o 4• 
jui~ do pu o !Cu immediato em . votos, o qual nomeou 
UI:l cidSdiO eotn ns qualida.fes de eleitor l)lira com elle 
el(lger os deus membros da mesa ~arochiai, cujs oleiçio 
pertencia aos 'eleitores, e atnbos ~~gtorio ptr . escruf.inio 
a~ to esse.." àous memb<rus da mesll. · · . 
p~ r.uW,lentes 86compare~rii,., clou, sendo um optb

pno unmCillatoem votos ao4• juiz de ~' queeoncbrtb, 
co~o fica dito, -para a nomeaçiio dos do':1.1~primeiroe me-

cst.o havia p~i.do ; isto é, nomeou um cid.acilo co~ · 
as quulid.ades de eleitor, e ambos ele~iopor eacrutiiúo 
~tO e& outroa membros ela. meu. · · · 
· E' evidente ~uo tanto eates como os doús ~eiroe 

mesa?os niio forio eleitos l~lmen~, porque o deviió 
. ter ~tdo na cotúormidade do art. · 2" daa. inatru~ 
do 23 de Agosto de 1856. por verlticu-ee então naquella 
par~ia ut:ta du hypotheses &Ui prenstu;.;...& do uio 

. . 

Cl\t:..I.ÇÀO DS: CAJlalUI l'C~ I&Jlll'C.\IllO UIICOP.U. DO 1'~ • 

. !.~-&.e, jul~·•e objeeto ~e deliberaç~o, o v.i a imprl• 
. m1r pura entrar na otdllm doa · · 

. 
< Art. 3. • Os lentQ& d~ todo; os ~ominarl08 quando · 

_saostituircm s. ~~tro om seu: impedimentos, ~encerái'S 
po.ra cs~u <!X~rC1C!o wna. gr:1tificaçiio C()rrespondonte ' 
~r • . 

<,Art. 4..:• ~icio re~oga.dl\9 as disFosições em oon-
tra.r.o. · . . · · 

c Pnço d!t :u~>cmbléo. geral legislativa. 28 de Juuho 
. ele 1861.-Sique\ra MttiiltJ. lo . . · , · . 

'PRl~ElRA PARTE DA. OR'DEM DO l>IA. 

tQ~liiiiSÃO 1:1~11.CI.U. 1'41\Á. tX,Ullli:U, .U.CV~S A.l\;UlOS XIO . · 
. ACTO. A\UUCIOUL. .. . 

<~o!ltin\"au. n (1\scu~süo do fl:lréctJr da commiaaiio io 
eonatatuiçi1o o podcNil sobro n cllllvitl\ !elto polo sonado 
pl\rl\ 11\liJ ilo nomi!Q umit ''"'""":.t:: .................... t.. -!---
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membt"Os, para, I'QtlnidA 'que ÍÕl' nomeada. pelo mesmo 

· senado, prop3r um projceto de interpretaçiloao art. 10 
$~ t.~ 6~ .e 6~, art. ll § 9"1 e arts. U, 16 e l!l do acto · 
a<fdie1ona1. . · · . . . · 
. · O Sr~ Can·alho Reis rpéla oràem) i - Sr~ 'l'te
sidénte; pedi a palavra unicamente para DW!dar :i. m6$8. 
um requerimento, afim de que o projecto d" cod.ig<? cri
miná! milita: elo Sr~ Dr. Jo:~ .Auto.nio de Mng8lbie5 
Castro , auditor de. guerra ne3a côrte, .aeja remett.ido 

· i couuni~ de marinha o guerra~ como já se pràticou 
a .respeitO do projecto do codigo do p~ militar. ·. 

Vem i m~, e lido,. apoiado, e approvacÍo sem de-
' .. 

< Requeiro que soja remettido · & commissiio ele ma
rinha e ttien& o projecto de éo<llgo crimin&l militar do 
Sr. Dr. Mag&lhües Caatro.~lho .lieu. " 

•• a ai .. uelseo & - Sr. presiclente, . · 
sej& D1o tiv~ a firme disposiÇJio de ~otar contra o 
parecer da Ulnstte coRlznissiio do oonstituiçlo, aa prua
v.l! proíeridu em sustAmtação u:) mesmo par~er j& . 
pelo digno e illa.sf.l'ad.o rdator da commiuüo, j& -pelo no
bre deputado por Pernambuco, me levllriiio a dar esse . 
puso. . . . . 
. o penaãmentô qu~ influio no meu animo e no an!tno 
~uelles que 3C oppocm ao alvitre propoato ~ com-

. mihio ~é sem ,du~da: o ~o de quô, hombra de ':lin& . 
denominada · mterp~:etaç.n.o, . ienhamos uma tcíonna do 

· ac:tQ addiciona!, como j4 àcontecet. no an:node 184.0. 
{JpoiGd~.) . . . . . . . 
. OS "D&bret depub; . " 
mísaiio, lon~ de llllltchaiem no ~no. <ia intcrpretaçiio, 
em 'finude do du.vidaa aob~ a iutclligcncl& de divcnaa 

· clliposiçücs do aeto addieioual, muito i)eto contrario t41zn . 
antes dmollstndo • · . 

. certas · di&posi~. (.lpOUICior.) De. mOdo que, da.s pala- · 
'Ytas · elos nobres deputados d&duzimoa n~o o e<~nselho 
pva a interprota.c;io~ mu o conselho .da reforma deaaaa . · 
. âitpoaiçües. . . · · . .. 

O Sa. V salA TU: """':E aR 6 que é a Yerdade. · 
. O Sa. MAanx Fu.)lc:tKo: - Como o art. 25 do aeto 

· ·· addieionat i muito expres~, e ~ consente que ~ . d~ · 
interproti.Çió 4s di.apoaiçiSotL do m65tno aeto .euiio no 
euo de duvidas ao'bte a intolligez1e:ia. de alguua urtigas· 
deu& reforma~ no momento em que eu domoá.àttar que 
aa di\-etsas disposiç&s .apootadaa p~ eereas interpt"e- · 
tada:a at\o c1ari&s e 11~ . ~ffe~ du•iuu ao ~(!\rito 
maia. esc1Upttlo10; ainda quando ee prQvasact Cl\U! tilos 
cliapõaieúea eriO inconvenionw, a. interpre~~o uiio po·· · 
dena·ur lugar. · . · . · 

Vou recorre! aos d.ivusos arU~tQ• o p&r~ta h~Hlita-
do~ · e rovare1 ue em r 1 io . -

. UVl g'll~ quanto ~ Ma. tido ua• phrUOI omprogll" 
doa po\o lcglaleclor consutuc:il)nal. . . 

O Sll. Va~LII-4 T4nau: -Ns opiniio ilt V. Ex.; 
:niO. assim Da opiniito d.~ Mnado, qu111 julga hii'Vcr duvl~ 
das. Portan'<)1 tem de preYalectr 11 lneertoJa. 

O :)a. ftba.'ttN Fau.M:1sco 1 -0 11parte 1lo nobre do .. 
putado troU.XO·m~ 11. metnotil\ UlUI. condJerat\!liO já 

· a.ye.ntada ~o iUustro rellltot dn. .colllmir:sitcl, .'lU~ ó pre· 
eao apree1at ~te& do entrilt' ua quc~tuo prutc:tpal. . 

Dium ot 'nobres deputaaos quo cll!vc ut«lnder-se ' 
. clofe~cia ·desta cantara pua com ~ acuado; qu~ !!àtia 

falta de at.teuçi\o, .uma voz. dado o ·convite por parto Jo 
sona.do; que a cama.ra do.s Srs. àeputa.dos o nio acei~ 
ttisse. · 
· ConfóSso.q'tlo não' reconheço a força d~sta a.rsnmeti.~ 
taçüo. l:'ois uma divergencia em questü1> cou!'tituciontü 
entre a cama.l'a dos Srs. do uta os e s d 
· cons1 era a como um.a ío.ltl\ de doférencis. t 

Supp~nha.mos que a camara. dos .Srs. deputad~s esti . 
convonctda que tlil.ó ae t>õde dar duv1das nesses 1hversos 
artigos do aeto ~~.acücionar; por venturn,levadn po~o 
-pensamanto da deíortneia quo deYO ao senado, sertl ob•1~ 
gada a di:.er . que ha duvidas pata ir de s.ccordo com a 
opinião do senado'! . · · 

Nilo totn mah dé uma voz o scnnã.o, 1\Ctn ofl'ensa da 
nossa . di~rtidade, l'Oieita<lo 11!1 nossM doli'ocraçiiea ~ Na 

.· quostiio da fusiio, ni\o tS a opiniü.o do :oonndo oppostu 6. da 
camo.ra doa Srs. deputo.dns ~ . . 

TOMO lU 

' , r , ,• • 

· E por ventun.~ peniando aasim o senado, mostrou 
fatta de deferencia pnra com.· â Cãmara dos Sra. depu·· · 

· taclos! · · · · 
.. o· Sa. Vau.zu Tuua :-No meu diSeutso.llio en
trei nesse pontodndefcrencia ~ expendi os motivos queen· 
tendia ha.ver para qtie se aceitasse o convite do aena.do. 

·O Sa. M.uri.: Faul'CJ!ICO :..:... AJ · prime1ras duvidns 
que os nobres deputad011 encontriio, as primoiru obscu
ridades ~e elles apontio.-, ~· ·n.s relativas áa di&posi-
~s do~ I• do art.. 10. DIZ elle: · · . 

· · " Art. 10. Compete ás méslna.s a&":ernbléas legiaiar ~ 
· · ec 1: Sóbre 11. divisão ci · · · • • 1 • · • 

· respectivas provi.neias: e mesmo !Obrt :u mudançsS 
d11 aua capital para o lugar que mais convier. )> 

. Descobrem os nobres a~u~rlos tra:1 . duvid~<s neste 
paragrapho. A priníeirá, sobre o confiicto que erute 

. . . 
· judiclana; a segunda; sobre igu'sJ. conílicto entre o~

der temporal e o podar espiritual, em relaçiio i · diV'I5Üo 
cccleàiastica: a terceira, sobre as mudnnçaa de capi!.al; 
pelo menos são ~tas as ·duVidu do d.iscúrso do nobre 
relator da comm1~. · . 
~U.• pergunto eu: qnem. ler as disposiç\Íes. d? Mto 

· adJtClOD.IÜ, n~te patagt"lpho, não vê que ellG diz cli.
ramente e !'em restri~:-As ~mbléas provin
ciaes ~e-mn legisl&r sobre a divúiío civil, ju~claria. e · 
éec!esia.stica, assitn como vobre a mudança das capt
taes.- ~· Logo, o que &e oneonU'OU, qúllJldo muitô, 
foi o ineqn-rem.8tl\e de.<~S~~.S disposí~, . e o qu;:: ~- pt'O-

- ~ eviden · · · · · · · 
xnu Di? uma i.nterpretnçio. .. 

·Se esta• dii~QÜêa IMo cilii.riuimu, 8e o le~sbdor · 
constitucional nio ap'n:leb.toU nenhuma modifieaçüo, 
nü:o diuG-ccim taes e ues teStri~, M ao centrario 

• . • ,:_ 11!~ • p!OVUlC:~ po-
dem legialar _.obre a divisüo civU, judic:iiU'ia e ecc:lKiu- . 

. tiea, e aobre mudança. de eapiw -. ' claro ,que não 
. . podem ter interpretaÇ&lo, e que o.que ao quer' utBa. re

. · fonx:.11. Con'fido 01 nobres deputada§ a aerem &aneott 
(a,c;ado•), nsu peço-lhes que nlo proeuro111 h\Jmbra 

· clts uma. in*Pretaçilo a refonü do acto addic:i.onal. 
(Ba cli.11.tr101 op4t'lt1.) . . · 

. . . Nio ~\latO dü:er quedo estu 'Ai ii\tonç\:let clOI nobre. . 
· dop~tado;, niio .. lhes taço esta. iniu.ti94; . li1n.l receio 
mwto quo o reauHado dos aou. O&!Of901 · produu cuo 

· · effd~ • 
. . Os nobrca clc:putadat · Oit'i.~ito oounict41 ont.-o o ftO

v~n\o ~ral o. " provinda!, deviJoa a oius attrlbutçücs 
con~ldal& '-" llltembl~u p:ovitlclaa., po~ o ,;o•emo 
wr.tral tom niLi pi'Ovlllclu 01 &CIUI dolo.radc.; e ·Cii\tca 
del~ft!\do•_~m1 ·~m duvida, utsul intlt&encla. le~itima 

\''. Ex, -•bo quo u dol•{,üotl daqucllu auiasbl~u de· 
. ~nuoa1 d!L aucçüo do \)ruidonto da ~tevlacla, o que 
quando n~o ~em obter e.ta -•ncçio, d"om en:io 
obt.cr para oua approvaçiodoua tef908 do; võtot doa do- . 

· putallos pro':inciaea. · . · • . . · . • 
Ora, ICit& 1e1ponivel quo o prcstuenLo de uma t~toVIl1-

eim nito rietua, e actue muito log\timamfnt~, ao menOll · 
ct.n utn tel'\ll) . elos d:oputa.clos da auemblda pro\'inei~tl. 
l'ortanto,. ns divia.ões quo fazem. h a'~mbtóU ~tovin- .. 
ciae.' eiio aempre com o conSe%1t.imonto dos pr9ildimtes 
dn!' provincins. Na minha pt'Ovineia t~om.p-re que o& pte· 

· P.identes'ne.giio a sancçilo a. uma deüber-aç.üo dn Msem
bléc. provincial nito pas~ Dl!Ú!I CSsl\ deliberaçiío sexn o 
nccordo deste. (Apoiados.) · . . · 
· O Sa. VtLLtu · TnAau:- Os presiclontes nüo no• 
miliiio os magistraà.os. .· . . . 

deputado •. Mas a multipücidade d011 ma.gistr&dos em 
rclaçiio nos juízes de direito só võdo tAlr lugar pelo ang· 
menta du comarctU,e e~t.C augmento niio Pôde ter lugar 
som accordo do presi~'!llte. da 7rov~ncia, qnc é delegado 
do go\·erno ~Utt'!l.t E ev1dente po1s quo o governo teD1 
Das proviuciaa o m&lo legal de evitar esse a.ugmeuto 
quando o entonder inconveniente. 
Pó~Wito; os con11iotos d.e quo se Calla niío sito resu.l· 

ta.do du diapilsi~ss do acto addiciounl, mu ei111 da 
. di!posiçlio da uma. lei ol'Clli.t.arin. ~ol'ü.ó oa cofr111 gerao• 
~ue espontanélunente tomi.rt'to & 11 ali deapezu com os. 

·i 
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· O Sa. Vn.t.iu TA'I'.UES:-Quailto sos civis, est:uilos 
de . .ceordo. · . · · · 

O s •. M.uarJir FÜ.;crkO ·: - As.-im , poi~ • C7Uda 
• ~, rcalizada a~.dA ~ntc>ri.J:t~cd"'il, tere- ·· 
m01 como couscquenc.'la 01 etie:tos • CJVJ&: 11e " !lu- . 
toricialie ecclOJiasUc:. prover a p~trof!tn:t. td'Citlo..c; os 
e1feit.os eccl~il&3ticos. l~to aiad.R :H-ettmid~ a .oriniii" 
m~ favera\'el aoa n · • · -
gutn4Wtar qtw1to á obri~çüo qno téTn wdo o qnalqucr . 
cidadlio bruilciro de obed~ .i& leU do Jmpcrio. 

O Sa VaLLEt.A. T.a."tA.a~ • ...: Perdtic-mo, o hi~po niio 
~ · 

· O Sa. M: .... ;,. Fa~C\~o : · ..-..Note o nohre deput11do 
· (}.ue listou argumcntJtndo uo to~orm:o para que me ~li~·· 
~i'Eio. M teff(Jno da tdotn.l', porque o qne cutnpr•R 
aos L übres · dcpntlLdn... d~mrulr.trnr t!rn l'CII\ç;1o ." c:.ta 
clis~~· cio acto audicional nil,o ~ quo havia iilt'O!l-
~entea nella, e .tm que .c:a obscun. · 

O !;a. VaLia:u TAY'4u~: - E' obr.cura.. poft!ue a 
<:otístitU.\~ltó e_,tabolece que n. religiüo cathaliea, apos- . · 
toUca lOmana ó a reli~àio do Eatac!o. . . · . 

o Sa. c~i:h• EU ~~~: - E &tlte!i do acto adaido
ualj. u ~mbl~&A pNvinciaes dividüio ., freguwas. 

· O Sn. Vau.-&u 'l'.lY.\Itrs:- Ji respoudi hon~ a . 
~te apiU"tê. . .. 

() Sa. Mnnx· Fu~ca~Co : - Observem a~r:s o9 
nobrn d11putad.o• que não M tem. n tad 1 • -

" · ensa e9tas paroc iu : pelo menos 
&sallVi»O que em minhn provmcia ellett nüose t~m dado~ 

0 S&. Vu.LEU Tu.uu:.....;NA minhs. ~m.-!a dado . 
c:onst.nu tall\eri te. 

' ' 

O Su. MA.kn~r Fu~ct§Co: ;_Nüó hA\oendo dispo11içiio 
.o'brj~tena, tntretanto gQt"'lltocnte entendemo-nos com 
o otdinario. · · 

o : c 
ercaclas parochiu, c o hispo ni'lo as t.cm querido pt"over 
Pó'l" niio ter .sido liuvido sobrri ellas. · . . 

. O Sa. MARTI:w FJUS~J!'co ~ - ~esta cl1So . pro!)onhn · 
'V. E . . " · , ·' a 
llltcrpreta~o. por•1no· uma di!!posiçiio clara 11fo neces-
sita qM ~ inttcl!reto. . · · · · · 

·O Sa.. 'VaLÚ>l.A TAy.u . .:s : -Proponho a intcl'pl'ctà.
ç&o PU'& uniformim O&alldi~poaiçio com t\ constituição. 

On<le V. Ex. acha clwa "u .cn~ntro obacuriJacle, 
a Dlo " qn"rer pôr o ~U:to uduiclolal em eout.rudicçiio 

· com k ~nstitUlçito~ . · · · . · 
. O Sa. Muttll Fu:o.ct~o t- Souborót. t~o ~u~ndo o 

· legl•l•dor con•tftuclonnl diz ~uo (s tt~IICStnbléoll rrovin· 
<31141 oompato legltlar 10br0 ~dMsüocivU, judic:iadan 
· eocle•lutlca da provluelu rospcot\valt, ao q,uiUldO cl!o 

· estsLbelecc está. clisposiçilo sem restric~üo tll~a, não 
ha clareza. em. tal. disposição, não sei onde a haja. 

· uma ·c artu obs .. 
CUl":lo ' . ' , . . · ' . · , . . , 

· O Sit. M.,,tTJX .:::'au.IStlsco :-,.Finalmente~ ath. ultima 
. parte no § 1• do al't· 10, a mais cl·l!.ft\ &&ivel O DOb 

. ~~- ac ou que era o .cora. · . . . 
O acto a~Jicionn\ S\Utori.sa :u as~bl~u pto~a,acs 

:1 le~islar 110bre 11. mudiÚlÇ& .chts eap1taes dar. provmetu, 
a decidir quimdo 6 conveniente faaer e&Sa mnduça ; 
niio ha uma diapo!icüo ' de lei mais c:l.nn; ex>tretanlo o 
uobre relator da conimis~iio a COD.!Illler& obscura de-

. clarando que entendia que era ptooiso o ~tdo. do go • 
vemo geral. . . · ·. · . . . · . 

Os •• VutrA:ro:- Como se o governo geral na ciirlo 
pud~~ saber qU:ll era <' lu!7;ar mais · proprio para. a 
capital de uma provinci11.longinqüa. do norte~ por~
plG; .elle, 'lue :i.s \'C%e5 ignom 'alestno a geogtaphia . 
do puz. ·· · . · . · . 
· O Stt. Yi~o~.UA. T.nns :-5ob1"6 esse p<~nto estAmos 

ele ac.:oordo. · · 

·· O Sa. llr.ucTuc 1-~us.::•seo: - PstJSCmo~ a outro p'L- · 
rs ho · .é o • · e-diz. (U.) . · 

. ambcr.1 n~o ~o comprehender'lu.e hajv..J.ispo,içiW 
r:n:tis dara. Jo que ~·ta. · · . . .. 

O l~Ft~lador ~nl-titucion:ü &,utorlsá as utembléu 
· prõvioe1s~ i legi~llit !.obre 1t. fixnçíío ds& d~~u 
· muni:ipllcs o nrm~incie~ c a lançar" oa impoatct que 

foN!ti lll!<:e'l!l&rio' Jl'ts taes d~~u~ estabe!ecilndo •6-
Jr•ente e•ta fC'!Itric:ç;io: -.comtanto que e,.~b impo!t':>S 
lliio r•rejudi .uetn u it~~p<'l~i,'ÚI!~ ~ea elo · Est.~do. . · . · 

d(\ddir, c: é, :e cU~ pódc1r.Jançar i1npost.os de ~roVlnda 
p:lt:i provincisa; . . o~. e. ta q,ue&tiio ea aeho . inteira~ 
mente ao\\'idll pcto ert 20 do aeto addiclonal; ctue diz: • o rrcsidontc dn. rovinc:\a v' .. . 
sz:o n · ~rllt!!' ~puls authentic-u de todO!' 011 aetoo . 
ltf:Í~ath·o .. p1'0vinci11es ·que tiverem sido promu;gados, . · 
ruim de toe examinu &e offimdem a · oon!ltituiçào> os 

· iml~-.t('lt tter~., o;w 4irtit"" ·<U culf"~ ' prot-il\ci<U ou. os 
trittados~ CL'OA uniees om qne o poJcr legislativo gsral 
os pod.ecl nvo,r. " ·· .. · · · 

· Na t-:tnresaüo que tte acha. uestc lttigo:- o. dinlitos 
dat~ outru p\"'?vincl~,, - j~ · ~~e acl:a acautelaca " by
potbe.~ 11.\'Ctltada pelo no'bTe deputado; .E' ~d•nic pata. 
lllitl", t-el(cndo ' ~te m. 20, que ... ueembléu pro
vincia~ biln podem lançar impo"to2 d11 :Pronne:& pi1"1l 
provinci~t. Ot> ia~posto11 que ella- tl!rn lànç.do blo alio 

· . ~ma mir:1 do prej•.1dicar ós do ouuu provinciu, ·alo. 
impo5tos de ~"i~o ~bre gen~ro• _tran,~rtndo. por 
t!St\"adl.' d.s plOYlnC!\& d1ve1'1'a. N110 a-.o. po11, . impo1tos 
que O'tejüo em deahannonia com a di.Jposlçlo do ac\0 · 
ad.dicionrsl. · · 

' 

a(!n . 6trtlilr 11"" di•oos.i~& dA nossa coo•titnlçio quando 
t'l":\ta Ju àttribuiçlles d• .assetr.bl4a gtral, produ.cib du

. vida M e&piritc do nobre relator tia eommil'iio, o • du
vida é n ~suinto ~ o nobnt 1"t'lator da coml!liuão pareco 

. Diio querer, on n1io p:>dor bem di11c:e-rnir qunos ãAO os 
meio, · quo as aS58mbl~as proviZici~ pé:ldem ou devom. 

· cmpl'f'gAr para vt>lar iláS sna& pro\'lllc;a.s, na guarda .da 
tonstituiçiío & dns leis; . 

' . .., ... - ' c 81 9 

''C%~ posto.~ em pratica, . qne eneho·llie de ndmirAÇiiCJ 
de ver que clle~ sojiio actualmcnto deaeonheddóa. E' 
pcbs re~olu~ fta ll!e~ma l\!IH!mb~étt.- é pela Cen8'!l"& 
dos . actos da . rO!adellClú · 
oa rnenor.coufiauça dnda :i. presidcucia, é fina.!montc re-
presentando aoll. tlodcrc" ,::cracs, q_ue as 1\SSembléas pro-
vin<'iat!s vcliio na ~uarda. da C~!ltltlliç:io e d11a leis. · 

Mas o nob~ deputado foi adiantEI, ei\tenden qnu niio 
podiiio ~~~as as~ewbléns n!presontar uos pod~res gerae.CJ 
sobre quàosqúer Cnctós ctne interessassem ·ao serviço 
publico. _gu do pos11o entender como ~q\lelle Wt'l)tt~ que . 
a C<ln,tltu!çiio outor~a a qualquor .mdl!.diío bl"'l%iletro 

· po~•a 1.1er nec:ndo a co~raçües tiio rtapeita.'leia como 
~ til aii!IOIUb!J:\., llt'OVincincr. f ' · . . . 

Ntio vo!o m~mo lneonvet~tontc alft\Uil om quo as ns
tiCimbl~as provlnciae" !Açi1o ropr~!t!cntaçüo• a01 poderes 
cOUJUtu1Joa Clll rclo~uo " qUi.lquor r~mo do amieo 1'1U• 
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· hUeo. E' evident6 que se essu rol'resentaçúe& .ou rocla• 
ntações feitas pelaS assemblésu.. provinciaea não forem 

· iszoàveis. os poderes gerall8 niio u attenderáõ, nio são · 
obrigaàos a utisfa.tê·las, a ir de harmonia. com ellas; 
SÓ l:tl!:*zz:IO paSso ent8lldo que as. assemb\~u provinclaàs 
fanccicmandD DAl SUU respectivas provinciU estio 'mais 
ao alcance de conheeer o~ iDtere."tteS das. mesmns provm
cias do que OI pOdêreS getae3 ·· que funccionüo ·na capital 
do Impecio,- 8 niio estio tio em dia sobre taea Deccssi-

. dades. . . . . . . . ·.. . 
.A.isim. ee ~os esse direito .b · aasemblêà& · 

provinciaes, ~riamos ~zn ~nal. ao p~so qne delle :nii~ 
. . ' o seu correetivó na facaldado qne têm' ()5 t*wier&..'> ge-

nes de. • ttenderem ou rejeitaram essa~~ repn!SentaçüelJ e 
reclamaÇões. . . 

1 .. ,--
knclem a iDcensar, ningnem u rejeita. 

. O SI\. Orro~t: -O ~vcrno genl jáln:mdott. ~ 
prehender uma usembl~à. provincial Jl:Ot"'Ue l"epr»..!t!Il• 
tou pedindo a. conservação de Uill. presa dente. 

O. Sa.. llia.nx Fu ... crsco: _. P~mos agora á. dis
posição do art. 15 do ac:to addicio:2al. 

. Di: e.tit nrti~: . c Se o p~ídente · juJgar. etc. Neste 
euo &eri o proJecto aubntetr..do a nora da.icru11So; a so 
iur adoptado tal qual ou moclliieaJo no ~entid() das ra
:Uei pdo p~identc iall"gadas, ptlr dous let"fOI ~ r:o~. 
do, mtmbt'W. tl4 auimblia., .er4. reeavia:io a.o presidente, 

·. A!lui d~bri~ o nobt"e ~ator ds ~íilmiiJsio dU!9 
duvidaa ; WUllGlra, 110 o pl'OJecto devolVldo pela p~
d~a á t.asembléa provinci&l. deveria ter uma ou mai1 

tadol elos membl'OI prae:nt.et. ou da tot&lidado doe l!lota-
bl'OI a. auombléa. · · 

QÍlanto '- primeira parte, ~-mo ehramento ·de
~dida. a quea~ na exp:eW.o do a~to addiclonlll, qne . 
diz : -nova. diacuu.Mo, -i nh-novu diaeu .. Ue!l;-e 
tae.mo tendo :a. lei puw\o pelaa diaCUMUel cio eatylo, 6 
eviden.té (lue umi\ unica diseuuio · ó suffioiente_ !?ara to 
debaterem u .razliea ap\'üeQtadu ~la P"Sl.dcncl& 
para ne~ aua sanaçio a lei •. Além. de que, o 1011ti· 
elo grammatical; o verdadeiro ieil'tido da l~i está. aqui 
M & lei cll&- nova discü&aao - eomo \\Óa bavemoe; 
aubttitulr os\a pbra.o ~· de .... novas dhcus~ T 
· QuntO ao. d.oua teTçot, direi tambem quo tl:io I'óUo 
~mprehendor. en1bora se tenha debatido no pah: e~~ta 
queatiio por diversu 'l'eaca, que po~•a ha,-er du.vicl& .U· 
guma de q_ao os dou, terços ~n do' ~\!tUb~~~ ,Presetltel· 
l!:u OXJIOI'el em que lDD fundo an. tar t&Ü opmuio.. . 

1 eao • e ra a·• 
lbnr conn.nicmtementc, 6 auembll.!a. rrovinci:1l d61;cle o 
momeoto rm qlle tcnl metade e ntais um do IIOQ5 mem• 
bros. So ella poi• pôde funccio:l&r com oaae numoro dl! 
deputados, 6 ovid~nte que ~or fo:ça da mesmA l'Uiio 
08 clo~a tcrços tlo~m atl' coutadoa do llUtnoro oom .. 

. que pócie · fttncclonar. Se tilla pódo le!:ti~lRl' com mo
tado o mau tzm do seus Ulembros pre.'~Clltell,. eomo 
quando trata de legislar em rclaç.zio :~ nilo saneç~o dadtl 
pela. pt<taidenela ·da provincia, os dous tel'Ç\)s biio de acr 
conrnd«!radoY d'! um numero q_ue niio esti funccionnndo; 
e niio daquolle que jã. esti tnDccionando1 e quo eonsti .. 
tue a assem blóa pro\i'indal T . . 

M4S <Hsse o nooro relator <ia commwii~a \'OSSá opi
nião creará cüWculdadcs A p:-esid®cia1 a presidencia t] .. 
cará. collocada: or:n difliculdades, . se o terço forem niio 
da totalidsào dos mcmbros ·dii. :l4sembMa, mauirn. dos. 
. membros ro-;entes. Direi ao nobre de utado ue s 
este seu argumento · f•lSfle vaUoso, seria inc(lnveuiente 
quo ticonselharia a reforma do acto addleionAl, mas não 
seria .urna du viu a q,ue justif1cussc a.iDtarpretnÇio dess~ 
acto. . 

Direi ainda que mo parece. quo ~em tal ineon\-enionte 
se dá, que, pelo contrario, a prcsidencia. tiea collocada em 
melhor ~l'içiín •• ~o Url'\.'i.l é menor uo q tt~ os dolu '!I terços 
da totahdacl.e dn. usembt~Sa, ê mais íttcil a utn prelli
dcnta obter a. p· t!IQDÇa do terço dos mém bros d11. mdSma 
ru~aembléa. do q,ue 1\eue ndversarios obter a pretença de 
dlitus tarçoa da tutalicil\do dease1 membro11; logo, o u
gwnenw apnaõn~do pelo nobto rel~toz: da c:omtaiaa~ 

não é exacto. Se admitti_rmos, o que é posçivel, <ill8 
proporcionalmente se ret.irem da um e de •>ntro grapo 
Cllversos ·mcmbro.~ da assembléa; e!taTt:mos· na. mesma 

· po&içiio .antericr1 istc é, nem a. opini~o qoe quer tou~ten;. 
tar q_ue os deus teTços se dovem urar · eis. tut:ahdade 
dós tnCDlbros sed. mais íavoravel á. p~eAidencin, nem 
a outru. opmiiio, que Quer . sli5tentar que os dous •terços 
devem &<~r dos membroo p~tes é mais desfavora
vel. A. m~ma pr~ide.ncia. · · . · · · . · . . . . . 

. · · Re~umindo-me~ ~r. prüSidente, <llrei que, ee as oon• 
sidetaçües aptef.entadas pelo nobre. deputado í<mem 
~· levat:~os-hlii.o não f. interpretaçio do ~to addl-

que os'ineon\"enien:es j>Ol" elle aponta~os ottniio ':-xis~, 
ou podem. ·sér xemediados pela acçno das pre&tdenCUIS 
de -provir.cia. . 

T ... n.do est& ~nvi ·o, .nüo me é po~sivel votar 
p~r com.m1s~iío .. que sem UYl a nos evaria. ~ 
'lll1l& rdonna. c::oustitucioual que u meu ~pirito não 
aceita. Seetarlo das franquez.as provineiae&, initnigo 
.decidil!o ds exet~SsÍ\'1\ ~tralisaçAo administrativa, eu 
não po ~ aceiur um ae:o q<ce, longA .de lev:tr-uos a 
diminnit ~sa ccutral~ação. ~iri& para· maniebr cada. 
vez mais as !lrovincias, e ditllcultara t:atisíaçãoda•uuu 
neceeidades· mais inaeelinaveis. Tenho terminadCl.o 
. (Mtiáto btm.) · · 

A cilicussiio fica. adiada pela hora. 

· SEGUNDA P All.TE D~ ORDEM DO DIA, . 

· Centbúi. a discusaic do projeeto .de ~ta 4 falla 

Acb·so presente toao () miniltorio •. 
O Sk-. Sarah ... (nitnutro do itn~) ~-Sr. ·pre

aidct.o, entro no debato para. mponclcr ao DObro d~-
tado ~o ManW.io. · . 
· Tebho ainda neeeuidllde 'de cone: ' tnõuna para 
combater u · nppt"~beua~ · do• 1lluatte1 o%1\doru q'ne 
~~rio uehar·me di~gente elo digno 51'· ll2büatro da 
Jllt:tíça. .. . 

Nioguem qüc conheça o moeanilmo do ay~tema ~ 
titucional l'óde levar as auu · exlgenciu &o ponto de 
que~ qu os miniatro• H achem accordca .sm ~ u 
ilUC!IIt\)es, . · . . . 

· · Em qualquer orpninçiío ministerial o quo compre 
c~aminar é : · . · 

1. • Se .os miuistrós &prcciio do mesmo modo uma 
ah~çilo dlcla. 

• e& o e aceo o uan o ao1 
nha4a O·re.olv~-la. · .· . . · . 
As~guro ' eamua que tódos os milliatms ~m ·o 

muamo julio 'cerca da si.tua~tlo. · . 
Nlinhum cellea v~ om parto llgunia P._alp para. a 

ol'dctn publlca (mttitOI npt~ill4o.l). e pclr& todos a situaçiO 
~ nonnal~ o muita nonno\1, amdi. q_ue digna de s4rla 
con·idera~o. . ·· · . · · · 

. O mini~terio nito v(! e nao ~ que possa haver no pm 
um }'lart.ido, ou)ncsmo uma fneÇio do partido, quil tejtl 
B.l>5b ~ilta p:1ra inscrever na sua. biJlitêirt. ~ turbu• 
lon~iil o a agitaçúo. (Num~u.ro.r apoiado..; mui:O beftl.) · 

. Tem•so dito quo os perigos da ait~taçi!.o vêm do des· 
crc~to da. autoridade, coustautemente usaltad& ~ 
violencia da itnpretl!la. . _ . . 

E· certo quo il ineout.lnencia da palavra, o d~
mento da censura, as~im como a injurin. o a <'.alumnia, 
I · ' ao riu • ib de r· d.e · 

Nos pai~es livteat porém, ~ em o uoaso espocialmente~ · 
ezn to8os M tempos e Qln todas as épocas, a impnua 
poriodica comn1et.te excessos. 

Se actu&linente, e depois ~ue O! .partidos deixarão. de 
ostnt arregimentados, os nossos hornone publiaoa Mil;. 
t.~m n~ai~; as injuriaa · qne lhes aio lançadas· ~la im
prensa, e porque o aillquo ~ mais individw Jo quo 
collcctivo, 011 antes porqu~ muitM \'ata o atacado llio 
. é defendido, como eon viria que o fosse1 por aeus pt()prios 
amigóa o correligionariO-'. · . ·. . . · 
~ o• partido» atacados· nio dospr~ a defesa, se 

01 r=iso• d" autoridado Dio. • cl~ ~ta I. ca-
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· . · e i:ltereues desse . partido, e1la ilofFre e p6de aoffter · 
quebra de seu prestigio, ae a imprezW. a atacat. Tiolm-

.. tamente. Qaaado, . porém, 'llm& autoridAde quer rea- · 
liz:ar ·COm 'boafli . o programma que oft"erooemos ' Cem•. 
aitleraçiio da c:&DlU'&, Dão ha imprema que a.~ u
~t~!• ~rquo u~. ha impmi.ia que poaa illuà.ir a · 
oplDlao d18pcltS t!m favor . cl'> · go\'Ullo por actos ~. 

. · petidO., e que re.elom o seu in~ pdo ~· . . 
· . Pergunt.io aiuü os illnltrea deput.d.~-Qul é e1M1 

progra:nma t E' d~ t:az ou é ela força t . . · . 
A pergunta usi= · formulada e precisa facilita a 

tespcata. . 
· Direi qne a po:Utirs .W ~'bmete . é da pu, e a6me:te 

. ele pU, porqu~ a politiea éie força nio é mais eompa- · 
tivel eo:n. o. d~vol~to da .ilbatraçio cl~ paiz, e 
eom o eFp1nto ele ordel!l e o.e legalidade, que, felizment.e, · 
bu irs a . todoa 03 partidot e a todu u C!Wea. da 110-. . . , 

Uv Sa. Dzrç,o,U)O : - lêao é que é wrdade. 
01l'no s •. J>z,.uuDo : -- X.taznos ~ 

· O Sa. Muna~~· " l~h!o : - ·vejamos, te:lhora~ 
o que é eua pobtica 'lue ehamab de pu, e qae o ga
biDeto adepta como a melhor, como a umca u actua-
lidsde. . . .· . . 

Em. ret.çio 1 ~UU.tnçlo :u'b\b, aoe ~ ào . • • . . . .P . 

leoer. . . . . . . . 
Se o parlamento !Gr ateril, porque o go'ftma nio lha 

· . aubmeltea refo~ para estudar, ·a eulpi. flio .Mr& tó- . 
mcsnta . do 1DWat.erio, 181'' tambem dãqutlleit que n!o . 
tem «mfoacionaclo &iil que julg~o uteln uec:eaaa:riu. 

O Sà~ FtraT.lDO: - Não paau. reforma · aem apolo à.l) . 
. gowmo. · . · · o '' . . 

O mm.iatei~· tem: ~rim, o~rigação ele dizer o que é, · 
e P~ oncle va1, e are1o qu~ nmguem cluvid.ari. maia do 
caminh~ qu~ pfttende aegcur~ . · 

. Querem &m~a (115 nobrea depatadoe ·1aber OUtra CO'Illla 
e nos . pergtU:ltl\0 :-Com. quem eetaia ligacloa nesta ca.! 
mva; ~~ ant~n~ quem voa apoiaiat . · . 

O mm1s~o naw aabo responder . a eiJiA ~ta e 
16. o podtra. fazer d.epoia do 'Oto em favor ou eon~ a 
mposta f. falla do thltmo. · · · · · · 

·O miniaterio Dito d~bte laclosuaoamara~ o 16inento 

O ininiaterio é o que suas doutrlDii.s o fuem ser. · . · 
Croioque. e).laa ··clevem · in!pirsr.·a maior oonfiiim~ & · 

tOdos oa que dalejio sinceramente o deten'YOl'fimento 
~eo e regular de noasu instituições. 
. Os illmtieii ·oradores qae diacorr~ ultimamente 
mostrio receioa da qut' a maioria c:Cuae:rraàora e oa mi-

. Diatros v~nhio a3iv~r- . · . . .. . . ·. 
· . E' ~ma . questão à o :faturo. EmqttSmto os ministros · . 

. eombmarem nos aet.oa de exeeu~ do programm!L, ·ellea · 
. . marcllariõ juntos. Qaando algum divergiT de i8111 r.oUe- · 
. . gu ISD1 pontos ele importa'Acla pa1't' o pai%, e rua.lllla .. 
• eoDiciencia, aabld, e contilluari.õ Oi qt:e c:ono;.erv&l'eDl~ 

· . ee unidos e eolidarios. . . . · · . . . · · · 
Niioacho i:üuo denantagens que jâ. nos àevio,ecleade 

• . ~ra, fa:er meditar. · .. · . · 
• Q~to ! diYtrgencia ela. maioria que . M declara mi-

Dllterial, nada ae Cleve r~tar. · . 
. ' • . u, ])O Oll OI mt10& a .IIGD. 

Se as. suas Tia tu ~oeaem outras,. reciaaria meus ler
'tiçoa, que lliO julguei dfter D~ ao cidadão CÜStmcto 
. . . m'oe pedio "C :u>me de müihu c:noçu e em DO=e 

. · · · poi ritler i m11ilo 6tl!t.} . . . 

&er~ .. lo, e ~empre éóm a maior boa !6, desinteresse e 
à.edicação. (Nvmwo.r01 apói4dol. Jluito b•m~ muito btm.) 

O Sr. Sll'\'el~ da llotta 
a DO pptn tCt. 

O Sr. Ta(!uese& ..,..- Sr. prosidtnte, o· governo re• 
ptetcnt&tho ~ ·o go1etno. da opU.!iío: é portanto nns 
~s que e:~tprimem . a.opiniio ~:acl~nal qae os mi .. 
JUStros da toorôa de~ encontrar.o apo1o . de que procl
a&o pua a àir&cçio dos negooioa pnblicoa. · · 

Maa este apoio; senhores, niio pó~ã eer u:Worme 
eonatãnte, se fõr . pre&tado por opiniões · iudi'fidua.; 
discordes, cl&senCX~D.tra~aa ; é neceaaario que 111 opiDiiSes 
I! oonceotr.em, te orgwaem nos partidos. Os par+..idos . 

·~ esaeJlClMI . 10 •l'stetna reptesentatilO {4~); 
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elles dão lUliclacle evigorás opiniões; elevão,etJJ1o'bJeCe'iu 

. u tas liti · - in · 

niaterios ee organiAão &em aceo~o ::om -~ ~maru~ for:-. 
mnlioo seu pro~mma, &rr&nJIAO as mawnas; tnum-
pha a ~pÇiÓ, a outoencia. . · · 

Nãc>. creio, ·senhores, que eetl\ iléj& o àclaal. estado ao 
paiz. Em tempos d~ . transtçio, comt» aqaelie em que 
vivemos, os par..iilos ~lvem•se1 tzoamfrirc~ae. des- · 
appareoe:n, . ranucem; uo meio ciaa.variaç(Ses de fónna. 
deacobn!-&e s. id~a geral que os doDWla, e que atteata a 
identidade de cada um~ . · . . . . · · 

Dis se, aenhOtU~ quo. os puti®s hoje no 't\OUó pai: 
pertencem ' historia, que repreaentio l.p(r.l&l idw ao~ 
et:act.as 8em appüc&çi<o àOS debstes d~ momentO. Apezar 
de tudo <l,Ue ·se di~~'. -p~~deute, s. id~logi~ ~ · 
aempre .uma granas JDflU'Zli!lS no manao pobtíoo ; · na · . 
id&s ~· u theoriu teriiio todo o imperi., na apre
ciação elos factos, na aprecia.çio ela~ medid~ ~~e ee 

· tl:nhão àe dhcutir. e ue ll8 reacl•rem ao. prmo 1os e 
1 éU geraes. . pnncsp1os versos, 10 e 
chegar l mesma éonêlusão, i m~ solução do• pro-
blemas sociaes. . · · 
. Admira-mo, portanto, q~o haja. ·quem pro~~da quo 
e6monto por~uo o ant.ag()nis:no n01 parüao. D~ é hoje 
tiiO viM como outr'ora., porQ.uO otlo antagunumo ostA 
a• idéas gora.e'~ . nu id~ . o.bstrutas\ ni'io h aia. entro 
1261 clilsidenclu. :U;tamil. ele oniniiio. · No maio do acoorào 
iccrca do muitas~ UO'Ik"at llu. desc.t'cordo nu idéaa 

·r&oa. aerumna.çüo 11 ~O.' }lOaQC:a."t. em ra à· 
tCiltot, ellas Eo mani[o~tatiõ todai . ., \'0!01 qae aua ap

. plicaçlo se tanJO ti~>~Sa.na: C15 id~lll ~perecem O OI 
~do~l n'«)'ID com eUas. . · · .. · . · · 

. . . - . . 

que a obscsrvaei!o· mais superficial justiticari o q,üe aca
. lio de cllier. Todos OA ~do lado O?pcato .tu proto.ta . 
. _ . altamcte COlltr& a user~ daq_uellea quo~ que no ·· 

nouo pala ~o exilltem i. :i. panidot; o. appoti~ no-lo 
cU: oonstantemol!.te, nó- o tteotdn DJ&i! elo 'lue de.aejam-

. moa, mala do qn~ Ct\llviria . ao~~ inuro.~ pnbllen.. · 
· O nobre Joput.Ado pela p~vincla de MiZllls-Ger&H. · 

qus eDCG~ ~ta de)o.ate, e a quom t.rlbuto particul:tr 
1"01~, ~firmC>u no Mtl loogC\ diseur10 o que acabo 

. · de • • O nbb":'é clottntac:lo tr&~ou do ~F o 1011 pN· 
lento &OJ ant~eut". da. SUa VJ~à rub11c:a; rompendo 
um sileneio do vinte ann.,.. t!xhnmou o jon~ ~&Pãdo 

· dos 'nólaoa 'P'Tt:uo..,_; treuxe u~w:nn~n\& 11. d.\.:CUnt-o 
. 9.t1cstlSee e factotl quo! ti;m &ido tllDtAa owez• ji .di.l~u~ 

tido!!; o hob:e de:)Utndo cota.hmnou t.nclo qufl ~n, 
que CÜt~Ot'tiO l\5 i-Ôus àivcr~ario.'; a interptetaçilo d.) 
acto addi~!ionlll, a lfli dt' 9 de Dcza:nbro, u iu!>trueçôot 

m a :.S. ~ 0\~0r 1 a 1.1 '119'- . Clll::l&-r-. wU O '•I . 
obje~ ele ceu•ar11 «ir. pute do nobro cbputado I NiW o 
acot%1pu1ha~i nos to . tt\M'.mo. · . · 

Nlo desejo, Si: •. P~siilon~o, ~'Wit'&r ,lutu n~~ ca-
. man. : .niio euot quoru a&eonaelho a nnrnodoraçw.o, a 
intoierant:in : o p:trtido ron!otvacior, a qt:o follr() do 
porton~or, ps~oco-Qle lot" dado nui.ta. ~~a. ~~oa exotn• 
·toa oo mot~o:-açüo o tlo grll.vld.lao nu dl~CllS:~iX\l. 
Âpoiado:.) Nós l)uvimos com intoto~~o, Cóm o ailoneio 

. o ros~1to, o me~tno · iL acnmntÇII.I), o.,;or:.l. oto~ o ou_tro . 
lado ;.,.queremos a di.,cuas.üo, queremos. consultar o~ m
tcroaaes·-do paiz. quctemcs rcsol\'or aquillo que fôr mó· 
lhor. E• d:o outTO l!do quo parto:n com gran.lo desgosto 

porturbiío o. seteniciado • d~s nossos dobat~. (.~poiadot ·e 
· tall~ apoiados.) . . · · ·· 

Ux Sa. DEPUTADO::_ A oppoS:çio tom sido muitO 
calma. {Jpoilldoa e nao ap:lio.dor.) 

(Crw~~>-n o~ apartts.) 
O Sa. P11S!ll>lil'TB : .- Attençü~ ~ 

o Sa. TAQUU! -Eu não pN\'OCO, •ouhorea: llllO 
nio ee cotnpadocc com o mou carneter, oom 01 meua ha
bitoa. {Jpoicsdo..) Eu íaço o. crit.ica, moraliso. 

o s.~ Fr:ux bA CUICIIA: -E' um jnilo Uitelr.UUente 
. ~ .. .,., .. , . . . ' 

O . Sa. TAQVII : - SoU Sel ' . . . 

P'. em · que se achava·out·ora, que Uio maz~t6zD ~
u preteaçiSel, todaa u idü. . que 1111tatou outr'ora. 
Ne!lhu~ d05 partidos actualinente se oonsena nomeamo 
excla&ivialno de outras tSpocú. . . . . . . . 

· · •· ores, e n marc ·· coa1 elle 
.· ( apoiodM) ; u ciicumatauciu mndio,· e muà& oom .U.U 

o elltado dos negoclos. os intereuea do pai%. . .. · 
. Não ~~. portíüi.to, 9.1!0D~~ ao. pt.ttiao. r&. 

preaentad06 nesta eam.ara d.axe de acintu' aa mocllfioa-
. · ÇÜ8I' que lliea ··déftm ter imprimido a m~ ciu ciir-
C?mi~ciu, o progre.eao· da razio publica e a~-
neco.a. · . 
· Já vi!m os nobres deputados qae $11 Dlo ftnho ~
a ga.erra doa rartidos a todo o ·trante. Qllis deofri. a 
~a op\niio. ele que . OI partid01 pérm&neoem, aio 
.nvuea, como OOD'fem no aystema reprete:Jtativo. Pu
aadas u granaea cr1Ms, qumdo tod01 oa · partidoo entrM 

.. na .eenda . da legaliclade, qu~o todoe reocmheoom OI · · 
grandes pri.ne~pios que DOI devs gt:Jill" Da 'fid.a publica, 
a lata deve tõmar outro can.cter 1 outra fórmu, e te 
outros limitet. . .· · · · . · · 

Entio .echoteS o en 

. lU· um qu es que epoiirio o minis o c1à coDcDJii.- · 
ção cotn o .e;,. voto nes~ caman. ~ fui um cl~u.u .. c;.U• 
a ~iio qti~r com MM miniaterio, ~uer oom o DSizUa-. 

. tc:"lo que 10 Ol1&m~a ~· fudo, Jia aêtnt nta~ de duu 
. bn1»n&ntft \)f'O'f1Dtlaa elo llDporlo. . 
· · N~ deacligo nem rtpudlo o puea®. A OODcWa~. 
aonhore~. tra uma neceuld&de naw ciJ'CI'amatuci&$ 
em q~e noa aohaTamG~ neeaa ~ (~,,WW..)· A luta 
.doel*tldoa tinha.;ao tomado d.imaU&dmniDte.viollllta; 
paaba Gm peri~ m:litu . Tua a ordem püblioa. (~Jioid
itol.) O aDtagl)lll.tmO era ~erado e~; Soado da 
parte e prejudiO&à.oe 01 iaterea..S publleoe; domüs&•IO 
o ~prieho. o odio, o apirito ele partido. . · · · 

E11. u difticu\dadet, qu& mui tu ftS8I ae &J,liNHIDt&•lo 
na• altaa t:egillel do podor. ~ alnclr. auüorea nu loca- . 
lfdadea remotas. {Apo~.) O ~o em certa. cuoa . 
nio põ.lla ree Ddn- l)eloa aeu agenta aubaltemoa. . . . ,. 
aenthnO!lt.o& de. partido u con"nnD\euctu pubUcu. 
· · Nt~ltu clroumat.anaiu tod:)S otl. partidol en~Mo 
q,~e era n~o nm armlaticlo, que era Deoe.aario 
fuer alw. Todo. depoAdo •• arasu, •tacllrlb-• 
m~ do; Clin'hairoa; oonversátlo tobre os neP!os . 
publje<l"; u, pondo dé piU'te riV.lid.aclee, oomhi.nhio. 
\liecutirilo, t.ra~ d.aqiilllo que era maia con...Uente 
ao t'ai.z· · 

. • a. utrtuo ~- o p&1S c:o eu u .matons na-
tagéi!S Ç.eaaa politica. · · . . . . 

O Sa. TAéiti'U: ~Reoo:io·me, senh<m~~, ele ~ue n.aae 
tem eu e os meus auu d .. 
. mos mu1tua vu.es, nota•elme.nte na a.dopçito da reforma 
t>lottora.l, com o~ nobru d.eputacloa · que ~ ao 
lado liberal. alg1Ul• cloa quaes ain~ hoje tAth Miikto 
nesta CtlaiS'ta.· · . . . . · . 

· · Po mi.uist.erlo c'lesaa êp<)e& fUia parto o uobre m.inii-
. tro d11 fazenda. EuUi.o ningaein lhe ~dio ooutu, ntn
guem censurou a eu.a petição no galiinete, l freate à.:- · 
qual~& · achava \Un elos caracteres maia. diatinctoã, llm 
doe bomenll mm not.sm• elo pais, que llempre miliUra 
no partido Côn~ervador, -do que ara chefe. . . . 

.Devo portanto ad.miw-me ele que, clepoil de tantoe 
an"oa, depois de um facto tlb ilõtãnl, lioje se ~o 
~m disCUJtl4 01eentime.nto. do nolmt müüsuo <luediriat 
-- ~ . ...... _ _ , __ .'1 • • 11 . 
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A C30tt~ produzio os saua resUltados. SobrO ~11:!-. 
nt.os os. homens de todos os ladbs reeonbeccrllO 

q'!le ·. vi4 acco o. emos y1sto ora ~~ador~.s su
te.ntar prineipioe oatr•ora s1litéiltados pelo laclo liber~ 
oraliberaes.defenderem idéas quo forio sempre segnidu 

·'pelo lado eonsavador. . · 

tmc\.oa 't'C~te!lêntan os pe a. \):'CV\Ueu\ _o lnu •. revela 
a ui&tene~a de ainbt>S O!!o pa.rtidos Mu uma lign. de ele
mento& hotero~oos não compxthendo que posaa. íuer 
bem algtnn :i~ pai:.. 

, . 
·um.. ministcmo, para. no . out.to di& eomcçar de novo a 
luta. · · _ . . · ·_ · · 
. De à.iaeunn• elo cidaà.iios ~tinetos, ~ue ~piio ~ 
aiçio imparta.nt.e nos Ul'g<)eló!l do pau, •~lo .que :1 
lista pArhunentat teJn · por . tim aõm~te . de.truir um 
o'ba~o. vgundo 'i1ns, cu, llt'~~ndo outrOS, truer 

· u= moditida.cüo n~~o leg'i•laçio eevnomiea do .pa~ En-
. tretlültn aqnel\e• do quem olla se com}>OO conset'v~o · 

toàM uaut idé:ls politicus, e meamo ~clinini~tri!.Uvns. 
Neetel tormoa ~·o.Toco q~o umn li::11. e_phemor:~. nio · 

pôde otoreer o. _inftuoncln. u.~ne ns~ifn. . · . . 
· Nlio Hi q31 6 o obat:lculo que ella preU\nàe <kr· b . . . m u. . . 

5d a ~ t.em por 6m1 l'O'Cmiclos 011 ropresonta.ntts ele 
uiversu opinl\ia!l. o (.'C)tnbatc no ~erruo du que~t~· 
financ6iru ci economieu, acredito, Sr pl"t)aidanto, quu 

. »io coD,em qu\) ml)<ir~ uma aem~lb ante combina iio • u 
'{ ce1 u o vem lOf \!ICU 1 aa \!Om c: ma o 
~cn e~plrito de p11rtido; .· ~- quor.ti>o11 financeiras niio_ 
4cveúl · terVir para in•trumcn\o do victt'ria,. o do maio 
paraae.consegwr o podar: _a oxper!eneia ilovo-nos ter 

· c•elarooldo alguU1a cou11:1· a 011\0 rospetto. Rn. JotU nnnoa . 
Rgit!>u•te o ,p:~.i~ por cau~n. da qu~a.t.üo ~anearia; a \'io
lonCl& ela. tnblUUl derrõ:l~u o m1o1sterto om que sob1o• 
uhia, pc>r sua lllust.ruçüo o Wento~, o Sr. ministro da 
fazflnda. 

· · que ns ou a 1, 1iln ores ! A guns :mexes tlept'ia 
a qua5tãc):;e reproduzia, c n.s pnrr.lalidado1 que se hnviiio 
unido pàra eotnbater o ministcrio so aehavüo sopn-
das intoiramento. Mas, Sr.})l'C3idtlntu, l\ questü~ bnncuria 
~eee nilo pêde servir bo' · · . 

· · neulium -partido nem t>iLra a ligt1 do i)nrtidos; n questjio . 
hilllcaria · tnraünou com .n. cru:uarn em. ~no !oi agitndn, 
c:otn a lei ildoptad11 nn ultima s~!lsüo. . Cumpro o~ceutar 
ai ld, e applioar os principios quo clla contém. co:n a · 
s~tue;loria e pruàen~in proprias do go\•crno, e n esto r.JS· 
tJt>ito nüo pcàso doixàr de applnuclir o modo por que tem 
proeeàid.o o Sr. ministro ·da !ti1.onda; me parece quo o 
seu procedimento em rclnçüo a. cstu assumpto do mais 
ptop:-io parn dis~ipur terrores o para inspimr confiança 
a todos os.iutereascs legitimos. · · 

Pala . miahK ptrl.e ) couservaauo os prinoipi(IS do lado 
a que pcrttmço, julgo que ne.ahum homem politico por 
tlmbro de · ârmo:l\ so dtlVO co:..lemntu.· á. hnmnhm!l .. J .. 

rtanto , se nos ac~ legislativos·, que forio obra elo 
ne tenbo a hlnn c1e pe:ta~l' , · se cleseobmeni 

inconv6nientes , o &e d&l:llonstrilr .ir. n6ee$aidade de nio
UitieaÇües , entendo qúe devem ser ioaliz.adas , e que e 
ministerio. qUà~querque sa}io suas idóaapoliticas, Cl«m> 
igüidi:n«:nte aceita:"'las. . · . · · · · . 

os que ~ evantarem para argrur o meu J>i'Oeedi· 
mento, · ou o ciaqnelles quo pe.naio COliÜgó, .poâcromos 
responder-que não .d~ettamos da grande ·baxuleira elo 

_ interesse nacional, c poder<mcs. em :respost.& . ás &.CCUJB• 
·. çücs do. vt!tSatili:lade amparar· nos rom a autfJridad~ 'llo 
grande orador pbilosopho romlllio, o qual dUis que 'O 
qn!) havia vüto, o que .havia lido em ~cripto& Célo't>re5, o 
quo havia aprendido dos bomeil~J JD)jis sabioe e mais · 

. illaltref, niio era quê convinbaque m Óli!SmO$ homona 
sustcnt_II.S:em &etn(>re as mesmas opini<Sea,porém que sus--

. tenta~ as opitn~ ~ue erü_t. exigidas p--1~ estado doa . 
:n;..goc,os, pela cilsposz.~ . dos tempo:~ e pelO mteresee da 
pa~ publica. · · · · · 

.O nobre deputado pela provinéia deMüuu ·Geraes, que 
cneet.ol.l ésté debate. -cli.o.eorrentlo acerca dos pa.rtidoa, 
te!lrOduzio a. ace:-..i;a~o. tantatS vezes feita) de tuna oli
~rchia que pesa !'Obre o paU:. Por maior que Iosse uoi-: 
nba. s.t ii • . . ~ 

. p~.~de eneonu-ar a demoD.stn~ção ela. existoneia dessa oli
gurchÍL o uo~ro deputado t'arecen prova-la recordando . 
. que um . cüstinet6 · soudor pela provinci& do Rio de Ja
iléiro rocmsl.ra·t.o em uma ~poea 11 formar· 1UU gabinete 
a que clle era chamac!o; l'e('Qrc:lou por outra parte a 
~trana de outro nobre !>en&dor ~ pro"Vineia dD Rio da 
Janeiro para. o min~terio ·em divétü.s ~iõet; ·do 

· m~o que o nobre dc!'Jnt&do q_ui2. tirar provas da oligo.r ... 

Nos go"cmo3 livres, Sr. presidente; uma oligar: 
c:hia ru\o é ~ivel; é s6 u s~a de~eneraçi.o que ella 

. pód~ estll.beleeer":r.e: onde podi& pol.S enoooaa:t-ao-o 
fundamento e a io de. existe.ncl• de uma · · • 
e ro s e proeurou Oicobri·la. ·no orçamento; o 
porque · utn illu~tre eid11diio pot seus talento• CX'<:opa 
D\:.Í! de um luv:ar importa.ttte, 4S o chefe dos oliJtU<:h~ 
Eu crei-o, aenh<'~ro•. que !l-ind.sa. ·(\116 esse cldt.iio nito 
occupuse ontrc. -poaiç:>.o mlLis do que a de senador ~o 
imperlo, ., 'U.)bnt d~~utado porieriu. da. masmt. maneira 
denomina· lo chefe cl.oa objlnrebas. · . . · J.• o.piniões no ~Y~~tema. ele governo, eo'IDo aquello de
'l:aixo do qual vivemGSo enearn:í.o-&e crD MUI homens 
tHlperiotes, em eeus e'befea ; . sio utea ·os que ll" ~te
!cntào, os qne a. dirigem, e o. quo eiio Cbarnacioa ao 
podar, pela o~··m nntui'âl du cc.us&-'- Na. Ir.~latena, 

· d~poiA ele 1-~ox, l?itt, o depois elo Pitt, Fox. o mmieterio 
-rn"ll\. d:a milo11 co Rll!soll a Palroart~ton })V& aa ele 
Dorby, c dcst~ para o• primeiro!& ; aiio est.os oa tcii da 
oriniúo; u ellea pertence o podar. So d ne.to'aontido que 
o ~obr~ depu\au.., co-naideta a oxiltcn~ia. do ~ma. oligar-
c 

. o_ do· rnerlto, a Verdade ra; ao nao 4 a unic~ nobreza qtJe 
pudo c~i~tir nt111 palies li\-ros. . . . 

O nob~o uopnnuo, eonhoeonclo n impotaibilldaclo em 
quo ao achAva do domoustri'lr outro nó• ll oXistoncla do · 
uma.(IU~hl~ ~>em n~io, rocordou um& panagom em 
q tu) o grando hlltt.>riAdor . ingl& :Mncanley expô% 01 
ínconv®illntcs d011 governos que ao acllilo nu CO!ldi· 
çüo~ do_ d~ J~f$to lll âe Inglaterra. Já o nob:ro deputado 

do lu~rnr quo oceuv.a em uma das faoiildll.de& do Imperio, 
· prolligou o erro ·daquollós que entondcm que no.s go
\'llmos COn!ltitneionRO! po:tSS. j•maia prevalet.'er · um 
governo que lll'ío se s i~ na o iniiio do • • '-

:!s c mnras. nra · corr1g1r os · ineon\'anientes q:ze o 
nobro d€1putado cornmcz:norou, npontsmdo .. nos o éxem
plu do rcl.undo do Jorgo li~ do llig\atcrrn, basta o jogo 
livro dos podoros constitnctonnes. . 

N'os ~v~rnos coi1Sti:11cionaes., Sr. prosiaonto, ·o prin
cipo rema. isto é. J irigo, moder11, harmonisa; niio 

. ~overnn, t!lRS intlue no governo. 5o esta_ intluencia.vai 
Nl.Jm do que é ju~to • . além elO que COD\'OD:l, ll culpa e 
cos ministros ba.tttantti doceis e d&!l cnmaras compl11.• 

· <:ünttJtJ ·que Rpoiiio ·os ~ upprovüo aeu -procedi mau to. 
· Se, portzuuo, o governo 11iio ao mantem de nocordo com 

a~ t'OStJ'fl.~ do Rytttoma repr~entati\'01 ·o defeito d das 
cntniU'Il'l. M'a!l poronte um parlu.tncnto dogr11liado, e qto 
~, ::,.. ,. __ .,.:_~---.:, .... -!-!~ . _, ._ z · " · t ' o tft ' 
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nos d~pavel é. o chefe do Estado qne governa. de 
· nccordo com a. sua. conscienc:ia c com a opinião publica. 

Mas se o · • ·- · ·-
.IIobre deputado: entendo que .o defeito nüo 6 da m:t-. 

n~Jl<?r que a~.camarss ~.., elCltas: aqnella3 que tiim 
na. sua 1d~ typos de perfetçiio,.que entendem tudo _quo 

· . dev~Rjtettarnestemundo,cen.r.uriioquantoe:d~te,etm• 
• • s qne o governo l .. mtUS seJa co oca o . 

etn Clt'etlmstanClas de merecer. a sus. approvnçiio · As ea
~~,cntrenO~~uüosãoeleitasdccertodeum modomai., 
Vl~1~o do que o siió em Ingla.tcrra ; n. liberdade da 

. trjba~~ C da imprensa. Corrig'<l!D OS. In~Â?S cff'titos ,que 
poderiKO.dar-ile em con~cqucnclll. dns vie1os . ela ele1ção 
ao P~Tlamento; c, quaesquer que sejão .os vícios. que se 
})OssllO ex~robrar ts ca.maras em sua ongem, t:&tas, uma 
vez Tewudas, tendem n elevar-!'e & . altura de !lua 
grande miuão; PJ'-1'8. istll o que ó preciso á que b:1ja c 
prevaleça o espirh" publico. sem o que o parlamento se 
corrompe, e tica sempre ablllxo · d~s !'cus de.,.cres; ó i. 
falta de espiritt> publioo que. cu attri'huo os m"les G"Ce 
o Dobre deputado lanç-a c:n conta ao l'j'!tcma. eleitoral; 
eau fàlta, Sr. presidente, é milito propda das épóCM 
da confusã<? dos pllrtidos, dA t~ua. di!lt:Oluçã~; ó legitima 
c:o~uenol!. dos tra~alho~ de 1111a reorgam!oaçi'io. 

Já. vê · rtanto o honr&U · ·· • 
·~ parte a· sua iU~trad.a opiniiio, nilo ~!O adopta·la 
no todo; ma.<~, como ellc em outra. oec~~iiio,.cntcndo qt~e 
o que <'lli'Dpte ó quo o parl11 mento I.' C clc~c pcltt ío11,"8. dás 
8llaS opiniões •. e ni~t.o creio . estn o rllmcdio. pu-s. todos 
os . mB;Lcs qno . nesta ordem de. id~as lie ros'i~o dC!CCbiit 
ou a•a1gna.lar. · · · 
. _ ~-~: pre!-identc:; tocando nP.sto essumrto, nio po11..1:0 es-
qu.&var-~a do dtxor ~a. .. pu!oli.Vft!' Accrea cl!i qu!!!>tiiO 
uca · · · • • 

e miniaterlal pelo~>·acto~ dO poder modernàor. 
O ~onrado Sr. mini"tro da jtutiça .bontcm deu uma 

tes~s~a a ~ta q~eati•o que ms parC<"e aati!>ÍI\Ctorill.l5e 
o mm1atorio R.Mlgns todos os actos do cr mode-

. . o ·po er ~x.ecutivo; se torna a s1 a re~DOn.'la-
'bibdademoraldestes lll.lto!l; ~e port.nuto ·d:i.-lbei execuçii.o 
~m eoahecimento de perfci~ .liberd11de1 a. qu88tilo t-u~
~~J~~ da l'CL'pomablhd~de legnl n.-w tem im-

O Sa. Ju."t &:.ir•e,o:...;. se ~;o ha a l'eflpOilsabili:O. 
~ado legal, o ministro ~··obrigado a wignarp(>r forçe.. 
Esta é '!UO é a. quoatiio. 

. O Sâ. TAQns: -:-O que 4S preciso õ quo algncm l'OS• 
ponda pennte o J'IUZ o lJOriUlto aA camaras IM!loll ac:tos 
do ~er modora<lor. St os n:Ünátros siio "'llOili!av\!Is 
jundicamtmte, é wna qncatiio quo ni'io bano ~r.id:lde do 
lU ~~a neate momento, e que opportunamente 11erU. 
2'e~<'lnd& pclo poder competellte parn j\llgar os minis-
tros da eorôa. · · · · · 

Em minha o inlüo, Sr. preaidonte, oilt:t qn~stüo ao ro-
eolve .. • • · • · • • · · • 

81. 

O SI\. Josí.: Bo:HrAeto: -E quando nüo fôr r.ouvo
cada.a novn douuntl%es dcpois, como é expresso e de- · 
tet'lll.lnado, ha ou ~iio algo.ma :rcspoD~<!lbllidtLde, o quem 
~ o responsavel T · · 

O Sa •. T AÇl;ES: - ~ordôo-IUc; a' attribuições do 
~der mod~rador; que uilo ti!m na. constituição condiçi'lo 
~gum~ nuo P?.tem dar lngl!l', :l l'e.!lponlóltbilidade por 
tnfra.cçu.o. da lct~ A rt11ponsaoUulado por abuso do poder 
t~mbom nil;) se p6do dar ncstn ca. ... o, porque ae o poder 
:nu?~ nqnollo do qtto piirlioipiiô oe ministros pela oonsti-

. twçuu oomo ~aombros do poder oxccutivo
1 

astea minis-

tros ni.io p-:>dcm j&mais rcspouclcr pelo abu.c;o ou· mão 
WIO ~as attriboiçôcs de outto poder, do podet .modeNdor. 

. Mas, Sr. prec.i:ler•.e, oquiUito no~ a.ctos do podet' ~od.o
·rauor, como se]i'Lo, ciio a. a:mnt~·tta, mas o perdao, . a 
escolha do ministro • c de sena.dores, aos quaes devem 

ro-;idk certa.,; condi - · ~ lep:aus, entendo qu., os minis- · 
tros que erca · o ~8C!I netos (I es no ~xc_:u~ ~'!o 
responsn.vcis, como todo o cxo.:utor, . ~c Vlo'!M. r.s l~lS 
(apoiados); porque, ~cnhorcs, d:!l~n l!!Ulto lx,m em um . 
aparco o hoD'l'a io deputado:) por S. Paulo :-0 poaer mo
dersdor é .delibe'rnçaio, os seu~ actras niio ·podem ser tra· 
· d112:idc>s · em fac~. sem que ~ojão . aceito" ·~lo poàor 
executivo.- .A dist.incç1io dos ·<lous poderes é bem cli'U'8. . · 
.na.sllD.~iio e na.pü'blicc.çio da' leis •. No!!. nuttogrnpbos 
elas icis o chefe· do E.!tad.o com a sua uc.lltl\lltura di
lhe,; a ne.:essaria !!aucçüo, c ;x>r cs:ta fôrma o im.~>etante 

· couscLLte, mas O!l mtnilltrOUlÜO juntiiQ il. sus. asfolgn&tll· · 
ra ne!lte a.cto. E' dcpoi.<~ que os l!ctol!. J.o parlamento 

· recebem por n.quella fónna 11. "anr~o ~xu;tda. pc!a. eons-
. tituiçito. que são ~romui.::~.~?s pelo poder O!'C~U\lVO, so- . 

gundo o formulnno cs:nbclcci ~o Da. constituiçiio, com a. 
&.".c:ignsturn dos ministros l'el'pon~v~i!l. . 

Portanto. éu digo: os n.cto' do lloJer model'Sldor 'i\o de 
" • - ~ di - . lc ~ ao>s mlai~-

tros nüo c<~ be rei'poü!abllidnde alguma por eUes, ou tC:m 
condiçQes leg<~es, c os ~inistros que- o.~ exceu!.ilo ~o l"el!- . 
pcon!'-n.vcoi:. perante O! tnbunaes du pau: pela fnlta dessas · 
eondiÇijcs (dJiótado.a.) ·• .. . • 

'tenbo-:ne. $r. prestdeilte. ~t~:ndido dem&Uta.da,mcnte 
talvu na di!rol!n!'sào do qulliltüe!l gerntl§ (nllo apo•ndo•), 
e na expokiçi\'>.do.t idé:~ q_nc póde M~! muitas en•e~diio 
qu.; aiio inteirllroente sbstractà..'. e t~m ·'!?nuca apphca• 

c cOrtar qu~tües diut-so- são idéas a ;.tractu •.. 

tr•A Voz : - Nõa o onvimos sempre com muito pra-
w.-. (.tp~;iclllOS'.) . 

~a. A11UES: --. agom 1zer guma coma . 
kcrca de out1'0 ~1\umpto quo nos toc:n. mlús de~· 

.· Quoro fallllr dit di~~o!uçiio do mi::üsterio paàs&J.o, e da 
· · W:gúni~n.Çllo do.miniSt~o ae:üal. . . . • 

. A ciiuuluçiu do nunuteno p!LS'ado, Sr .. prt:ndento, 
·era Unl f ~teto . provi!' tO e 0!1pera·1o por todos; quaesquer 
·que f~~em cs mo:iv~s qo.o para i~l'>l? ic~uissan, ua co.~
cleueta Jo t.odos cstl\v·a quo o uunl!lterto transacto n».o . 
govdrnn.ria o paU. .du.rr.utc a. &ellsiio dá. camara ac'ual. 

osà.. ~~~LLo: - Apoit.clo. 
· O SI\. T40t'EII ~-Se cs.a · diuolação ·~ antoclpotfal

gur:tl uillS pelo~ motivos que com toda 11. aineeridãde nos 
e."<~Z. hontem o hont"ndo. éicputado pela ~tOvincia do Rio 
de Ju.t)oiro, e~·ministro do impcrio, do ha. nesso facto 
nada de Ol(traorditlario. 

O hont'lldl) deputado npôz i. camlli'a com Wda a leal· . . ., . 
:oo pod.~! qual ó o in.weue hoj>!, d.a q~e~ti&o qu'l . ~tt tem 
agiblQO li.eerca da rettrncla do muwterio pusa~o ~ Sa os 
Ulu!lt"'s membro!' que· eo:nl'un!1ilo aqueUe ~bmete ni1o 
ae aehavi\o accordes ent'l'e 111; se não podião ter, pela •na 
deFunillO, a forçs llec6~3. ('llirll ditigii" Oit dcAtinos dO · 
paiz; ~~~_ellos t?tondi~o, o': ao ~enos~lguna de!IQ, q~ · 
nüo podiuo dommllX' as1tuaçu.o, nao nos 1m porta, Sr prea1- . 
dente, sAber hoje ~o. mioisterio q~c »e. rt~tirou. ti»ha ou 

pn.~ado -, qn.e só JX!<le interoasar aos eavolh.eiros que 
oompuuhüo esse gab~oete. P1U'& a e&lll3t"a cre1o eu '\tle 
nenhuma importancia tem o~~a di~cut~s1io. 

Qnu.nto ao minist~rio actun.!, eu acredito qui! a sua. or:
. giuli"'açii.o moro~ o. s.po!o, a approvaÇio ~o p~rll!'mento. 

A' f~nte do mnusteno ae acha. um e1ilaaa.o iUustre .. 
conhociio .pelo seú amor no pah: · 8 -pela tirmeza ~o suas 
opiniüos. (.lpoiado.r.) Acompanhüo-o outros adadiioll 
i~ualniente distiuct~, quer IM~l'ls suas luzC!I, qncr pela 
sua probidade o oxporie~cia doa ucgoc:ios pubijeps. ... · 

Objoctou .. se, Sr. prondonte, <tno dnua âos c1üaduos 
· quo eompoorn o · u.ctual ministar1o niio fJU:em p4rte du 
camutus. Nno creio quo aojn uc11. ohjo~çito cat" pro-
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u não etclo, .Sr. ptU\dontG, ·pot' maior <JUG sejs 11 . 
import&ttci&do diatricto clcit.ow ela es1pit«l dO Imperio, 
qae oUo tenha poder bautantd . para. \:Ontfdmnar ao O$tr&• 
~o aq'a.~ ue nio pGdo obtc~ •cus Yotos. (AP<'icsdol.) · 
. ·· a . go~oa .oons etonaes o no re e· 

· pnt.do . t&mbem não cncon~ -apoio da lU& opiniio; 
pano t:uer~lho um exemplo rrlsanto •. ou rocorduoi ao · 
honr&clo deputado o de Sir RObert PooL •••. · . ·. · 

' . . ' 

. 0 SL O'l'ft.oci: -lb elo llle citar ~' ~ · 
.eum.FlOI- . . . . . . . 
· O Sa. TÃQVP : --Robert Peel no tniniatetio . eom o 
duque de . 'Wdlmgton, tendo pro~sto • emanclp~-

. doa catholieo•; julgou de aua Joãlclãde demit.ür-sc do 
-lag_ar de rep~te pe1t: uni~id&Uo de 0~~, 
caunentemODte · protestante. Ni.o o !ez, diz o ten illu
tre 'hioppbo, sem alJtuma e.persnça .oere~ do nma 
nova el~çiQ, mu aueeumbio 't apeza:r dúio, cüs, Robeit 
Peel. continuou no minieterio de quo fui• parte, 41 ua- . 
cutou ainda refotm,u muito impottanta. . · . 

O Sa. Ofto1t1 :-Póàe eitar aigumu uco~ cleata 

O Sa.. 'l".t.Qtrat:..:...Mu u uo~ quo H oO'erocem 
em circmnatanaiu tu1 têm ~lia nlor; -llOte o nob~ 
deputado que o exemplô' nada mcoa que cü. Inglater-
rA, paiz ')}uatco no ayttem& repre.entativo, ~ de um ele · 
aeus maiorea bC)ment· .de ea~, ~ue nuoca H deixou · 
_U'tPtar \)ela ambi~o peuoat,:peto d~}o io l!Od.et• 

O Sa• o1,.oMn-VI. & pedra a quem tOe&. 
o Sa. TAoou :-Tem~aet\xptOb:ado, Sr. pro~~iaoDte, 

a tlguna JDembroa _desta cua, ótl ifile• a alguJU dos 
))u~a. miniaterioe,aeugeração doe porigoa da llitna~ 
~ lu~. oceaai~ . eDl qne N 'l'etil'&VIo ao poder. Nilo 
partilho estes temem ; mu1 devo diz~-lo com toda a 
franquea, hoje pcx1~oa ~r muiio diversamentlt do 
que peusavlo então es~e& illustres canlheiiOa. MuitoJ 
_ruetllà do ~:wad~ dépoia da agitaçio, anttl a_ qual 01 

governo tinha o dever de fuer al~ma cousa ma1a do 
que tinha feito até então piU'a o ll\'t'e exercicto daaua. 
autoridade • . · · · · · · · 

. N~ q~ero estéuder:-n~e só'b~ este ~11umpto; niio 
dt70JO azwnar. · uma .~são tnconventent6, sem pro-- . 
'Wlto para o fO.ll; buta sabennoa que a oX'dem publica · 
llenhnm pengo. corre &ctualmonte. · 

0 Sa~ -P!.U!C.U\l:À.:...:_·Ne~ ent.üo~n\Ulet.<:otte11, é 
· te. ccm,ue, o .. golerno tinb&. força bastante para fuer 
t?lllllpb!lr a.le1.: aleiti àa boa Uldi:llo do povo, o governo 
-ti~Ula teoun0a pto\lrlor. pua ~~nw mpeit.~a-ae. 

. O Sa. Ot'I"O~>~:- Tinh:l a populnÇií~ do Rio de J n• 
·n~ro, qu~ qu:1~a crdc::n, ;ttc nrio qo.er~a dllSOrd~m. . · 

O Sa. l'.\~uEs: -Senhores, a co:nm!sa:ic) de respt,sta 
ao di.sclll'so dA c.:rô" · cóllSipl~& muito clarnm!"lte :a. suz 

· opini;ío, e~l?rimin::o a saa .:on<i:>.nçn no est.:lao actual do 
s!g:ttaDÇil, -o n.. prof~m-ia .:-.-.nvicÇ)!O d~5 que u . provas de 
bom t~eDSO e ailh~:~:io que 3s insti~\:W5 nncionaes ~ ·· 
d:J.do uo:õ!os coos:d:!.·l:io~ · ni!o siio )~ms.is d~mentiW. 
En co tendo, Sr.' presidente, quo o nos &O povo>, pelAs •nas 
qa.alid:ldcs di.•tinctt!JI, ú o m!lis . pro~rio p:tta desv~ecor 

.. qu11 . ':~- temOTeS c1e r~t~baçüo .':-~.~em publi~ . - . -

. . 
eittumstanci& po.~\1riA iotpi."'U _recei.., pela .ordem pu- ·· 
~~a ;. mar. ~\l.ál ~ o pki: do m~~ em· qu8 . em ta~ 
e~r::umatJU1C1as . o éhoquo da." . Oplllli'Ses, a lut.M. prcrena. . 
dos ·cada.· • . · 

:ro .nõa m~n\Os ~cri11. <i\1 rca!iur-se; . mu nici 4 . a 
eJf~cla. ptof':ia. ~Po mamcut.o, qu\\.l,)~ tlpallU 
eonduidUt oa trP."cWhoi o\cito:aca, que põclerÃ M'da
~to Ul)Úr· o po.a a. perigo• de grande perturbação. 
(.CJeOilldOI.) · . . . . . 

Ccn»uTOn·ae por.elh. oe<:a!!i4o o govetilo por lllll in-
. tervcoçüo nu el~içõta ~ ha. Muito• · qt:e . entendem qtl'l . · . 
_aq'l:li 10 Jl'tCI.dem_ todo• 011 vi~o~ elo J~OS:SO l) .. ~a go
"'rnamentl\1. Stnhoree, ou n~ partilho a op~ Cioa · . 
qtle usim peruio; niio sdol)to & opb:üii.o sustctaàa por . 
alguns d.oa meus nobna amigoa: mu D1o ontctdo que · 
01:1 occaaiiO do _eleiçlo, quando ee tra~ de nep~ q'llo 
tio de perto toeilo ao govetuc:, em que~~~ ~ tão intC) .. 
rc .. ado, cun que 6 parte, .éUl negocio às que dependo a 
aüt\ IOrtó, o (tó\"rtlo ie .do.a eonaervar cua:.o ~ eatatQs. 
do · ~)U6Zlclo, qno uM lho teja li.~t.o ftllu »;tm ·dirlgir-le 
a 1eu1 an1l • expondo-lhe u Cll'ownatancuu preaelltea. . .... . . . . . 

chogar r. palavra, uesai. ~io, d.aquelle qutt M acha . 
A. fronto dos · negocio• pubUooa; tnaa, eaDhares, o q11e 
eu oon~emno ' o· abuao do poJer; condemnarel o. go-

. . "VVn\o que lutenelo DA elelçio . pi'ometteudo, oorrom. 
~do, ameaçando• !~êDdo du f~dad-:, qualhe aio 
i!ele~a• & bem do Ulte:eaH publico uao em NU pro
prio interuae ou elo NUlo &nUgoa; mü.iiiO condenm..m 
\lJ bom•~• mcimgi.do. do governo que neua poliçio 
tontrolüartm a l*lJu do mesmo . mo.fo que poaaavii.G 
él'etee. Nlo pouo crer que a mudiUlça da aituaçio, d11 
um .aaaen&o na oamara para um aasento nos eonaelha. 

. da oor6a, deva an1~uUar no homem. au.ta idéaa, ieU pen-
eemento na quadra &leitora}. · · 

E dopoi•. St. preaideztte, diga-ae com toda_di'G• 
queu. • ao o ays~a .represen.tat.ivo depende do um& 
abatençiio ~ absolut• da parto do go\'erno, oOmo. pre· 
tendem 01 nobres depatad08, ecn matetüL elmtoral o 

a rescn vo unposatv . • ~ C1'6io que go-
ver.no ~um ob~r:ve essa. abstenção. t~ completa. como 
qaor<im _oii tlOb~s depot:ldos a q11001 me refiro. · . 

Qoanto .ao m'inisterio pa.saado, acredito que elle ae 
conservou donuUe a. quadra eleitoral no terreno· que lhe 
era. prescripto · pclo seu dever. PC\!ISO produir a e ate r:u-
peito provas que nilo aemo ce~ente tecosadas..... . 

O Sa. 'BAac&Ll.oa :-Lf. no Rio-Grande Dão !oi asaim. 

· O Sa. T.t.~tlss:-Nà cõrte oa nobres deputadoe recu .. 
nhecem que· o governo niío íntarveio·na. eleiçiío. 

O Su. Ono:n:-Na ultima hora. · 
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o s •. P~AGtJ!:- Sempre. 
. O Sa •. OTrorct:- NlL ultimlL ·horl~ umcamente du-

.· rimt.e o procesao eleitoral. ' ' 
O Sa. T.AQua: --.:Na grande prorincia por ondHoi 

el.ütl.>. o nobre deputado que acaba de .interromper-me 
tambem creio que o. sovemo não. teve na eleiçio inter .. 
WIDÇio inclebita.... . . . . · 

O Sa. 0rTol'lr: -Ha maita c0ua a àiset'; até houve 
~ele juiZes de direito, em q~ . a boa fá do nobre 
.%-ministro da justiça foi illaqueada. . . 

0 Sii.. P~Gu!:~Não apoiado. . . . 

' .l • 
frente da administração um cidadão a quem o hOZI.I'&do 
deputado por Minu Dio p6dé faiãr a censura de ter sido 
commiaeario eleitoral. · · · · 

deDci& da p:oviDcia elo ?rbn.nhio trouxe a eata eamara 
N~tantea cl~ diveraoa m&tizea das opiniúes alli 
ezdteataa. Quanto i do Rio-Grande doSnl, a qae.se · 

· relerio o. honrado depútado que fica nio. 1~ de nü:n~ 
a ma admini•traçlo oetava confiada a um od.aclão que 
nio ~ IUSpBito . aos h011radot membros que usentão-M 
~~eüdo• · 

O Sa. .. B.uu:zi.U)I: - Pócle ser que em outro tempc 
o Dto foue : hoje o é mUito. · . . · · 

(B'ó Oüb'W élpcirtf•.) . 

O Sa. TAQtra: - Estas factOs destroem a aecusa
... ção feiU.ao go..:rno de intetvençãà indébita nã ultima 

e:&ÇMO. . . . . . . 

ô Sa. ·Bau:ro:-Em Sergipe o·go~o Dito. teve 
~idato. ' . . 

te fallnnclo do • • terio 
3Ctual, nio poseo cleiur de fallar do aeu programma. 

O mioisterio ~do lado collllet'\'Sdor: entendo por
tanto que t) ministerio é ~dor~ e se ~a fiel 
S. origem ~de plococle. .. . · · . · 

O Sa. Mnusn.o 110 Iunao:-Aa doutrina& elo mi
.. Diaterio ·aio orthodoxas. 
. O SL TAQUE$ : - Nio 9.uero com isto,. Sl'. pl'e6iàen
te, exigir do miniaterio a mtolerancia e a guerra contra 
aqaell8S quo tODhio o~;sa o_Ppottu ou diversu. Nu 
circumaiaueiu .. aotua.es do p&JZ, . entendo que devemos 
ii.Oeitat o CôDcàrso de tocloa panL aquillo que f6r eou..; 
duomta S. '{iroaperiuade do pa1Z ; faça~ o bem, ~er.ha 
ello de ondõ vier,~ a minha clima. · 
~ oneulto S. eamara que em mea. espirlto as neees

aidadss da ordem prevaleciml aobre as da libordade. Em 
't1Dl paiz regido livmnente, a liberdade nio p6da comr 

. oa serias • • a · ue muitas 'fuel está . ta· a 
o em pu ' ca. •. (-'.Po~.) · . 

Dei%o d.e clisconu aobre este &18UD1pto, que tem sido 
o objeCto dos eaerlpto&: e discursos dos :mais notaveis 
publiciatu~ e digo que o mülisterio actual, :esumindo .· 
o aeu programln& na execução da conatituiçio e du 
leia e na ecomonia dos dinheiroa publicoa, tem aprosen• 
~do motivos· auffieientes para mer~ a. DO!ia appro· 
~.çlo. . . . . . . . 
· ~ em 2n•u espirit.o; como clliia ba. poúeo, u neoea
aidadfD da .~ prevalecem aobre .~da liberdade, 
entenio todavia que alguma oowa . ae dev\1 fszer nüo 
aó a favor do um· como a fa'VOr de outro principio. A 
otdem, aenhores, preoiss. dos cuidados. doa altos j)oderea · 

. dó Estado; a Ubéidad.~ t\. tambem digna dell~M; é mesmo 
por meio da liberdade que s. ordem publica. se manterá 
de um modo mais COmJ?leto e pet'!DIUl«!llte. 

A ueouç.iio da oonatitaiçüo e clns leis parece-me pro-
ria ara satisfazor a todos os ·doa n todas aa 

wgeneiu; porque á aombrà da conatituiçiio vigotaralS . 
todas u ·libordài:les do cidadiW, e u ·leia, quer civis, 
quer ~rimiDaes, eatabelecem. ~m complexo de, garantias . 
propnaa a assegurar o GXercloto yleno dessas liberdades, 
o, ~mo ~Se '11111 ~~orlptor di1tincto, a justiça é a pri-
mtura alliada da hberdade. · 

Incluindo em IICU pro~a a execuçiíll fiel da cons
tituiçio e das leis, o mmisterlo niio repelle toda e qual
quer reforma, mas certamente niW qnerer! que ae realize 
morma alguma enja neeosaidade nito eateja bem 
dei:nODitl'ladL . . · · . 

TOMO lU 

A experiencla, Sr. pNaidentê, tem eonwuciclo do .· 
· perigo que ha em se fazerem oertaa reformas que eutre- . 
· tanto a priDcipio ae antolhavão como as 'maia uteis e 
neeessarias. Nio aceita pOrém o miniaterió ~ nfcmnaa 
~118 não sejão l])uito meditadaa. que não teDh,ã(..c) cunho . 
8vid8Dte da neeeasidad.e e utilidade. 

· A execução das leis; Sr. presidente, depende essen
cialmente dos clous ramo& em q_ue se divide o poder esé
cativo, a saber-o pôder jttdical e o pOder alminiatra
tivo.-A boa ezecu~ daa leia depen(le da boa organi-
aação derlea dous ~- . ·. 

Quanto' o~ção do poder jt:.cllclal, creio que I1Bo. 
ha muito ue fazer. A or surl.saçio aetual á, · maia 
o a. ménos, cóm a di · ··· · ~ · · elemento o Jllr1, a :mes
ma que ·se· .esta'beleceu uoa tem~ que segmrio-ae ao 
descobrimento do Bruü; havendo apen:aa a mudança. 
dosnomea. · . 
de jnstiça; às a continuá rio como d'an~ aos 
ouvidorea aueced~ os jui:es de cüxeito, os juizes de 
f6ra, os . juize5 · cnunicipaes; aós joizes onlinarios oa 
supplentea e substitutos deaaes jui:es; .aos jllius da 
'Vintena. os juizea . de pa&. Entendo, Sr. presideBte, . qae 
esta o~ tiÀtillw bt~tanto á.S exigenciu ela 
admúiiatraçio da jwticL 

Qaa.ut.o .. attribuiç&s ao, c1iver&O! orgiios dD poder 
judicial, pa.toCO·.que ~uenas refo~as proverii5 com-
pletamente '' necCialdàdes do servtço. . · 

\tguma al~ nas atttibui~ do supremo tri~ . 
bunnl ele jlllStiÇ& julgo ser prec:Ua afim de dar 'ju..; 
ris den • a reciPa fixidw e uniformidade. · .. 

· nmto aoa jui&es m:micipaes, niío ~ · ae81t&r a 
opinião dos que querem a 111a cxtin()ÇSo. J~os in- . 

. diapenaaftis em nóasa or~isaçio judieiaria, ·quer 
como aubstitutos doa juizos de direito. quer como p~ - . . : 

os· juizes mnoicip.,. ~ autorid~o amplA. d~ deci,ài:' 
todu u ques:&IS uwa.llDportan~.do d.inito: ~\il 
(opoiodo.r), que s6 d~enio ser deeJdidu pelos J'QlZes 
estabelecido. ~a couatituiçio elo Impcrio, pOr aquellea 
que ~ gaz:antiD. da.vitalicio~e. reunem ma!or 1;0auna de 
n-pencnC1a e pratica da admuu:atraçio d.a .l.us~ça. • . .... 

Para uma reforma neste sentid:> eu dAtei com a ma10r 
:latisfaçio o méu voto. 

·O Su. D.AtcT.U: .-·E .<:reio que tam"bom a grande 
2%1Aioria da c:&:xlarà. . 

O Sa. T.t..QVD: ...... Quanto, Sr. presidente, i. org..ui
e~çio cl? l)Od~ adminis~vo, creio. que ó uma lleOel• 
llldade JD(IacliDavel.•·· · 

O Sa. Fll'IL .. ...no :-..E o miniatorio publico esti bem· 
organis&do entre !I.ÓS ' 

S T.L u: - C<mcordo com a o iniio domou 
nobre amigo, o honrado depu1.• o~ o aran ão. u 
não. toquei ni. organisa.çio do. minuterio ';11lblico ~ 
quo foi assumpto elo seu bello .discurso. O :ministerlo 
publioo no 1\ruil ni&o tem um c:c;ntro ; estA ~do 
por àgont.es que nll.o têm ent.-e 11 Denhuma h~çlo. 
(ApoiadM.) l)aqui p~e uma elas ~das. difScul
dadea da aclminiatr~ da ~ua\iça eru:niDBl. O. orimi
no~, em transpondo u rsuas de um termo, jwga:.se 
F.em ll :neuOt' mqaiet&Çió da jüStiça, po-rque O proiDO• 
tor da c:ó~ vizinha nio tem relações com oa em
pregado~ de igual natureza du outras corAilreas. 

(Sa um apart..) . 
E' uma necessidade & creaÇão de uma autcdclacleau

perio~ que tenhA ~bre os agentes do m\Dilteri.o publico 
uma Ulapeoçio aotivao · . · 

A organiaação ela ·policia. judiciaria. ara ama daa 
maiorea. ilecesaidadas l)lD. uoaso paiz, é entretsuto tem 
si o o jeoto a oonatan censuras a o a 
tituida pela.l•i de 3 de Dezemhr? de l ~- • • 

Sr~ preaidonte, sob o velho regunen a J11Btiçaee a.ohava 
oonftmdiur. com a adJniniatraç.io, aelsa.va·!e llU mes
mas mitos. Nu sociedades ~ueo adiantadas existe oua 
confuaiio:ahi nito ba nom & cüviaiW das industrias nem 
a devialio doa podet83; ~ profias&s, eomo.os poderes 
pubiioos, reanem-ae nos lllesmoa individ.uoa. 
. Sob o velho l'egimé.D os juite~ 'Dresid.ião ao t~enado da 
eamara, c:omo então ae dh:i&; faziii.o ahi eorreiQio ~· 
examinado os seus Uvros, as auu ccntas ; faziiio a 

5 
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policia, e intervinhão na arrecadação das contribni\)Ões 
como superintendentes da decima, etc • . 

Desta sorte a administração e a justiça se aehavão 
eompletam~nte confundidas. . . . 

Sob o regimen das novas leis do Impeno, a partiCular
mente depois do codigo do processo, a just'ça separou· 
se um pouco da administração. As camaras tiverã~ sn_a 
organisação distincta e independente da do poder JUdi·· 
cial; os juizes de direito porén. farão constituidos che
fes da policia das suas comarcas. 

A lei de 3 de Dezembro, Sr. presidente, deu um passo 
adiante, discriminanào a policia da justiça. ?r~anisou 
nma. policia á parte, separada, porém constitumdo os 
chefes de policia por províncias, tirados da magi•tra
tura e permittindo que os jnizes municipaes fossem 
nom~ados antoridades policiaes: a lei de 3 de Dezembro 
confundia as funcções que devia àistinguir. E' preciso 
separar do poder .iudicial o poder adminis trativo, dar
lhe seu desenvolvimento á parte para que a acção do 
centro governamental se possa estender a t?do~ os luga
res aos pontos mais remotos do nosso terntorw. 

Mas, senhores, actnalmente o que vemos? ... ~ 
A administração tem uma cabeça monstruosa nas re

partições centraes, e faltão-Jhe os membros indispensa
veis á sna acção. . _ . . 

O governo não tem mews d~ acçao; a gera~ch!a adm1 .. 
nistrativa se quebra nos presidentes de provwma; estes 
incumbem 110s juizes de direito a"istir a eleiçõea, para 
manter-se a tranquillidade publica; incumhem-lhes in
formações sobre tudo, e a.té os encarregão à e inspeccio·· 
nar as escolas, e de examinar as obras publicas, fazer 
orçamentos, etc. 

Em minha provincia, Sr. presidente, segundo uma 
ordem de um antigo presidente que alli servio, nenhuma 
despeza com obras public~s .feitas !ó~a da capital é 
satisfeita sem attestado do JUIZ de d1reJto ; em toda a 
parte temos a confusão, qne queremos evitar, da just~ç!l 
com a administração. Entend.o, senhores, que. é p:emso 
pôr termo a isto, que é preciSO separar da Justiça a 
administração , ordenando ou desenvolvendo o poder 
administrativo. 

Poderemos assim, Sr. presidente, satisfazer um pouco, 
sem prejuizo da unidade governamental e da centra
!isação po!Hica, ás exigencias que se levantão a bem 
àa descentralisação administrativa. Quando o governo 
tiver agentes seus em toda a parte, o governo poderá 
mais facilmente deixar algumas de suas attribuições 
que hoje pe•ão grandemente sob re o centro aos seus de. 
le,:;n.dos das provincias : nas circumstnncias actnae_c; en·· 
tentlo que al<turna cousaé preciso fazer; o governo central 
se acha sob~emaneira sobrecarregado de trabalhos, de 
trabalhos de pouca importancia, mas trabalhos cuja so
lução o governo central não póde dor com conveniente 
conhecimento de causa; o governo por esta maneua uão 
sómente perde grande porção de tempo no exame de ne·· 
gocios que pod.ião ser tratados n_as pro~inciaf;, c? mo sen_te 
sua liberdade granJemente d1mmmda pela mstancaa 
dos pretendentes e de seus patronos n.a ~ôrtc. 

Deixando alguma causa ás provmcias , o governo 
ver .. se-ha livre dessas impertinencias , ganhará tempo 
para o estn~o das. questões m~is impor~antes, ganhara 
independenma e liberdade, evitará mmtos desgostos e 
contrarieàades , ao mesmo tempo qae satisfará !\OS vo
tos, desejos e necessidades de muitos qne são obrigados 
a vir á côrte pedir a nomeação de empregos de pequena 
importancia, como sejào officiaes _de justiça, P?rteiros, 
continuo~, etc. Nem, ~:enhores, é 1sto uma nov1dade na 
nossa aàministração , porque é bem sabido que hoje 
empregados de alguma importancia não àependem da 
nomeação do governo central : os promotores 1mblicos 
são nomeados pelo~ presidentes, assim como os officiaes 
da guarda nacional até capitães ; porque pois não po·· 
darão applicar· se os mesmos principias ao provimento 
de outros empregos menos importautes do que estes ? 

A administração desenvolvendo-se, estendendo-se por 
toda a parte, ganhará força pelo apoio que encontrará 
em todos os pontos do territorio, e se exercerá melhor 
e com mais vantagem para o governo central e para 
todos ; hoje o defeito de nossa administração está em 
que é forte e imponente no centro, mas fraco nas ex .. 
tremidadeA. O governo consegue muito, quando quer, 
nos lugares mais remotos, no sertão das provincias; 

mas o governo não o consegue com aquella forç~ e dig
nidade qne era propria ~ do seu caracter : o governo es-· 
maga um poderoso criminoso, mas muitas vezes, para 
consegui-lo, levanta outro, e nestas continuas lutas o 
governo uiio pó~e deixar de perder sua força. e estra
gar·se, apresentar-se perante o paiz sem aquelle vigor 
que deve ter. 

Não falla::ei, senhores, do exercito e da armada, a 
qne se refere a falia do throno como tendo necessidade 
de algumas medidas de snmma importancia; maa direi 
alguma coma ácerca da economia, que constitue urna. 
parte importante do programma do gabinete. 

Com razão, Sr. presidente, o governo se preoccupa da 
necessidade de economias; em nenhuma outra.occasião 
esta obrigação lhe em imposta com mais força . 

O relatorio do Sr. ministro da fazenda revela o es
tado das finanças do Imperio. Houve épocas de grande 
prosperidade: em 1851 a 1853 a prosperidade do pRiz 
chegou á sna maior altura; fizemos a guerra do Rio da 
Prata, dospendêmos largamente, e entretanto o anno 
de 1852 a 1853 deixou um s•ldo avultado nos cofres 
publicas; o progresso das rendas foi tal que o minis
terio que deixou o poder em Maio de J857 legou ao 
seu successor um saldo de 12,000:000~: hoje a situa
ção é bem diflerente, houve deficit no anno de 1859 
a 1860 não menor de 600:000fl: o de 186{) a 1861 
deixará um defieit que. segundo os ea!culos rnais ra
zoaveis, não será inferior a 3 500fl ; e o de 1 86 ~ a 
1 86~ , se não houver grande augmento nas rendas 
publicas, deixarA, segundo os calculas do Sr. ministro 
àa fazenda, tomando-se em consideração os depositas, 
um deficit de 600:0008. Assim os tres exercicio8 dei
xaráõ no thesnuro um deficit de 4:8008. 

Além disto, Sr. presidente, temos uma àivida fluc
tuante de 12,000:000S; temos de despender pelo menos 
1,300:0008 na satisfação de despezas para ql!e existem 
credites votados pelo poder legislativo, e no pagamento 
de exercícios findos, differenças de cambias e outras 
despezas. Aqui estão, poia, 1,300:000S accrescidos aos 
12,000:000S que já constituem a nossa divida fluc
tuante; temos de entregar ao banco do Brazi12,000:0008 
na fórma da lei, e em cima de tudo isto no fim do anno 
de 1862 se vence o empreotimo estrangeiro de 1843, que 
orça actualmente em .e 471,000. Considerando sóme'nte 
os empenhos a que o governo está obrigado nestes deus 
annos, não sei por que meios o governo os poderá satis
fazer. Em prestlmos no estrangeiro não me parecem 
faceis de realizar vantajosamente ; a emissão de apolicea 
é operaçiio que me parece snjeita a graves inconvenientes. 

E quando no anno de 1864 quizessemos descansar, 
tendo sati•feito estes empenhos, não o poderiamos fazer, 
porque nesse anno se vence tun grande emprestimO 
estrangeiro no talor de .e 2,600,000-, ou 23,000:000H. 
Ora, é evidente qne este emprestimo não poderá ser pago 
com as renda$ ordina.rias; será pois necessario contrahir 
outro para psga··lo Mas, senhores, os empenhos autuaes 
já süo bastantes para exigir uma reserva economica. 

Sr. presidente, a execução das leis e a severa econo
mia dos dinheiros publicas parecerá um programma nm 
pouco negativo, e que ao governo cumpre fazer mais 
alguma causa para desenvolver os recursos do pai~ e 
promover a sua prosperidade. O governo o reconhece, e 
na falia do throno manifesta a attenção que prQsta 4 
necessidade da acquisição de braços uteis e a todos os 
meios conducentes ao augmento da nossa riqueza, que 
depende do crescimento e desenvolvimento da industri~~o 
do paiz. Eu presto nesta parte a maior adbesão ao pen-
samento do governo. . 

O governo não deve limitar os seus cuidados á segu
rança publica; a manutenção da ordem pn1lica é sem 
duvida a principal tarefa de todos os governos; roas os 
governos não se extasião ante a ordem publica eomo 
apaixonados da belleza da ordem moral A ordem pu
blica é a primeira àas condições da prosperidad,e nacio
n ai, e é essa prosperidade que deve ser o a! vo de todos 
aquelles que tilcn parte na direcção dos negocies publicas. 

A hora, Sr. presidente, está muito adiantada; eu de
sejava dizer alguma causa ácerca da reforma dos nJssos 
tribunaes, em que toquei de passagem, bem como a 
respeito da reforma hypothecaria, que tem sido tão 
aprego11da ; mas eutendo que não devo abusar por 
mais tempo da attenç~o da cam:~ra. Mas antes de 
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. êomegumte na riquta o palZ. p~•a 01. . 

· · · Concl'co, Sr. pmidente, porlsnto, meu dhcúrso fn
!endo votos ~ estabilidade das no~u instituições, e 
pi.n. que perdure a ·patria que cllas íund,rio, e tenho a 
maia. completa confiança de que o. JtOvtrno coMnltará 
oom prudencir. as ne..--essid!ldes do psi: e as satis!ari, 
como 1e dnó e&pelT'r do patrlotiamo e illustraçio dM 

· memb~ que o compocm~ (Jluàto bem, nwito bnn.) · · . 

(O orador é co-o~prirMnta~ r-or muit06 $r6. de~·) · 
. .A cliaauião Sea amada peli: hon.. . . . 

. Dada · a ordem do qia, levanta-se a ~ ás qtmtro 
horas u \Ude. · · · . .. · . 

Se.slo em 3 de . ;.Jollio. 

~1Uo·-~ditntt.- Ot'àcms cio din. ~ EÚiçao da 
muo. .;....Jlup061D cl fallo do ~hrofU). Ducunt» doz 
Srr~ Le11a • P4r\1ncgu4. · 

. PIUMEUU PARTE D • .\ OP.DE~ DO DIA. 

ELEIÇÃO 1':, . :>~tSA• 
Procede-53 á elei~o d·,. ~éea, e u.hem eleito~. oi Sts.: 

Pmidtr.tl. ( c9 ce<!ul:l.;;.) . 

\-ueonae ela C:unllrl.gibe, 613 '"o~s • 

r'i~t.:.pmidtnft. (~2 eetiulü.) 

· 2-. stmta~io~· · (69 Cedulu.) 

! Franci.!leo Januarlo d:1 Gama Cerc;,ue~, 60. voto;. 
I 

1 ~ ~~~ttGrio •. (67 ceà.nlás.) . . . j .. Lui% A:ilton\o .Viei:a. da. Sil\"!1, ~. vot~. 

· .A•s ome · horu e trei1 qunrtos da :nnnhã,lcita :~. cha.:. j &· ateftt.irio. lé7 cedulas.) . 
blada, 6 a:hando-se p~tes O! Sts. visconde de Cama- . . .P-~ ..... Q··e· c.;_ , ....... s, 55 ~o tos •. 
ragibe, Pereirv. Pinto,.Gaua Cerqueita, Viein da. Sllva, .I. eiUV al-.. 

Càlazms. Salathiel, FurtAdo, TeL"teira Junior, Ribeiro . . . . . . . Suppltntt~. . . . . . . . 
ela Lu, Mãrtit:n Fnncisco, Lui% Ca.rloJ, C!l.t'llei.ro de 
ltfendon~. Mellc R~. Ferreira .da Veif;a. LeRnclro . · AJ!U>nio Ep11minoncid.S àe ·Mello e Felli Xamr da . 

. ~c1r&, Dantas, · Paul.ino .de Souza, Rod.rl~. Sll'!n• · Cunha.. . . · · 
Pereif'll. da Silva, Ba.nd8lr8. de Me\lo. Bretas, F 1guC1ra 
de · Mello. Gomos de Souza. Vllella Tavares; C"rrão, 
Mcnocl Fernandes. F. Oc\avia.uo, Cyrillo, Costa Pinto, ..... . . . . 

· Barreto barioclel'daoan$tnape,Pedreira,·'bario claBelb- · 
· V'uta, José Bonifaclo. Mello Franeo •. de · Lamare, C. 

OttoDi, Fernandes Vieira, Ara'l!jo Lil:la: Leitão àa Cu
nha, Cànha. Fi~eired~, Serra Carneiro, Carvalho Reis, 
Ju:nuo da S1.lveu-s, Rapoao da C~tmara, ÁnSte\o do Ama· 
nl, Lame~,Fialho, Henriques, buito de Porto· Alegre, 
Co~a de Oliveira~ Repo B&rrOS, Pinto de Campos, Car- . 
loa da Luz, Paes de Mendonça, Diogo Velho, J. de 
.Alencar, Bello e Viriato, abre-se a sessiio. . 

Compr.recom depoia de a~ta a. se;s:to os Sn. Lessa, 
Cutollo-Brnnco, Couto, Sergio de Maeedo, Paula Fou~ 
~~eca,FeU~ ela. Cunll~, Barcllllos: l'arana~á., Z.~eari~s, · 
Pedro !donb, J kg,;i&nbe, J unq_uetra, Gasparmo, 'fibeno, 
conde de Baependy, Mello Rt-go, . Carneiro da Gunhs, · 
Taqüe~, Barbosa. da Cl1il.ba, PereirA Fra.nco. · Snldanba. 
Marinho, Ottoni, Souza Mendes, bariio de Mauà. Brm-
dito, Macario, Amaro Beze""', F'erna»tles da Cunha, 

~ ·- . . ' . ' 

. , t , 1 V:t 

Nune!, Epaminondu, Silveira da. Mo:t.\, Pinto Lima, 
Siqueira Mendes, Sáj'Üo. Lobato, Flcury, Eapinola e 
l'avaros Bastos. · · . . · . . 

·Falta com patucipaçio o Sr. J. Màà.ureirn. 
Lê-ao o approva-se a actrt da antecedente. · 
O Sa• 1· S&cUTA:auo c& contl\ do seguinte 

UPED1El'ITK • . 

Vm otticio do nünistro do imporlo1 l!llvianào ~· ncbôs 

. . . 

SEGID4"'DA PARTE DA ORDE!-fDO DIA. 

au:srosr.&. J.. r.uu. t>O TDCl.'\O. 

· Cont.Ui~ · a à.iscusslo do ptojeeto de reapoats ' falia 
do. throno~ . · . · ·. . · . . · 

Aehil(l-se prc~tes os Srs. mini!-tros co imperio, da 
fa:eDda e do.s »egocioa estr&Dgei!'o!. · · · 

O S~~ Lessa (siyno.u dt atttnçao}: -E' oom pro~ . 
flUlds commo..;ií.o e acanhunento, Sr. pr8'id~ntA, que 
tomo. s palo.vra neste debate. A gt'IUldua do assnmptc, 
q litl se prendo aos nU!.is altos inu~re~es nacion11es; a 
mingua ile meus recurso5 intelleetunea (n~o apoiadtn); 
o recinto augusto, o illustr:tdo audiv tio ond~ di•iso, 
grandes notabilidade~ do meu pai%, 11ão causas sobejas 
pára explicar o mc:~u embaraço. . 

Se nüo íôr:l, Sr. p~ideut~. a eomcienda dl\ devt'r; 
se .uiío fôra o :nu eu te dllse ·o de c ~ • 

· qu~ em num · cj)Osidriio os 2:1cu; eoncidadãos~ os 
quacs. com grande e~forço o dciicnçilo snperiOl' ao moa 
morccuncnto eollocariio·mo nesta tribtma, o que ora 
lhrs ngradoço do alto dclla; · de certo quo nio tomaria a. 
pall!-~ra nea~a ocensiüo. ~~nto.-mil porém, acim~-mu 
ma1' que tudo uma conalderação: é a hcue\'olenc:!l do 
V. t~. c ~" dcstn augu~ta camara. · 

Poderia, Sr. prcsidruto, comoçn.e ~r . bi!ltoriar o pas- · 
sndo politioo do nosso p!liz para demonstrar que l26s. 
quo·somos tiio injusta e duramente ·estlgmatisados como 
os inimigQS da nntoridadA, como os agitadores dn po
pulnçüo~ como os anarchiatu por systcma, solltos e:tac-
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tamente. ~uenes · ~e nos temOJt a.Presentado sempre para que pud~~~ tãO . brilha~te e. oralen~entc comba~ · 
ante o pau como oa·pugnadores miU.t sinceros do sys- l ·wr as tll'!irus car.-adü ~I! !êUS ad'"ersario~, que ent.ão 
t~a mo~co-eonstituclonal representativo, como i · qu.'\'!l $e acha'\"iio em unanimidade ne!tta casa. . ·. 
II.!DJgos dedi~os de . tOdu as nossas instituições üvrea, . . E· um dos mais . bell·)~ trin:nphos. da llberdad.e em 

.~o os miUS. denodados c:&II)pe\)es das liberdades pu- ··. nosso pai%: elle ·!e acha eon~i~a.cio no! a::~naes do nos- ·· blic:u. P\Jdena demotl$trar, compU}sando a noasa liis- . I !O rar..atnento, e D:%111 àas pa~!'-5 mais ~rilhas.:.tes de 
~~a, que n6s sempre temos ai.fo promotores sh1coros nosaa hhtorl:l parla:t:en~ar. A nu~~a prQ\"Ulc:ia, a~ 
wuseladrend.aa nacionaea, verdadeitCS amigol da ec;,noi!üa, . 1 • · de ~magàdà, ê.~ se a;chu quasi :1~ ~!.!a~b cie ~iuo, ~~ 
z ores 1ieis dos dinheiros _publlcos. . · . i . amm mesmo. atn;~t-; ce tOdas a.S' dt::~caldade!. mandor 

Paci quo pónSàl~ Sr. pi'e!rdente, revolver esse 'passaao 1 a e,u e$Sa alS":D~ ê.e !e.u.S im~rtantes filho~; quer 4!m 
em que_ tambcm tcmoa, inf'climltnte, do acllar erros · 1 · defe~a à.llS iu!~ituiçüo! lh-res do pait, ~uer am clefeq 
oomm em uc tcmoa de lamen nio ucu dcs- • desse infeliz par.icio, · ou~ !üra ent:>o ~as mais dura· 

· . ........ ~~ n.o puaadb, Sr. ·~aate, braÇO a braço; . · Entio nio poufO'à. !a.eri5cios, e ainda agorA utoa. 
e·-- movuucto. auceed~rio-M ·Do. pm uns aos . (')m· denodo ineri\"el, nem iaindll ten.lo um proc:omul · 
outroa;. tra~-ae o combate eniN a autoriclada prepo- que ouu.rn . maudar e~ c!iploma, de elei~, que 

· ~~te, ~pp~va. mnitu ~ provocadora; e aliber- ouúra. mandar expellir d.o templo t idadãoa diatiDct.osp . 
QUle.. Eata ~},em· a1gumaa 'Wt~Zee. ~u~38 apaixo- fazer d~ar com mão lll"Clada os dtpe!itarioa da la\ 
·nada,. tres"mrOu mecmo, e. pOrtanto excedou·ae. o eleitora.\! N~ nssim, repito, ·deixou a miDha pzoW1-· 
1m peno p&s80U. en~o por nma metamorphoae completa~ cia de dar . oecntiüo o. estu catllara de ouvir, como ha · 
u pro'finciu acb!zi.o.Se,. por asaim dizer, &oba p~ pouco or.nio, a '~ ~.:quente elo DOTO. P,'\rlamentar 
de ~mio_ de ferro, eu gan.nti~ do ·e:icladio quási qu• assoma em n0110 horisonte politieo. ~~~a nobre 
daap~. Maa logo ahôerdacle reanimou-se e uma ~utea ~ arvore froudo~a dos p_atti~ãs de DOI!& 
oa. nutra VOS·le\"ãiltou-ae poderOsll . no pai: para dar-lhe md~d.eneta, que appatece eói:DO herdeuo nlo s6 das 

. alento e para mostrar que u idéas libenes nio estaviio 'rinudes . e sil'bedorill de !el1S ::wós como de seu pat:io-
·ll:l<?l'tu; que u op~õea políticas dos ,'eJic:idos tinhiio llo 1 · tismo e o~.bneguçiio.... · · · · . . · . ·. 
~ prof~du raizes, o que por isso a opi.ni.iio publica O Sa. HE..,'li.JQCU cli um apnri~. . 

. tiD;iiO . Podaa abandona· lu, mesmo . qUDdo a lilierdade 
· vease «~mJnetticó ~oosaos, se lto;amse ~o. · O s~~~ L~u : - Nio pretendo, Sr. pteliJent.e, entrar 

No tem do maiQr oatracismc, essas 'VOZU. . 8 p·-· na hiatoria . dugraçada das eleições ele minha proYincls 
-~--c:t:·~J..~~Uiia.,:-üi,rra~~afiíii;;i~aiie~,---=ti~~viiioz~esii. f.ef-ijse-~n"~s--+--n:a-amWi'i«la~ ··· ' - · 

~<?4luer.:ates ~oaJ:,;:~ meamoalgunadolsdooppotto), · tantO impropria, quando a6 . t.U quest*, os gra~ as-
~ • que -.eto ! desde logo 01 deemandoa que 0 aumptoS que ao derivio do TOto d~ graça., dewm occ:u-
!:':!~etU!ra, .• levar algumaconso~ •!' coração . . · ~ a noaaa attençio. · 
--...d _-...do. "ftn~doa. Refiio-:ne a esae.J cliatinctoe ciu l'oeo apenas .de rusagem nessa queatlo, mu . em 
~ que hoje se .achao no seio da :repreecmtação na~ ~iiio opporlnna aceito o combate com o ne>bre de-

Clon-ctre oa anciMoe da patria. · · ·. putado que foi pre.,ident6 daqnella provinc:i" e que cn 
O beroico Pernambuco, que 18 acha eempre na frente aparte me dssafia para esse terreno; ·desejo que fique 

. qu~do 11e trata ~e defender aa instituições livres do _bem conhecido pelo pai:r se o Dobre deputa.io proeuroa. 
Plm e de salvar a liberdade quanl!o paree. que TIÜ pe- ~u · do nà proviilcia de S. Pllulo coarcta.r a euunciaçio · 
~' ~etaa oocaàiio nio r;a esqueceu dos seua deveres, lim do \'otQ •••• · · · · · 
~~ deixd. ou sem apeio aquelles ~e ae aehaviio .. Di. eata- O Sa.. lil!~eaJQt'E!: -:Havemos d.~ "cr wo nes!a ocea. ... 
uaQ& efendendo a cauaa 'rellacla .ou attanuando sens •• (R ' ~ l · ) ~· . Uma :waz, a de um dos maia distmc~ Bru.i- 81~. • ua .. M 'hal ~a tr\41. . . . 

leuos, que por V. Ex. a.eve 881' ~nelhor conhecida do O Sa.. Pusill~'TP!:- Attençio! 
. C!U& P'l! .mim~ M levantou neS:SaoccUiio e liDÇOU bal• 0 ~a. t~:-~ssa VOZ el,oquantetque acab~ de pro-
~O 'Vlvüiea.nte naa feridas aincla gotejantes dos ven- nuncUll'- ae. tao ~rilhantemente nest& tn"buua, ~ê . 
C1 oa, com as alavru t:.e a hi.storia "á. tem "strado tnuu r, Sr. :tstdente, todos os embara~ que se lhe 
·lh q 8 J . • r .. o Aq ta · o• contemportUioos, e mo- antepnzeruo para que · o pu esse · · • 

or aquilatll'i a poeterida a: alludo a essa bella inspi- enunciar •uas idéu, dar oopia de seu vasto b:lento, do 
ta~t aealêraagodeeloquencia-movimentos geDeroaoe. seu ~lado patriotismo. · · · 

t aua .. tarde d.~ novo .annuvil.rüo-se os noasos hori- P6clo . temer o jui:z:o dos eontemporaneaa um partido 
. aon es, n~voa infortmuos . ~&rio sobre o ~ ! O que tem em seu apoio toclaa estas gratas recordo~ do 
.astro da ll~e deixou de i.tradiar ma luz brilhmte l "'"" d ., ..... ...:. • • l '-l-t • ul Mporimaa. elo extremo norte · do T--:.pen· •0._.cn: ...... - 11Á homem r-sa o. r .... que po1s u: revo ver a &Wt ona, comp • 

.uu o .... o·" ..... v , sa-la em ·suas paginas'! .. · . 
um grande vulto. · .Niio vemos, Sr. pre!idente, além disto um à.istincto 

• S6 ° genio da libardade podia inspirar e12a Çancto. }'arlamentar, chefe sem rival do partido conaervadót, 'flt . 
~ua~~ do no~ p&iz, a6 o genio da llberciaaa po- àeclarar perante o pai%, do · alto da tribtma, que elle ~á. 
dia ID.Uli3trar-lbe: conhecimento• tão varlndoa, dar-lbo nió ora mais o antigo <.:onservador. que taiio havia mJUS 

· or~u, tanta Ciiei'gia no t>OJlllamcnto nem comervaclores nem liberaea! Niio obsonamos que 
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. . . . . 
:reDo •mwm10 ·n. opimão publica~ Se iato I1Mo 4S ftl"Clde, 
ut>lieai, eeohors. C')DlO tantos s tão cliatieetos eozuer- · 
ftllores· boj• lhé preatão ieu apoio decidido e fnmoo; 

· ~Ucai ·come. te · f~ou ·esse famoso partido . que se 
leVanta DO pau~ a liga- (elevo dmomin&-la . eomo 
M ~ CODheoe)t a liga CODati~cmal, 'ue u1o ~ 
COilaíaer.r ··tenaO como o terdAdeiro partído CODit.ita.-
~L . . . . 

O .... ..;do liberal _.;bo.. h •· ....;&~~.1! ..... ..~_ ..,;;.;;,.~ ... • -. r-- 'L~' ra OJ• ~.,....., r-'!"" -
clrcumatanc:iaa mudAri<.~ porque ~de ·parte. de sua 
doutrlnu; de liua idá.a U!m sido aceitá o atá execu-
. taclu · pelo. pcticlo conaorrador, ccae partido, embora 

. . .. ' . - . . . 
triumpho perante a opinião p11blica t Faoo allüio a 
eue importante prcm1Ulci.UI:leto, muito wemDo, muito 

-~e poeiti~, ê!o f~ da· maiorci'rilisaçlo do DOZIO 
~; niGro-me ú elei d.acü~..e. · 
. . MO. 't'lates como o povo em p con· . 
correu ú umas para àar ganho dé causa a e~~&e pamdot 
.E• Mm aigoi.S~ ama mlllli!estaçio destas, quando so 
cU. em reiapo I. eidade maia populosa, maia civiliaada 
do p.i&, ' cidade . maia rica, onde portanto •• dev:e . 
lüpPôr que a _o_piniio publica eaU maia bem formada. · 
onde esta se p6de ODlC1Cl&r com maia franqueza, onde M 
p6cle crer ·que emtem em tcii& & pbmitnde ba diffiWl . 

. que a constituição confere ao clcládiot Sei de pouca. 
~blde esee pronunciamento que &e 'rio em qwi. 
-todia as ... ~-wine~u do Impm:io, na.s pndea .eapltaea 
onde a opmi~ publica podia tambem ll\·remante mani~ 
fostar-eet · .· · · · · · 

Portanto, ilenhores, 15 1ne3te&tavel que o partido li
beral, embora modi6eaào co100 disse, porque aa cir
c:umatanciu aio outru, tem ganho grande teneno no . 

· pait'; U6ra ele dlivida que elle realmente tem em eet1 
ioa n m • ' - · · · 
• 'te ~e quo !e apresenta Desta :casa uma. maioria 

· que parece oonaeuadora, .S -nrdade. quo pódo d~-ao 
qua ~e .acha nesta c:~~aa representado ~·maioria elo paiz 
o parudo coa.eetT&Clor; znaa Dio aal)e V. Ex. qu., caa
ua actuiri.o.fortementa para quo •e. détse eue resulta~ 
do'· A ~tenenç!o a~areoeu·nu . elei~ do tim mcx!o · 
~111to d.àecto: nio cl1go por ~o de todos os Sn. nu-. 
llll~ elo gabin9te _t.rauaacio. Em to.doa oa actoa da mi
nha 'llda goato ele ~inato, do rospo1tm a verdade: Niio . 
digo ca~e t:odoicwaeanobros miniatror. fesaem comüventes . 
De~~&& mtervençio; a.tou mesmo que i&lg'ima· proclll'iriiO 
resistir por todoil os meioa ao seu alcance para que essa. 
~~ençio u~ Ap~; tnaa que hoa~e ~terve.r.çiio 
directa, e m'IUto díreet&; de mt~m.broa mwto UDportan
tea dease . gabinete na eleição .:Utima, nilo póde havelr · 
qneatiio. . · 

E• íacto que infelizm.ente j~ citA no dominio da. hi!l-
toria, elle e • • • • 
~uer demonatração em contrario Dão ~e· ser séria, os 
~gmnentos que se empregarem para isso, por maia fal
laz~ queeejão, nio peidem levar a convi~ ao espirito 
de~em. · · 
. .A. interven~o do governo appsuecoa sobre. as provin~ · · 
claa; nio d.i~ sóbre to4u porque, ~r ex.emplo . na 
B~a1 . a el.uçio correu livremente; nao 116 lá to é 1UDa 
~e geralmente sabida , como porque oa propri?• 
:lllustree deputados dossà provlneia n~o accusiio a próaJ· 
aidencia dõ ter inter'lindo de modo algum na en:'llllcin .. . 
çiio do voco livro• . . · · · 

boDraclD memb1o desta eaaa, por um d~ membros maia . 
~tinctocl da maioria, o que nio p6dd ser ~~to. ·. · · _ · 

· E' pois o tempo, são Ga factos, aio u mais li't'ftS 
. manifes~ dt~at& cua que no. mo.trari~ ae real- · . 
mente é o partido ()Qnsenaclot~ hojede=minado pari• . 
taoo, o que 80 acha em maioria. nesta cua, ou so pelo . · 

· contrario a maior.a diridc.se em doua grupos, UJD.que · 
quer ó puritaniano no tentido em quo se tomou ha 

· polieó esta pala n-a, ·e bem uaim outro que realm~mto 
tende pera u id6u da qliadn., aquellas quo eu en-

. tenc!o qu~. de'fOm doinmar, porque Dio desejo · quo ao 
. 'realizem 1dúa ougeradu, .. não quero o triumpho · de .. . . .. . - . . 

caro ~ programma, o qU6 uoe vem c!Uu! · . · · 
Vem nos fazer tent.ir a necoasidade da obaenanci& da . 

oonstituiçã.o, a neeeuiclade ela fiel C!Xecuçio clu.)eis. . . 
O propriominiaterlo, embora • declare con~M~l'Y&C1or, . 

Din nos clls quo nio aàmitte tefcmnu que a experien
cla e a reflexão ttK>Strem aor ~; pelo C'ODtra.rio,; 
elle nos clls que aceita esaaa tflformu, que a& estudari, 
c applicar& t.Odõe õã meioe à .e11 alcanoe pua q:ue ~ü 
pUlem, uma 'fez que se. coa..eDça de sua neoel8lclade. 

O illustrado mini&i:.aio. poriDtermecli.o de .. um doa aeua 
maia d!gnos · m6mbros, o muito diatt.octo Sr. mi:üatro 
elo iinperio, . declarou maia q'lie aceiblYil o eoncurao 
mesmo d~uelles que J:'Od.ia denominar seus ad•erurioe,. 

. que niio des~reza-.a o concun.o da minoria. uma .'la que . 
eu. a~osee ás idêu que fuiio parto ~o prograDUDa 
elo gabmete. · . . . ·.· · · . · · .. 
fe!.rorlanto, o proprio go'90fl1o I. face· do pais vem con-

.· ~im como nio.oóu~w exagenr o principio da libc:· 
Jade, tambem nio oonvem ~ o principio da au
toridade. O programma do miniaterio p6de-ae tambem 
r,-,duir a esw simples palavn.a- reatabeleeimtl'lto do 
· ayatéma re?,re:a<=tatiwo._; parece-me ~ue nio que: t'U
tra couaa di-.eraa do q_ue que: o partido denomm&do 
hoie liga constitucional. . . 
· Doixemos portanto l'..Uar eem reparo, aem ob!etn

çio .. eaaas qualüieaç&s odiosas ; dei.~emos que eaaes 
homens que ainda ti!m uudades do puaado, esse! ho
men." que ia qualifició ~uritanoa, coD1 bca eu D1& !a- . 
:cio, Do~ qualifiquem de inimigos da auta1:idade : dei
:xom.oe lS\o ; o que ó verdade c\ ~ue Dão est.i._ esaa aecu
aaçio na CODSClenCill da grn.nde maioria do~t hcmans 
illustrados do paiz:. · . . · · 
. A verdil.de não •e nffu•ca, ella apparece m85mo atra

vés ~e ~os .os ~mbus~ ; • a ~toria .noa farl. justiça 7 

turo. ... . . 
Aproveitando }10r4m, Sr. presidente, eata· ligeira 1'8-

êotdação elos faétaa D:lai.a õulmlnB.ntea, que 1enho do 
fazer, a.veriguarei agora_ ~e houve necessidade da clliao-
luçito do gabinete ~to. · · . · 

. Sr.p!:'e&ielente, segundo as causas que IIC tem decls.- . 
_rado t.ersm nc~uado para a diasoluçlo do gabinete pas
sado, eu entendo que essa. cliasoluçao nilo era nooeuaris. 
que o patriotismo doe · illu&tres cavalheiros . que faiião 
parlc uaquelle gabinete oeleva.va a continuar no govu .. . 
no do. piUZ, ao m6llos .a.t6 á reunião dll$ camaras, para 
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· que se pu.dease orga.nit'tl.! uni. ministerlo Qe aceordo o 
MllUDdo. u TCgPa'l do rc~imcn parlHmcntar. 

Q11ando multO, podériiUo !'R.,ir e..c!e& znCmbros qae 8e 
aêb.ii.Vii.O diver$[1!Dte!', que jniJl:>tVi\n DCce!'SBMR: uma. mu
dança n11 politi('a: Dh•ll• co•uo a mRioria do tninisterio 
·pen~ava de mt'do1 contrano.~"'e tt1io1i~terio deveria n~se 
~tido TtOl'gani•sr-~ parn per~t~aaere,. â. te.<ta d~ ne
gocias publh.'O!I. ao menos 11té • rennilio diiS camahliJ. 

As causa .. qae ~ctu•r,:oparn arliso.olnÇlio <hmiúi!>terio 
translocto,S('gnrltio tcru .. i<lo ex.,licadas .por vario:J nobres 
ministros e· mtii:o term;n!lntementc pelo nobre ex
lDinistro do impcrio, nilo forúo ~cn>io n di~id~ci~ que · 
ap~~~u entre ellc 1110bre a ncccs..;idade de mudança de 

1 • . r. e.x•mllll"tro o 1mperao. ac an o no 
paiz: altitaç;.o, entendendo qne &e havht dado ~t.les 
JDatações no etspirito puhlico. imn$tin-1ndo que o e!~pirito. 
revolneionario como que se re;orguiA. jul~ou. que a . . .. . . . ' . 

. ' 
que niio. podia continuar um• pohtic-a de paz, ama poli-. 
tica moderada como até enf.li.o, e sim que ér,. n~SAriQ 
ptw:Lr-~ p1lt11. a. ma poli ti~ w:üs ícrt.e, pa.wu uma politi~a 
de c<>mpr"eSAão. .. · 

Seriiu eAtu cansas C'ltaetas~ N6s ounmos 0!1 nobres 
mints.tres, especi:~.lme:~\8 o d!l fazend:t e o do imperio; 
declararem <!Ue nn opiniii.o àelles nioo !la\ia · Mtiio R~
:aç:;o," que nem actualm~ntc ba ngitaçiW no pai:!:. Na . 
úlla do lhroro acha·!c consignadã esta mesma decla-
ração. · . . 
~ pois não aetua'Vã<> esta!: enusru;. se R. agitnç2lo niio 

e:r.àtia, porqne, como justificar a JDUJllnça de política ! 
~io contesto ue o nobro C."t·mini~tro do im rio 

es va no l'eu peno direito :nüo querendo con.tinuu a. 
ter a responszibilidade de uma polinea que elltt não ap• 
provava; mas os o:~tros membro5 do ministcrio núo · 
eat.ado eoUoeados na mesma l\0\\i~'to • ellcs .dmiio <:011 .. . . .. ., - .. ' , .. . 
renciB dos negucios contrlt a sui\ 'Vontade, convem que 
haj~ manüeataçües a. este l'C!'peito, · con~ que o paiz 

· Peja eeclarecido •. })lln quuaiba que nio foi por ialtà cie 
· ~otismo e d~caçiio ·á eausa publica que os nobres 
muus~ r.e retiri.riio do ~er- · .· .. 

· Emquanto isto niio estiver expliéad?, eu direi que o 
ministerio não 58 de'"ttia dissolver; ello deveria. ter todo . 

. o· empenp.o em· contiuuar i testa do. ne~os publico~, . 
prinopalmente . para que depois ~ pndu o~ :n-
outro em presdlça das eamaras. . . 
~is qne tiver o prazer de ·ouvir aos nobrM ex
~~ •ce;ea ~ causas qué actnaviio Jl:lr& quo o . 
muusteno na~o conbnuasse, e que niõ.o esté11e de &na. 
P~ a rflorganisaçilo do ministcri~, mudarei de opi
xuao ; ~as, C!mqu11nto nüo tiver es~ escl!U'eeimentos, 
entendo .ctne cstou nO.\J:lea. direito perfeito, que niio si\tl 
Üljasto de algum modo cen<t~:ir~ndo o com rtamento 

· . · i . q " U!tlío pt\ e eau ~ 1-
note- Pa:ft mim nlo est'- a 'tnaterla b~tantemezno nve
riguada. nüo está. ·bml l!!clarecida ; ~m que a CMlara 
e o pm onçiio aos nobres ex· ministros que aio mem 
~~<!esta tua, nii.o podemo! form:u- p, .es~e respeito um 
J111ZO aegnro. . 

Ux Sa. DEPtTADo ~- J& ouvio a~ delles. 

. O Sa. LUSA.:- Refiro-me áquelles Ct\valheiros quo 
l*"'avão de wu modo di~rso do Sr. ex· ministro do 

. unp\:rlo ; emquanto estes niío se explicarem claramC!n
te. niio pode:ei deixar de. cont.iuUIU' na convicção que 
nutro. 

8enhores,se nvérlgun.mosa cnu~:ae.."'thibidaque aetnou 
. para a dissolaçiío dei $tilbineto il"rulsaeto1 v~mo-Dos for
çados a crer hoje. mórmente depois dos escln~im~tCi\ 
que temos obtido tanto llMta. tribuna comCI nã do senado, 
que a dissolução· do ~otabinet8 uüo teve r causa c!sll 
. . ara; . p~ tuxargarero-!le actos o outra 
õrde~ que aetuário, ou .antes quo prodnzirüo essa dis~ 
solu~o ! •.••. 

O p'tOprlo gabinete aetunl nos vem addttzir provas em 
favor desta n.saet'çiio 1 ••• Elle proprio conf~ssn. qtte essa 
aptaçiio do espírito pnbüco. quo CS@:I. mndançn. da poli
tica dos partidos nii.o se tinha realizado; qtle entüo 
com_o ~ra o paiz achava-s() em perfeita càlmu.. niío 
haVla tUllO algt;ma pal"a suppor-s~ qne a ôrdem. pn büca 
ti_yaw <le ser alterada. Parece pois quo outra ettnsa, 
Jl&O essa quo ao apparonta, aetuou para que so désiC dis• 

·. sic1eno1a no minútcrlo, e ttcmxl!§!lé· ê&'ta ·Cl()mo eon.llê·. · 
qaencia a dissoluçüo do gabinete 1 ••• Convem estudar 
esta quéstiio.. · . · . · • 

~enhores, e1i deploro profunc1amente que se cl~e l!21US 
uma vez o facto qne niio póde deixar de contristar ~. 
todos os verdadeiros amigos. do !'~tema representativo~ 
isto ~, qu'l ainda ama· ve:: se O~"~tani~~ ':m gabin~e 
sem ser ·de accordo com R.S regras. do ~men parla-

. ment.ar: que se argnnisassc nm ·gabinete que coroeçou a. 
snn existeneia deb:tixo de tiniu. 'mú. imft'e!!liÜO, i.ii:Jpres- · 
são nascida das m:müc~t.'lç\ies que então fez a imprensa 
con..ccrvndora ~ que so or~1111isa~se um ministetio a quem 
5e attribuiriio teadencias de compre~ão. e pót ·isso pai· 
rnssc cs e osto •o re e e um JUn:o s so. JtltZo que 
tem em parte desappare~ido hoj~ em frente du declara-
çÕes feit4R no 110nado e n~tn oasa.. · · 
Dcpl~ro profn:1d::men~ que ma~ uma vez: appa~-

niiio pnbtieR. •. que iuf~lizmellte é uma Vmiàde! o 
no!l~ paiz:, di7.cm muito~~ tudo aeaba por ·llb!lnrd~. 

Niao era àe crer que. um mir.~tetio ·que tinha obtido 
das camanL' o :~pt>io maisínmeo, que tiuba conseguido 
os "<'tO~ ti~: maior · ronfiatn~s, que parecia ter obtido 
uma m!tiOria em seu favor Dó pronunciamento daa ur
nft.!l. lie-apparecc~sc da ~a publica :~.ntc• de have-r uma 
m!Ulife~ta.,.iio dR opiniüo do paiz rclol' mcio!l competen
te!!. isto é. ('Ot int.er:nedio da l"epft'~entaÇl"iO naci1>nall . 

·:Eu ob~cr."', Sr. prellidcnto, que O!' nobre!- ministros 
não ~ acbüo de nccordo n:t apr<!ciaçio q,uo fazem du 
neécM'idt~.d~ do j)lliz: ob~~ervo qno algun, ~n .. tcniiio a ne
~sidade ·do em rc dtl · ~es e iac~ roctliJ&!I r iaso 
que entendem que I\ a.utorld.ade se achn. d~morali"dà 
em nos~ paiz, entretanto quo outros . illUAt"CS ministrOs 
não fazem esta aprecia~ do mesmo modo. E nesta parto 
encontro. u~a.. ~n~radi~rln, qno me parece manüest3, . .. .. . 
· O ~obro mini!tro deelaro)n. nesta casa que estava per• 

!!ttadido que u. pa: pnblira aehava-sc COilS(Ilidaà.a, que 
níiO havin receio da alteraç.ilo da ord~m publica; entre
tanto o nobre mini!ltro dah1 a pouoo nO& disao-qua niio 
havia duvida que u. autoridade se aebava dE~amoraliaad.a, 
que clla do:ania em grnndc parte do aeu preatigio.
Ora, ·M'· se dj, eat& desmondi!lllçiio, se da-~ este uéj;_
p~tigio, ~ a autoridade é as11im ataenda, não ee p6de 
di.zo!to por t'\lrto que nlío existe agi~ção. · . · . 

E11. d~cjaq. que o n.o~re mw.utro nos ~ . 
bem a ~b TC!'~ito: e ta..'1tó uutis nutro et~to d~cjo, 
qu.fUlto n:io vejo C.'-'18, de!:p~tigio • da autoridadé, niio 
'IIC]O essa .f a.\ ta. de confiança, llii.O V6JO ea&eS ataqUes tliri .. 

· gidos i :lUtntidade. . . · 
A autoridade soa"re :-eacçilo. encontta taes e taes 

abi~. U\0$ e tlles tnnb!ü'aÇôs na opinião publica quando 
aen." uctos eilo arbitrnrios, .qnsndo deixa de manter-se 

a or 1 a quo c marcou a e1, quan o procura v1o cn
\at a eonsciendá publica. Nilo me consta, nii.o ha fact<XI 
qno pro~ que um partido qualquer t~nba p~o 
s.taea.r a nut.oridade quiUldo ella está. 6Xact&mente na. 
orbita de sua missão, quando ue~..'Uta, cumpre fielmente 
a lei. · · · 

Desejava ~is q,uc a eSte !'e!lpei.t.ohonvesse um" d~ 
clar11çiio mai!l cxplicita~ que se dé!ae esclateciDientO 
l:Dais perfeito. . . . . 

Se ó verdade que t\ o.u~rldade v.ehn-s~ assim. U8Sprell• 
tiplldil, se' t! verdade que 8 autoridade e &3ílim atacada 
do í~nte, eu, como homem da ordem, porque niio eo:n
ptcll~do liberdade sem ordem t opnilldos), roerei o primeiro 
a concorrer com os nobres ministros pllr'a a. roaliuçilo 
do meclidas que tendiio a llCabar com esso estado quo 
chr.mnei deplorncl. . . 

Fc.tizmentc porém, Sr~ presidente, nüo vejo que haja 
essa. desmorahsn iio da • "d d ha· • ~ 
prost1gio, O~!les ataques directos ao princip1o da auto• 
ridado • . · · . 
Jndag~oi ngorn1 Sr. ptesidm~te1 t:o o a;tU.nl ~n.binato 

fo1 orga.u•sado pnrlnmentnrmcntc, ~o l\llO sotlrerüo os 
principies do t:ystoma do governo que uos roge coJ:n a 
still or~nni~nçiio. 

E'.i~c:ontostavcl, Sr. pre~idcntc; que o systema ropre~ 
scntn.~1vo quo te~?! n .rortut}n do possu1r não é solliío 
o .regtmeu da O}.nnmo, e o pt\\Z govornnd;> -pelo proprlo 
paiz:. As idén!f nnscem, amadurecem, gnnl\üo terreno, 
conouistúo o npoio da opinüio publlcu, o co seus ropre-



CÃ!tmara dos Deputados - Impresso em 20/01/2015 10:51- PÃigina 5 de 13 

SESSÃO EM ·s DE ·.futHO ·DE . !86! . . · 19 

eentantes pl~· o -poder, têm poüt"bilidado entiio dà 
·leva-1M 4. pratica, . de as l'e!lÜZar~ . · · · · 

Como ' po~m quo se póie manfeatar ein seu apoio a. · 
· ;,pitüio publica; e por est(\ modo ascender essa idéa a 
eet& ultima e8eala do ecü6cio t:oeial! Como é quo ella.. 
póda vir realizâr·se no pai%! Nüo é seruio obtendo o con
eurs<) da opinião publica, prevalec;endo nàs urnas, man
dando f'S Scsus repre.entantes ao parlamento, · e ~te..~~, 
constituindo· se em maioria, fazendo a dominar, ou 
parque o . governo que te. acha & testa da direcçüo dos 
\1egocioa public0s a aceitn, ou porque tenha nec~idnda 
de retirar• se em . ~te da maioria. do parlam~mto em 
favor deUs; e neste ~o a corôa ou di~>solvo a eam11.-
ra., ae eaten ~ que es .. a i ~a niio C!ta bem· amadureci~ 
ela, que a · sua conveniencia JU1o esti bem :t<tuilatada, 
ou dissolve o minist~rio e organisa um outro. tirado da. 
maioria do parlamento. · . · . · · · 

Desde purém que a maiori& do parbuneuto niio ' 
nwüfestar por c~ ta . maneira~ desde que o · parl:unento 
.nio pMe enunciar as &u:il idéas para que cllu tomem 
a~ do pai%, o ll\"ltllma representativo Cl$tS.falho, 
~ produz o seu gr!Ulde fim , que ú o govorno ca opl
:zuao. . ·. . . . . . 

. Assim~ para qu& o mini~terio se organi~ segundo a:.o 
regras Jo.syatema. ~prcsenust\\-o é precist' que· sAia doa 
bnueo3 da maioria. Se o ministerio niio sahir dos bancos 
da maioria , !e niio tiv~r o apoio della , o que repre~ 
&e~:ata! O p;i>vemo nos piLites livres como o no~.:o ~pre .. 
aenta ~mprenmllidéa.; donde traz !!llc t:~sl\ id~! N1io pódc · 
t.ru~k aeniio do ~eio . da opinliio publica; o e:>mo $é ·m •. . • •:- • • • • • 

orgio, a representaç.io nacional. . 
Ora, · o aetúal miuisteno ~rgauisouwt;o nn :10seneia 

elas camaras; poru.uto, nüo sabllmo!l . nüo podemos 
affitmar coat toda a ~eza. que . o a:iinistcrJo rclllmen-

p en;a a m1Uor1a o par amem , a mnh'na esta 
<:amara, que tem em . !eu !!pcio · n maioria do Penado. · 
· Mas cliaae-se que havia n~sidado de ~ orgnnis!lr . · 
um n?vo.gabiDote, visto que o outro ~e tinha di11~:-olvido. · 
e o paU: na':» podia . ticlU' accpl:alo: fc,i o~.t.o, se nüo me 
engano, o pensament.> enunciado pelo !lobre ministro 
da faZCDc!õlo · · · ·. · · . · . 
.. · E' vcrdndo que, \!ma ve:r. âi~!ol~ido o Jtabiuete, -niío · 
h:~o'rla outro rocursg ~iio orgnn·~!lf·!.O outro, p1>rquc o 

· pa..i.a pre::ii>& march•r-, e niio pôde cnminbnr !.em. nma. 
cfu:cçiio ; mn.s o ~abi~ct..! quo !'e orgRIÜI'IleSO Cll\'eri:t 
nnleamcnto t.er de tr1U1~1çiio ~ p!\rll. quo ~:~lle so po!1$:L ecm
aervar na . direcçiio do r:1iz ü proci<o· unta munii~ta
çüo·muito solemne dn cam~~.ra, é · pNCi~. un1 prouuDcia
mento·mui~ uirecto, tnuilo termin:UltC ql) parlamento. · . 
Emqunnto .elle! n1'ío o.l~tiver 1:c:>ta Cl'ntH~üo, cmllURuto . 
ntio obth~. c~o :tpoio fr:mco ., cecir.ivo. não ditei GUO 
o a.binete eo uch&. arlu:ll t'l r"' • 

A questito oon!ltltueionnl de quo o fl'lder mo.:lcrauor 
pôde nomear e dimit.tir li\-remcnte 84!US ministros, Ú uma 
·que~> tio do grande aleailêe, elo . ruuitl\ importnncia. Co- · 
nheço (ltle talvu nlío sejn. o mniR lutbilitl\do llBT"U u res- . ~, .. 
peito imrincinr um juixo sc~uro, qu~ ·possa obter os 
applausos da maioria ~ns notahilida lQ!I tio meu JliÜz ; 
mu entendo 1\UC e~a. lotcrprotaçiío quo se quer dar i I 
conatituiçi\o á uma iuterorotuçüo qu~ não ,~ geouinn, · 

· porq.uo todos os podere:> publicos tem um Hmíte quo c~t& . 
na 1n~ole. do systema quo rege qua\q,uor paiz. For corto 1 
que a. meam~ hbcrdud~ que tllm um monnrehn. nbsoluto 
11a ll&COlha Clt~ seus mlniiltros não ó nquclhl quo tem 
um monaroha eonstil.ucion~<l: a indolc do systcma N
preaentati;.~o é o dominiu ela m~tiotia, ~ c~tl.l o princ.-ipio 
eiU'flealj culmina.utc do 11ystcms. · . · 

O goveruo do nosso pni2:, .se~mao M principio!'! flUO 
\"enbo de OlCpcnd4:r, O quo !IÜO Ueuuzitlos d 11S c.li~<po~iÇu09 . ' . -
idt!a, da opiniüo triumphnnto no mc!lmo pni:t • . Lo~-:0 n 
escolha do11 mini!lterio!l, que l.ll\tro · Ul\~ devo subordi·• 
har·se i indole do ·!!ySt\!mn., nüo p\tllo doixnr tlo se 
conforma-r com os principio~ cnrdénc!l que rogoll\ todo o 
systema g.)vcrnnmental que ndoptt\mos. · 
· Tem a corôll. t\ livro os~olhn, sim, mas uos bnncos 
da maioria; ou, quãudo entenda 11uo c!.lsn. mniorin 11iio 
procede re!'(ulArmoute, qnc, toudo trnn!lpo~to ns rnias 
.do déver, tbUdowsc trnus\'iudo. dcJl:cnorou, ni'io l'()pro~ 
senta. já. o; opiriiiio publica, ttcsto cn~o l'()stn~lho o ap
pello para o pu!z, a di!!:~oluçüo dessa cnmara> o n con-

. BenaçilO tte Um ministerio que . julgue bem gerlr .o". 
negocias publieos, poder! efl'eetaar-~ até qu~ o ·pa•~ de . 

· novo se pronuncie por meio do sntrr&Jtio popUlar. · 
· N'as~ se a :::ova éamar~ nüo lhe pr98\ar o seu apeio, 

niio •nstentar o gabinete, a corôa então, para COiifor:.. 
. mar-se com os prmcipios do 11yst.ea:a adopt:Ldo, deve-ae .· 
11guardnr isto de sen elevado patriotismo , . da aaa alta 
iUuatmçiio prC>cüi'ad. ~ 5êus· ii0vô8 membros naa. fileiraa · · 
da maioria que se tiver nes:so caso. orgazüsadc;t~ que ae 
houver manifestado. .· . · · . . · 
· Note V.Sx. que, se abroP. constituiçio,encontronella 
quo a. dhisito des poderes politicos e a sua harmonia alo . . . . d .• 5 • - . 

btirmonisarcm ·~ 0!1 poderes ae . por vt:ntura fortm . os 
xnioi~t1'"0& "tirado~. niio do &e:o dos· represenbu:ltes da · 
opiniüo publica. niio da maioria dll-'l. eamaraa, . poMá1 .. 
sim d.e uma minoria ou de um par;ido qno niio t~ . 

• . .l • Ull&O pu ~ 
N~tc caso . se origina co meio regu!at de governo o 
antagotilimo entre u poder cxe..'"Utivo e o podor leais• 
lativo. . . · · · · 

Póde o deve-se dar o antagonismo entre esses pode
res, mas ~6mcnt.c cmquanto :ic cão firma a politiC, 
predominante. · . · · 

Um.'\ vez: esta estabel~ida, &Slientada,.o aü~uill:J:U) 
CODt'.tante scri:~. um embaraço, uma negaçiio. da todo n 
go'1crno, um absurdo finalmente. · · .. . . · . 

Pnra pois harn1onisarcm· se os poderes, para a admi-
. nistraç:\o publica se poder. conformar eom as rogi'aà do 

rcgimen rcp~entativo, é preeuo sem qucstilo governar . 
. . . ·- . . . . . 

:apoio é prcci~o ir ecu&nltar a m:ü~ri:l do pai:r. lcgitiina-
. mente u•orcsentAda na. camn.ra temporatill, que maia 
direct:Lmcntc rcpre!óc:~.t:l. o,po\-o; ou apreJlnr para o oub'o 
tneio. como ·i. di .. ~c, !C so C!lt.audcr uo a mr.iori d 
cam:lra niío r~prn!ent:l .1elm~nte a opiniiio publica do 
p:Li);, niio é ll c!Cpres!io fiel da vont:ldo nacional. 

E"tas :iM:u suo, em men humilde· conecito, muito 
. triviaos: jul~o porem ueaessario }ltedtui~lu, apczu de 
. me parcctl'l!m muito clarlll\ porque hoje. ob~~tt~o ·quo · 
inf.,litnJruto rm no~ !'O · 1~i~ c:ómo que tctno1 rctrogra
.cl:LJQ lll'1.~pejto do~. l~t)'lotl parlaD~~mar8$, a r~_peico das 
r<!gra!l C:oustitul!ioila~e,.; -::o~o que u1H \'&mo~> o\ltida.ndo 
, dos \:SO!I; pclrdcudv OS hnbitoS .dó !o,Y!Itenl& rep~el't&- . 
tiVl'· que no mono3 de dir~ito uos rege, que '<leve aer · 
110~to c'lt pr11hci1. · . · · · .. 

Ob~or•o · m~i!l que s N'U"titui,·ã~. ~\l n•o niio cntann, . 
se axprinH~ uo 11ft ~18 uc Ull\ u•o Lu muito t.ermin:u1to a 
este ·tc!-pcito. 11i:t c\ h\ : · c c) s~cr u o· l~:r~tJor ~ 11. chave 
do to:la 11 or,;!amsaç •• o p:llilictt. c .! d··lO.!Id'l 11ri ~ativa- · 
monto · no imp<ll·,,.,or cou o c h• rc ~u , .r.Jwo iia. na~o 

. ('!-CU primeiro ro?T"e•e.ut;,uto .• P'-fiL que i~~~·n~.me?te 
' f ' . , I ' • 

l1nnnonia tlo~ tn'li" podo.ltl1• pó iucos. • Da dontrina 
·de~l'l ·arligo ~<o vl, p. r[~tluuente quo .S um impcri0110 

· dc~cr m:mtc:- u b:trmoni" Jo~ po..!,m:~ politseos. e quo · 
di!sta t:u'\!ÍI\ ll.•t"' incumbido o poder · mOderudor. Ora, 
rara liJIIDt IL CO'Ilito tu!) . UUU:I. qU~O glorioJa IDiSIÜO 

·mo ral'\:ce que ~ pt\·ci~o, Sll$tuudo a11 regr~ . o confor-
. mo a iuuolll do •Y~'tl!lDil rop~~cnt~otwo, ·u- bll!l~t o 
~vl!ruo no seio da repl't!I'ODtuç:lo nacional. Nüo.ao po• 
dcriío harmonisnr C S VOd'!t"C' "Politi.eos POm chama~lOS po• 
·los mciosl~~itimos, ~lll~ 1nolo!. eoustitucionlü;s, a hm 
ncl!ordo uniCormo, ~adu um dentro de .sua. orblta legal, 
sobN o de~cm1)1)uhl' clt• ~uns "ttribuiç~•C.'• !"oOb~ o cum .. 
primcrito do t~eu~ do\'e~. L' ~l't--ciso quo·IL!I diffcrcntca 
·pcça!t quo coutr.t.itu•!tn o mecamswo uo !t.}'ltoml\ ~ovor· 
unwcttlall)OSiliio marchar ti!~ularmonto, qu~ nüe til) en-

. contrum, 11i'l0 so choliUilm, nfio so ilmbllrncem, par& que 
~e d•' a ll1Lrtilonin Ulls~>o ~,·stcll!a. Isto 110 con~oguirA. 11a-

• . ' .. .. I • t 

• I 

quot\ll o poder c~i!cuth·o, o o poclor judioiario applican .. 
cto n l~Ji !qüCllc!> dos podcre!l qu11 !tuhirtm de suas.orbitaa 
nlé onde chcgiio sun~ ntttibuiçüe!l, .tieanoio as. griUlcle& 
!;Oluçücs uo p<Ídor compu tento, o modcrndor. Deste modo 
tnmben1 predomlnnr! sempre o elemento da opiniiio po
puhtr, qui!. é a· ~yntho.;o uo tod.o o uosso systema. de ~;o-

. vcruo. · . · . 
Niio quero, uüo tenho em vistn com a oxposiçüo clG:~to$ 

prhwipios íuzor ooMurns n alguom, o menos íuor a mo· 
uor . n.llu~üo n cssu. 1utn co.tidaclo que se ncha O.l\ oupol• 
do nosso oditicio social, a qunl poln eoustituiç~.o do "'Esw . 



40 SESSÃO EM 3 DE JULHO DE 1861. 

tado está fóra de toda a dlscnssiio, e a quem professo, 
como devo, o mais profundo acatamento, o mais com
pleto respeito. 

E' opinião que nutro e alimentei eempre: poderei es
tar em erro, mas S!)U sincero ; cumpro o meu dever de 
representante da nação enunciando estas doutrinas 
como filhas dr. minha pura convicção, como as que me 
parecem mais orthodoxas. Nem ha nisto inconveniente, 
visto como fallo ante o parlamento, e póde Eer confuta
da., se fôr erronea, essa minha opinião. 

Sr. presidente, entendo tambem que o chefe de um 
gabinete é. per assim dizer, a encarnação da política 
que predomina no mesmo gabinete. Entende que não 
se póde considerar como politica de um ministerio senão 
aquella que tiver sido iniciada, apresentada e sustentada 
pelo chefe do gabinete, do qual só deveráõ fazer parte 
aquelles cavalheires que se acharem de accordo com 
essa política, que tiverem convindo nos princípios, nas 
idéas que o me&mo chefe ou organisador do gabinete 
entender que devem dirigir a adminiüração. 

Se o presidente do conselho, se o chefe do gabinete, 
aqnelle que o organisou, não é isto, então não sei o que 
vem a •er. Se não é o que concebe a politica, o que a 
inicia e para ella procura a adhesão de seus collegas , 
então o chefe do gabinete, o presidente do o.onselho 
l!Oda representa, não é mais do que um verdadeiro auto
mato, não tem significação alguma. 

Se pois estou nesta convicção, já vê V. Ex. que não 
posso julgar que o honrado presidente do conselho fosse 

mais proprio para a organisação do actual ministerio. 
Não quero com isto lançar o menor desar sobre 

S. Ex., a quem professo muita consideração pelos seus 
relevantes serviços, que sou o primeiro a reconhecer. 
Mas parece-me que , sendo como são gran.des as diffi
culdades da situação, havendo graves necessidades do 
paiz a satisfazer-se, precisando nós de uma política 
vasta, de uma política muito illustrada, que solva as 
altas questões, resolva os grandes problemas não só 
economicos como financiaes, que reclamíio uma promp
ta " acertada selnção, não é S. Ex., digo sem offensa, 
essa notavel intelligencia que possa conceber, crear essa 
politica, e effectna-la nas actuaes conjuncturas. 

Cumpre tambem fazerem-se notaveis reformas, mór
mente na organisação judiciaria: convem reformar a 
lei da guarda nacional, e fazer tantas outras altera
ções na )egislação do paiz. 
, A situação demanda pois, é uma verdade, grandes 
e vastos conhecimentos na administração: só as nossas 
maiores notabilidades politieas poderão tomar sobre si 
o pesado anue, a ardua tarefa de combinar uma politica 
que na actualidade deva dirigir os destinos do paiz. 

Ora, o nobre marquez de Caxias, comquanto seja 
um illustrado cidadão que i' tem prestado relevantes 
serviços mestno no exercicio de uma das pastas, não 
pôde entretanto estar a par dessas grandes necessida
des; parece que lhe faltão alguns dos necessarios reqni·· 
sitos (digo-o sem querer desaira-lo), algumas das con
dições indispensaveis pata que na actualidade inicie 
uma politica que deva dirigir os destinos do paiz. 

Occupar··me· hei agora do nobre ministro da fazenda. 
Não ignora V. Ex., Sr. presidente, l!ão ignora a 

camara, que actuão sobre o paiz grandes difficuldades fi
nanciaes; não resta duvida de que as questões mais im
portantes da actualidade são a• questões economicas, 
as questões bancarias e financeiras. 

O Sa. Furx DA CuNHA: -Apoiado. 

O Sa. LEssA: -Ora, será. por ventura o nobre mi
nistro da fazenda o mais idoneo para resolver essas 
grandes questões 1 Não contesto a grande illuslração 
de S. Ex., não nego a profundeza dos seus talentos; 
tenho pelo 0ontrario summo prazer em deparar e>ta 
ocoa•ião para solemnemente reconhecê-lo e declara-lo. 
~·~· estará. S. Ex. competentemente habilitado para di
nglr a pasta da fazenda em circumstancins tão criti
cas, sob a pressão de difficuldades tão momentosas como 
as que actuão presentemehte sobre o paiz '! 

_Níio tenho a intenção de offender a S. Ex. , niío de
reJO nem por um momento fazer·- lhe qualquer insinua
çiio odiosa;_ mas fallo com aquella franqueza com que 
sempre deve enunciar-se nesta cas1t um representante 
çla nação. Nós os repre•entnntes do povo temos todos a 

precisa coragem para dizer a verdade, e por certo os re-
presentantes da famosa província de S. Paulo não serão 
aquelles que deixem Je ter a franqueza pret\isa, a cora
gem necessaria para emittir as suas opiniões, para ma
nifestar seus pensamentos perante o parlamento e o 
paiz. 

S. Ex. pois não me parece o mais apto para co!Jo
car-se á. testa da importante repartição da fazenda, 
mórmente na actualidade. Sei que S. Ex. ainda se póde 
tornar um dos mais consummados financeiros do paiz ; 
sei que com o estudo e a boa vontade pôde vir S. Ex •. a 
prastar oo mais relevante• se1·viçes; sei que S. Ex. tem 
os talentos nccessarios, mas é prec.iso estudo, é preciso 
muita applicação. Os financeiros (e os nobres deputados 
o sabem melhor do que eu) não se improvisão; carecem 
de estudo, de experiencia longa. 

E será. por ventura esta a occasião azada para que 
S. Ex. faça o seu tirocínio financeiro? Será. J,lOr ventura 
esta a occasião de collocar-se á testa . de tão 1mportante 
repartição um homem que, ao menos ignoro eu, nunca 
passou por uma das no~sas capacidades financiaes 1 

Sr, pre•idente, o estado das nossas rendas é melindro
so: quem o declarou foi o nobre deputado pela Bahia 
que hontem tomou parte neste debate. S. Ex. fez aqui 
uma descripção bem merencoria do estado financeiro do 
paiz! Mas para mim não era preciso que o nobre depu
tado •e encarregaase de tão brilhante tarefa: ou estava 
co.11vencido desse estado lamentoso do nosso paiz, per
que a pressão que ahi reina sobre o commercio, quepara
lysa, que estanca quasi todas as suas forças, e defiuha
mento da nossa industria, o aniquilamento quasi teta\ 
da nossa lavoura, que tem muito e muito retrogradado, 
são sem duvida os melhores signaes que indicão que o 
nosso estado, mórmente na parte financeira, é muito 
merencorie, e demanda providencias muito acertadas, 
muito reflectidas e muito promptas. 

Não digo, Sr. presidente, que se tomem medidas im
pensadas, porque estas, mórmente em materia finan
ciai, são sempre prejudiciaes. Se pois isto é verdade, 
já. vê V. Ex. que o Sr. ministro da fazenda, apezar de toda 
a sua illustração, npezar de todo o seu grande talento, 
não é por certo o mais apto para occupar a pasta qne 
occapa, mórmente na actualidade. 

A consideração de que elle não faz parte desta casa 
em si não é consideração de maior alcance, comquan
to em regradeví'io ser tirados os ministros dos bancos da 
maioria; com tudo um ou outro ministro, que não tem ·a 
fortuna de t er um assento no parlamento, póde ser 
aproveitado, tanto mais quando fôr C'hamado para espe
cialidade em que se tenha distinguido. Mas entretan
to, em relação ao nobre ministro da fazenda, as cir
cumstancias são diversas. 

O nobre ministro não teve assento nesta casa em 
virtude de um pronunciamento muito decidido da opi
nião publica. 

Não digo, nem é minha intenção seguir esse princi
pio, que julgo absurdo, de que um individuo porque não 
pôde obter sua eleição Ia'nm ou n'outro districto seja 
por isso condemnado ao ostracismo; não tenho essa 
idéa, r.ãv eotá. isso de accordo com os princípios que 
sempre tenho sustentado na minha vida publica. Mas 
esta circumstancia hoje cresceu de vulto. A recusa de 
um assento nesta casa, feita pela côrte, tem um alcance 
muito maior do que esse. 

Foi em geral conhecido que um ministro achou-se 
em antagonismo completo com a maioria da côrte; 
sabe-se que a maioria da côrte, da qual uma grande 
parte, ou a maior parte da. população, é toda do commer
cio; sabe-se que essa manifestação da opinião publica 
na. côrte teve como nma de suas causas as questões 
economico-finauceiras; sabe-se que S. Ex. apelou . o 
gabinete passado, foi nm dos seus sustentadores. 

S. Ex. pois , não obtendo a sua eleição pela côrte, 
achaU··se em antagonismo com o corpo do commercio, 
qu~ é quem, constitue na sua maior parte a grande 
maioria dos eleitores da mesma c&rte. S. Ex. entrando 
para o ministerio, e precisando estar de accordo com o 
commercio, com quem deve o ministro da fazenda sem
pre marchsr coherente, isto quando se ki.ta de interes
ses legitimas do commercio (eteaho o prazer de declarar 
nesta tribuna que o comroercio do meu paiz não tem 
interesses senüo muito legítimos), precisa esse ministro 
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411tar de accordo, como disse, com o corpo do commercio, 
merecer sua confiança, ou pelo menos não àeve inspirar 
receio a este,- deve ao menos não haver entre estes e.sse 
antagonismo,- essa divergencia 

Isto, que em regra é exacto, o é mais quand? se dão 
as questões da ordem de que ha pouco a.cube1 de fal
lar, isto é quando actuão principal.~ente sobre o paiz 
difficulda<ies tinanceiras , difficaldade• que dizem res
peito, yue concernem em grande Parte ao comm- rcio do 
paiz Portantf• a recusa de urn assento ne:oattt ear;a ao 
nobre minb tro da fazenda era uma da~ razõe10 que 
devia influir para que S Ex. não aceitas•e a pru;ta em 
que se - cha cellocado 

Quanto ao Sr. u>ini•tro da justiça, embora deva acre 
ditar em suas palavra .. , devo r.rer yue seu prog• amma. é 
aquelle me:-mo ·.tu e tem de envol··id1• ~nte•a CH-mara e o 
p,a1z. en,bora não po~~a deixar de dar to•to o apre~,.:o e 
consideraçã'l as d ... claraçõ~s f..tt .• s por S. Ex . ~· oc
c.a~iBo t:"•O s~.lemue nesta tribu a.M.; co~~•turlt• V ~-X vê 
que. pa~sa.ndo o nobre rrainbtro por um do~ na · aft: r
r ados Ct ln~ervadore . senrlo consi .1e•ado como um da· 
queltes qu t-:t h01e 6 den~noinRo pUTltHDllS; 8 VJ:!.X , vindo 
faz~-r 1-larte de um !.{ab1nete oie&ra e&peme, nao !Jóde ser 
re(!ehido eom toda a. co"hanç~ p~la opmifto vt_,hFca, 
pelo meaos por a !uelle-. '-lu~ BIJtendtHD que a. politka do 
paiz, longe rle deve•· exalta~- se para dar lugar a com 
pres-ão, deve pelo contraT!o ser toda de paz, toda de 
ordem ... 

O SR. MINISTRO DO IMPERIO:- O Sr. ministro da jus
tiça não é o unico mini •tro, a politica do ministerio 
Berá aquoUa que o ministerio quizer. 

O RR. Ll<SSA: -Hei de chegar a esse ponto. O nobre 
ministro pois não era o mais proprio para inst-~irar 
confiança de que es•a polit1 ca , esse programma 'erá 
realmente o programma do ministerio, de que esse pro
grammá •era tielmente execut•do 

E' verdaoe , ue o illustre ministro do imperio pon
dera, e pondera muito bew, que a política não é de um 
!6 mmistro, que a politica na>d!ra do accorrlo de todos 
os memhro• do g•bmet•; entretanto não póde o nobre 
ministro deixar de reconhecer que pelo menos a en
trada para o governo de um membro que até então tem 
partilhado idéas oppostas ás idéas extremas de um 
partido dá lugar a legitimas apprehens~e• emquanto os 
factos não vierem demonstrar o contrarto; mas o nobre 
ministro da justiça mesmo n• enqnciação de suas 
idéas não se mo&trou muito coherente com es~e pro
gramma; portanto, no meu espirito ao menos, essas 
a pprehensões continuão. 

O nobre ministro da justiça nos disse aqui que não 
podia admittir refor~a judiciaria no >entido de acab~ 
com os juizes munimpaes, que JUlgava que essa mst1·· 
tnição devia ser conservada. 

Se porém o erogr•mma do ministerio é observar a 
constituição. prom0ver a fiel execuçiio das leis, pergunto 
eu o nobre ministro .,ode r á con· eguir es~e desi.dl!ra.lum 
se~ reformar a no~:~sa orgu.nbaçüo judiciaria, segundo 
temos entendido, isto é, sendo uma das primeiras refor
mas a ce ... ~"~a~·ão de~-~es jui:te . tem porarios. que não são 
da consti~uição; que ella não reconhece? é assim que 
o nobre ministro pretende executar o programma da 
observancia da oonstit.uiyão ~ não seria. um dos ~ens 
primeiros paSBos procurar euunciar as medi tias qne puzeS·· 
sem a nossa legislação organica de accordo com a nossa 
lei fundamental? . .. 

O :.la Mn<ISTl\O no lMPEl\IO dá um aparte. 

O Sa. LEss. : -Niio digamos que a lei de 3 de De
zembro de 1841 é incon>tttucional; não ~ uero que •e 
faça e>sa dedaração, mesmo porque ' iio é permitti·i a 
em razHo de ser lei do paiz; mas quizera que o nobre 
ministro disses~e -farei toda~ as reformaf' necessarias 
para a constituição ser observada, e. se conhecer que 
os jntz.es temporarios não são os da confttituição, serei 
o primeiro a pro pôr ~ue elles ce>sem.-Er·· de, te modo 
que S. Ex deVia exprimir se para poder levar a cou .. 
vicção ao meu e>pirito e de outros meus collegas que 
por força devemos desconfiar de S Ex. não só por 
seu• precedentes, como p~rque 11 miMria não póde fa
cilmente Bcreditar em um governo em que com justa 
oauea. não deposita sua confiança .... 

-mro Til 

O SR. MrNJSTao DA JusTIÇA dá um aparte. 

O SR. LESSA : -Eu julgo que V Ex não tem em 
vista fa,e .- ·me uma insinuação, por is•o V. Ex. póde 
confiar aute:-- no juizo de outros do 4ue no meu. ficando 
porém certo que ntio de•ejo molesta-lo: enuncio· me com 
toda a frsn~ueza que devo ao meu paiz : posso estar em 
erro, posso ftt.l.t:Jr aprecu~.çõe.; que não ~ejiio jn~t s a 
respettu do nobre min •stro e de sua vida publi··a a .. P' "" 
sano . ma~ ti ão os ~eus actus no ruiu•sterio ~ue hau de 
fazer reformar o fl •eu jnizo fazP.r det~app11recer do meu 
esp1ru.l'• a · ap~,,..et}An~ô~!-1 ,,1e ~trro . . 

::>r. presidente, é t ao r.ecessar:a a reforma dos JUIZes 
munieqm e:, cowo é ne.·e:-. ario -pôr em ba munia as 
not~:-.as leis o• g n.it~s s I'Oiu a lei cun~titucional; couvem 
reform&r a m C:I gt~-tratura brazileira, que por (~erto não 
e .. ta coltoca •a AA al tura '-l.ue a coustltniyão •JUer e 4Ue 
é prec1~o para "\ue eliM pm:Sb& desemrenhar ~ na tu''na:t · 
ma~ maito nobre m t~Kãt• . 

0.' juiz·• IDUOlCipaes n HO po.de':" ' CODtinn&r R deddir 
detinitlvameot~"~ na:; can·-a8 mve-1"' como o fu.zem até 
hoje se•t · ter a ~·ond1ção de pen et.uidtt ue q":le a. coos~ 
tituição ex ge. Senh•>res, nÃO é hutl1 ~6 tt. mmont~ que 
vem aF•eg:uur e~-ra. l <~éa : o nobre .nepu1-11do pel~ B-·· hia 
uue bont6Ht touJon. d. pala v a ne~ta d scuwsN.o. o t•Onre 
d~pntado ~ue é um l".:xr.rt<t •·a •o defenHOT rlo gabmete, ae
p;uudo ~e •·ollige de s11:as pt~.l~vras n.-.stH. 011~a o. ~obre 
deputado drtctarou '-lue n11o podtRo o~ JU•zes mu.nt~tpaes 
contíuuar a deddir rtefimtiva.mente nu f. fe1tos cne1s •.•• 

UM ~R . DEPUTADO :-Da mesma fôrma >e pronunciou 
o Sr ministro da jn>tiça. 

O Sa . LEsSA: - Se o nobre rr>inistro •e declarou no 
meswo benttdo. estou de accordn com S. Ex ; fie os 
juizef' rounie~paes ficão limitado& Q, juize~< ptefJaradores 
d o processo, não acho jnconveniente que continuem a 
existir 

Vê se que eu estava em erro suppondo que 8 Ex se 
havia enuo .:iado rela couservaça.e d• ·B juizes munlci
t ·aes segundo SP. achao actualmente. E' i!'to mais um 
mott o y_ue exige ljUe os facto~ vão app..,r~cendo que 
os actos do governo e prindp"lmeute os de ~ Ex. , se 
manifestem no ewpenho de fazer crer na lltncendade 
dos principies que fazem parte do seu programma., por
que assim terei toda a satisfação de poder dar aS Ex. 
um apoio sincero e franco 

Fallarei agora em relação ao illustrado Sr . ministro 
do imperio Sem duvida, se o gabinete •ctual procu
ras~e um ca vA.lheiro para o tornar, para as ... im dizer, 
garante de •na política just a e sensata, não poderia achar 
para isso ningu•m melhor do que o nobre miui•tro do 
imperio. Sou ae~de muitos an~os e.migod~S Ex. , m~s~a 
qualidade de repre,entante do men pa1z eu me dmJo 
por minhas con vicções politicas. E faço esta declaração 
em relaçAo a S. Ex •. porque entendo que S. Ex. , que 
r e•lmente já é um dos brilbant<~s ornamentos do paiz, 
em todos os actns de m• vida tem dado provas de amor 
e dedJc,..ção a ca-u~a do paiz e por ta o tnspira a CfiD

fiança de que sinceramente deseja realizur a politica 
que hoje f~:tz parte do progtarr,mt~ Jl' vernt~mentf:d 

Portant , eru relaçao a S. Ex eu não podia deixar 
de ter a• melhore.s e•p•rsnças ; m•s ::>. Ex só por si pc
der A f•zer pred· minar as idéa• contidas nesse program
ma ~ Poderei eu stlber se h a. um perfeno accordo, ou se 
os faetos poster1ore~ terão de demonstrar que esae accor .. 
do existe e que ha de continuar? Pois eu , ·~ .porq.ue 
S. Ex. , que me iuspira confia nça, está_ no mmts~no, 
niio hei de ttr apprehensões em relaçao ao gbbmete, 
<qnando ' se dão considerações da ord.em das que venho de 
referir? Por certo que niio devo dr1xar de ahmentar es• 
sas apprehensões, ao menos l> or emquanto. 

Notu tambem que S Ex o illu•tre miniotro do im~
rio n0s actos de. sua vi·!a passada parece revelar opt
niões diversas de alguns illnstrep, cava~eirns que fazem 
p)•rte do ministerio Nas quPstõe~ ma1s 1~port~utoa .a 
que ha pouro allndí, n.tut quest~es ~col!-0mtco·fi · ancei
ratJ, S Ex parrübou uma doutr~na tntetrbmente oppo_s
ta , quella yue foi entiio con.partllhada pelo nobre mmis
tro da fazenda. 

O Sa. MINISTRO DO lMrERIO : - Niio é questão po
lítica, nem com caracter de actualidade. 

O Sa. Lssu : - E' verdade ; mr.s são questões ·im-
6 



42 SESSÃO EM 3 DE JULHO DE 1861., 

portantM, por i!Uló que pMsárão leis a respeito , e desde 
que essas leis forem apresentando máos resultados , 
de<Je que V Ex. e seus collegas conhecerem que essas 
l!iis farão mal pen~adas, que cont ªm dispo~ições ruino
sas que atacão o credito, que produzem a funesta pres
são que j:í se nota nas rendas publicas, que j à. se observa 
no c.ommercio, no credito pablico . não procuraráõ 
r emedi ·r? Era preciso que o programrr.a de VV E Ex. 
não fosse tão brilhante, era preciso ~ne V V. EEx não 
fossem tão distinctos Bra1.ileiros para que eu me capa
citas~:e de que serião surdos aos reclamos da commercio 
ao2 reclamos do paiz em ma teria de tant3 impertancia ~ 

Por ora não posso descer minuciosamente a esta 
questão da actualidade, não me proponho agora a de
monstrar quaes . as reformas que se devem fgzer e a ma
neira por que <leve a legislacão em vigor ser encarada 
mesmo porque ~on o pr1 meir" a reconhecer , me julg~ 
o menos f"Ompet.ente pRra ennn :·iar um s.eguro juizo 
mórmente em uma matP.riaque dE~rnanda conhecimento~ 
ptofiSSIOUH-88. 

Já Tê p01s & camara que a ilivergencia eu re o 
nobre mmistro do imperio e o nobre ministro dH f<1zenda. 
em mataria de tanta itnportancia. diverg:enma yue 
ainda está, por ~ssim dizer, Roanrin aos nn~sos ouvjrlos, 
que ainda é recente, não póde deixar dA produzir em nós 
tam hem a apprehensão de que essa entente corrtial.e tHl vez 
nãn possa snb~üstir por muito tempo entre o~ ll(•bres 
mini•tros; devemos temer que divergencias Hérias podem 
apparecer. 

O Sn DANTAS dá nm aparte. 

O Sa. LEsSA ' - Os nobres deputados estão iniciados 
nos sel(redos do gabinete, podem ter essa ~onti"nça; 
mas eu ob>ervarei que a unidade de vist•s que muitas 
vezes parece existir , e que as necessidade~ politicas a 
considerações de outra ordem o brigão a apparentar, nem 
sempre é real e verdadeira I 

Muitas vezes tambem, parecendo existir unidade de 
pensamento, solidariedade de vistas bem manifesta 
temos visto, entretanto, logo depois apparecerem diver.: 
gencias e dissolverem -se os min1sterios 1 

Já vê, pois, V Ex que. mormente nós. que somos 
membros da minoria, nós que não temos razão para. 
est..r inicia <lo• nos segredos do gabinete para penetrar 
todos os seus arcanos, não podemos. simplesmente por 
essas declarações em que o nobre deputado pela Bahia 
deposÍia t4lnta confiança, ,de,de já confior ue•de ja. ter 
a certeza de que eBsa união, ~ssa ~olidariedade esta." fun
dada em eolidas bases e ha de continuar por muito 
tempo 

Não IL6 quero fa zer éco do que •e tem <lito em rela
ção ao~ d1scursos de alguns i ll ··stres senadores; mas o 
que é exacto é que ::-e r~on1prehenden que uma maui
fe!<ta divergencia 86 dava eutre o nobre ministro da 
guerra p~e:--lde.nt~ do con~elho e as. declarações de ~ana
dor~~ amigo.~ mt1mos do nobre m1msr.ro da just'ça ! 

Tmha- 'e de,.Jarado que prestav, . se um •poio franco 
e decidido ao mini"terio actual. purque elle na cêra dos 
conservadores puros; eptretanto que S Ex declarou 
qne era conservador com cautela, hberal rel·leetido! 
Não quero et.t~ar nesta questão ; hllo ni>tu só para 
observa_: que J ;._ apparecem facto• aqui e al!i que de
monstrao que nao ba 13ssa sohdar1edade de vi~tag que 
se apparenta e tanto prodama I Estou apenas expondo 
as eau~as das s.pprebensões que trazem em sobresalto 
meu e~piri_to, para 'l.Ue se veja que têm ellas alguma 
proceaenma. 

O Sa. MINISTRO oo lMrznw : -V Ex. não deve ter 
receio disto, e sim os con!'ervaàores. 

O Sn. LEOSA . Não posso com prehender toda a lati-
tude do aparte do nobr~ ministro do imperio N"o sei 
em ~y.e possa luorar ma1E a mmor1a do que a maioria 
com 1880. 

f 

O SR MINISTRO no hrPERIO : -Enfraquecida a maio
P!I, a opposição será maior. 

O SR. L EssA.: - 8e nós todos somos dominados 
d\rigídos pelo~ estímulos do bem publi ·o, mnito be~ 
fun<Ia !o e mmto nobre •ero .o nosso interesse de que só 
pres1da. aos de•tmos do pa1z um gabJDete organisado 
eolidanamente, com força e energia bastante para con-

ceber e realizar as idéas convenientes e necessarle.s para 
a felicidade publica ..... 

O Sn. J uNQ'JEI RA. '-:-Todos de•ejamos que esteja no 
poder nm g•bmete am•go de noO>as idéas. 

O Sa. LESSA :-Se eu tivesse a certeza de que podia 
succeder ao actual ministerio um outro que partühasse 
as minhas idéas, fique certo o nobre deputsdo que me 
honra. com o seu ap .rte, que eu não podia deixar de ter 
nisto muita prazer ; era nHtural. porque se eu mesmo 
de!'=ejo que o actual ministerio por m~io dos seus actos 
mostr~ que " sua polit.ica é realmente aquella ~ne tem 
tnunCiado: ~e eu de~eJO que os nobres ministros rea .. 
lizem. o seu progra~ma; ~e nisto acho conveniencia para 
o pa~z. quanto ma•s. se forem realizadas as idéas que 
formao o funrlo ~ mmhas "?nvicções? Porém não quero 
deslo~ar a questno; prosP.gmret no fio do meu discurso. 

A' vi~ta rie:-tas riec l arl:tÇÕt~s . vê V. Ex que P. uma 
conse4mmci. )ot ne··es~;aria •tetinir a minha posiç:ã .. ne::.ta 
casa Ella mal~ ou rnenos '}l t.em sido presentirla IJel a 
casa ~ .mas ~u de·e.io po:-;içõP.~ francas, daras .e detiuide.s, 
e por 1s:-o JUlg .J ger rio meu dl-'ver, ser conforme a fra no. 
quezs. do n ·tlU c:aracter, dizer com toda a les lrl ade 
que por ora não presto o weu fraco apoio ao actual 
g"binete. 

i\. c h o me por a5'im dizer. em oppnsicão, porém não 
em umH op .,1 ~~ çr:o in~~ms~1ht. irr~flectida , dr.!=larraznada: 
não~ .te_ nenhum modo hHia nppo!l-iç;;o vlolent :· Essa 
oppostç}w e.n tem w algum 1mgarei t; ~· r do rn~u dever 
·~~t:zê ·la ; e ·n te~po ~,.lgurn julgHÍ"ei ~er justiJ uo repre
~eu.tante da e~ç;1v t•eg r no govPrno do seu pah até os 
~mos neC'e ... -Ar lo::; p~r: twm governar ; as • ppoaiçõPB de 
p:10 .e agna eP.t,flo fór» .~ e · euf'. principios . fóra de me-us 
h::tb1to:;; ; eutenno OJe-.mu que 1evemos consídera-las 
como an~cbr' nlc·as em nosso .Paiz ( 4poiados ) 

Se, _P~ts, contre. todas as m1nhas auprP.hensões, o no
?re mnug~.ro da f.~ z · ndn ~ ~omprehender bem, achar meifls 
JUStos, congrut"ntes, ..ir. resolver as granries questões a. 
seu cargo: ~e O· nobre m~nistro de justiça realizar o 
grandE" rl.es tdern.tum do pa1z, a execução nel dbs leis a 
observan~ia ex~cta da constituição; ~e o nobre minis~ro 
do 1mper10 reahzür todas es~as me~mas idéas de accordo 
em uni~a·le d'"'· vistas ~om o~ seus collegas; ~e os outro~ 
Srs. mm1gtros prosegntrem na mes,Ha Aenda: se, em uma 
palavra, eu vir este proJ;?:ramma realizado, direi sem re
ceio ante o paiz -o ministeriO conquistou o meu apoio. 

U>u. Voz -E até lá.? 

O Sn. LESSA' - Até lá estou na expectativa .. . . 

A MESMA Voz: - Sympathica ou antiplithica? 

_O Sa LESSA . - N ·o u,.arei dessRf' pal •vras, porque 
nao so>~o bew aos mP.us ouvidos; •;mas estarei em uma 
opplJSIÇâO ~eus:otta, 11e observação •••• 

A l11ESl11A Voz - Cautelosa. 

O ;,ia LEssA: - Sim, cautelosa, aceito o termo •••• 

O Sa PAULA F o,sEcA.:- Não é liberal puritano? 

O Sa C. 0TToNr' -E' sem duvida. 

O Sn LESSA: - Não sei o que no meu paiz possa se 
ch_amar liber~l ~urir.ano ; quando o ~obre deuutada por 
M10as me ri~hol!" o que é hber -~1 puntano. poderei res
ponder··lhe >e sou ou não liberal dessa escola; na actua· 
li_dade o qu~ d>go ao uobre deputado é que sou amigo 
::nncero. dectd1do do sygtema monarchico-constitucional .. 
represr.nt~tiVO; náo desejo maisa que o desenvolvimento 
franco: Sincero ~a nossa constituição. as reformas que 
se contem na orb1ta della, e pelos meios nellaprescriptos. 

UMA Voz : -Então apeia o governo, pois é este o seu 
programma. 

O Sn. L ESSÁ ' - Não respondo ao aparte do nobre 
depntarto por,poe a contradirção que parece ach~r en. 
tre mm_~as demarações actuaeo e aquill0 que ha pouco 
d1sse nao ex1:-tH ; quH.ndo o ~eu dir-cur~o fôr publicado, 
o nobre deputado ver a que nao ha tal contradicção 

\enh~res, costiuunndo a lan1entar que o ar.tua.l minis
terw uao >e pudes:e organisar segundo a• regras. do 
regu:nen r:presentauvo, de accordo com as ex1~eneias 
da s1tuaçao. eu declaro francamente que o nnico meio 
d_e o• ·d<:_r o ministerio tomar a fa ce do paiz aquellacon
Sideraçao, collocar··se naquella altura em que deve es• 



SESSÃO EM 3 DE JULHO DE :1861. 

·tsr, não é senão obtendo um pronunciamento franco, 
claro, pusiLivo da m:-. 1uria d~""sta c: sa 

Se ell· obtiver est:.J maioria fr,;n l·}J e decidida, então 
rea1n entr- achar-se has~·lirl.~m eor.~·fortifi<·!J.. ioparapoder 
desem p•uhar a nobre tarefa q a a tomou sobre seus 
homhrol-1. 

Ma• eu não julgo que •eja a votação unica do voto de 
graças ~yUJ.O ila que .~ê e te resultado, por4.ue nós não 
condemnnndo em the:::e programma do governo, não 
condemn&ndo o~ principi.-,s yne constituem o pro
gramma. politi··o dv ga.binete, podrremos votar em favor 
da re,posta á falla do thr, no tHntt• mais quanta nesta 
resposta' não ha uma irléa que nn<, po!Osamos aceitar, 
que não faca parte rl.e DO$SOS prindpio!l- politicos 

E' por i'Bo, Sr. pre~idtnte, que eu ,inlg~va que esta 
votação devia ~er ruai!' solerune: era preci!'.o que hou
vesse uma eme11da CUJa. votaçiio pu~es~e strvir de cri
teria par~, se bab·-r se o mi· i~teritl tem nu não na r eali
dade o apoio fran ··o e d.·,·idido de uma rruâoria nesta 
ca~a . Julgo por con:::eque,, · -ia nece~!'<rio ap·esentar 
uma emenda á c~on~irlerd.çiw da c .. mar.,, par~ que por 
meio de sua votação )-e po~!'-a 'feri ficar se o min1sterio 
tem OlJ não e:-se apoio dt-: que ne ·t>~sita. 

Sr presidente, AU não pOS!-f • ôeixar (!e nn"rir as mais 
bellas esperanç~s pel'" futuro de roeu waiz. t'l.u vejo yue 
as i·iéa~ 11t-rd,.,rfeiramente gnw-rn rnentaes '-!Ue OR verda
deiro~ pri1•cipi• :o liher~es r· t•n~igtln. ·ios em no~!:õ&. consti
tuiçRo. qu~ as·]dPaH preci:--r1~ par;_. que o reJrimen mo
nal"chi~o·representativo pos8a fnnc~·ionar '"'m ~od~ a sua 
ex.ten~ão em DO!ó SO pmz promovt:r s f:iU& felicldarte . não 
acb ii oopposiçilo clara, m:. ntfe~ta n•~stara~a. porquemes
'nlO os que se den c:m nã.o extremados f".on servadore~ não 
ou"ão francamente dedarHr -.~ue se oppoem a es· e prin
cipio~: fazem el'ta ou aqueUa accu~ação acimitrem esta 
ou ay_nella qnanti (';açã.o od1osa. ma~ não prod ~m iio bc.je 
aquelle .... mesm0s .,riuc1p10s que outr'ora nós julgámos 
que erão opposto~, qm" se achav:"to em diam~-- tral oppo
sição com os prmcipios que dominão no systema de 
governo que possuímos. 

A organisação da c-mara não póde vir dissipar e' tas 
minhas gratus esper&nÇa~'-, porqne vejo nella 1'0m o maior 
jubilo muitas illustraçõe' do meu paiz; ve,io nella uma 
mocidade luzida. brilhante uma m· cidade r:heia ·1e vi .. 
gor, cujo coração não póde af!har ... ~- e Já perverr.ij,o, cujo 
coração por sem duvida abriga e póde inspirar-se dos 
mais sublimes sentimento~, uma mocidade que não póde 
jámais querer que retrogrademos, desapparecendo do 
paiz aquelle systema que teo:. feito "uossa felicidade, e 
que só é capaz de pr0duzir o engrandecimento do paiz. 

Sei, Sr. presidente, que teuho longamente abusado 
da benevolencia da camara (nilu apoiado.<); sou o pri
meiro a reconhecer a minh" hua.ildade na qualidade 
de orador ( nilo apoiados) ; não tenho a pretenção de ter 
manife!:'tado o~ me.-mos talentos, a me!'ma erudição 
dos distinctos orad •• res que me precectêriio neste 
debate : é só á complacencia da camara que devo 
o ter sido ouvido até agora com attenção ; não posso, 
pois, terminar o meu discurso sem agradecer-lhe esta 
prova de benevolencia (Muito bem, muito bem. O orador 
é comprimentado por alguns Srs . deputados.) 

O .,r. Paranaguá:- Sr. pre•idente, tomando a 
palavra no presente t1r.hste, tive em vi~ t a cumprir um 
dever para com esta <-:ugu:;ta c~mara e para. com o pah, 
eJ<liibindo as causas que motiv rão a di .. oluç fio do 
gabinete de que tive a li nra de fazer osrte, e ao mes
mo tempo justificar-me e demonstrar s improcedencia 
de ~lgumas ~rgulções que por vt::mtura ~udes~em ser 
feitas áquelle gabinete, bem corr>o assignular a minha 
posição em relação ao minis<erio actual. 

Não seria eu quem faltasse aos e>ty lo• e ás praticas 
seguidas invari ve1mente no nosgo parl»mento : mas 
achando~~e a camata O(;Cnpada <~t_•m a veriticaçáo de 
poderes de seu.-; membros, não rr·e pfl.reei~. a occ<-1sião 
propria par& di;trahi-la. de um tr&halho que por sua 
natureza e pelo regimento se con~idera urgente. Julgo, 
pois, que deferindo a exhioiçüo de~ses motivos para o 
momento solemne da discus•iio da resposta ao discurso 
da co• 6a, em nada contrariava os usos parlamentares, 
não incorria na censura que nos fez o nobre deputado 
~?elo 2' di~trictQ dJ! rreviiiCÍII de MillR$-Ger!les de 

psrreria com a accusação que dirigira ao actnal gabi
nete por nã· ·· vir logo apresentar o !"eu pr0gramma. 

E tanto o no5SI· proced1mento n~da tem de reprehen
sivel, que o mesmo hon.rad~ ~embrt• e. aquel!e~ que s: 
sent~o ~o seu l~do não JUlga.rao convE>mente m.eyrom 
per os trabslhos <la verific,.ção de porl~res para .mter: 
peiiar-nos sobre R$ cau!OBS da dtssoluçao do gabmP.te_, 
se o fizerem. ou 0 orador que agora oc· upa a atteuç~o 
da nam1-:.ra . ou lJ.Ualqner dos sPus bnnra?oa collegas, nao 
dêixaria por certo de sathfazer aos nohre• neput.::dos, de 
expôr com toda a franquez a a' causas que se derao para 
a retirada do gao1nete de 10 de Agosto. . . 

Podia tslvez ex1mir .me ds tratar ma10 deste obJecto 
em vista das explir.a~ôe• que ~orão .dadas pelo meu nobre 
collega o Sr. ex -n ·inistro do 1m peno : mas como S. Ex. 
referi,..~e ~6mente uma d~s causas, em ver~~de d~ gran
de peso, julgo que devo complet&r a expos1çao fe1ta pelo 
nobre ex ministro. . 

As razões que deuS Ex., pelo que lhe toca ma1s P~
ticnlarmente. manifestando a• apprehensões que nutna 
sobre a situação do psiz . os receio• que tin~a de per
turbacão da ordem publica, fundnd~s ou n.ao, embora 
não pactilha.dos pela. maioria do gabme~e, mcont~sta
velm· nte erão snffiCJentes para determmsr a ret11a.da 
de S Ex. d' 

Ma• dirão os nobres deputados, e ainda hoje o 1sse 
o nobre deputado pelo 2' districto de S. Paulo que me 
precedeu, que esl-es motiVO$ não erão bastantes p ... ra a 
retirada do gabinete ; poderião dar em resul~~Jo a s~a. 
modificação e não a sua dissolução: que devtao os mr
nistros em m»ioria manter o seu posto pelo menos até 
a reunião do corpo legislativo. . • . 

Não des"' nheço. senhores. que assim fora mais con·· 
sentaneo ~·oro a índole e com aa praticas do nosso go
verno, que fôra m&is convPniente, para que a corôa 
tivesse mais an•plitnde na sua .. scolha 

E releva declarar que era no,sa intenção continuar
mos até ,.:; abertura do parlamento ; qnerl.amos prestar
lhe contas dos nossos actos, e depois, em vista da des
sidencia que aprarecia e da' circumstaucias em que se 
achava o gabinet:., retirarmo nos , e estou qne o faríamos 
muito parlamentarme .. te (Apoiados.) 

O facto po• ém exposto pelo nobre ex ministro do im
perio, e que se acha consiíl":aào eii! um doc':'mento de 
que a camara se recorda, lldo por S. Ex,, velO apressar 
a retirada do gabinete. 

Quanto ao nobre ex-ministro do imperio, nada mais 
satisfactorio, nada mais plausível do que o que disse 
S. Ex. para não continuar no gabinete desde qne se 
achava em divergencia com a Il'aioria do mesmo gabi
nete no modo de apreciar a situação do paiz. 

Dada semelhs.nte dissidencia. sobre um ponto tão ca
pital, que nada. menos importava que a madança da 
polüica, comprehende-se que o nobre ex-ministro do im
perio não podia fazer o sacriticio das aus.s convicções, 
nem tão pouw o podião fazer os seus colle~as. A soli
darie·1ade não era mais possível manter se; faltava a 
força de .,ohesão que vivifica os mini.cerios. 

Mas aiém deste motivo havião outros que já foriío 
expostos na camara vitalicia pelo nohre ex-presidente 
do conselho e pelo nobre ex-ministro de estrangeiros. 

Sabe a camara que achava- se creada a nova secre
tario de e'tado da agricult.ura, comruercio e obras pn
blic~s: havia um lugar a preenf:her-se: o no~~o honrado 
collega n· Sr ex- mimstro da guerra estava ~om a !OU& 
saurle bastante cnmpromettirla; havia quasi um mez que 
se ru>bava doente fóra da cidade, e tinha necessidade 
de r~tirar~se para tratar se 

Vê se, pois, que bavi iio tres vagas a preencher oe 
Nestas (:lreum~tancias t-eria facil a reorganiss.ção d~i 
um g ahi11ete que tintla atravessado um longo periúdo, 
que realb.ára no roeio de tentaR- contrariedadeR refor
mas de grande imprrtancia e al ~ ·an -- e? P('deria recons
titmr-oe dé uma maneira que lhe désse c<,hésâo, que lhe 
trouxeS>e a furça precisa para chegar ao complemento 
da ~ua política? 

Vê, pois , a camara a difficuldade, se não 11, impossi
bilidade, de um tal faero 

Nestes termos, pareée· me qne justificado foi o passo 
dado pelo ministerio; era elle inevitavel: a carta do Sr. 
ex· ministro do imperio veio apressa-lo Estavamos dis
jlOStOs J?!lr!l correllponder de Ulll!lllllllleir!lllllli~ colllplet!l 
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'altancm&alifA; ~e Dmlea deaamparotl·DOS nmmomc· 
to ae llleT, a conUDuarmoa até a abertura do parlamen
to. prmcipa· mente quando tinllamo• wna camara nova, 
e Dão utando ~riti·~oa 01 pod•ret dos aena mem'broa 
llào .e sabia com Cod.a CBrtiJzs quus eetião· ellea, onde 
esta._ a maioria· ·· . . · 

. . O nobre . deputado pela pro-rillcia ele Misuu, achou 
,que h& 'tia nota:releoutn~ieção êatl'e o que diMe o nobre 

.· e::t pre.aident8 do oon-elho. e ... t~alavra" da fall& do 
tluóno. relativamettte J. traoquillidad~ publica. · 
· Llodb o diaoarto do nobre ~-pt'&llidente do con-

• • - · ·o ue o 
:nobre· es·pt'alidente do comelho ~ que tinhio 
Ocoonido fa~ tão llf&'l'ell· · · · 
· O·S& <>nottt. - E o que diNe em sua ca.-ta o Sr. 

ex- ini~o o ias . rio? . . . 

0 Sli.. PAJt.AIIIA~l!L: - Mu o Sr ex pre!';deote elo eon
aelho S1Jo .feclato11 que partilha,.. a. meemua temorel., · · 
queuu~~a ... •M3mu •\>~\16~. A.J>'>'~ ) . 

Onobni depar.adn P'!la · prn'VÍDeia d11 Miau não foi 
ei.actn. penni··ta qut! lhe diga, 'DO que uae.ero~ . 

O Sa. On- •t; -lia ~ocndi~ Di.a.mtMta, pelo me-
Do. eom. a c&tU e a f~ do throno. . · · 

0 Sa PAa.t.UIIlUL: -: P4d.e Mt '}.U~ .Mim ~·~ mu 
eua OtJUtrádiOQIIII não ~a. ter l•12~da ezn "'ntoi do 
Sr ex-pM-id.snte do oocuelho, Dio p6do aer attrlbuid& 
• miuiaserio ~. · · · · . . 

~paanh.Uio. o St. n-.mi.mtro. do . im.psrio, -= du- · 
~k . . . . 

O Sa P..t.uu.:v1: Na ~lla do th!Ouà ulo fts · ee . . 

·. e .Ja qae aúulA fari• 1. tnalaria ® gsb>u.t... tr&nuctt'. 
O c:u" dctcl•tjrio JlD8.)111)1•bn~~tmiutat:n» c~a · ,u..dÇa. dà 
:&a.:nu e do i•c.perio i~ em 'au pi'OQu~ perute 

· . • Ca.a&a~J'&. t4 em .cua .-e~~tonoe. Dio fti de~= 
~ •PI~at:lt•• 1ltiD tn poaai'ftl. 

O Sa 1 ~r :-Ettio ilm OOAt.radi~ JDeamo oom 
OI nl~atorio.., 

· O ~. · P·-.uú•v.l :-POl'bitlto, quSld.Ó m ti..r a.e · 
. datiDir" mU!bal -pmil'lo M r.l•Qio .~ Jrahiuate •~~tt:11J. 
Z11o me aclaam. ~·· ea.be .ul ~ntn.dt• pMat&n· 
cJo..lhe ~ mea frallo .. e paio r o~ , u"'a ._ que o . 
mlnu•t.eno actual, aprecu&cdo a -'.~. iiJo di~ 
ào~&odr.'C.ialodac!oga'b•~ et-aun~;.uma 'la 
qu ~ c.oompl~ doi MU a~ ISio. •e d$par&o mectiCla& 
qqe iDclf~;taem ua..t. polldea ~o.uana. o facto de nio 

. ~ ha'fid.O al~ DO U du prer.icienQU, dói .. . . . . .. 

· O Sa. Qnoi'IJ :- • . o que era pu co. 
O S:a P.a:a.ltucov.l :-IJ1terpellou· me para deciarar • · 

lião SAbia Pela minha poliria qae fillnns•tias •'!'~ 
'l'et1-r•d• do hi11ête se · · · t@lldi!hl a sa.a l'eOr~ruaaQftO, 
em que enuana uma eerta dua 1 e · osso ..-e 
ao· Dobre .deputado que nunes tal perulilfiMIZlto .18 mani
fet.t~-·u. cl& part.e -totto meus DobTa c·o\\e$(U, lliO M t.n.tóU 
jimat• de ~illaçio do ~bi-cete. • • • • 

O documento lldo oélo nobre es· muuatro do 111lQef\8 
e»ntrarla de uma mane\1"& m11ito ~t1n i·~ elo 
nob•edeputad" A in .. i•t.euc:i& de S E~ ponaa ~ 
aio, u deelat~ feitas a sua ·cara mosuio que· tal . 
. facto Dão pod-ia clar-M-

0 Sa. Onottz· ..._ P6de eu. Eu me re:fari s6mente ao 
que estan na c:oUicieno•a do publico. · · . 

O Sa PuAf'•co!: - E &e era dimeil ' mainrla do . . . . . . . 
· me-ma pnlitica. 'II:Woree dsfBculd,.Q.-.· hanf'l& àil .en
c~ttar para i"IIQ uma. minoria <4~~ ·!'C"' 'VeOtur& pn~
dea.le inaag:r'l'" ••ut:·o -rt..ma~ Dio &6. pnrQ.ue ~· de 

· .. --.r 11m ma;"'" · D~ her oa ln~ 
np aenio atA poriue uma renrg-ca~a que 
maue 'por baM um~ aprecbocio. menoe ~·cio~
tad.o da foliC1eda-te • e i:lot purtdOI traria ~Mias dif
fieo}dade ao gabinete • e 4 proVàwel ~~· ~ pacleue . •·"-~-a 11." uuP.lOl' a • der-ta cama~ 'Um P.bme\e '}ue 
ae 'J'ec)ompui:eao-e ooo•tderándo o pau: em cu·cwnat:l'u- . 
claa anormaea, um gabinete que att~ preoccttpl'do · 

· à u.rrores ~ue. '040. ~Ta-~ .thig'r Ci00'98Di8Ate
.. mente aa tcdeu<:WI llOclMa, . use ~ tet1& nma 
· àan.c;o ~bemera, na.ia pódi. ~~~,. ele util ao paU. 

(_.11. \f)..,.. ) Maa~ ~one, ua.a di·eo boa". 
O tr~osmo nobre depatad•• Pft!• proY1atrla da Mhaa .. 

Ger •• , • '}'U\\m tenho-tne me:ido. par& eadn. uu· di~· 
rentea ~- ·-tne ae tara Pl'"'llw:t()i•doneataosaa,aunoditat 
qnea orde:» publica nunr.a esteve em ri•co ~ura.nce a 
quclra eleirotal, como qu". dei :a algnma · du "eis. • ~·te 
respeite\. lê..Udo al~ nobtea d :u.ta·tos a apro~ta-

• •· .. ema odu 

tinha. feito Á paz publica~ 
. Os ... P A.'I.A.tU~"! ~-D~ava q,ue o nobN 4lepa.Uclo 
d1siie!.le qiWlcio fomo asses aerriçoe prestado.t á pu 
publi<:a .. , · 
. 0 S~ 0Ttorn ~-ll:xpllquel ClOmO puae. 

O Sa. PÃ~ItACUÁ : - •••• -porquanto ool:no membro do 
. ga.bin~te de 'o d~ Apt.G eonó-n.& o de'n)l" de il~atU 

ao nobre depntaclu, que pua qll&lquer eme geocla que 

iudeue dar-M e.n l'$1aQio • pu publica, o g-.bu:tete de 
o de AS91\0 tcm\AYI' coiQ'O 1:10~ MDtO dos ~~• 
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eonta..a ·oos1 a 1:2aiori• da populaç!o da côrte, onde 
tantos e r,ão grandes interesses' c:onverg->m e repouaio 

. 1obre a pN pobllea.t oontan com 011 \"eCUnnI que e~· 
dio a aa.~dade O goftmo 1iãD estava desarmado, o 
pemo tinha tomado todaa ·"' · prnwideni:ias ~ q~
quer ~cia. A ~çio.fra!aca que com ~ .-~ .. · 

. dade il.qUJDIO O gslnaete relatlft!"8tlte ao plmto ~· 
toral. · eeaa ~obiaceuçio que lhe .. Dão p6de aer negada, 
mostrava ebramt:nte qüe e.-tavao11)()8 ~doe, e c;ue 
Dio recuaria.tnoe diante doa maia axidaciOI'O. qué te:n;. . 
tal.'lem conspirar oontl'a a oidem publica. 011 blweue~ 
der-ta ;tr.nde ciclad.;t Dio eata"fã:), n=nco..?. eativerão abm· 

11 • • 

· 10bre ! .. o~dOA que "eequeceaae:D daquillÓ que em 
Clnido ao eeu pe.iz e iui · · · · · . · 

O govem,. tanto . m~oia ~· tinha, quanto a poaiçãe·. 
q_ue havia tomado, na aua conaciencia, er& irreprelieD· · 
&lnl . . . . . . 
. Senhores~ ji ~ tempo de fazer-ea . juatiÇa n•ta parte · 

ao g.·binete <te 10 de Ago.to; poderia aeoDtecer ctue . 
~& ~ 't'OU08. p}a.Doe. p6f& CODJoellUlMM O ~ aJ.~ . · 

·JacSo uiumpho, que re()()iÜ18ÇO ilft legituno, foeM pre-
~ zsegv juti~ a 8IIM Jt&bhlete. aiZtlf' ~ue eUe intet- · 

· "rii1b&,contra hberd .. de dó wto: mu para que agora 
~-.e!' meritc». e leald~ie doS~<& poli;iea t. · 
. :Maa. diz. se. f01 na · 

· · · · que o m· 
llip eac:ripiOr. . 

O Sa Onotu: -Pois' fu~l&. ... 
o& P~a.uUGd:- .• enioa~ini~que•~~ 

rio 00~ lea.lclade e com wrdaàéira dedicaçàl• ' oor6a. 
&O p&is, que DUIIC'& e8 furU.rio ' reaponMbilid&da de 
3eDs ac=s' a •• por ·eeno · Dlo ae r&le fazer tetoe • 

·. ·lhmco applieaçio; a poliüca que ~moe e q11e p~· · 
zemoa em pnr.tiea era IIÜDia~ial. a pulitica era do ml• 
l'\aterio. era elle .. 6m8t•te qu.,m reep·nciia ~nlla~ Desàê 
o mom,.nto em que oio tw~ • o acolbim•nto da co-

. r&, liMo ~é o orador como todC~e oa eeua·t'Ol•e,raa muitO 
. reapeit ~o te d&IJOn~ auu paa\U ~ p6de es\ar .e~ro 
o nobre dep11tado quenio nos OODJ!fn&naomoa n• gaetim~ 

. te n'cma p idçioindacorosa, niopcodeodo f<laerprenlecer 
aa Yiaw serae- e aa id~aa.·da adminis~. 

Uir Sa Dnn~o: _;, · 
ena U1wn1tt 

· . . O s.. P UA~.a.ou' : - o gabinete entena.U que u;o 
. dma intervir, e provielCD«'iou ileate teDÜdo : nem dia• 
o ~tobre deput&do que ft>i n&• .etpera• l"ib .no dlc.. daelil· · 
9ão, porque 01 f•~ prou.\io altameu~ contra iuo. 
Aeh,.. pruenta o meu nobre c.mlgo ex·ahafe de poU
oia cl. é&t.e; autorieo-o a .que declare o que eu ..mpre 
lhe diaae nlo aô oalclalmenio •euio .~nu oonfidtm· 
oiu •·• maia intimaa do meü gabinete. 

O Sa · EaP&IUDtlo : - Foi Bempre ~natute uo peD'" 
laiXItiltõ ela nlo intemmçíi.o, t&D\0 na o;·neapoudenci& 
officlw oomc; nu conferencias mais p~ com o 
u-chefe ele pohcla da eône. 

O $a; P4iilu.cm! . -A eate respeito) c; que não á~pã
~u, se \lm dia. viel'le i 11iz, Mrit. o que mais honra 
haVia elo faze:- me ; uautaa vezeto uio dilse. ao honrado · 

• e a e po 01a ~ue D&Ul os louvores nem as aggres· 
e&le me deavw:iit\ do meu P,lopoelT.O.... · . . . 

· · O Sa.. Esi-li. .. IDtlo:.:.. Poaso dar testmnUDbo que foi 
eemp~. e&t.a aJ~u& bo~~~~. niio obatanbs as aggres .. 
.a&e Ul.JU&t&ll que aotfria a. imprepaa. . . 

. O Sa. DA!IT41:-Na provinei& do Maranhão foi esta . 
a aua nonna de proceder. . . . · 

O Sa. P ÀJW'jAGD'Á .• ~Sim, diga ea•a. bella e rica pro
~cla elo Maranhiio qual foi alli o meu prooocllmento 
durante aa eleições a .qu~:t ILII&iati Cll•mo 11811 preaidente. 
(ApotGdot dt GlgUfY ltMotU d4 dfpul~ niGI'Qh/wrwl.) 

. · Os~. Vnn.t.'tO:- Fazemos jaitiça l maiOria elo 
gabinete de que V. Ex~ fez parta. . . · · 

o·sa P~u~•c;'UJ. : -- Oa meu. arii~. &AltWl• com 
qüem tiDha com~'Wl~ão de idw: aio us que poder'.lo 

. queixar se~ e fo1. por 1~ qtie ei1 diMe em um ·~ _w 
nobre deputado por M1DU G-rua . que . niO temia • 
aa.alyse do meu procedim~nto. que podia Ml~ ele 
'fÜieir:a levantada f eu Dão IDe aChO E1D ooni:raclieçio 
comigo .. mesmo; o que prometü. cumpri .com . ~ JMl. 
àade ;_o ~ue.d~em pi2blico«)nfirm:t.Ya em part~ .. 
na nwor m~dade; nào ha um 16 .ctb; não ba Daa.. 

con~ i repreeenta~nacioaal tem empaUidocer cümt. 
·doa mé::lt juizes · (Milito bem t mu•to l>fm!J · . . . 

·Eu nreteUdo pal~ da maneira maia COU!plata llf 
~· · ua .., ·a~e 6zerio e l'Ot-to · • . 

A .. ui tenho a &ta coizJ que · o Pobre elNrainiauo dea~ 
cha•a eleito~ para a proviDcia do Rio de J.,i'Wiito, clU
élo-lhe. pateDt.el de teDmtea· eoronela, maj~, etc. • 

Es · 

' . ·' podlãu ter o menor alcance para • el01çio. . . 
O Sa.· OTro:u: .:... E rio a 'l'emuneraçio clns Mniçc;a 

prestados. · · · · · 

O Sa. P.t.U~'•~u.\: -E. cleoais. aSnbores~ que peso 
pôde ter uma &emelhaato ~eu .. çlo t ~ o nobre ~~u- · 
tado atc.endar bem para u ou~umatcClU, ."reOOnheocr' 
a aua imp~enoia. . . • . . . 

· .t'ara o · muoiclpio da carta. onde u ele191Sea oorrerio 
lhremento, como o nobre deputado ooafaea, fu .. e du- . 
ral:lte o anno . 37 · nomeaçõoa : · para • · ,pro'lilla.ia .do 
Rio do Jmouo, dunnt,t o ut~o ~cxlu. 2ti al~ 
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~= e M u s~ nome-~ para a · ~·Tda n~acinn~ elo_ 
municipio da ~'Ôrte niio l'aneriío autons• ~ .o r•o""-' ~cpll• 

. . tano a tit'lü' · ~u..Iqat!l' iuda~ii" de iute•fcn-nr.l>l do 
. · · , men,_. o po• erta . lt%e! a · 

resj.lllit-:J dA eleiçaio da provinria do R•o 'àe Jau .. iro . . 
· · OSa ortoN~:. ~U.erio eam~c·neon>uaut~. . . . 

O Sa P.u:-A~VÁ. : - .O rc .. 
C:on e:oeu tsto quaantlo &••ovtrun que algun!'l d~>s, n\l
mead~ ne!D por Ü.!IO ·•éii:vri.o ·•A d!tr ·o "eU v-•to 3. _op ~ 
po51~ F.' certc:~, pói& que o ex mini11tto ·tia) u-q~a. · 
no des>empenho de ~clll< de'Vel'-s, qta.H•Io tmhr._ ~e 
preenr.l<ter liN'eS la~~ atU'incba un1cam~nte ."'"me
l't!cim~<nto, a JdoneJcialde otos propoa~, e nao a l.Qtcres~. 
~ ete,!onteS- · · 

O· Sa Orrosl : ..;..Isto 4S bom :ie . di~. 
· O Sa PAU..'Aiõt:JÁ.: - A admi •• •,t.•açin niio -podia de. modo ~m pU111ySar . a SU'l .á~ • t--dn ~!'~~··!a 
cio. aeus aCtOt, ntto podta ·lof!l' embst ·ÇfLt4A·no n!i" l"lt'l!1-
mo de ·3uas attribut~ ~ poftlr.u ~ lli-C>' a.ct .. s I)OCÜi<o . : 

· ~ar mal in~retado. pol' MUtl ad~ts1nio" ou quu~uer 
outros mtereloaadoa I Apni"dot ) · 
·· A .minba conailitncia tieav• tTan ~uma. u':Xla YOZ que . 
pelos meus 8Ct(» niio e..-io. •aeritic>"~os . ~s. 1n~ 

· zesdl, as 'fel'Clacieiras Cl'll"VenleDC'I~ ·da adtnl t•t .... 
· • po 1 ex.; ou ~:~ pt.rti propniLillente E ;e.uclo 

ueitn. JX~r-tue havia de 6cv tolhido t.o exe·ci·~to das 
attrlbUi~ qüê pbl' lei me erão <.onferidai.' {Apoic.toJ.) 

· · O que incumb1a ao nobre dt~putado era analY':ar ~
. D011161oçóer. quo fiz. o ctomona~ ·que cll~U~ recalm-liO 
em uulhid'®ll que !lã· erio idonoos. que tinbilo ~ntra 
ai factos que oa deaainvio, ilU me.mo qüe u·il? .OJ> teo~o 
ante• da •ua oom•açüo. e»mmettêrüO vin'm~u . . ~t:Sti• 
cúio ab90t~ e niio forio • . 

; en • &ellU"açlo do .Dobre deputadn·poderia. eer 
prooeciente qllan\0 • complicidarie. 1 AJI· itufo. ) · . .. . 
·· O Sa o-rio!Ct:- Ha muitos que e&uO necte cuo. 

' . . . 

·. 01 abuaOs, p6ci6 tanto intér\1\r nome&ftdo: eomo nJo no-
meaDdo. (A~.) · · · · · .·· -- · ·· ·. · · 
· E' poaai~l que de ·alguns aetoa da administração re-

. ãliltusem c:ire'ilma~clu fa-.o:raYeis à a . igo- d_o miDia· 
bio; nem tejo que haja niNO al~'IDA COUI'Á de t:!ltz'&;. 
Jlha~; ""im como tam~ ê ns:tttral que rrsu.ttassem 
aa~·.eus advtnarioa: mas o que p.l8&0 ~venor ao no- . 
'bJe d~tado é que nlo foriio vi~ota..• ~àeJ nem con• 

. aidera~ mnmente de :pa!rtido que dirigirio o mi .. 
llistorio :Do exercicio. àe auu attribuiç&:s . O próco-di .. 
~to _ào ministerio â este l'8tlpeito foi sempre leal e . 
:ibteiro.lApo\Gdol.) . 

· . O Sa. ()om):u t - Nõo duviàoi daa auu inten~; o 
· que dine foi quo OS aetos tend~tiO a pTOt.ei[Cl' a candi
datura doa a~a. As nom~~ para a .Lu~t.rda uaciou 

· 21111 de Rio-&mto e do S. Joio do Príncipe fallio bem 
alt~. . . . 

· O S..~ SJQ'G!UaA ML"eD dÁ um aparte. 
· O Sa. P ... uzcAod :-Ainda ha pouco. daqaelle banoa 

ela montutha, o nobre depntad., pelo P~ (rito), mem
bro da maioria. reclanio11 contl'a as nomeações doa 

· majores de Caxnet!; agora dos bancos da oppoaiçiio le- · 
'hlltío-ee •oze' aecasaudo-me por nomeaçõe>l qttc se 
dizem ter sido feitas OODl o ·wtuito do tG.va~ a meus• 
ros· da maiorils. · 
. . )& anugos meus p&rticul:u-mente me sffir-

m!rio quE' ·nessas poucas nomea~& e~tmviio compro
hecdidos indiviJ.uos qu~ f11vo~iito (apoiculo•) as eleições 

. elos ~oas oontmnos I_. En-aqw, ,enhr-res, as a~o.'eu~al;iSos . 

niatcrio 'apoi~). justifica. o tol'll" bem patente e!'!le 
prócedim&nto nobre 1\11& ·foi tiio mal interpretado. assa 
poUtica. generosa. o de vistu llrrgas que, por nio ~r bem 

· oompl'6bend.ido ~ avaliada, ntto_ pôde d!&r 011 fruCtôll. que . 
eru. natura_l que ddsse. · 
o Sa. o,TOflt: -Isto se noe ause aqui muitu 

'Veles. . 

O s- ~~LJ)Alfu M41Ll~~o: -li: o 'ue expô~: aqui o 
· Sr •z •Dl1llta~ do impono . pr'O\'a e'tldentementc que 
V •. Ex. eetava illuditlo. . · 

O s .... f UA."V.~v!: -o uobro deputado protcndQu 

ainda aclcln~ir a'gutr.sul llfC>VAA -pua 'IDO!ltf.~ a intmie- · 
f\!nUlll do winl-tt•ric• na." elei\-'áes tt .. côrte di~ I) o nobre 
acp11bt. 'lo • Eu a · \\o •&ra ~L ooo · t'.. . . • . 

em ~&lior e ~u .. •n l'oe nome•~~ por o:~~:.emp~, u ... fre-
· . gn':':z.ia de · atua -~~ seis subdc'egai"s' Em favor doa 

cou-erv.a<to~ puntanos. • · · . · . · 
· Ah l •C•Jhotes. ó me.;mo 1:10 di-curso dn nobre depu-

. rano : . nliO 

. p~.i!'o ~•b••~~r me a outns íon~ Íiem esmerilhar 
ont,.11,. r>l"'~ta.c;; no proprio di»eursD do nr b~e . <i~pntado 
-.em a re·pus~a a e-ta in;ust• ã.~io~ a Jnteli'8U_do 
1Den P"' ce<h•oen o · r~ ta--de !'U&.. palavr&~L. doa do
cnmêuto~ sobre o~ ~oaea o uubre_ deputado erguell o . 

. MU bello ti8cuno . . · · · . · 
· \TeJil u()5 0 qoe dtz O jtti: municipAl• A quem 0 gb
vet'DO un~al incaruhic• df' presidir • .. )o cii d .. fl"'llU&
zi• de ::i41lta Rita: ouçamos o ~~eu te-tf'wnnho & ree
petto do procodimeato ~e-... s "ub leleg-.d~. que o "obre 
depat .. co diz · qne fnrito uom~tiOfl com v11tAs eleic:ora s 
em favnt' de um .lado politico · . · . . 
B~IU aatorirtade.& pocuúo ser tirad1111 de um 1«-fn po

iitico. o g.'•verao bão "uea ·o .. nientbro~ <1o ttiuü ... tUio · 
pa.•·atfo. lltl,.im como f'~ do ·••iot!ltoono a, .. ,usl, erio da 
escola •'Otls•rvadorll. ; e . tendo cio notv~1" i.ntoridadetl de 
Sll& con.,•bÇll. na,ur>dtn<nce hlll·i"-? de . 

· a , _ ma& a ~1ia 8!!CO a. ro 'ahta 110bre 011 homene 
mAis mNiem 'i o ; que dc,...-m · ~at'>Ultiaa dé jüiltiÇ&" do 
impar•:--alicb ie.. qtie e-tl'llet~oem du;pé)atoa a · executar 
.lealtilento o pens•'IX)eoto. do govtrnu . . • • • 

OUçamo&, como diPe, · o ~temunho d() d~o J1U.Z 
muniet_,al que Ulli .. \io . i ~eiçio da ~hla cie S~~· 
Rit'l; e-.ti em .u:n· docClmento que vem mstrto uo dia- . 

.·ctmo do nobre depu;ado pels provinc:ia de t.:mas-~ 

. do :se quando erio po,. mim chamados. a miniat:tar ·me 
. as informaçüeil' que lha pedia, ~.e.. :. .. . . . . 

· · O Sa. Oe1V1u ·~RodeiriiO o Sr. juiz DlUllieipsl, e 
matidariio os inr.p8fltore& ~ar' outrO -luio pr~ticar ~ 

· . . tropeli.s ~ue o~ervl\moa. Yflja V. Ex o que du: o Sr. 
juiz znunicl{W a ~peito dea ~ ; erio oUea os · 
autoro.-. da& violeucaas · · 

· O~ •• P~l\4~U.~n!:-O dccG:mento que~ tanta 
!<& ao nobre dev11tado que o tranJcft\"eU em aeu diaeuttO, 
.e onde se aehilo algumas J*l!lvraa 1\~ngeilu ao nobre 
deputado, ji c com'tn.e:1tado de outra fôrma, ji t.em uma 

. . iuterpr"!t&~ divttaa . . • . . • . 
· · Nio wi .e devo ~tar pelo q-co m[otma o j'lll% m~· 
cipal. o que -é ron~rxna i o pelo nobre ex-e bate de poli e~ a, 
ou ae •·~te .,. ltlÍormaç&. do nobre deputado, · que 
aliu foi uem • . . . . 

O Sa. Ono~tt~- O S'C'. _juiz municipal Uigio .~tuo 
· 01 aubd.e.!egadós {Qàem para junto delle: mu oams

pectoree foriio ptt.ra o corpo da ipja cumprir u ~ 
Cio Sr minú-tro aa !a:enda. · 

O St. P .ül.::-.AGd • - Razi10 não teve lambem o 
nobre cieputado I.(Uiando fu utn• nllusio a respeitO da 
nomeaçio . d~ um juiz municipal da tô~. 

,. . • . · · qUiZéf'ao ança.t 
~a nos olh~s d1> Sr. ~r. ~~~~\ ~ll.t~Wlo uos Santos; 03 
mapect.o~. erliO os eeu10 m.atrumentoa. · · 

O Sa. l>.A.lWCA~u.l:- Mas o St. ])r; JO!Ic! Caetan 
· _ ou ·a o · proce smento emsl' "u elegad?S, 

ettrtHica que niio intcrvierio Je 'modl> algum no Jll&to 
eleitoral. e quo encontrou ~n·prc a mais leal o'o!Bca: · 
coadjuvaçiio da parte dt~ taCl!l autoridl!.dee . · 
. Tambcm , como dixia , o nobro deputado pretendeu 
descobrir uma prova das tenàeoeiss do f[OVtsroo para 
intervli· na eleiç;o no facto de uma propo~ta muitas 
VeJ:\111 repetida para a nomeaçii.o do um juiz munio\p.I 
pata " côrte. . . · 
· Senhores. cu'ni\o 11ei toalmente ao _quo allüda o nobre 
deputado am. eontr ~o aos facto~ ! Não poer.o ndmittir 
taea ancrçüoa nii.o oomptovadn11, conjec~ q~ 5io 
xc~daa ·pelo a;yatoma couaütuQiouaL . 
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0 jtili: 1llU~icl1)a1 noméado 'pO.nt. a côt1e nas vcsperas 

da eleição, todos !'abl!m quo era. ria .. iriéa!l do n··br~ d~
putado. moço hODrado e inteU1gente. e-ra um nJvogado 
fiUe tln~IJ ~de clie_nteUa. A sua nome~o foi wn 

. acto de Jtl&tiça do gabl,.ete trnnsacto.... · . 

Os s .. s. OTro~et E ollno:s:-Apoiado. 

· O S•. P"-1U~.u•d :-0 nobre deputado pareeetdazer 
allul'iio a ~>'t:Úr& pe5•oa: l:ilii.S. (tuem nutorl.~u ·o nobre 
deputado a. romper nquelle l't'pOsteiro para ~rpre11der 
o e&gredo diu di-li~ do ~binete! . . . 

O Sa. · Onó:cl':-li:a niio f ai lá; e!tt&. muito en ntlClo. 

O Sa 'P.,.,JW"U.Gti.l:-Se o nobre deputado li niio foi, 
pmnitta que lhe cüga, pronnnciou 11ma inexac::tidiíô •• ~. 

o·s~~.. Ono~n :-E' ine:s.actidiío que está ·no publié:o. 

·.' 
O Sa PA.la.llfA.Gitl : -Nãn ba tiuvid~a• o publiN• ~ mai

taa vez~ sujeito a de.r.~ait~r·Stt pel"" \'OZ'III da .. -alu•óoia. 
pelo erro ou pQla mabguvbQe ; o .aohre deputád·•· que 
tem um a:·~ento na rep~nbl~iio :tadoaal. qall ::ela. e ! 
defende._., attnba.ições e as prerogHtivo.• do .. p<>rlercs, · 1 
~· ~ cero.mente o mais colllpc"Cente para · \it dar VUlto · j 
a . e .. eea rumon3S.. •• l 

o Sa. Orro•• :.-Devo trazer esses fcct(ul~ qu.e sito .1· 
rouito graves~ 

O Sa P•iiAitA.c:O! •. · Se C"~e• fa ·toa ~<iio ~vr.11, são I 
pela sua f&L.idadd,, p;!'lo ot»jecto a que cUes se rcferum ••• 

ui o 011 leve p.. ra. tili\ . 
o s. P,.U!IAGtiÃ:- DeYO <lli:et áo nobre deputado 

aind• uuia. vu ••• · 

er mo coagir ao silen;,io desto ·, 

l O Sa. P"st-'!'f.u:d :-····· quo o orndot que ora di.s
cu~~ em tilinto teve • honra. iff' ter um R!I!I4)Uto ool\ cou
aclh~ da OJTi>•. eneo ti-ou "emp'C"6 a n·a•t>r COD'lllJlÇ&• · 
A 11uperi•. r i11telli~nria que p&i'M\ n•• po~to m~n .. ele· 

·vario do edificio tiOCiat .. ·.S tlo illu•tntdl\. · cnmpr·be~>ào · .. 1 

tanto u mnitoas do g .. V$1'2lO repre~ut.at\v••· 'tue niio 
nega a ~s tn•nistruo respon~a.~111 011 meios qnt~ elli!S 
julgiio necéllllarios · puta. 11. ~eia doa . n~eios ?U.-
bll~- . . .· . 

O Sa. <>rro~er: ._,... Nito pmhlto etn dnvida. · 
O Sa. P.-.u,,AGCÁ: ..:..ocl'de o momont, ~m qno o mi· 

ni~~otro uiio ~teha.'!i.e e .. to apeio; a su pu~oiçào uo l(l\binl'to 
UMO potiía. IIi.li.iitili"· "ll .. 

Sr pre&i 18nte. ''Ome·-éi em hora· bG.~tante ~diantQolA; 
• · · lU rnno cl paeumc:ta ~t t":un:u'& 

(nao cp•<\ftdôl) ~u~ me tem ouvidu com t.aut.a beni~::ni
U.ne. Julgu tttr ex:p\ico.du com t(\oia a fran~u~~ L" eau
UR que motivart.o a di~l'oluçiio ele• gahluot~t p~t•l'ado ; . 
)ul~ro ~r-me defencüdo eomp\et•m"nto d ,. i11ju-tu 

· OGn~'Uru do honrado deput"C." por Minll."· Go•riLe~. J a. 
"Vejo pelo· eeu M~r.lbla.ntc l"ollc•14•~!f~ f.tnll u s,. OUon&) 
que é ~\e o pr1~eil'O 11 í~er~me ju~ttç11~ j ~ vujo que u11. 
pr\mell'& OCC&8U10. quo tíV&l" ao 'Pl\IOUU-:11\r"IIO ntl'o':\ t'a• 
lnara vir • o nobte <iêplltado rotro.tl'r·at de to.ias ~ nr
guiçQes 'lua nos fez ... 

O S~t. OnoNr :-Niio. 

O s ... Pu.uw~uÂ.: - .... quo fnri ju!ltiCil no eT
nliniPtrq aecusado, &Mim com·• aos tttlU!I honr~tdo}. col
le~. Qtt~ntlô t~roo~; ?1\~\l~<i·~ por tiUltll!l p!'oir)tçi\o~, 
qu10ndo s ffr~mo~ tantas inju~<tlC~. tuntn~o •·r~uiçi:ies 
feitas eom o maior des~tbrinnmto é t.'Om oll'dt · .. ' 
·um~ o esp en 11\o qu11 ao minlgteri~ de O dt~ A J:O!'otr> 

estava l't'~ervado uiLo muito luuge 1Ja l<UII tetirud~& do 
podt!r. 1· •SO nos prlllleiros dia& que se · s .. gmriio :i. sua 
ài!ls()\ução. · . 

O Sa. PtN'l'O Lt:~c"' : - E' & jUlltica da htswcia. 
O Sa P•Jhi'(Açtr.A!: - ~·. & ju,.tiç~ do.. his~orla. E 

esse b-iompbo ~ tnnto nuus .espltmd1d" c . bralbantc, 
qunnt·· é con!t~a11ad.o pelo illustre ch~feda liga. 

o s.... V'l'TO!Cl : - t>eolillo '"' honras de chefe : nuo 
neg'Q.ei &.b bo8!4 intençüos do V. E:t.; diaso q11e foion.~ 

g~~natlo: mas s6 iato; todas u minhas ·eensuru· ficão 
em pé. 

. O ~a. PAIL\."fA.cu!:-:-- Q~em nli.à está· vendo nesta 
àenogaçiio um prot sto o1o quem é levado a Pt"estlll' 
culto • verdade? E' antes. uma asse'Vet'8ÇÜO, da. ~~"0% da. 

. con!lciencia que não mente :· que ainda quando. os 1&- . 
biot. dizem o <:t~utrario. a physionomia esti ~pritnindo 
~ verdadeil':I.S cmo.,"Ões ·da mllneira. msÜ! elo -tUente. 

Depois do quo tenho dito. o que mai10 me restk! Em 
relaÇiio .to gahm~te actual~ jl dóíxci .~tte~ qual .M
ria a minll~o. ~1Çio. Oel\de que o muu~teno apt'Gcla a 
situ io do mc~mo m e • 
zufE'~ta ~<nimado d~ sentimenws EDode,.ado.•; dea.il) que · 
o tniui~teri~ Fe &f1reo-enu. desa .. eombradocom a.eonsclen
cla de sua força, nüo teme, e acha·:\e preparado para 

aaesquer e nergeneia• ~ d8!ód" que eontía no bom tenSO. 

· , . .. . ii . . • 1 . ' · a pa , 
nlio h,. ponto dP. dive .. g•ncia <'Oat ·o Jtlibi·oe~ pu~-; 
por COD~11l't1C'II., t.'!.nt•• CU e<•tnn 0!- ll'OUll "~'ft,. .deste 
lado nilo un<1cmoa dos1xar ·de <Ur tlm apoLo. íranoo e · 
de.:mt~~a<to 110 min!sterio. 

. . . 
U-. Sll Dt:rUT4»0 :-CotDpa!'ad08 ~bos 05 prograrn-

n:às> silo id ... nticoa. · · 

0. Sk 'P A.k.\.~.\ç.tJ.l :-0 ÍltOJtrRtll'ln& d.a fiel f!Xec:t1~ 
da C'OD~tituiçtio C da" lei!'~ da jtl .. tiÇ& e na economia;. p6de 
niio ~cr but .. nte siJti1lfi::•ttvo, referindn·~e ~oquillo q~e · 
ó .l:tlil\!' prooriamente da adminia~ do que i polln':" 
cn; lllJ\11 o pe~!'Wt'n~ pohticó, u vuw. l(era;es do • a- . 

nul\rc. 1\')11\~o,ti'O" OO'ta e&;a 

Dc-.de o;uN o ~11bineto niio re~c.u refonnaa : q~• 
fOT1!•11 . iodi 'll.dV. pelo . O' tUdo COtUCl8DCl050 W ueeees:i.-

. . d.Mell obl' r · • ' · • 
queo ~:ahine~ •. se••tio õa~la co~acJora; :Oiio ~ 
pe\lc o ptt'~w ·nem pôde repeUir. ~rque J'S"• ,'botD 
con""l'\'ar é oro i·o .,;oloor .. ,.; <te· de que o $tab1oeto 
pro ·lil'll 11rlnptar a 11Ua polit!~.a e W-la do a.'CÕTd? com 
a m111rehll <{os aeontecitnento·~ dl)"de que . o .moYUJ:Jento . 
ela' idéa• leva-o, . rnm .,. nec..satilllt ret&ervas, " ~nda 
do l'l'f\l:f"!'!IIIO, b:~hilitando o !' ~U!f'Pnt uma ~- l'!ilf 
jl'rovi 1t>n•''Ai!'->. t-n111mun~' · ao wdt,.Jttno ·e 1 $1.,..1edade, · · 
COnoO é H o1a p.-rfe ·tibi•larle bUm:lllÍ'; em Unlflf Jla!&~, 
dt-~d .. q•11: ,, Jtnb•nl!~ nos offe.rcce ~~~-~ ft31r&naas dé . 
tn"tl,.rnç:il) e pro·g•eto&O: . a uanha poe~~ e a doa meua 
atn:go~ quo !'e · cmiio n,.~tes bancos 11110 pôde aer du--
vido• .. a l't"ll -{lt!ito I A,xnad> .... · . . 

Cumpm o g .. bincte a I'Ua rniMuO, e ronte com_<) meu 
vot~ ww' lieo>intttrt"'lllllio tl tr&DI-'0 nKqUl!lla• me•hàu.de 
q&o <:!a....rer unr-. ro .. lu:11r e dtW~nvohef' ~ •U.a poli ri~ ; 
rc•on·otndn ..,,.,. totlavia o c:inune qr:~o ~ pr•·prw, qr.n~ & do 

bo~·o upoilt tot.o gahin••ta at:ttstll. nüo •bd .. icamo~ a nosaa 
inl{cp•ndent•ia, o di•eitn de li-reexame. IApa"'dcu.) 

N m oc.~ llpoio ~eria. h(lf!rw&me':l~ ~r~~. 
nem·l'er aCftlto por homens que tem cons~·~ .. acsa d.a au.& 
mi•l'l'io. daqaillo ~ae devem a ~ e ao p&lZ ~At'IO~; 
·muito b•m , muito beml) · 

{O of'oldor ê ~ntprimttUa~por muito.r :;,.:. dtp"tado#.) 

Yom A. me11a. ~ tida. llpoiada~ e entr~ coniiulotameQte 
e~n díl'Cns~iiu1 a '-~~gDÍllto ea1enda: · . 

, Loj.';o depni~ da palavrs - de~ment\das - accres
~nt.<H•e~ - I) o•l'~ e~tado ta.uto maia ~e perpel\l~?:rá ·" 
0 govemo do Vo .. sll. l\Ja~e~tade Impensl, orp:anJBMO 
!lr.g•mdo n!l regr~.. do no~so regimen ~ 'dé acL'iirdo oom 
a11 0\~'gcnciR• da actua.\id!lde. · souber Bp1'0vcltar tAo 
faii.z opp· rtunitlndõ Plll'il inidnr medidas qn~ desl!nvol~ 

.. ' M " • ·,. • • ... . 

til• a --' F. Lusa. )o 

Á · diJCU!IS.iio tic11. adiada pe\11. hora. 
Dndali. ordem du dia, levanta-se a L~essiio ia quatro 

horns da tardo. · 

---·-
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. 48 SESSÃO. EM . 4 DE .JULH·e DE t86i • 

J>WtlJéiC:U :DO, sa TISOOrmW: _J)B C:.UUUQ~ 

5VJnu~o. - ~difntf._.._ PendJo o PhiUü Broom.- · 
· · . PrrulliO .a D. J. C. ~ S dl J..,drcJdt;- l)Upm.d dou ltü . 

dl omorluaçaó.-Pedtdo de . dt>~--Ordlm dõ 
.dio.-Cornmu..~ '•PfCiol J'ANI ~m•Jie<' oJOU'V arei": 
g<M· do ociQ odd•tiontal Ditcvr•o c~u.r. s,. •. F'igv.\t"G~ . 
Jltllb e~ Reu -/lrlpwUI ci /4ll4 dQ th~.-

. Ducld'aOI . ~ Sn. F•lürJ ~ ·ctmi.o., )'ou llcJrNCO • 

A'• onze· horas e trca qul.l'tOe da ~l •. feita a eha
. · mlh, e aebaodo':'N Dtt-lf'nies .oe Si'!-." ~de de Ca-

. . " r . . 

Compal'fiCtGl · ciepoia de. abertà a ieWó oa Sn · Elpi
s-o'l&. <XtoDl. Fernandes da t;unba, Zacarlu, Cou..; 
to, Sou• Mendes, barão. ~o PC'no· Alegra. Mae-ri->, 
~to do .· ... ampo_a. Pereira FrM .. 'O, F~·~i."'a d& •• Vei~, 
Saldmba Marmbo. R..-~ BatTC~~. Lu•z. Carloe1 S1que1ra 
lllendM, C Ottooi J Madureirà.·Lima e SiiT&. Fialbo; 
bario da Bê.U& Vist», Ta.'ialea Bo.stot. ~m&8 de &uza, 

· 1bpoeo da. .CamiU'a, Bezen-a. t_;a.,alcanti. Catriio, AJ .. 
~da Pefto_ln, Saylo Lobato. P .. ula FoUPeea, sn..., 
N=e•. Fiel de Canalho, . Braudlo, Flemy, Sil~ da 
llottt. e Pinto ·Lima. · · 

LI· .. e appr.on· ae & acca da anteoedettte. · 
O S...t• S•ru'faso clt. couta d.a eegumte 

· Outro àe Mamoel Pedro Catdoeo VOMita, peclinclo _. 
clUperu:ado do Jap~ de tempo de <ioR diaa C{Ue lhe tal
tavio para completar 011 dezcseis 81Uloi dit idde na . 

. occasi~ de as~~ignar e mátriC'Iila~ ~ce jt tinha p~. do 
· priãleiro »nno da fsealdade de direito elo Reclh, que 

freq,aDta como oavtnte; e faza aoco·.-A' CUmDÚJIÜO 
de inatrucçilo publica. · · · · ·· . 

Outro . de Pf'dro &~ 'Leitio J11Diot. pedinc1o ~ 
· lhe 111ja cou"ide:ado valido o exam~ de frances ·fet&o 

em lS.~. ,. f~oz '" ac:to d.d materlu d.) 1• anno d.. facal· . 
dad" de medicina "la 1\,.hia; q~ frequenu oomoou.vintd. 

~ . ' . 

Outro da acad_llmia .tmperial de medieüza, . }'edinào . 
augm• Dto u aub~çio cozn que â auxiliada pelos co~ · 
ires. publicas .;_A' comzni!ONo d~ fuen4L . . · . 

· , - : e 1 o. e -.ao a 
itnpdmir p.on fUttar oa orc~em c!t•a trabalbo., os ptó
jcctce com que concluem os &epintea-pancCea: 

c Foi ~te á eommilltU'iO de . pens3ea' e Ora~ 
a copia do decnt(l de~ de N• vem.bro cto unO penado, 
pelo qual foi conoe«•a& a Philli11 Broom. 'fina do cllefe 
de .. divli-Ko gradllfLdo Jorge Broom. a. peDÂO tDJltial de 
"1208, sem JJrtojaizo d·· met., sulcso a que pou& ter di- . 

· zeit~ .; e ~du a m~üiil commiuãO em aueoção · oa · 
-.iQI* Pf'"'~"cadf.l4l r uelle ~re de cfivulo · e • . 
eata o extrema po rua a que ae • a ftduzi a. a 

· lu& 't'Í:na, ~ de ·parer.er que Mja ~nela e.a peD&ão, 
· par-a <» que flffereec i. OODSidençio · da cU:cara. o M-
guinte paojecto de reeoléÇió: · · 

~ wem ' a n~: 

· c Art. 1. • Fi4 appronlla. a~ amw \le ~. · 
concedida por .d~co de 29 ~ No'"!'ll"lbN do aDJlo paa- · 
aado, • · Pbillis .Broo!b. 'fio~ do eh•fe de diwiaio Jtr&~ 
à ~!~do Jo~. BtOOm. sem prej'aiJo .do meio .tOldo a que 
poeta ter diretco · · · 
. c Art. 2. • Ficão _ l'e"fO~ u cü.poaiQI!ea em ecm
truio~ . . · · · · ·. · · · · ·· .. . 
. c Sal& ru oomm:~. 4 de J'lilllo de 186\. ~ Sil
~no Ct&~ ele .tlbuq~.-81rt0 Comriro.-L. .A. 
Pn'ftrtl Fra;nt;o. - . 

PatiÃO A, J). J ~ c. X S.. J)l: AlQ>UD'a. 

· c A oOmmWã~ de~ • ordenados, teuclo apre- · 
cladó G.B d~toil qüe &cómpauhirió a co .. if. do de-. . . 
e»Dcedida a I> . J<~M~pha Cr.u e SiJY& de Alldrade 'Wio.va 
do tezl~Dte•cornDel Joaqaltz.,Jo~ .le Ànd;a.de VUCCD- . 
e&lloa, a peDsão .a.nual àe 3008. sem prejuizo do 1118{0 

· eoldo ~ue percebe, ~ elo ~r \jUe UIJa a mMma pen
ai~ ~pprovMa, ..Uto e.~~rem F''Tadoa ~ ~uiJicoa ee
lleucta~ para a conceaaiO de tae~ graçu: 111tu t§ a po
brua e hon~tidade da agrseiada,. a imp<)'U'ibilidade de · 
eulellt&r· 11e e a &Uae àua> t~lhu com 5J men_._ im
portaucia do meio t'Old. •• que pereebe, e oe eer.iQI!a relc
~antes ào seu · fulaào ma.fido: por U.O a éOtnmiMio 
s .. bmette ~ OOnfideração daoamarao ~te LJroieoto · 
de resoluÇiiO ! .. · · 

c A assen:lblé& getSl mal~ · 

c .Art. 1.· .Fica approvada a r.eusão annual d• soog 
conotdida a D Je»epha Cruz e S1lYa de Andrade, Tio.~ 
do · tellellte coronel Joaquim J, 'eé de .An'irade V uoou- · 

011 . • . 

aem prt~juiso da meio anldo q•e pél'Oflbe. 
·« .Arf.. 2.~ Fioão nt•oga~tu a dittposiç~Se. em con-

trano. · .. 
. , c Sala i!aa eoanoiu~, 4 Je Julho ie 18St.-Frma. 

CliCO da Slrf"'G ~u·o.-s_ilrino CoNICGnt( df ~lh
qtU1'9Uf. ~ 

l 
J)JSP&.'II.l Jl.U LXII 'DII! .i.WOa't\&aÇlO, 

. ·. .U·I\e, julga·ae object.o· de dtliberaçlo, e ••lalmpri· 
.. · ~1r para elltru l\a ordem u ~01,0 --•·t. .-.. 

)eoW : . . -.- r-
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SESSÃO EM ti DE JULHO D~ t86f.. 49 
· < A aaembW& geral re&c~lve : 

< Artigo ullic:o. E' COBcedidà i Santa Casa da Mise
licordia da ptoYincia do Ceará dispensa du leis de 
amortizaçlo pare. o fim· de posenj.r até 200:0008 em be!is 
de l'ai%, co.f!l a. clauaul& da conveni.o e~ apoliCCl8 no 
~ de tpnta_ annos; revogaàaa as di.<~~111çóe& em eon· 
trano. . . · . 

< Paço 'clr. cai:llarS doa depütados. 3 de .1Ulho de 181;1. 
:.- J. _IÜ .Almcar.- Jl, Flf'MfiM1 Vieira . ..:... Figutira ,U 
JCtUo.-Btmdeira dl JltUo.-.n •. F Ih Araujo Lima.- . 
Lto9&dro· Bl=~t"G--Joguoribt. :.-J. J!acario.- Jf'anod 
Fcf'71MI4u V irirCl. :. · 

U-t:e, apoia.-se, e approvs.-se se:n debate, o seguinte 
uenmento : . · · · · 

c R.eqaairo qne se~ ao. miclaterio d~ imperio C'OJ'ia 
do a'f150 da 4 ~e _Mato.Jl!0%1mo p~sado, pelo qual !oi 
aut1ullada a. eleJÇa&O de JWZ811 de paz e. vereadoMS da fre
guesia de Saa~'Anna do 2• dir.tricto eleitoral do Ceará. 

. e igualmente oa eecluecimentos quo pudoren:s ·1'61" sub.: 
mÜliltndO! pelo mesmo Dlini&~n. ~bre o~ motivos que 
ta"t! o pres1cfcnte .cia4uella pronnQa. para tmp(ir á. res-· 
pectiva méiã pato<:hw uma multa de 4.oos. -J. Na .. 
tilrio. • . . 

Achando-se na sala. immediata o · Sr Caaimiro d.; 
Senna · Maliureira, deputiido ·eleito pelo· 3• diatricto da 
ptoYincl& da Bab~a, é introduzido com as formalidades 

. ' 

PBDfEIRA :P,ABtE DA .O.RDEM DO DIA. 

Continda a cliselwi1o do pareeet da eommlaaão c!e 
eonatibü~ e poderes sobre o convite feito pelo Pea&dt: 
a esta~ para que ". nutt·êe u:n~;, cOilltnl!lio _ co1t1- · 
poata de CUIOO m«nbroe, . para, 1~wnda 4 que for no-
. meada pelo méSmo senado •. :propDr um projecto de in
terpretação ao art. lO " 1•, 6• e 6•, art. 1l ~ 9'" o 
art.. HS, 16 o 19 do acto ~ddidonal. · 

O Sr. Flenelra · de- llcllb s ..:.. Sr •. · preaidilllte, 
teudo J)edido & palavra para tallar foc:ibre o par:!cer que 
se acha em d.iacn~Uo, fui prcc6dido ttm mui tu ·das 
idéu ·que prete.ndia enunciar otlo PÓmente Pf11o nobr9 
relator da. commi&aiio de eona\.ituiçio, q,ne, na. íónn& do 
reg'mento, · exijtio o aetx direito de pl'l!ferenela, como 
tamban pelo Dóbrc di!!puta.do por Pernambueo, o Sr. Vi• 
lella •• a uem por daí~~a eu nii.o po~ia nop:nr a pri-

UI\ 
maior pArte daa idéaa quo en Jli'Cicria emit-Jr sobre cata 
questiio; ~tTI'tanto) como V. }:x. mo deu a ptdavra; c.n 
Dii.o queto Cle,xar de uaar della nesta oce&~~iilll ·para 
n.peoiier o que julgo c:onveniento aCC\'eilcentar sobre a 
quesUio. · 

Sr. pre!lidenio, nito se trata de aaher ao t~ e ta~ · 
artigos do acto ad..Ucioaal devem ou nilo ~~er int.erpre .. 
tad.os: niio é ei.i8e · o ~nto da à.i&c:t\~jiin, mu eómente ae 
devemos annui~ ao con'Wite quo nos fu o N!nu.do afim 
da notDSilrtnoe uma. com.ni·siío f'!IJ:)I'c·al que com a 
daquelle r~mo do poJer lelti>~lat.ivo · enterpreté al~una 
&'rtll(O'I do acto addicional (Apoiado.•·) Se .Rc.'ii.!O squella 
diacust~ão t.ive~se lU~ilr actulll.mentl!, muita rniio ter•iio 
os nt'hres deputados ern havor·se envolvido na di~~ocus!li'LO 
da necessidu.de d11 inte-rpretar t!!l ou tal artigo desse acto 
addicinnal, ~m vt!lta do pvecor que tiVi!$~em du.tlo as 
il\ustros eommissões reunidas snbro o ll'.~umpto. 'P(Il'\im 

J L U\ · wersa. e me aroce esa a -
:toadn 11 <lXtempo:al1oa .toda a di!>cu~uo rellui.vs.mente 
aós artigos citadoe no offi~o d • sen11d., que nOA !az 
o convite a que me referi. Trata-11e de !mbci' se 
e~po• nrtigos ti!m ou niio tidt\ O::tl\r.uç!lo dh·or•a da· 
que d~voriao ter pelá 11ua let'l'l\ o o!llptrito; se 11obro elles 
oxiatcm du.vid~Ut. e se dea11a& ~uvichu; t~m re~oultlldo Rt'tos 
que . othmd •o o Fervi r? e m autnririade publit'n; r o clitlo· 
rontor. llrtlp:·'~ U!m ~'Ido d\vel'8a.m(I'Qtt'l i!lt.e'l'pl'étauo~ quer 
pt~l•~ •-•~mbl~ail quer ll@lo governo do paiz. Ora, niio ll8 
p6Ju ot!:,Otlvllmttnto ueguqtto ~tem eaaas diversas du~ 

TOMO UI 

Tidas, oaasaexecaçiio oontradietorlado9memtoe a~ do .· 
acto addicional; e quando existem t!lesduvidas e interp~ 
~. ha in:.ritavelmente neec!lllid~tde de esclarecê-las; 
é· seria t'eehar ôS ·olhos á. ruão 1.0 quizessemoa negar 
uma. tal necessidade. · · · · 
· Assim parece .. me que o5 nohrM deputados que, limi· · 
tando-&e a ler os artigos citados pelo ~oad.u, dizem 
simplesmente que lhê! pvoeem Dluito cl&roa e 1er des .. 
n~a a ma interpl'eta9i\o, podam dizar uma wr
dade para o !811 espirito, ma" . nio dizem UOJa ~de 
de facto que es~ja na. COil!ICiencia. public:1, porque o que . 
vemos é extt.ctatllente ., contta.rio. do q'lle . ili.!es pensão e 
aftirruiio. Uma !oi ·· ·e ser clan no seu M:tltido nas anu 
palavru; mM, ~e esta lei e contraria í. utiliciada publi
ca, murece ser interptetadn. ••• 

O Sa. C. ':lrto:u :-Niio~ . revogada. 

a. I'CI:IaA. 'DI! !:t.l.O~- 11 OU na ()()r-

rente em todOs os ~iptorés da clirei.to. Eu 'tenho ~:li 
apontamento. do Sr. Domat a este respeito, que mos
trilo q,ue n61 e11tarnoa "est.e euo. Db o St' Domat: 
c Se o aent.idl) de um11 lei, ~~eDdo claro. p."'duzir int!nn· 
venientea eoatra a utilidade publica. ~ pf'Óto.iso ~rrer 
ao Príncipe pua. Rb~r a sua intençiu POb1'8 aquiUo qae 
pôde ser 11ujeito a ioterpretaçl!o, decl~ Otl modm-
caçii:o. para que elle declare a lei. ou a mMití~ue. ~ · 

N 1> ~... de . que se· trata é o 'podo r leait.lati "o o uuieo 
competente pua i.nterp~:ar o acto adtliciunal J.e ínoJ<> 
a que cie sua execução .. Jlio IJTOwnh& detrimento á causa 
püb'ÍC&. . . ' . 

.. .. . . 
interpretar ato leis em ··tn:n d'la dous cuos- 1•, quedo 
;n, lei se encontra alguma obsenridacl~. ilmbil(uicàd.e ou 
falta de exprilfsio ~ z, quando o 11e21tido da. fci 6 .claro 
nos \crmoa' mas ooncbuir ·no. -hia a c:onsaqllencla.' falau 

. s lDJU.B • w Ul u•r.tn en ra ap • o 
11 tudo q,uc parece Hr compt"abeodido nu I'Ua" -pa\Awa.t~ 
-A e"cienci• da inju,tiç& que c!e-te sentido apoarente 
resaltnria obrig,.·nOlt éntio a dell®brir pela interp!'Ota
ção, niio o qu" a lei dia, msa o que a_loi quer; ob~
no.' tambom a jnlgU pela sua. intençL) qual seja a ex
tCol\ilO e llmit~ que o BeU ~tido deva ter. ~ · 

Ora., -nito so p6dc duvidar ·~ue. a.ebamo-ooa precisa• . 
mente uo 'PriiD~ii'O ea.so de que tzata. o Sr. Ootnat, ·isto 
é , q,tia.ndo m, · lei se encontra al~ma t~.mbiatnidade,. 
obsctlrid .. de ou fa\ta de palavras. C•'mo podem Olll\CI
bres df'pu.tadOA negar que no aeto c.dclicioba.l. não õ dt:.• 
vid•)sa n ciit~p.:>siçiio que mlli'êa o. doll& tfl~s d~t 'loto3 
pl\ra que uma lei sejR. approvada · pet,. &~~~emblá& PTO
vincial, independente da. sAn~o do pre~idento da pro
viueia, o p:>&M !ler po11ta em ~xe..'"tlçiiol Acai!'O ~~ dllliA 
t~rços de que trata. o actl) addicinna.l 110· referem aos 
m!mbro!' presontes & ~s».o . di!U'ia, ou a todo!' Otl 

,'lC'D TOS q:1e COMfoOCb:l a U!'eiD ll , p VlDCl ef~t 

<:L"'O ha falta dú expl"e!!~ilo n&~_t., le1, porq,ue eU• íalla 
simp\011mente nr>a membros da -'llsemblM.. 

R<l\ativ•mente ao . 'e~ndt- ca•u do q,uo · íalla o 
~r. Domat, iato ú, qulltldo o rontido da lei é daro :oJ.os 
tanno11, mu ~ndw.ir·no~·hia a eouaequcaacia• falsas 
e dociai'SoA !njn11ta•, parece-me qtte o acto addicional 
11(1 acha n~Uo muito oht.ramento comprohendi<io; e por
tiUlto,llinda CJ.UO 11 alstUtls nobtó~ deputo.dos p~a quea 
leitura W.. lo• nüó ~ du-rida algu111B, i.to aó \'ó;do· · 
tet vàlor para o ~on espírito. o jám11.is para o C.'P'rito 
publico (\U&ndo vemo" qu• as as&.)t:tbMall provi~l'Íiles e 
o me~n.-o · ~Yel'llo geral o•tiU> fiando aot; art1ft<)a do 
neto. addic1onal oxe:ueao divcr!la~ o cx~uçio quo pm
dtlz ~aultlldós t'Ontro.rill& aos grnndca nus que te•e 
em vista o lagisla-iot' constitucional •. Negar u_m some-

. lbanto ost.ndo do .eonsns é negar uma. "-erdadt; teoonbe
r\da : o o~ quo a:~sim ~o Qxprassüo, ~~O?~ m~ di .. 
o o, eorom • • 

....;.. quA ~ uoi;!:ar averdlldo reoon~odda por t.al. 
Stinboros, o go~rno do no!!BO plliz, do.~de quo o aeto 

uddicioual llp[lareceu, apl'e!.entou I\..~ tluvid~~o~~ qtlo exis .. 
tctD a Te!lpeito dC"'te· Et~~A." duvidllll ínnio · e1clarecid&t~ 
Clm parte pelQ lei d~ \2 do Maio <ie 1810, que interpretou 
tnuit.('l bem o 11cto addillionsl lda" novll!l dn'ViJil<~ tilm 
app11:cecidn do:><>i"• e já. '0 t~n\ pnssado na~la. roenos · de 
Vlnte aunos. A. es~ estado dolol'Oólo .S. l>ótB, tetnpo c1e 
dar-lhe rcrned.io c:on'roniWlte, e quanto mais depressa 
fur, molhor será. · · 

7 
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.· · O ~· não· p6àe interpretar o seto adcliclonal ; 
as deci~ · qae elle tem dAdo até . hoje niío t~m forç& 

· · obri~toria para as uaemblw provinciaes qae cüver
girett~: e por iMà. é pTeCiso que se facüoleis qae produ- · 
:zHo no• corpO& do E!'tado o dever da obi!diencia Sem is&ó, 
n6! sóm.ente teretD~ a an.rehia politiea eadtDiniatra
tivs> que nnnca. poderá. C'(IUStitnir \lm sr:o ~e:-no t"eJtUI&l'. . 

O gownio .tom-nns pedido em · <fiff'P.renteR relarorios · 
que interpretemós o .acto .acldicional: tenho aqui extrac
toa d~ relatonos. ~ dcixo de o!l ler para iliio tomar 
tempO t( ciLaa- Ora. qustndo o governo nos pede GIIIIA in
terpretaçlio desde .1 ~4 I até aJtOra. acbMo os · nobrês de-

--~-'pD1Dille&:a.d.acos~· ClU - • · • ' 
e que o .devemos deixar que elle continnt', c se aggrave 
Q~~m~! • . . · .· . 

N0t1 n«>~ -cios t>ntre pmcularcs, o m~tto:istrado u.<~A <lo 
seu direi til àe interpret · çio. porque ó pretor 1-t:ppl'C 

· aqu1 o qne · 1!1; e IIQUI o que o 1 ~~ na .:t · 
:cio é omttt \do na conarieocia .do julgador. con(ormf> nos 
ensina o direito rotDano. Poré11: nos U<'I(~O~ publieos 
niio se ~ adiar por mai~ tempo :a interprf.t.IIÇ~. fcc 
cansar os mais grave$ .mA~, maxime qu!Uldo o ~o·· 
vemo nito p6tie~ como no c.sso, dsr interpreta~ ol)::"i~\
toriaa ao •~to addicion.U, l#ndo como é ~.!'>11. attrib~: .• 
çüo éxc:'u-iva do podeT leltial!ltivo. · 

Dizem M uobr6 del)ut.'\d~' quo o pdido Íllito j)l'lo 
senado !16 denota •• tend'!n .. 'tu do ;zovemo actu•l P"'~"" 
a eeutralila.Çi\o, ou antes para a de~t~ uic:'c) d" :teto aà!li. 
clonal. Pl.l"'!ee•me, Sr. pnt11ident6. que o governo ac:tual 
em nenhum do& !fous actoe, em nt!nhuma de aba'!- ~h-

. . . . . . 

sddiciot&Al on Ql!lltn.~ar n&&is a admini~tr:içio: e por.· 
con.cqnenci!l a accuaaç.õo qn~t •e lhe quor !nb-r é infun
dada ·oa injuat.a. E 110 •~ o ~verno !l<:tcal t• "~1'118 
manifestadõ .etnelbantes iDtençQ .. a, eu SC!D duvida zuio 

· e prutt.na o mea apolO como 1 reato e o o aro .nesta. 
tribunL. · · · .. · . 

1 
. Qcem foi porém que Jlp~toil no -..nl\~0 Uln UITOCw. · 

lb.nte Teqnmmcn~! 0~ bO'h't'CS df'ontll-4,0A não I'Odetn 
deaconbec:t'r que o ~r "lt<XDcit! do J.'"IU1tlilbonha foi 0 
autor desM re~uen•l·ento. S Ex. ~ 1\lt:uneu~ in"u~- · 
:peito pel&.' suaa idéa~e politi~ll. p~a ·intlcj)eodcnria de. 
seu cuteter, .~ pela illu~traçio do !oeU el'tJlrito. l'uo. . 
tindo noi• es~e l'l"lluerimentO de uma fonte ttio itu•US·· 
peita Ô re!lpeitii.Wit }>Ot {Ü~ l'Uào il~ leéll!late:n~ fo · 
nomeaçiio de uma commi•!<ÜO E'Wopccial para ex11min,.r -o . 
proJÕr a intorpretat;io que clevrao tet ccrto:l c deUtnni..: j 
.nado• artijtt)s do aeto ad lidonalt em vi,IA. dos f"c:os 
dados no pai~~ Porque no- .o.cuA~tretnos ao cc:nitc do .·1 
mns daa vrimeiraa c0rporaç&sdo Estlldô! ·. · . · 

(Bcu'lln~ cf4rte1.) 
Sr. J)reaid.ente, a harmonia entTe oll · 
ctOODIC a & a ~tltUIÇ&O O trlpellC: t! !letn 

duvi~ obedece~ a · e~~~e arti~. é w umaju"ta dt:fo
~eta para. com UUl dos ramos do poder le(:·~<bativo do 
~atado, o aunnirm. oa ao . ~~e.u "~nvit.t; rropo~ot<.' ·li. .~Ue· ·. 
n=ento cie um doe a&IU mau; dagoo" mel!lbros. . 
Nom~mOil. pois ea!la commiilsito ~ se e!la tiver taz~s . 

no ea~n~o. que &:ar para no--."ropõr a iu:erprctAção d<J 
ac:to addillloual ue~te ou uaquelle •rti,~to. :r.6-. tuiNI.~mos · 
en~ e·su n.z~ na devida OOD.!oiden.çii.o; se, pc!lo coo. 
trario, 116& dt~lXaremoa de· appl'•Var os sous trnba.lbos 

· ele adoptar !I~ opilli~ •. 'Pua a6ml'bte attendotmos 8~ ·1 
·&\~~ conv6Dlente ao pa1z,. c coníonno á sua const.i- . 

Portant.:>, a commias:lo nüo -pôde prejudicar om :nada 
o; ac:to addicional. Nó" · é que lít..\'Omo<~, depois de uma 
di.acuuii.o lnrga , ~rofüilda e é!lclarecida , decidir sobro 
a materia; nós tin~olmente é que hiiVemos sa~r ~o cou .. 
vlhn ou. nio inter tetllr o ac:to 1\ddieional. · 

• 1sse um no re opu. o .' I'!U.e j gava niio Ull\'er an· 
nUJ.r á. nomeaç~ desta co~'t&lio, . por.que \!ntcndia quo 
o eam1uho d11. mterproU.ç.to eta o Cl\minho d.a o.unulla
çiío ou C:Cl'\.~ame:lto do 11eto addicional. 

Mas quetn diAAO ao nobre deputado que es,6 111ttia o 
resUltado da nome11çi\o da commi~'IÜO, doa tra.b.thoa 
qu(! ella noa nprest~ntulie. e da discu's~ dl!!lta eua 
ilobre. elte 'r O ,·ontratio póda ei:actaunent.e dar-NI c hoje 
nada se poder:i. .. mrmar em um ou cutro sentido. Nó!.' 
f~moll elo1t0s hn pou~ ~mpo; ainda nüo estamos eonhe
Ctdos por .nosaaa opuuues l.corca da conwniencia de · 

· · tCStrln~ ou·· ampliar a execu~o do . ..;to addiclcm:al; o 
:quem · 11abe &e na nO!i11a interprctaçiio não iremos cielU' 
no\'a!l Corças 11~~ elementos de vida para o acto addi
cional! O argutDento poil' od · tltf'Nir,.n qne nos apresen
tou um ül'ilt.tl"é deputado niio 'J'Õde ter · 'nlor algum 

. perante o animo deSprevenido data camara. · {Apoi4dol.) 
(Hcnun àpartt.) . . . . · ·. · · · . 

. Deveremos por venttn'Q j "mais reeeiar que a·:l!IS8m blda 
geral. que á creiLda 'PIU'A I'U"tentar a constituição, e para 
velar na. ·I(U&r'da da.s leis potitica.~ dn paiz. 'eja aquella. 
mc,:na que d . denrair e-m., le\~T T&l receio niO p6cle 
ur cHbimento · JiO a itiUl dà cam&ra 

Sr presidente. eu poc'i11 alonstat aitt.da a.~ · cons1dera~ 
çUcs q~e tinhà a fazer so~re a mn~ria: porém ~o julgo 
C0ft'I1001C'lte demornr 1'UIIIII Cj:ta Q.ISCU!I&iio. e por;.lSSO IÓ
mente Ia.rei uma \"eRo>xiio aobrc uma e:ttend• que se·· . . . . -. . . 
pm~c·.~ eom"rea.•l~t~~ma do juiz·clo <iireit.o aem.que a 
~!'et11bl~ ~1 ttves.o;e n.J&rt'ado 011 fundoto prec:iaos par. 
o P'g:~.mcato do.l"C!lpectivo ordensdó. . . · · · · . 

O Sa. MARn:. }"u!'Cctsc:o: -la50 já cahio. 
O Sa. Ftct;~tAA. zn: Mr.u.o: -E' vcrtlado, j' eahio. 

PC'retn . dnhi me•mo .niio pod~o O! nobreil deputadoe 
tiru,. s.rgumoDto ~tlgurn a !lell !a'i.ot.com"' o fiieõoio nesta 
ca.~, po~ue, ('()fDO já. diMe, na triioha e~piulio aqui 
está. o c:a..<oO em quo e•"e arti,ICO, em vot. da 'lff'mdcr o 
neto ~~donaJ, ao contrario .tratava do tirar ao ~vemo 
o vbttno quo . cUc tom a"tual.monte t:X:ereido, de não 
nomear 'uizea do diroito 'eoliáo :undo muito be1li . ne'r 
om ra at'!~tn&reJIIll e~tejioC'tca .,. ; esancc:1onava al 
diri'O o ~ndo principio eon~tHucional• de que o go
ve:no.nilôpMe ga~tar o" dinbei~_ do Estadn sem quo 
-pnmet~en~ o~" fundM lhe llf!JiÃO conll!iguadot pelo 

uma comarca, o govel"tlo deixa de nomear j~z da di- · 
. rcito para ella por dout ou. tl'\11 annos, e ?Or consegu.int.e 
fica. aeomuca por prover judicW.mente. · 

O St. Viau.'i'o~~E Og<)veri14) p6defazer isso! 
. • o Sa~ F1cçEt~ bS: U~11.0: ~'E' o~ que se tem 
feato. 1t~!s . N~ • leg~!'l~cuo. t1vosso dado.~ mterpretaçio 
q~e dev1~. ~. Oll . •.rt•~" do aet~ a~diClO:lal. que traM 
t110 da davumo JUdt t&rl& das pt--tvtneuu, dabi resúltaiia 
que, Rp!'nA.<~ ficuae dcmon,t:rada a ·UP.Nmidade de erear
!le 'Uma t!Ornarf'n, · e o ~·ier l~i~lativo tivesse eoulli~· · 
n1ulo os fundo~ p•~ pa~m"Dto do respectivo juiz de 
di Mito, o. ~~mo niio p~ol'Ía. 1\cixar de !>roench~la 
~·llar.in. o nr'-itflo que nt~ A$r0t'A .tem tid~. e fiem~ 
mJub•tavclm~nte \lttcndido o bem da.provireia.. . 

o Sa. v 11tiATO ~ :_ o governo . fariA . eomo bojo fu. 
. . . . . 

te~ tomàdo o governo .... m nenhuru t'Outrastfl seria d~ta
tro:do · p la · r.att•ura lC'\':() (tUd cUn quizo,se, marcando 

. ns fendo". uc~se <:1150 . o jl()\'erno h~ via de nomear ne- · 
ccs~~ri .. menae o• juiu!ldc " irei to:> pn'til n•no•as<'omarcu.. 
· .A•n111. qt:nndo, Sr pl'\l~idcn~. t!!:!:l <ibposiçiío foaso 
lo· tiu E .. tJ.Ut', por ll~IDhurnn tnii.DCÍra aanullaria a attri
buiÇii.ll quo Ul'U o acto adtiicionn.\ !s ~U~Semblóas pro .. 
\'Úll.'lno~, de c:urll'r da cllvi!lão territorial. quer civil 
quer judh:iaria, quer cccle"i~tica: ein todo o C88(), 
cs~.· uttri~t,i~io ticR 11ub~i~tindo. . · · :t 

. l"ortallto •• ~nhores. nüo . se trata. ji da ipterpretaçiio 
do aeto a~dlC10i111l, mas s(lmcntP. de annu1r ao conVite 
que no..' !c:nn:enndo: e con.o;.!gu\ntetl'ente toda • àisctta
süo q'O;e niio teuha por tirn mo!.trnr a nece..'3idade ou des-

. n~ces .. lll:ldP. . dl) _lUUlUir se 1\. e• se. convite t\ e:ttempora• . 
nen. Da ati•'pçno dú pareoor nüo rePnlta ficarmos obri· 
gt!Õ<.'!I uo que qu!:!. ·r pro(Xir-noll a nossa cnm~i!ltiio ; 

• ' . 1 
bl!m do pni:l:, c de cnnformidad~ com as norma.~ estab6-
lccidal- ntt con"~tituiç:io o b t) neto sddiclonal 'iU.O tod~ · 
tlevcmolll'O·peitllr e oll~dt!<-Cl'. 1 

· 

Yoto portam to pelo parecer. (lluitn btm.) ·. · . 

O s ... Cnn·nllua Rrl .. s-Sr. nmidmto. nilo ·01-
pcro truor p:·ando. fii'Clt\rocimento ~obro n. m•terla. que 
~t'l de~~ tE.>, J>Or,tuo 11ou o primeiro n. reeouhe<ler e minba 
tnRutnclencta t .. ao npoiad01 ): m:aa entntt'ln to julgo · do 
n~cu dever offereeer &. caq algum•• consideraçõaoontra 
o parecer que so achA éJll cllsCuaaio~ 
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Sr. ptllsi_d~nte, é preciso não perdermos de vista que 
o acto addimonal é uma parte Cão import~mte da nos.:.;a 
lei fundamental como outra qualquer Não posso faz"r 
distinoção alguma entre a constituição d~ Imperi0 e o 
acto addicional (Apoiada •. ) 

~e a~oso o me,mo acto addicional coderio ao poder 
legislativo a faculdade de Interpreta-lo, nem pi)r i~so 
devemos e-.tabelecr:r como re~ra que e~sa inte.-pret;ação 
deve ter lugar em tod3's as legislatura,, que •.eve ter 
lugsr com aquella faml!dade com que se nodem alterar 
e interpretvr as leis ordinari<:~s (Apoiados'") 

Se isto fosse estabelecido, a come4uencia infallivel 
seria perder a lei·fur..damental aquelle alto prestigw, 
(apoiados}, aquelb estabilidade que é indispensavel para 
que as nossas -instituições permaneção no respeito e 
acatamento de todos os Brazileiro •. 

A outra razão, Sr. pre>idente, porque entendo .que 
devo emittir a minha humilele opinião sobre esta ma
teria, é ser eu representsnte da nação por uma vrovin
cia que se acha bem proxima de uma das extremas do 
Imp~rio,, e estar c~nv?nCldo de que. se:m as franquezas 
provmmaes, as provinCias que se a•.:hão nas cireurnstan
cias da minha não podem dar um pa~so no progresso 
material e moral ( apooa~os), e que essa tal ou qual pros
peridade de que hoje gozão data da promulgação do 
aoto addicional. 

O Sa. VrLLELA TAVARES : - Apoiado. Porém a ques
tão não tem nada com isto. 

O Sa CARVALHO REIS:- Na nossa organisação po
litica, Sr. presidente, considero duns elementos como os 
fundamentaes, quer em relação á unidade do Imperio, 
quer em relação ao progresso do paiz Esfles elementos 
são ~ell!- duvida alguma a monarchia e a• fran'i o.ezas 
provmc1aes. 

J':l~o qu~ro com isso dizer que a nossa organisação 
pohtiCa nao offereça outros elementos que igualmente 
concorrem para. a unidade e para o progresso; mas sus
tento que os dons a que me refiro são os capitaes, são 
os fundamentaes. 

A corôa, Sr. presidente, pela elevada posição em que 
se acha collocada pela lei fundamental, é o elemento 
que inspira a mais plena confiança a todos os Brazilei
ros, sem excepção (muitos apoiodos), a todas as divi~ões· 
territoriaes, sem relação nenhuma á latitude ou a lon
gitude em que se achão na carta do Imperio. Pela alta 
imparcialidade de que por sua natureza está revestida, 
é o appello de todos os Brazileiros (muitos apoiados), de 
todas as divisões territoriaes do Imperio. E' da corôa 
que todos nós esperamos a mais rigorosa imparcialidade 
pela elevação de •na r:osição I muitos apoiados) na nossa 
orp;snisação política. 

Mas por outro lado as assem bléas provinciaes são 
outro elemento de unidade e progresso das nossss di
visões territoriaes; são a mais solida garantia de que m.i 

seus interessea hão de ser tratados com aqueile cuidado, 
com aquella imparcialidade, com aquelle desvelo que 
são necessarios Rt) adiantamento das provincjas. 

Nas duas casas do parlamento, por exemplo, achão
se reunidos muitos talentos, muita illustração. e, direi 
mesmo, muito patriotismo ; p11rém em nenhuma dellas 
as divi!'ões terri.toriaes do Imperio se aehão representa
das de maneira que possão contar absolutamente com 
essa alta imparcialidade que só reside naquelle que se 
acha collocado fóra da atmosphera das paixõea. 

Nas duas casas do parlamento, o maior ou o menor 
numero de repreoentantes por qualquer das divisões 
territoriaes do Imperio póde influir, dada mesmo a 
maior boa fé. para que os interesses das nnsF-as provin·~ 
cias nã0 sejão considerados com toda aquella impar;da·· 
lidade neces-aria para que o progresso material e moral 
dessas divisões se desenvolva, como é conveniente a 
todos os Brazileiros. 

Esta· é a razão capital por que estou convencido 
de que devemos acat.ar com o mais religioso respeito 
as instituiçõea que nos farão legadas pelo acto addi
cional-

Nem se diga, Sr. pre•idente, que uma interpretação 
do ucto addicional nflo envolve uma reforma. Conr•edo 
me• mo que a interpretação seja feíta com as melhores 
intenções; mas só a idéa de que essa lei fundamental 
l'recisa periodicamente de uma interpretação, só a idéa 

de que um~ illterpretaçüo traz a,..s si a n;;cessidade de 
outr~ int-:-rpretaçiõ,,). é .fórs ue queH.ão que enfraquece 
aquells. a~ ta :iorça m0ral (apoiadoJ) de que precis.a a lei 
fundamental 

O "a. YrnEu TAV.;!IE5 :-Onde esti esta idéa? Não 
pc-:::~u co.mpre.J.t>niê-lo. 

O Sa Cn.RVA! BO REH :-A iaéa ã.a ne('es~idade lie re
peti ::la~ interp··ft8.(,:0_~~ n~:~sce da mesrra r6clama.da int~
pretaçãa .. ~ pr,,•. a ai:• to é que r.ó~. ba pcucus annos, ti
·yern,):::; umct i!Jttrr.·rE::tcZ:o ào 2-cto Ecb.icional .. e ho}e se 
quer sustentar a ~neceisi,iade à.e uma no\"a int.erpre-cação 
qu-2 t:m parte tçm per :tiro iLterp"~'etsr a primeira. 

Quem nos à.iz que , Uada 85-Sa nova interpreta ... 
ção. dB.qui :: alguns annos não se ~nJga nece~saria 
Oi::í:ra·~ {Ap·.i,:;d,;-5.) Como e que aqudles que entendem 
quç a lei Íu!lciarr:eo.tal do lmptrio deve encerrar t0da 
e&tabilidaàe po~srvel, ~ão o~ propr10~ que:: a querem dia
riameut-:! inter,:.·re-tar e reiormar·! Como é que nó~ ba 
ts.'JtGs ~::nn·.::; re· E:<-nno:: tocar; por exeu:plc.': nos deft-itos 
da lei Je 3 ele Dezembro. achamos tão facil tocar to
dus os nias 1.:.0 a.cto ariciicic·D:J.l·? (Ap0iad0s ) 

:\Ias é ~J :·e :·JS:J e::-c1are:·er al.:.runs ponto:: du ... 1.d.osos do 
acw a'.hiici, nal. D:zem os nobres deputados que têm 
sust.:ut.:.dr· o parecer da nobre cornmi~são. 

~r. prcs1dente. eu nf.o vejo uma &6 disposição ào acto 
ad.iicítn:J que l.IP.o 1:enha sua sdução litteral e legal no 
proprio actu addicionsl, nos seus art:;. 20 e 16; não 
·vejo uma 5Ó que Bão tenb.a a sua solução natural, a 
sua :::oluçUo legal, sem precisar de interpretação au
theutica 

As leis j.:rovinciées que offeudem a constituição, os 
inceres>,es de ouuas pr(•\·indas, o~ tratados e as im
posições gerae~, <lo remr-tridas ao curpo legislativo, e 
e:sas lds poàem Eel:' c&ssadas toda iL ,.-ez que exor
bitarem dss attribuiç:ões das assembléas pro·vinciaes; 
ist.o está no art. 20 do acto adaicional. porque está 
B:-itabele ·ià.o no art . .20 que o poder legülstivo geral 
está em se:J. pleno direito cassando as disposiçõe& legis
la~ivas provincis.es que offenclão os direitos de outras 
provincias, os 1m postos geraes, os tratados, e a consti
tuição do Imrerio. 

Para que. pois, dar-se nova interpretação, para que 
tirar o etre.cter de e::.tabiiidarle, de permanencia á lei 
fu· damenta1 do Et=-taào com estas repetidas interpreta
ções'? Oud3 eHá essa ne?essidt~de·? Reconheço que al
guns artigos do acto addicioual ~offrem duvidas, que 
apparecern opiniões encontradas a re!.peito da sua in
telllgencia; mas araso as duvidas que se offere~em 
soore o acto addiciollul são em maior numero do que 
as que se offere ·em sobre cada um dos artigos da cons
tituição do Imperio? 

Ernquanto os homens tiverem opiniões differentes, a 
intelligencia das disposições legaes não pode ser uni
forme Ha outro meio de solver essas duvidas, de exe
cutar quaiquer J. spo ... ição legislativa, senão o correc
tivo das maiorias? Ha outro mew, a não ser nos go
vernos absolutos? E' este o correctiv0 da di vergencia 
de opiniões sobre muitas disposições da constituição do 
Imperio, e que tambem se applioa ás do acto addicio
nal1 Não ba tantas opiniões que divergem entre nós 
sobre os limites e attribuições dos poderes politicos? 
Não ha tantas opiniões divergentes relati;.rame.nte aos 
direitos politicos e individuaes do cidadão? Lns não 
dizem que os juizes commissarios da lei de 3 Je 
Dezembro são juizes de constituição, que não ha aqui 
um ataque á independeneia do poder jud,dari0; outros 
não dizem o contrario? A respeito de muitos artigos da 
constituição, ou sobre q_uãsi todo:; elles, não ha opimões 
divergentes? Pois, poque ha opinii'es divergentes, já 
alguem se lembrou que a constituição do Imperio deva 
ser reformada em todas as legislaturas ? Porque, pois, 
se ha de repetir a ir..terpretação do acto addicional; se 
não a sua reforma, quando esta lei constitucional sa 
acha nas mesmas circumsta.ncias da. outra? 

O Sa. VItLELA. TnA.RES: -Não está no mesmo caso. 

O Sn. CARYAUIO REIS : - No mesmo caso: eu crei.o 
que posso dizer a0 nobre àeputado com toda a segu·~ 
rança que a tmica differença que existe entre o !teto 
addicional e a ~~ns!itnição é esse fatal art. 25, que 
deu ao poder leglSlativo g~ral a faculdade de interpre· 
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UMiDbléas provinciaes, o conselho de o e o eeDRa.o; 
ahi está a resposta. . - · . . . 

ú Sa. C.u-v.u.io Itaa:- Sr. }l!eat<lente; ao aparte 
· • · ·· · · · · der n111 a. 

primeiro ~ 'l'eoonheCer~ Sr· preeldenie, que neste ~to 
o acto addicional. ou o l~lador ocnntitaâonal, des· . 

· 'riou· ee doa priDtipios que jnllto foDdamentaea; que 
.. . . ·• . . ... . .. 

· .. ela independ~ quo ~ne ter o poder J.u~t'}ano; ~rén:l 
oae mesmo artigo, esaà mesma atmbmÇ!iO, clepo111 da . 
nltima in~~ 'ao ' acto addiciona!, Dio o!lerece 
uma duvida fiUldada. . · 
. J' ao dett um: facto, o erci" que lmico, DI llt'Orincia co Pari., cuja uacmblda·pro•ine:W se' julgou àutoriaa
cla a chamat 1. b~Ura um 0.011 ma,rietradoa -d&.1uellâ pro· 
v_inci· ; po•, ·pGr& Cl;\IG os nobl'elf dcputlld~ TOjio que 

· otta cbnida, qüe alUa i• foi trad~ida em facto, :nada 
~ cso aéria, Dada tem de «ravo, basta t~Sbct ·eo que 
pelo limplOi fact? do presicfeoto dA l?rovincia adiar a 
alie:llbleõ e consultAr o go"cn10 iulpcn:ü~ e esto OlíVio o · 
conselho do Estudo a respeito, ~r Olt~ ~imples flileto~ 

. isto é1por~ne o conselho de c~tlldo. et!!1ttio o soa. ps.l'l'!• 
r-ll' cnntost&Ddo ia ~embléat ptorutcaaes · a far:alcL.clo 
d! julgar oa magistrados sem uma lei de protesao de\'t• . 
damonto rumul(;ada pelo eo legiabtivo etall; . U.to 

->1 tante para quo a .:.sem · · • · 
d;~ aeu intcto, l'I!Cebc.ue a deciai!.o do eoneelho de est&Liio 
oomo IUD& do11trina ~lllti~ucional, e a intenção d.a auem.o · 
blú. úMc foi por diattt.e. So u6& nos achámoa ern e'ta.ào 
tio nonx~al q_ue aa duvidas ~uo ap~m cobre 11. intol· 
ligencia da a1gtm5 artigos do ai~ adcüctoual a~ duvidas 
qne dOPppueOézn ec>tn um simples parecer do <:o1116lho 
cte estado, podOUlos dizer quo ~oio do. no.tutua. tal que 
procisio de uma intet'J!tetaçio authént.ioa depois de ji. 
ter havido uma. pnmeua . interpretaç&o1 e wim se vá · 
d~tl'Uindo ou desvirtu.and.o ossa. put.G Uo important~ do 
nossa legisla~ orgamca '! · 

Oa . u.rts. 15 o H>, ~~ mesmos artigos quo- iié pn~ 
tende hoje interpretar, não cont~m em &i os meios diJ 
<J:uo o gov\\mu diapüe, ~r ''i~ · de aeus delegados, oa pre
udent.es para. embaraçsrem aquellcs actos da, ~.~em~ 
bléas ptovinciaea, que, tCDdo passado pelo<! dons torços 

· · - "dos em lei· o verno r 
aeus . delegados niio .~U. autorlando a suspblldê-los; 
q,uaudo ~es oil'eudem á. const.ituiçii.o d.o Estndo, $nDl tle · 
que a u.•o1Dhléa ~ul decida ile 8388:8 loh. dev~m pro- . 

· clmir efi"eito ou niiO~ Por conMq,ue:~da, t}\ü.l ~ a hypo·· 
t.b~. de duvida. qual a di11pusiçüo do acto addicioual 

. ~ue ~ tel:lba I'OluÇI\o legal n~ proprio acto addiclonlll1 
Euuuo comprehendo, Sr. proa1dCDta.... . · 

. O S11.. Vn.r.t:u 'tu.u" : - Eutiío j! sei cru.e aou 
cego, porquo do vejo. . .· · . 

O Sa. CauU.o lWa:- Donde parto e:~ te aç.odll.-

t.:eul.d..ae ~ o que é que o aetó i.<l.d.idonal reno~ t EUe 
niO fe: ·MDMO pa'u.r ~ fa~dade ~o .poder _lt~la~'fO 
geral par.. o pOder leJtialan~o pfO'-iDci&l: n&O mDOYOU 

I '
. ooli&a ~a . ~) ~obre deputado sabe <!_tiO as ~ 

uaembU.a ptO~&uoaes tlio ~d.em nunc.a a e~ .o 
J)Oder ~ttr&l: ant~. ,~o Cilntrano, slo mmto re.tnetu; 
'but& u1D .~do minutro di~.endo- uio ereem fre- -· 
guuiu N~m ouvir o ordinari~ .da di0ce$e-p&ri. qN 
eaa.a utembl~u e"tabeleçio ~to como rep. Conae. 
guin~mmte, que nudo é esse de que aa assemblw 
})rovineile$ queiriio in'Wadir tudo~ · · . 

. . O Sa. Vn..uu'I'A·1'.u.a:s:- ES!a doutrina. c!e .aVisof · 
~ qut eu 11Mo posso udmittir. · 

o Sa. ' c.~.av U.BO . ~IS :-ln!elitmente cs anemhléu 
provinc~ entre ,1!6& nlo paasão~ m~ta.s ~ue& de chan;, .· 
~IU'iu dos prestdentes do..a pro\1ll.etas. .· 

•• I AT.l • 
c:àa de aviso; do gO\-emo para exeteer ., funeçõcS qae 
lhe aiio proprias, e de direito duua natmua. . . 

os .. ~ C.a.u.\t.BI.I lb:l!O: - lsto ~ questlo á partt: o 
nobre deplltado póde ventila-la com c poler geral, n1o 

. tem nad.a& com as assemblé.aa pr9vineiae.~ · ·. .· 
o s.; VtLLEL.\. TA.T.\Jt.U;- Tem tudo. ' 

. O Sa.. Cu\~A.Lso fu:1s~-Esta~ du\·iclàa que exisliâo · 
· antes co acto ad.liciousl são dntidu de uma .ordeJD 
mwtó diY~Il. de uatureu muito diatincta, entende~U 
com o pildrosao. . · . . 
. As as6embléau pro\indaes ~ . pois, Sr. ~rasidents, 

ordlnarlament$ estiio de aceGrào com os p~ld&ues das 
prt~vinclu; em ~asos mui raros tem acontecido o con- · 
trario; u ~uando se dtio estes casos; quandt- uma ~· 
bMa provmcid decide a pl·omulgaçiio de uma lei por 
d t~ s dos ! us rnem bros lá está o arti llo ao to 
adcticlonol que l!ollfere ao t)reaidente a pNvine~a a a
culcàdt! do ~U!FOn:ier a lei e consultar aos poderen go~

. rae~~, e e' w então deciuém se a lei está d~olltro ou for. 
da espbel'll da~ attribuiçõe" da asaembMa pro~wcial.· 

.Nilo ba attribuiçiio alguma ias au!embMaa provin· 

I ' 
. · olne1 ··que do tenha a sua correcçio legitima meamo no 

acto addiclonal. · . . . . . . 
E qual é o arti~ da no,~a lei fn•ulameut&l da c:=t• 

tltuiçi\o do ltnperio, ctue niio tem sido entendtdo de duas · j maneiras ditlfnentea,· j i. nito digo DOl' avisos do gover. 
Jl01 mas por lei da assembléa géraf! Ainda o an.nQ,pll• 
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' ' · ..ao ~art. 6~ ela constitUição nãO foi alterado por uma 
·lei proznulgada pela assembláa geral! · · . · · 

OS.. Sncno DJ ·~ - • ·. · · · 

. · OSa Cu.T.wro R. • .~~:,;_Onobre deputAdo não p6de 
. ocmtmtarqae eaae·artigo foi Alterado~ . · · · 

·o.s.. .. Sn~Jo D•HAtmo: -Não. •Poiaào. · 
' .· ' • o 11:- aeer · en ... .... eii - -

terado; maa que a(,fFrinuma alteração Uóra doqueatão • 
. O Sa. Orro...t :-: Ahi hocne fbtça maior. 
· o sa. Sn.~•o 'Ds !útDo·:~~ão.apoiaao. 

· O.Sa. C.ui.nL~~o Rzr&:- Por eonaeguinte, Senhoras, 
para croe "VamOs mterpr'etar de n~ ó ac:W a.d.diciOBal! 
e porqtU~! . . . · . 

Pon.lue o . limado convidou a catnara para essa inter· 
pretaçaot· I.to ~ ama i'azio que p:ow de mais: então 
porque. o 1e0ado cem-vi dou a cama: a dos Sra. depu~~os 
para · iDta:pr'GW' · o acto addicibbal. a camara dos · · 
Sra. 'deputaàoa está· obrigada a aeguir a · op~niio do 
Moado'!' P~ "ta J:eP, todos os t~roloctOi que vêm do 
~o cirnao ser aqll! appronclOI.' tem di~Mio, e 
'f1C&o'fen3 ; todos oa ~tOJtetos que fouem daqw pata o 
Maado tam&em . drnão . aer li ~provados da mesma f6rma. . . 
· ntenclo mmmo que Dão h a de!Corte.ia alguma p&rR 

oo.m o llftlado ; a e&mata esU no Peu plcuo direito ec:ei
~ao 0t1 não o coa• i~ que o&eaado lhe fe%· S.,. a esruana 
d~ &o seoado que; convencida. de que o acto addi
·~ nio preciaa int'trpretação alguma, julgade~~neces- · 
nra abQXDeaçilo clesaa comuú&&ã.> de ambas a.s=amaru, . 
não ..ejo qu~ haja nisto a Dlenot eçmbrá do descortexia 
da cam~ para co~ o atnado. (Apoiado~) · : . · 

. maia naqae:Jea que combatem o paro~ da commi.UMo, . 
· que 1J1o qum!lm ~ que ao nomee eua éOalmi~~oão 

especial. Entendo que clemuos dar uma manifaataçlo 
· c:lãra e termin.ante ao aiz de ue o aeto ác!diciooal ~· 

• o mpeno, que e-ve eer · ~oeamente 
ieapeicada, que 6 uma lei eata'fd, pcnnaneute. na qual 
nio • d81'8 tocar celli.o -em ·ea.so muito gt&iloé. (.t ,WiodOI.) 

lato é o que me poreoe ser o enmprimentO · tigol'O!IO do · 
noeeo dner como repl'e!entanr. da u~o. e principal- · 
mea!O ~aellea que, oômo. ~, npresentio nesta casa 
pro'V1D~., qu~ ~ achio nnilto afutadu elo \.~tro do 

.. Jmpeno; ~"n:DCl&a que U!m poucoa representantes nu 
duae Qaa5 do ~lamento, provineiu quo nii.o •e pOdem 
fazer ouvir facilmente, quo niio ·podem fazer. promover 
asus in~ eóm. tanta. promptidilo sem o _ gn.ndo 
~lemeoto du frmqneus pfôviuoaet; pro,ineiaa que . 
mui~ 't'Ue& uAo tl!m outre. appeUo sénio a eoTÜa; ~r
que é s6 Ollcl& eeperio achar jlllltiça inteint, imp&rc111l e 
recta. . 

. lato l>o•to, Sr. ~àente, e tendo terminado a hora, 
eu creio que tclio fundamentu.clo \l· meu ~to eootro o 

. da eommi do e . 5z m • . 
"ncçlo · (\tltt <:Umpri um devtr muito rigoroso 

· rtpretelltantlt da uçio. (Mudo :,mi.) · ·· 
À cliacusão iica a<liah pela hora. · 

SEGUNDA. P.~TE DA ORDEM DO DI.A.. 

Contin'ií~ a discussão do projecto de ~posta :í. falia 
do throiio; com a emeucla apoiadà. · . · 

Achio-se presentea os Srs. ministros d.o imperlo, · 
fazenda e aegeei · . · 

G Sr. FeUx da Cunha (mot!liMnto Ih atttnri'So. 
Silincio): .;_Sr. ~ftcia~t:..a\r, o g~tbin. te aetual, ao assu" 
2Jlir u redeú da governaçilo do p11•z, achou~eo incontes· 
tavelmezít.e dr&Uitfl. d11 uma nova situaçito • .. 0 proprio 
pt'Ogt'&mln& miniaterial, .U manifeataÇÕ\15 de a)bPQna U8 
eeaa membroa, o prouunciaxneoto d~t aõ1n IWIIgoR, tudo 
oonvcoee·no• de que a •ociodado passou por uma bone· 

.1ica é salutar trnnsformaç~. . · · . 
O a.ep&e\0 do parla~ento, Sr. · .P~idop~, ~ n~to 

tnomenco a exp~aüo tiel d11 nova f&Ç!!O polit1ca de pruz. 
C que "mnOII nóat Os autigoe partidos rec:upers.rom suas 

. antigas {lOaiçüea, àeamldarem ele novo ·IUU biDcleina,. 
truondo inscriptas auaa erenças e auu trs.cli~,-mo-· 
dificadu. como bem clliae u nobre a:-Jilinistro do ÜD- · 

• aeon er> 1 .pos. otes. . . 
Eata DOY1l ('ha&é. é Uma toDJeqaencialogic&, uatara~. · 

e neCe38ari& de todas aa ~~ que a. ant.!Cecl~. -~ 
ritaaçteB da politica de utn pai~, :)r. prellideDte, raece• ' 

... 4 • ., • -

. que preponderi.rio na orgamjaçio do ~inete, ·,.. ~~ 
·revelações;~· colloca·lo om mãuüe.ta oppollÇBO eom esta DOR ordem de COUf&a· 0 &eu progtamllla nio 
é . a upmaão du uovu tb::ulencla". do ·espU"ito pab~eo, 
~;o parece o m.&is ptoP,rio. pam •awfazc ú . neceaalda-
deto 'IU'gen\ea da ae~alidad~ ~ • .· .· · 
· Qaaado o• estadiew de um ~au 181:lcaJD'beD1 da alta. 
~dc•e:a uegoci01t,s6 po(lem cumprü aam.miaalo 

· • witoq para a OiLuA pabllea qu~ 
de slio fi8ià iotêrpl'e~ ·de aua ~poea e da aoclodade que 
diriS!-'m •. A.acçiodo $0~ô d~serm~de COJl
fo~u!3Õ.a com a1 asp~le$[1~muda~, dQoon- · 

opiniões de governo e os .sentimentos e tenclenciaa do 
~~ · . . . . . . . . . . . 

· Puece·me que utist.imot a tm2 Mp_eC:taculo eeme
lh.ante. A~u.r d.u prctataQi5eià eimsolaclo~ do_ ga~ 
binete, ~ aneontestaJGl que ch&a duu bandettaa queM 

· disputi&o a ·supremacia po!itica, .el!e. toma .~u adopta a 
~n&dora,. como d~ oa •obres mwlettoa ela 
i~enda e da !u.tiça. · .· . · . . · 

Teri ella umaaigoi6caçi.oa<:tüal.mente, Sr. pre~iclentet . 
·Eu zne ~uado que no estado ealmo das opiniõa, 

· no e!tado de ptogreaao. pacl6.co ., l'l!flectido em goe ie . 
acha a aocieâsde, dtsixou de ter uma a•~ifie&eio · 
aqulllla hlllldtlira q!te 1e .baat,eou tcimpre no meio elos 

. emb~l'e& da anarehta e ca detorAem; eont o 5m de reat.a~ 
belecer a .P.'\S publiCA, o que pre:valec:ia-se d~ para 
exigir ·eonatantemoote que ee fortalec810se o prlneipio da 
â.:"'ndwde~ aJim.de pod~r impür Ã agitaçio e umagar 

.· lo;ases perip pG&aàrio> ; não h a receios de ser 'abalada . 
a tra.nquillidade publica; !Ungaóm cc•nspira ~Dtra aa 
instituiçu~l'. o principio da autoridade ó rupeitado pot 
~os. Se o Bnuil ·p!WOu ·por tllUit.l\8 revnlúçi>u, se a. 
re\tolta5 vlcriio por al~tUmas '\"'ZC." dostruir a harmonia 
subsistente. silo factos eues. Sr. p~idento. que, p6de-se 
assim dizer, 11iiu quasi n~esarioa, e eneont.rio ae 11a. 
historia da formaÇlio de todas as 'Mcionálidade.a, mas .. . . 

· Jl1C)~ arrefecidos, depois de todas as id~a~~. M&e.ntadu ; 
com alguma éducaç!\o politica que ~sutn.os, eorn a 
convit:Çt'iO (\lle tomOS de q\ie UiOftU8al quer lutar fór& do 
tem11o da.le lllic!sde esse a.•slidO nlio deve ser um mo-
ttvo e !.'USto e a terror. · e•~ pila& o uão pertence a 

· um aó partidc. pertence a t.odos. · · 
Quando . o lmperio se cansütuia, . a inidativa .dos 

gtiUld"s ab~oa . t.>ciacs tanto vinha de c,ima como . de 
bAixo ; p•rtia d11 todos . os pontos, par\uJ. do todoa os 
boriaontes; nAo a6 d8licia das oamiadas do poder, eomo 
blnbem eubi~t.até t~lle do eeio da sociedade. A gloriosa 
revoiUçiio da. ind · pcndencia ulo to ve por r.eu illl'tramentó 
o chofe da actual dyna!>tia't A ZIO!I!Ia eoa&titui~o ·P.<>:-· 
Utica ni1\l sllhio das fornalhas dn ll&urpnçiio ! ·Nilo foi 
um poderdictatorilll quo se arro~ufuneçúllswcümbid.u 
a '11llla wembléa constituinte, V1olcmtamcnte diBiolvida, ·. 
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qu~ couf'eccionóu o nosso codigo .eonstitueiotial. que 
depoiS • nação jntotl, qüe a z:açiio respeita e ol:.edeee. e 
,ue n~ pezw. aiD alterar pela viol~Mia t A mlúoridade 
_oi por ventura ".m acto legal ? O quert> já deiicido d.,;g 
altnraa da realet~t •té a.o rec•nto do parlamento, at'\ i 
agitação da praça pablica, não foi o verbo de uma 
revolta. . D~ r&sgoD. 'iltila pagina. do :1.0!180 paeto funda,.. 
mental! O. acto achicintial, eoi:Dplemeoto da nO&t<a lei 
· constitncioaal.uio á tambem o frueto de nmarevcluçi\oT 
~iiO foriio aquelJes que C.·m a ponta de saa e!!ptda 
'Vlctoriosa dicU.rii.o as palavras· d.a a~diC&çiio ·de um,. 
corôa os meaJnos que ti%eriio della o antmnural coutr:t 

. · . ~ 

que lega.li.sar:>-0 a revoluçio. tr .. ~!<po~do ~ue pria~ 
cipiO& · ~ .&3 iastituiçõ-os'! ·Muito~ d~~ principio~. 
po1' . me~os chamados Z?b'llla~ foriio· depois sopbia
.ms:.dos: mu nóe não .. ' s. •• • 

peitanlos, ~~enho~. O · partido. liberal nüo Tepre..: 
~ta a agitaçãci nem a. revolta: fatcndo ju!-tiÇSL 1\~ ~.uns 
m~çües; dt~veis respeitar a corúa do in!urtun·o d~tqucl· 

· les que por uma. i~fleoxi\o l._nçtrilo-toe. poT' al~cn .. in . .<-. 
úmtes neue dccliv" pwr onde j• muitos d<Mt altO~< pc\Cierc:J 
do .Est.a.do •e pt'e('.ipitár:to ta\ube~. U n!o mflteccrtio lou. 

. 'V~res .•. outtoe foriio punidos : mil' é iiorqnc a \'ictorin. é 
&JOI~Ç&de toadas urevotuçi)e!o ~ ot- que sut.-cümbem aão 

. os· m.mioO&os; oa afortunados que triumrhiio~ ~" !li\o 
os juatos. eSaet1 fli.o os ~gn~, esse~; s~o O$ repre&entan-

. 1es da verda.de l . · . 
. l\Ju e qua-l~a. que atra~o~Sân!O& ni'\0 pócle .t<cr.othen.~. 
~ d~ses ant.1Q;os oombates que ainda fa.tem parte tl:l 

u a. n~a eman<;~paçuo po ~t1cs. l":Jo 
o. ~bryiio I.abotio_so de umn nacio_uahd:ule que ~-~"•nl'
tituia. e qu~ por Vo~ mesmo dev1a ablllar a.socJedn:le 
em cujo aeio gu&va·~ Tudi'l entrou' hoje edl ~O< eixos 

•. • .. !' • •. . - .. • 

fóra ·de sua. orbitaa naturacs; 
O partido libo.:nl ha .muito quo compe:~etrou·~ de 

aua verdadeira o ;tr'IUldioaa mipàin; depois de umalar~tll 
e doloroaa e<xperiancia, depoi• du rr.lvcç\~ pOt' que 
PIS•Oll. na proscripçüo e nt\ ma~tvrio. convenceu• •c quo 
n\Lnea dtvia. e nunca do\"C d~h~';.r ft!l arm11s da intotlli~ .. 
gencl;:t- e à con\'1~.,, que !empt"'S wn na imprenSi' e 
na tnlnm~, pan.;&gitar-'e n11 praça pobliell, aujcltàndo • 

.110 ú ~tin~~b íataw de uma l'C\'Oh... Depois quo 
o ~attido ~ber!Ü c:omprthe.ndotu qufl !-Õtni!Dte ~lo!l 
~810! const!tucJon~es, pela propns:-ndá p&cilica, pola 
md~pendenCla ~ dostnt.e'tellsc d.e ~us c•:actOI.'ell, pela pro
f~ d~ boas ulé&s e de tld dontrma.,, n 80Ciodndo 
bruüeir& encontnri1 em rua baudoira a enearoaçiio de 
auu upU"açúês, desde e•ee dia Cfltnaçou a readquirincu 
antigo pndum!nio, e devia le'lantiU' 110, coillo h•,jo Pe 
leY&%1ta~ ~xperuneat!U!o, forte, co~tituido, · vcm~o. que · 

Esae longo mt~gno cl. eonciliaçi'tn, &m ~ .. ua ~lCiateuci~ 
nlo f~i & •ua morte, foi antes ~ 1111a força di•llUtalltlo á. 
a~tonclade. !6r~ ~ a...-..:la p~ctfica, as. fo~ que elln. 
. diminuto da naçao em provett, seu; fo1 Wtnctdo, cedeu 
aofTreu, iDa~~ tambem aprcouen, e hoje ~urge. ' 

E .acrá eU~ b~j~,Sr. prcsidonte,.a expl"ffa"iio do e..~pirito 
!ltlb~co bruileuo, dils esperançu da "ociedade modem a? 
Cmo que n~ F-6de ha~r contllfltaçiio. · 

A actuahdade niio é d11. idéa: con.<~ervaàora Como 
expli<:n a histeria. como uxplie11is, "nnhore", o facto da 
autond~de ter· eo armado; ter-~e faitt, forte , dan•lo toda 
a ttropluude aos seus meios de a(.-eiin e reor~11lio, d&.~· 
trui.ndo as~i.t::l ~ e·~uilibrio e hlll'monia que deve rein~tr 
em todas ns 1DSt\ttli\..'Ões hvro11. entre. o eu!meuto t-onttcr
.vador representado pelo principio da lltitondad~. e o 
elemento ":1~ pro~!l!'l: n!pre""ntado pelo p~in·~ipit~ libe· 
.ral'! A razR.o. ~ root1vo a1le~nio pela e~colK du autori~ 

• , • • • '. rpl\ç •l~. li':". "7. e•r> ... u pro~ 
~lto, !ut ~<.eroprt! a ten·teucut. do" ~rJul•tpl"" lih"'I'U•!l p!\1'& 
um domtnto UJ2n1nde•ado. p11.ra Vloh·nM.· ne••te iuvl~rf. r a 
espbertt da autorLda•le; mlls lHl)C O'S"!I teudtln''lllS o 
essas invasüe.· niio passlto de f neto~ hi;;t .. ricos; hoi"' não 
~sta~ na COnViCÇiiO do X!-ittguem que ,.-e 4,U*'ira COQ~toguir 
R; muo armada u~ mtuor d-:!Oenvolvnneoto do tmnc,pio 
li.beral, deseuvolvunent.:> <>n.!ido pato prog•&~s•• dn "o· 
e1!à.adc. Portanto, ces•ou t~tmbem o m ·tivo que tinha 
ÍCJ.to com quA o poder to.li\Castolh,!l .. e. UO!I b11luartes íur• 
~11dos éom osmateciac~J extorquidos ai.s p~orostativus d11. 
J.iberdade.. Qt~.em vem hoje disputlll' á. nutoridado o 

I 
l 

j 

. . 

exoreicio pacifico .de suas funeçües! Qaatn Yetn hoje 
\ioieutwm .. ot.., cli,.putar lhe a govema~u do ps.iz! Nin-
gut:rn. IM uato hem ! ) . · . . · . ·· · · · . 

E' pois preciso · que se ~tabdeça o oquili'brio; a 
· autoridade e~ to~. muito forte. a. linettiade moitn fraca. 

A íorçs de que honter:o ae l'év&.otiõ a· autoridade pal'a 
·1'8!1i!otir nio tem lloje j~t.itic:sção possi~el. ·Uma ~ 
cidade niio póde mareha.r sem uma idéa de · progre~, 
~m a.m prin~ipio q'•e pr\ov.J.eça. sem llm gnmde pen· 
aament.> que a itirija ;"\J,.._c:e ~an.de pensamento,Sr. pre. 
sidente, é () ~I! um"S. m,tr.~or expan~oão a~ e!-ementos 
outr'ol'll consJd~ra~~~ngosos, mas ~ne. hoJe ped6m 

uu:n:har .r.em. embaraços s-elas veredas . do futoro q'Ue. 
lhe e!t'- d~fin,.do. . · · 

E t~erá o actllal ga'bine!e o representante dest~a idé&, 
Sr.· ~iden~! A sua 01' iü • e o menta deb 
Ule autori~o a 'zer que não. · . · 

Se o p~~ pede re!otmS\1\, como •e a]loia o Jt&binete na 
opini.iu con~•dora ~ Se a. situ11çi&o do pai i é normal e 
pacitica.. Sr. p~i.dénte, como o pensamento orgçisador 
do mini:.oterio e:ocpr:imc a iMa de re.-istcucia! C·lmo ie 
exp\i"a. 1l Opportunid:ade de Ulil tDilllSterio com -.)Sto de 
ci.Jadiio& quo tem o seu nor:oe eserilHo naalbtas ac·· 
tiv1"" e extrema..~. onde comba\.Ctilo com excesso e como 
repreteountes da escola da autoridade oa O%Ce8sos da 
libt.Tdl!.<lC~ . . . . .. . . · · 

. o nobre pt't'!Si-l""Dte do con~élno e um nome a quem 
· \0(\o o pm d~e. 'reSpeito egn~t.idio(op"iadMI, pelOI!I seus 
:!erviçr)S, pelo ~u p~U~<a-io, e pela . firmeza de seus Priu· 
c; i •, o ~ . 1. • • aa esse m~mo pu!' a o, essa 
m~smn. ti.rmêU de pdncipms, que torna incompat.ivel 
com o e!~pi•it.O de. ~~eu tempo a politica _que <J nobro 
presidente do co':l-~ltto &e proponha seguir. MBmbro i~D- · 

o saeriticio de JCUs principiua, doa prlr.oipios dosao ~
tido, paril transigir com as nov3S ex•genclu da •ocie
daúe '! Se o ~u passado é um r.rogramm&, OUC' passado 
~.o de um fel~ pacificador .. Je revoltae, 6 · o pusado de · 
um gcn,.taUirme ern aeus ee\'eros ptincipioa.de força'
autoridHdo, e niio siio por ~rto a poütica ou u id.lãs 
de aen ~1111odo as 1%1ais propriu para utiafuer ia ne-
c:esllidade!l actualmcnte se.utidas . · . .· 

.Se a eoe1Niado e..ti~se ameaçada, em am estado (:l'i~ 
t1co, o nome .dé S Ex •. teria uma liftllifi~, o nome 
de S. Ex. darüa todas . as garantias: mu qWlildo esce 
niio .S o eatado do paiz, •tuando 01<ta niiO tS a si~, 
C'Ol:tó !oi reconhecido pelos proprios Szotl. ministros, poaiO 

. eu, ~r~ ,Pret-idente, p~c .. taro m~u .apoio ao pena_amento 
lJredommnntc do g•btnetli, do ~abmete, porque eo o pen
SAmento do so11 cbettJ, e qu~ wj o· em porf&ta antinomia 
com o da ~ieclade '! ••• • . · · · . 

. Sn JAIÕU.UUlla.: :-F.:sto ehofo foi ministro no minlí• 
terio da. cnm•üiáçilo, o niio hou'-e ontr10 inconveniente. 

O Sa. Furx DA Cc'N" :-Foi miBittto ela concilll.• · 
ção,. mat~ nllo !oi o chl!íe do g"bineto. 

Al.~\l:c& SI\&. D&PU'TADO:- Foi. . 
· O S~t ~a:u~ u · Cusu: _;. Comprehendito-me os no-

bre;, neoUtlldo". fui ministro no tempo da eonciliaçiío, 
por\Sra u quo PX.ptamc o peli~>amento do gabinete é a. po
litl<!a. de !4!\1 cboCe E a. política desso gu.binete tooos 
sabern qual !oi. S Ex. foi ch.efo do gabinllte proviKoria: 
mente. dep4111'que i.Jie~u o ~r. marque:. de f>IU'allá.; !01 
seu chefo interino, e t!Ulro oiio tcvo~ força. para oonti.:.UtU:' a 
dir!gir ~ mil·~a politic11 d" e<'ociliacü.o qu., e~S8 mi'!Jis.:. 
teno fOJ~>Ub>~tltUh.lo p •. r um outro 1.1ue conta 'lo'& de~vüda.s 
alll,anci\R, o ~m grKn•ie apoin Ull opiniiio pubh·~a. Bojo 
a !\ltuaç•u tllm é !' nie~llitl: .~c uiio, dizei ·me: tta.vil\ no 

·• eaomtu~tssara 

con."~rva~or e •iber .. l '! Nún. Um pu.t'ece q,uerer ~ 1Lt~t1ga. 
poh~H!Il ~o. força,, o ou ru t-n•ende que elh niío tem hoje 
nppli•':lÇuo, e por •~so ro,urg~m •. tcpparect:m.' ••• 

· O RR B&nruu CAVALCANTI:-V Ex. com ·esta theo--
rln pro!lcreve os nornOil qüe tigud.rilo no partldo liberal 

· nae épocns do lnta. · 

O Sl\. Ft::•.lx N Cu.uu :-Porque' 
. o Sn n~7.El\l\A CAV.,!CA.!(~r :~Porqil~ todos Sgurh;i() 
~ossat~ Ópocalll de luta. o pur bSO IDe parece Rogando n 
aua t.heoria> quo estüo iwpossibilltado11 do iOVemar. 
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O Sa. FELIX liA CUNHA: - Então o nobre deputado 
não .comprehendeu o meu pensamento. Eu não consi
dero os homens nesta discussão, considero unicamente 
as idéas que elles repre<então. O nobre marquez de 
Caxias, depois da conciliação, tem figura-ia como mem
bro do partiio conservador extremo, e como tal. entrou 
no reGente pleito eleitoral: nunca influio por •nas dou
trinas como estadista , e sim por sua importancia mili·· 
tar; e subindo ao poder quando se pedia uma politica 
forte e energica, parece elle o representante dessa idea; 
neste sentido é que sustento a inconveniencia de sua 
~hamada para organisar o gabinete._ .• 

O Sn. BEzERRA CAVALCANTI:- Mas desde que elle 
apregô~ uma politica moderada, creio que corresponde 
á situaçfio: não apregôa uma politica Je força. 

O SR. FELIX DA CuNHA: -Mas deixa elle de repte
senta.r essa política? 

O SR. BEZERRA CAVALCANTI dá ainda um aparte. 

O 8R. FEux DA CoNUA:- E' perfeito enu:a~o: nesta 
occasião interpreto melhor as idéas do g•hinete do que 
o nobre deputado. Os elementos com que foi elle or!(a
nisedo indicão que a ~tHt politica era aterral" a anarchia, 
era a politica do nobre ex ministro do imperio, que pre
valeceu. Se um estudo mais completo da situa cão fez 
o p;abinete conhecer quP. a força niio era a politica da 
actualidade, eu não posso confisr em uma moderação 
em perfeito contraste com o pens. mcnto que lhe deu 
origem. 

Tanto é assim, que o nobre mini•tro da fazenda se 
mostra preoccnp"do sobre a wanntençfio da ordem pu
blica, e manifesta recr.: ios pelos excessos da irr~ pren!'a, 
e pelos germens perie-osos que deixou a c:on".ili:ação, no 
que foi contrariado, Sr presidente, como todos pre~E"en
ci~mos, pelo nobre minislro do imperio que julga o 
pa1z calmo, e está convenc do quo o partido Jiherol não 
quer o triumpho de suas opiniões pt..r meio da agit:3c;ão. 

Sr . presidente, se o nobre marquez de C::hxi.~s, em quem 
aliás reconheço um grar.de ssrvidor do Estado. tive,ge 
tomado parte em nossas grandes lutss politicao, como 
representante de um systema, de um pen•amento de ad
ministração. e não tivese.e sido uaicameute o cumpri
dor de ordens eman•das rlo f(Overno: se elle tivesse 
representado um papel dentro dos limites em que se 
ex~rceu outr'ora ~ jogo de opiniões oppo:-tas, eu lhe 
~1r1a; - Vós, que tomB~tes uma parto acti va Ufl vida 
tntelbgente dos part\.los, e não foste-~ simpl~'-srn ente o 
e:cecutor sut,ordinado de um pen s :-~m ~-'nto H.l heio, um 
Simples militar, vóf' soh um P.st urlista talhado para sup· · 
po~tar o peso e a re~pons~ bilid~Je da adwini~i;~açüo do 
patz, de um governo pitrlament~r 

Podia conte;;.tar a opportunidade do empreg'l de sun. 
p~ ! itica po~ém não porler1a negar a sua a _pt!~ão para 
por em pratwa snas doutrinai'-. 

Ma"' o nobre marquez pelo seu passado e pelas reser
vas do progrnmma de 'eu gabinete, que é o de todos os 
~overn:>s, não póde !:,jguiticar ~en: ·lo uma politi ca rl.·~ rc
SISt&ncla O pro•·e1iruento do finado mar'iuez de Paraná 
foi differente. Inaugurando U:J1a nova éra . e pnttmC ·n 
do até ent§o ao p&rtlclo con:-er vador , comparc.c•·u pe
rante o parlam<·nto, e lhe disse •·om toda a r e>oluçâo e 
franqueza de seu caracter, com t oda. a ind epenP.enda 
de sua posição: < Ne.o sou conservador nem liberal, 
saq~arema nem luzia : não reconheço p:< :rtidos; o paiz 
prec1sa do apoio de:; todos os s~u~ tilho<:<, de tod a~~ as 
opiniõe•, e o governo acolhel'á todos aquelle" que quize
rem cooper~r para o bem <.ommum, qu:lclsquer que fos
sem ~eu~ antigo~ partidos ,. 

_E o facro que presencio mos hoje é da mesma ordem ? 
Nu~, Sr. presidente; o f!:abimte pro!3ura vi!-:ivel•nente 
npmar- se em nm dos p11 rtidos e delle t\rar a ~un força. 
Os nohres ministros da f,.! zend e da justiç dedarurüo 
solemnemente que o mini~teno era conserva rlor . E ~eudo 
elle francamente conse~ · vA.dor, podem os Jiheraes ,...once
der lhe o_ s~u apoio: cnrr~s , · onden. do :·~ ~sim 1.10 }< ppe.llo d.c 
nobre_ LTilnl~tro do ImpP.rJo, que parece em compler,n op
posu;s.o aos seus collegas qu:.mdo dP.ciarou 4ue o g:-t hi
nete aceitava o apoio de todas as opiniões? Não á 
possível. 

Os partidos tambem têm a sua dignidade e vi vem 
de!la; é coJD, essa. condição\ que se firmão e sustentão 

lJela consideração publica, não podem eacrifica-la. Por. 
tanto, depois das declarações francas dos Srs. ministros 
da fazenda e da j nstiça, de que é conservador o minis
t eria, póde esperar-se que os liberaes dêm o seu apoio 
ao gabinete ? 

Sr. presidente, os fins que o gabinete tem em vistas 
não podem ser occultos. Para justificar ·Se a ascensão 
ao poder do nobre presidente do conselho, nas cir
curnstanciaR actus.as, trouxe-se a pratica. de outros 
paizes, r egidos pelo >ystema representativo, onde têm 
sido chamados para organisar gabinetes homens no
taveis por sua influencia militar. 

Mas devião recordar as circumstancias em que fori!o 
essea homens chamados para se collocarem á testa da 
arlmioistraçíio suprema. E' certo que o marechal Sou!t 
foi chamado por a presidir um gabinete em França, na 
monorohia de J ulbo. Mas deu-se este facto dons snnos 
deoois, Sr. presidente, de ter a França despertado nomeio 
de um a tempestade que arremessou ás piegas do exilio 
uma corôa e uma dynastia. A sociedade agitava- se em 
uma combustão permanente ; o principio da autoridad0 
era >Ltacado por todos os lados e por todos os meios; as 
sociedades s · eretas conspira vão; a irnpren~a não conhe
cia medida na a~gress1io directa HO chefe do Estado 
e á. propria fónra do governo. Era precieo prosegnir 
n n. l'Olitica energica da. administração antecedente, e 
neste intuito foi co !locado á frente do gabinete aquelle 
general. de quem Napoleão já dizia que era o melhor 
or~<anisador de tropas, e a respeito do qual assim se ex
:primia Luiz Philippe, dando o motivo por que soffria os 
s•us ímpetos de máo humor:-< Eu preciso de nma 
grande e•pada. > Em consequencia da excitação doses
piritos e nos partidos e dos elementos de desordem 
cre<dos pf.la revoluç>io, o nome do marechal Soul t, ce
lebre por suas victoriss, por sua ac.tividade e por sua 
energia, era a melhor definição da polit.ica do gabinete. 

Tambem na Inglaterra , quando WelliugtoD eutrou 
para o governo .. os ven·,os qne sopravão do lado da Ir
landa revolviüo a sociedade com a incandP.scente ídéa da 
em}\ncip)jção elos catholicos, e as circum.~tancias acon
selh•vflo uma polit.ica oe ameaça, que todavia niio 
triUITI •Jhou> porque o governo cedeu, realizando a gran
de reforma, que não teve forças para impedir. No meio 
da eft'erveseencia da liga aíndll entrou como represen
t ante do <lemtmto da ordem E ambos, Sr. presidente, 
erão capo.nidades admim!;tr)J.t vas. 

A<jnellas épocas são pois differentes da nossa ; não ha 
pa-ridadP. uas ci rcums~auci a~, como seria. necellsario para 
legitimar a formaofio do actual gabinete, que não sendo 
o verdadeir interprete da situação, nõo pôde dirigir bem 
o ps:iz. E tanto, Sr presidente, t.eve se mni:i em atten .. 
ção as qualidade• do guerreiro do que as do estadis
ta , quando se confion llO llOhre presidente do comelho a 
di recç:1o do~- p:.1blic:1S negocias, que c nobre ministro 
ch justiça decla· ou que a sua espada devia iospir•r toda 
a conti.artça, como ~e a ~C'nfiança. de que precisa o paiz, 
na trau~formaçfLO de i ·i éas e na crise e :~ooomlca por que 
estâ pal'lsando , deve~8e repousar em urn poder que se 
apoiat'se oa sua força, e não no prestigio de suas idéas. 

' ' Sn. BEZ<RRA C.tVALCANTI: -Mas a espada está. 
emhainllada. 

O Sn. Feux DA CuNHA: - A todos sorprendeu, e 
e~clareceu ao mesmo t empo o pronunciamento do nt bre 
ex-m>nistro do im peri•• r.a trihunn. . depois das idé:~ s que 
m :• J.Üfes tun na cart:>~ em que des..:rt!veu a ~ucied >t.de E::m. 
luta com e1emrntos E>n bvcrl'\ivos, etilo :tmeaç.eda em sua 
trA.nquUlid P~cl.c que se tornava ne!!e&sario um governo 
f0rte, c~p.'tz de fazer fr t:.nte á desordem) e de mostrar 
a :>nur :h ta a firme re•olnção de desaloja-la dos seus 
entri ncheil"O.tce11tos. 

O nobre ~: ·x-m;mstro do imperio nos deu a palavra 
revP.ladorn da ,.i •-u .. çfio. O n~' bre '!X· miuüitro do imperio, 
corn -a d!~!ni i ar! e e Ü.Etepeud•mcia que lhe são proprias, 
J.üo teria u.~-e~ur-L"lo ·tf-"lO lenididn a,Jok ao aetual gabi
nete. apoio · .1m~ declarou filh o de suas corJvicções. ~e n ão 
r.stives~~ re !-t l,l1entt-: conveneiUo de ..... ue es." e gabinete 
havia de tri.thar a poli1,i •~a que na actuali 1ade consídera 
umca ~alw tlora 

O :la. MI.'Is'·ao no IniPERIO :-Os outros honrados 
ex-ministros so<o wuiru independentes, eapoiüo tambem. 
o gabinete . (~luilos Gpo•ados.) 
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SESSÃO. EM 4 DE JULHO DE · !861 • . 

. .. O Sa. Fa:n: ~,. C~:~ lato p~~' . ~r. _P~~te, 
· .. a prevista deshaimoma que h& de reuw' no gabinete • . 

o Sa.Mnumo bO ~n•axo:-Nio pro.a.nada. 
O Sa. F~x »-'- C111'1u·:..:.....: Niio prova tuada! oa ex;. 

miDiat.ros demittirio--se por divargmaiu JObre a .aitua-
. çio: ee todol •áo indepéDdentes, como reeouheço; e se 
~ apoiio o gabinete, .egue-.ee que ~ars 'UDII ~$ re
prtlleDta a politica da força q,ue ~iwàviio, para ou
S;ro& a poüticr. da paz,. que jula!"'fio a melho\". · . 

Eutio as duat polibcu e-t.iO repreaentadu . no ~· 
· 'bmete e não de haver hsmonia. O Sr. minlatro do 

, ,. 
Mllf- collegas o Sr. miniauo cla-ju:Jtiça e o Sr. mio.istro 
da fazenda ! . . 

. O Sa. Mncrano DO. lMP&aro :-Perfeitamente. · 

O Sa. Faux zt.L ·cmciU: -Não, Sr. presidente." 
O Sa. Mr:umo DO lUBJUo : - Perfeitamente. 

o Sa. Faux JU. Clll'CIU.: - o nobre miniatro ·dilae 
que aceitan o apoio de todu as opiniüea. · 

· O Sa. Mr!\rsno Do.l••&aio:- Eu diaae que acei
tava o apoio .de tod01 ·que estivetlém com as id~.do . 

• 'bmete, po%Cl.UO nio vim para aqui com um& maioria 

· O St. Fa.n bÂ. Cmcn: -Maa iuaea ·~ ellu idáut 
· I>.. vi& dizê-l.&P, p•~ taber'em aquõllu que o apoiio em . 
. que 'qua ocmcoriiio com o gabinete. 

• . ·· ·· opuu ·. 
forio JJW1Üestad&s .clarameJ:Jte: tomos collMr'fad.Otes· 
mOde::.dol, quciremoa a ueeuçio das leia. 

O Sa.· Fwx DA. .. Cv:\iu. : -:-- Se o mim$teriO se apre- . 
eenta com esse penaamento, com eisa bandeirá politica:, 
e fraDC&Dente cliz- aou coD.Ie"ador-, · aliena de aí um 
grande ~tido; . o partido liberal. e uüm o nobre 1J1inir. ·· 
t:o aacrüioa .teus p~cipioa de co~cillaçio. . . . · 

. O Sa. Hnmno 'DO Ia•aaro : _;O miuisterio ··e~ 
anuu idw: quetn·eativer com ellas aerá.miniaterial; 
quem dàoordar delld eatan\ na oppoliçiio. 

O Sa. Faux DA Curi~ : -Não ieri. um apoio do 
lcléaa. mu do espitito de partido, porque o ':DiniitérW 
não diaM ainda u refol'JJ1U . qtu1 pret~mde pro.Pl)r ou 
iniciu AtO uma qa.adra Uo propria. om que não na re• 
. eeio de revoltas nem de alteraçi&o na ordem p\lblic:a. · · · 

,que tinha aido, que er~ e que h& vi& de ser e<mMt-
Vador. . · · 

o Sa. F~:ux DA. C171'1u: - Mc.s 18 cllile . UIIO . et:'l 
1857, disSe tambem posteriormente, . ainda o IID.Do pau
lado, que a conciliação havia do ter. por muito t.ampo 

· .. uma necesaidade, . a maior neoeu1dade do lmperio I 
O Sa. MtJuSTao DO l:.nato dj. um àpüte. · 
O Sa. Faux »A. Co!lu : - Se assim amà.a pen~ta o 

nobre miniet.to, niio póde apoiar-ae nclwivamente no 
partido com.ervador sem ó sacnficio de eonvi·-çôeA tio 
reoent~. Nilo pMe, como . o Sr. ministro dà justiça o o 
Sr. ministro da fa1enda, deelarar ·se por . um partido, 
eom exclnailo da opiniilo contraria, tambetD represen- ·· 
tada no .piU'lamento. 

O Sa. Go.ln n . So11u:- :Nilo apoi~o. O Sr. Saraiva 
· chama conaervaciur a quem votar co · • -
ó a meama cousa. · 

o Sa~ Huna~ CA.VUUI'ITl éU 11~ aparte. 

. O Sa. Fsn.1x DA .Cc~eir4: - A verd&do ~ e5ta: o que 
qu~r C? mhu!terlo é conciliar o apoio dos dons grupos da 
maJon". 

Teui-ae dito, .t~to J)"r par~ da oppo11içiio, como por 
membro• da matorta, que . ha grupos exageràclos tanto 
de um lkdo ooroo de uut!o da cnmiU'A. Pod11so o minili
terio nito u~u ·de toda a franque:a. Alguns do!\ Srs. 
mini11tro11 proco.ri:rfLO o Hpoio dos coual!rvsdotea purita
uOif, · confonpe a denominu.çio aqlli ctada, ciec:lahucl.o o 

gabinete coD88l'V8do~ ao ·~ que o nO~ m~ ·ele · 
imperio, repteaentante do elemento modera~o. ~o 
obter a adb._eeio desse gropo,.ulo se pronuDci011-."!0mO .. 

. maill decl.arazido o pbi.Deta eomei"fador ; &peuu ele-
~ que o miniaterio ac$tava o aP.nO ele tocb. · 

(811 u~ apart..) . . . 
· O miDmerio iria melhoc oom o tsxemplo ·a. 8lal IUJ.!" 

teceuores, que queriio o apoio d.e .todaa as Opiniae., o · 
qu., ao m~s moetra•a imparcialidade, 1e bem ·CJda . a 
D1o pn..tiebão; nio dma mo,tr&T·ae extremádn, acei
tando e leY&ntando a b&tlcteita de nenhum doe parüdoL 

O Sa. ·.arr,:cs1T11o DO lDPIO:-LeYQlta a ·na: é a 
· obrigaçio do ministerio. · 

. O Sa. Faux DA. C~n : -Levanta a lU, ao e a 
metma do artido· «nD o u&l • • · · 
J aempeihoa. a aua 11Üs8i0. 

O Sa. Ht:niTilo DO 'llo>nlo:-.:.E•oque n~oa. 
O Sa F&t,rX 'DA Cmnu; :-Eu ji o domonatni, e por · 

iuo cenaurei o gabinete; o eeu pro~m' é o do ~-
' ·tido em que !e apoia, Dão é o.m programzu. de parDo. 

·· j E 'luando eu quizesae antori.:.ar ae miDbaa cesaauru, 
. f.Gderla soceo~·JDe ia opiniaes doe fNJ?ril:lilt .aii.igoi 

l 
do gabillote. Pod..nia citar as palavras, aiDda hon~ 

. prderidu 'Deite reci.Dto pelo nobre deputado ela Bahia, 
eminente membro da maioria, e membro cia comnaiaalo 
.deMspoata ~ f&ila do t.hrono. . · . .. .· 

s. E:::s:. . diase que Diio eomp~mdia o .P~ c1o 

· O Sit MUUSTilo Mmaa,o:..;..Cfeio que uio diueilto.: 

O Sa~ TAQvD :-Eu date ~~muito di,...._ Ell 
disse. ue & economia era m • 
o ministro queria maà al~. eouaa, · o deMzlfohi- . · 
manto da iDduatria, s aclqU18içio .de braços, •~ · · 

O s~~ F~:ux 'D.t. CVtiiiA.:. - O 21obro deputado cUaee 
quo ~ um programma negati'fO o que proclama•• o 
cumprimento da lei .e a eclOJ:lomia ; mas ae ~ o eoui- · 
dera n•tivo em aua. t.Ot.alid.d~, auim. o ccmdderou 
em parte · · · · · . · · · · · 

. · E realmente, Sr. presidente. p6cle--M~ auateotar que a . 
· · execução da lei • . • ec()nomia doe dinheiro~, pubU001 ae-

jlo um prognmme politico ! · · 
Com tal programma nio · ha goYUDO que 10 ache .a 

·. ombaraçoi. . 
· {Bo un. .,peru.) 
O Sa. hux D4 C~a&. ~ ~ Maà que J:eformu oppoto-

tunaa e c:onvenientea alo aaaaf . .. . · 
O Sa. ·Muumo DO l•P~eaio:- A teMDte-ai 

O Sa. F~tux DA. C17l'fru.:-.A. oppotiçM<) apresonwulo 
medidas I · · . · . . · · · 

O Sa. Munano DO l••n•o: - A eamara tem o di
reltô dl'l refOtmar. e julgo que tS .m&o C05tumo querer-te 
que tudo parta do governu. . . 

O Sa. Fau1: D.: C~.~B4: -lt eu jclgo qu~ é mio oo.
tnme o go\"etno pedir á · oppoaiçiió ·as auu idéaa., para 
esquivãr·sé de cliZét .o seu pensamento ba diroeçio dos 
n~gocloa publicoa, como lhe cumpre. A oppoeiçio não é 

. ·1· f}tl.em governa. · . . · · . . . 
No systema 'l'epreseutatwo. · o ~vemo 11ymbohsa o 

principio de a~o, a oppoaiçii.o aymboli&a o principio da 
tepre&!liio. O governo é . quem obra, n6a o contemoe 
quando .c~n:rbita. Nós de oppó&Çio temo~ de observar 
como ding1s a n'o do Estado. A que deatilloe a O()nclu

. zis; n6s obac"amoa 118 soi~ timoneiros acautelados, ae 
· · · ri u ca. 

j mos atalaias a quem incumbe ra ar ao govemo quando 
.,. tte afasta da ileflda maia Nnveniente ao paiz; a oppo

t~içiio niio tem obrigaçi\o de rurig\r a ~iedade ; eaaa 
obd ga.Çiio compete ao ~tnbinete; o seu lugar é na. van
JtUaida do moytmento social, elle é quem deve dirigi-lo, 

I cno e ~uem deve enuncittr .. idéas e meà..idaà quo 

I mai!' adequadas t.ejito para felicitar o pai%.... · 

.
1

. 
. O Sa · .Muunao .Do hP~aao : - Som01 . iga.nbnmte 
obrigados. . 

O Sa. Fn1~ 'll.A.. Cti!\ü :-A opposiçüo póde apresen
tar IUILS idéu àm~ciando OI maJea ~ sooieeiado par& 
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o~() cla't-lbes rem&aio, e ilso j' se fez, . ~ repri- . 
. mmdo o govemo na marcha de.sordenada. que poe!a le

'fiSZ'; mas o ~vemo, que .é o.director da St>ciedade, que 
tem sobre os bombros a tremenda retponaàbüidàde de 
II8U8 · df'!>tinoa, !ta de limitar-ae a d)zer no pai.z -meu fun 
.S & execuçãO da lei. meu fim é praticar ju&tiça. ••• 

o sa. Mll'UI~O DO lllPBR.JO: - Nã() é C) governo que 
dirige o pai%. · · . . · · 

O Sa~ FaLJX DA CC!(iti. =~ Quando ae Cü: governo~ no 
Sy&tema represenutivo, diZ·r.é mmisterio e maioria; O 
gabinete eem maioria nu camaru nada. pôde fazer, 
u'Sim como a tna.ioria aem um inete de sua eon.tian· · 
DIW) pó .em · 

U: S::a. DaPUTuo:-E eomo a maion& não esti or. 
gani~ada, o programma Dio está conhecido. 

não eetf. ·organisad& a maioria que os nobres miniatr.>s 
têm Ie."~ em con~ eeaa ~mbr& que paL-a no espirito 
da muotu.; ha &qtu •tn part.icln eo~or. mas existe 
dividido em eugerado ·8 moderado. eomo.noe dWe o 
JlObre doputado pelo Parmf.. ••• 

O Sa· ZAcuu.a:-- Eu diue quo bã."ia. uma fracçio · 
que compreheDde oa. moderados de ambos oe ladoi. 

O Sa. Fntx DA. C CNDA: -Eu estou me aervindo da 
dittiuc:ção do :nobte deputado. o nobre depntado ai!se 
que no partido eou.enãdor ha.~ Um grupo de enge
ndos e outro de moderados ••• · · 

aidanu,.eu diuo, e ei de •':Dtent4r quando. me tocar a 
palaYra na. cllscuuio do voto de gt'iiCU. qu~ na e&• 
mata uiatia U. um lado o partido C'Ozuervsdor. do outro 
o Ubetal ;. que no coDSCrTAdor ba'fia um grupo puro; que 

· • · · · e • 1 eu e 'Puro avta 
um grupo borncs ele uni e de outro lado quo niio 
d&rio eeu voto aem esaminar o peiar as questões, e . 
i11to di~~e eu . na veri5caçio de poderes. EiA o qu0 eU 
cliue, Sr. presidente, e pre&encloexpliearcompletamento, 
quaDdo me tocar a. vez elo fallar. 

··· () Sa. FIW:x. »A. .Cmca,.: -E' justamen~ o q~e ~tava 
clizendo. O nobre deputado conânna as id.iu que acabo 

. do produzir, ~firm& que do lado da. maioria e:Wte nm 
.grupo püro ou euremadoe outro moderado; ••• 

u. Sa. í>c""uo: ..... 'PolÚl ot put.idos ai<> a6 douí. 
0 Sa • .Futx·u C~D:-•.•. -e por iAao q~o omte no 

pattido eousenaclor tu:aa parto do e'lttremados. e outra 
âe móden.dos, procura o miniaterio a adheaüO dtl ambos 
01 grupos: al~na Sr"S n:.izüstros Sllhiriio do grupo ex-. 
trea1o ; mu o Sr mmatro Jo impetio ·entrou depo~. . . . 
exprünio~" de uma mr.neira uuüs ~avel, m.U~ in
illil'Cl&Dte; conteataudo ató o Sr. ministro da fazenda, . 
~ue- inclina·ae a dar ainda mai11 {úrça i &ut.oridade. 
'Ial.v~ os proprloa mini5h'os niiO se 8!\tcndilo, e · até 
disoorde'Al, por nüo poderem satisfazer por Jnuito tea:lpo 
os dous grupos em que ee apoiio. . · 

U• Sa. Ds:~ottrA»o:- E acha isso mio! 

O Sa. FJ::LJX. o" Cüt~&A. ~-Sr. presidente, so o ga
bketa por esta mnneira or$t11!lisado nün satisfnt a si- . 
tu11~ poUtica, nii.G é o emblema (\li\& 'Oó'V~ teudeneias, 
tambeln · niío é o · representante, nii.o é a expressiio d~ 
:ilóll8a n;>va situação economica. · 

.A caniará. e ô paiz sal>Ozn perfeitamente que em ma
teria. eoonom\ea o pld%. ~b!l. d.e t~~sat· ror uma luta 
renhicia e pot"6ada, em que triumpliou u. Cll~la da res
tricçio sobre o principio d~ libet-aãdo uo credito. . . ' ' ~ 

nomica. actai.1onou grande ~balo nn.sociedado. O g~'bi
nete . de lO de A~to, subindo ào poder, euCC\lltron na 
sua passagem · e8aa band~ira do rotorron btwcarin, que · 
havia ~~ojuaado a. derribar, e quo ello mesrM levantou, 
cemo ·o verbo de sua e:x.htoncia govel'naunental. . 

0 miniaterio de lO ue Agosto, que havis sido o m:Us 
decidido sntagonista dess& reforma C com excopçiil) do 
nobro ex•miniatro do irnpario), foi depois o ocu mais 
aeryso\aào défensol'. Moditicada CliSB. nfonn:~. no se· 
nado, cUscut.ida, approvl\tla pclo.s cumllrll!J, 1'1!guhtrl~ 
ad" depois e posta. em oxecuçiio, o paiz sentio-se aba~ 

TOMO 11[ 

lado, e assim à.e\lia acontecar; c traco ein. aboho · désta 
opioiilo os receios manüest:J.doa por utn membro d:t 

. ~binete rtfórmista. O nobre n·mini11tro do império . 
disse na sua earta que a cootrariedade 'que liOff~ri.u 

· muitos interesses Qm'aizadoa prOdtu.io de::conten~en
tc>S em muitu classes da soclcaiiade · · · · 
. ·Sr. pl'E:3ideate, a i'éfo;uu\ bancaria. &iterando a ei
tuaçii.o eeonomi~ do Imperio. veio íerl.r · iwportantes e 
legítimos interesses; veio -affectar t.s cóndiçuea indis .. 
peosaveis i vitalidade do commercio,. qs, ~cultura e 
~indU!~; cerceando o credito, foi tambem preju
d1car a propnedKde, em ra~ da demanda e ~~ . .. . - - . . . 

attençaio .io gabinete! .Por ventnra ji noll dis~o elle 
qnaes as m~du que tenciona. propô: pan. resolver este 
problema ainda. insoluvel de no~a. •Ítua<,.-ií.o oconomiea. t . 

A este· YM leito O ll8 do au é me11U1 . lico: .in 
ontem o nobre put&do lMÜ& Sabia, que . prMt:l. &e-.& 

voto ao gabinete, e cujas palavras niio podem ilet ~ous" 
peitas, m.auifestou fn.zlc:amente a n~ida.dc da. reíot"
ma de muitos actos do ministerio pusado, 1:-Qbr.etudo 
do re~to daa alfandegu, e fá. jtutiça •• Jttgiü· 
mas queixu ·do commerd.:>, e e~us qucins de,ean . &ar 
.on,idas e att-ndiclas; uiúl se a.nu.uUIW iVMln repentina.:. 
mente, da. noite fU'a o dia, direitos de qoe a &Oeiedade 
eat& no loll$r? uso, d" enjn legitimo e'Xcrcicio esta~ re
eolheildn tudos os fructos e brne5cios; J1ào se ~u.z ~hn · 
a ex~ fe~e. do cteô.ito mn ealeular~r.e os mn-
les qçe da.hi bio. de ponir, sel'Í1 ~t'-se DOS lllelOS 
àe.at.•lba-los O commerdo estl\, :1•um estsdo wrda-

tüíi.zer tod.oa os Mfu' compremis"OO&) . eentil\'l!. tt~m oa 
recurso~ do ~i to, e O!'aAS de:sa.ppare<:i!rüo: ca .f~
cias suecedem •&e t(ldo" os dias, e nio .J>Me ore\·~r· ~ 

todos os meios pt.'t'& ~er auP.tentsr•se; maio de!ap)\&1'0-
cen umbem o capiW : Quedo não é .:-eJtUlar.., aulilia. a 
ai~ economicn. de um p&iz, os eapitaes occultio· 
:ee. Se recorressemoa ~03 livros tlo notas àoa ta\-elliãoa, 
vet:·se~hi& a. gtande IO!Jl~& do .bens immovoiil trana
fondos, e por preços·· mmunot,. e grande ··parte é per- · 
tcncenta ao c:ommercio. 

As propnodad~ de raiz, quo antes da reforma estu~ 
por p~ ut.ra<>rdi:uios,mas compnrã.ti'vei• cotn ~dos. 
envolrimtn:to. e pro~s~ m.:lterial. do paiz, C$tilo hoje 

· por preço ma~iicu.nto, muato abaixo de Hn1 valorl'841. 
· · E as más eireutnstanciu cconomic:~.A do p&iz, e:n 
mn~1o a~ pa..-tieulaTeB, .'ni10 ~\o compensadas ~r llm 
melhor 06tad.o do t.héitolU'O ; ~ e&tndo n-.da t m de li-. 
ao o~. apreeenta•ae com . horizonteS ant1UViados. 
. No nobro mínimo do imperio deve hll\-er <.'tlrto pen.;. 
dor · pnn nenuuli.!l~l' o& males e~iateutCII, · ae 'bem que 
~ . ' 

riio completo apo:o l l"éforma e rep~tüo o e:emento 
reformista do ministerio passado ; o · eu ~mo que .nüo 
:e~jn proSc:ua a lua quo ba ·de \tava-r o nobl"t) miuhtro 

. do imperio cow !'CUS collegu. nilo só !ll)bre a pvlitica 
de p_az quo ..., deve acloptar na dirccçiio doa negocioa 
pübücos, Cóli'lo so>bre ns providencias a empregar pata 
minorar os à.alllno& d.a refo-rma.. .· . 
·. O nobre ministro do impcrio foi de 'Pinião quo esaa 
refonna ia. forir ~aves inte~scs <lo pnjz, que es11a re
furmn era inop;>ortuua, portitllto nül\ póJe hoje jult;a~l& 
conveniante. Di:z. S. Ex. que ha àe teS!lcitar 11. lei : sem 
du\·idn, comu nós 11. h&\'Or&oll de re~peitar tambem: mas 
isso uiio imp.,de dE: reconb~N•o os st'.us défeit.os, como 
ha Je reconhecer o nobre nuuistro, po1s . que v.)ton eon
tra eUa. E isa(l será. um outroelem~nto dé deshnrmonia, · 
se o nobre ministro quizer diminuir a dureu das dis
po~iç~~ da lei c seus regUlamentos ; ou. o nobN cúnia-

' -sacrlfic:io de suns c.o;J.vic~, o qu11 nüo ó natural. 

O S11.. Mll'u~-rao DO hnEl\lo : - Já. c!Cpliqucl-me a 
eatc respeito. . · · 

O C.:. a. FEt.r~ ll.A. CaNa A.: - Mus u:1cl:1. cllsse o minis-
. terio, ·Sr. 'Ete!idente, quo no~ possa tranquilli11sr a este 

t'El!'poito. O !lctual nobre minilltro da fa:enda. ~ucce
douuo RO minlsi:orio que !\~citou n roforma.no pó om quo 
a encontrou, que 11 realizou com ulgum&~~ mõaificações, 
o prosoguia na sua exeuuçiio q_uando .deixou o poder; o 
nobro ministro .da fm:enda, digo, devia declarar-nosso . 

s 
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i ···'·''·' '"- trilhar o caminbo aberto por seu ariteressor, >e 
/· ·· pl"e~entante de teu systema lh) actua! g~thinetfL 

' de ruudar de rumo, drwi:.,. ~.nt~lD diZd"· nN; o que 
le fazer. Por int~rmedio de sem collegR, o nubrB 

li~~! ·r\l do imperio , já sabf'mos que a lei deve ~e!' re• .. v 

pej + , e isso era e~~us~do dizer , ponp:e é lei do E~-
tu.d e deve ser respeitttda; ma~ ü-so nfl·• ba~ta 

;:;:, o nobre ministro da fazenda nt•O parece o m~!s 
prc" ·rin j pela especialidade dos tflnhecimeutos que exige 
a sn.a pasta, sobretudo na crise r•ctual. pHrH. o jug:ir 
que Ol!Cnpa; por outro lado, se seus ta!t'ntos Jhe dií.o 
direito a uma cadeira no gabinete, tNlnvia .. á vista dos 
principias que influem em nosso regi meu parhunentar, 
p3:rece- me que a nova posiçüo i!. o 11obre ministro não 
o 1senta. das censuras que lht! pos~~o ser feitas . 

Não acho que se t iveRse justiticnrlo p1t->nmncnte E 
entrada ~~o nobre __ministro para o g rJJmete dC ;Jc.is das 
occurrenctas da corte. Dizem o nobre mini stro e se[Ul 

amigos q,ue a sua rejeição das urnas lllJ districto da 
côrte nada influe, logo que elle te.nhft o apoio do pe.da
mento, e que muitO!lt m"inist.ros têm havido que não tl;m 
assento nas camaras: é verdade; porém a re -:-peito cl·.~<:.se~J 
n ão se derão as mesmas ci'i'cumSthudaK eleit,r,r;ws. P;;
r ene bastante ao nobre mlnistro o apoio do pttrlamento; 
tendo esse, tem o do paiz, porque a cõrte niio é o Imperio. 
ro=~~~ • 

rt:fas, Sr. pte!'idente, se por uma ticçiio eonstitucir:n:..:.l 
o representante da côrte, o rPpre~cntnntc deu ~~ ~ di~tri r-to 
o r epre.;entante da provin~ i a é o r c-; ores~.._..ntHnte d:t naç;i.o ~ 
pela !orça.da mesm~ ticçiio c·onstú-.u~iona\, o repuduuiÓ 
da corte, de um d1stncw ou de uma provinda. é o 
repudiado da naçiio • . (Na, ap.,ia<io., , . p,~·que o répre
sen~ante de um d1st~wto. ba de ser " reprc::sent.ante Qa. 
naçao q':'ondo os suffragws de uma fracv'''·' do Imporio 
o collocao em uma cndeua na. repreEcr.taç:i.o nacioEd ? 

. O Sa. TAQUES : - Por~ue representa. o interesse na
Cional, e nao o interesse local. 

O Sn, FEux DA CuNnA :-Representa os grandes e os 
pe.quenos ln.ter~ss~s,, todos os interesses dn. naçílo. Não 
se1 que esteJa mL1b1do o representante da naçi\o de ser 
o nclvog~cl? dos interesse., locnes do seu districto. O 
nobre ~1mstro ~~. faz~nda disse que o d~:;putado en
t':_ando para o_ mlUISten o, " sendo rejeitado pelas urnas 
nuo póde coutmna1· no governo. ' 

(Ila um aparte.) 

Se não disse,_ conc01·dou ao menos que nos paizes 
0!1de se observao as regras do B-ysterLa parla.ruentar 
tem-se ded~ e'"es facto• de membros do parlamento 
qae se re_tmw do poder quando, consultadas de novo as 
nrnas, ~mo-lhe e~ta8 contraria5~ 

O Sn. SEnGio DE MAc,no dá um ~parte. 

O Sn . FELIX DA CuNu,\:- O nobre deputado está 
enga~a~o. Porque se rettrou Frede.rico Pitt do gabi
nete . Sendo membyo da cmnara dos commuos e não 
obtendo a sua reeletçtio, demittio· ·se do minh-te;io. 

O Sn. Smcw DE MACEDO: - Não se demittio. 

O :=-: r.. . . Ft·:t_lx. DA. CuNnA:- Demittio-sc~ o nobre 
<lepnt!l'r! o .;,a ! vez confunt!a ~offi R...,h~rto Per: L que em 
caso 1d~~t1Co, mas por mottvv:; c :- p~ciaet-:, con .. •#rvou 0 
poder . H a excevções , ma3 a rt:í!rn é e -ta : o deontHdo 
C~amR.CIO rara O {.;Õ'Ib•nete, e que de Seu :;; C::OIIHiiuintCS 

nno _oh.tem a renovaçúo do mandato. entende,~ está 
admtt~Jd., que é de sua dig lli <L:ri~ niio continuar na 
gerenetn. da · dministrnç:iü ~ e porllUe, Sr p··e:.-ideute? 
Porq?-~ pel'deu a corditu,ç:t ria seus cnnHHuinre3 • Se 
ha.. <.ll ,;er~nç~ na~ hypnr.hef.:.t·~. enr. re (' Ill_\,,istro que ~e 
retnn_p~r nao ser reele1to :h·:pu•.nd·"'· e 0 ;.plt-: min póde 
ser rut.ulstro por n:io rer ~üt. , ,.j ,.. \tc. :rs ~·!tzÕe!o. ~â<l as 
m~m3s. Aqu~lre ni1o púcfe cont in~.;.· ! t porqne lhe .foi 
ret1~a.rln. a c0nfi21nça de 8eas : ' 11m:~ir.•.unws ; e::. te nâ:J pódc 
ser~1r p_oJ que na o ehegou a ~·htcr e:;-. a conf·l::tnç:.!, neces
snna p .... ra a força ruorul dn mini •.tro . 

O exemplo cjtndo pelo :'obre deputado dtt Dahin, de 
Roberto Peel, nao tem apehcnçito D _e:-to caEo: J>Lirque na 
pessoa de Roberto ~eel nno só havut 0 eleito Ja 1,~çiio, 
como tambem o ele1to da. corDa.. Como t:;}eito dn corôa 
elle _representava o elemento catholico; com.o eleito da 
na9ao elle representava o elemento protestante; todos 

sabem que foi elle quem realizou~ grande pcusnment.o ds 
emgncipação dos cathobcos. 

O SR. TAQUEs:- Na Inglaterra a corôa não é catho .. 
li c a. 

O SR. FELIX DA CuNnA: - Representante da. cor6n, 
porque no syst(Jl7111 represeuta.tivo os netos do gabinete 
si:o prxti ~.~ados de nccDt·do com a corôa; entre nós o im
perante é o chefe ck p•.l! er exec.ntivo. O gabinete, qllando 
propõe um a lei ou uma reforma, é sempre de accôrdo 
cou1 a corôa. Por is:-;o di.go que Roherto Peel, como 
mi nb.tro , corno eleito da corôa , reprefentava o elemento 
<mtho!ico; como represen tante da nação representava o 
elemento protest>aote, e;n virtude de sua eleiçào- pela 
universidade de Oxforcl. 

Roh, rto Peel era ministro nu g2binete, no parlamento 
era representante do seu paiz; Roberto Peel, mandado 
á camara dos communs pelo elemento protestante, en
tendeu que ntlo podia professar e levar á execução as 
icléas daem~mci.pação dus catholicos sem trahir a missão 
que lhefôrn. conhada por r;eus committentes,edemittio
serl.e seu lngar rw pur1n.meuto pt~ra cnmi.nhax a seu fim 
sem tt·o•.)eços . ~:em sacrifici~s de_ sua dignidade · :Mas 
conservou-se ILn n.dminibtração. Nmguem póde dizer que 
o nobre ministro da fazendA está nas mesmas circum
ataneitt ~: . 

Sr p~·e;;ü!eu~·.e, eu 11oto t amber;:1 Que o nobre mini~tro 
~a ju~ tíça: em quem r9couheço illu~tra~il.o e firmeza 
cte c::tracter , talvez uno pos~ n. ::!onservar hoje no gaCinete 
a forc?, moral indü:pern~ ;wd para que os seus netos 
tenhãfl o cunho e nquelle vaior que os recommendn. á 
consideraçiio pu"b!ica.. Refiro-me a uma votação que 
teve luga r no sennO.o. 

o nobre ministro ·' no de;envolvimeJit.o de algumas 
phrrtsBs que for ~io enuncía.llas pe)o meu nobre a111igo 
depmado pela provi,cia de S. Paulo, qnand~ tratou da 
convenienein da refvrma. j ud;ciaria, e de dar-se aos 
ma~iqrados a perpetuid ade dos cargos, como quer a 
contitituição , di~s e qu não professava essa doutrina 
mas concordou na necessidade ele se prestar toda ~ 
at~enção parao estado da magistratura,.no que diz res
pelto á. stu\ organisação e á sorte dos juizes . 

O nobre m.inistro, t anto aqu~ como rao senado, pro
metteu ao pa1z uma reforma ma1s lata., em maior escala 
do que aquella que 'e limitava ao anl(mento dos ven
cimentos dos funcionarias incumbidos da administração 
da justiça. E terá o nobre ministro a força moral na
cessaria para levnr avante o seu projecto, quando acaba 
? senado de pronl!n.ciar-se solemnemente contra o pro
Jecto do nobre mmtstro angmentando os veQcimentos 
dos magistrados'? Foi um voto de falta de confiança
D?;e-se que tanto mais significativo, quanto foi dec:i~ 
dlOo o empenho que mostrou o nobre ministro, já. no seu 
relator10, oncte t;e e~ tendeu longamente sobre essa ur
gente J>ecessidade publica, já na discussão que se esta
beleceu no sen:>do sobre esse objecto O nobre ministro 
não quiz conti.ar a outros, a seu~ amigos, a sustentação 
de suas idéao ; elle não as abandonou na tribuna um só 
instmõJ.te, sustentou · B.S com todo o calor e dedicação. 

Eu não contesto a conveniencia da medida proposta 
no senado pelo nobre mini~tro ; mas estou convencido 
que devia ser acompanhada. de ontra5> ainda mais ur
gentes que.clessem aos eidaJã.os todas as garantias nô 
processo e _J nlg• mento das eausas. onde estão em joga 
os seus ma1s nnportantes due1t s. O nobre min,stro não 
enteodP.u assím, e por isso, ~em duvida, o senado acaba 
de proferir contra o nobre ministro um voto de falta de 
con ti anç.s ... 

llnr Sn . DePU'~'.• no:-. Não foi o senado, foi parte do 
!:í•narl.o. O cr•lmHrl' saluo m -lto honrado com as idéas 
que 1:1l1i ;;pre;;enwu: havemos d.e mostra~ lo na camara. 

O Sn f? t· L• x OA ~·1.i NU ,\ - Senhore~ . n opinino do 
nobr·· deptlt"dl ' é -t~. ant ;-parlamentar e iiJcon~tir.ucio
nal Nü..· ~ei como .:li11 f~ cL·ci!'irw tomada pela maioria . ..-o 

O ., Sn . D~-.:,.uTADo:- Por meio da sorpreza. 

O Sn F e• tx DA CuNnA: - . •. pela maioria de nm'a das 
ca~ns do _P~.:_lamP.tlto nfio seja a e"X prc::~são autorisada 
da <u:t opn:ta~ Deste mo•lo o uohre deputado a1é des
m?ral" a " ongem de todas as nossas leis; uma lei que 
sela a~provada pela mA ioria das carnaras e rejeit~da pela 
mmona, póde ser atacada á vista de semelhante dou., 
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t?nll· porque só· f~i "!>tnda · por n>na parte da CB:mara, 
amda que forme xna1on~, enio por toda a co:rporRçiio ••••• 

U:w S11.. Douubu :~Ao menos é um Jacto inexpli~ 
cãvhl do senado. · . 

.. O Sa. Fr:ux I>A C~iu:-Mas é utnn ne~sids.de in· 
declinavel; é tttna lleeessidncle de ordem publioa~ i'és·. 
peitar u decisões tomadas pela maioria de q'liâlquer du 
Cá!As de parl8!2:1tnto; por qualquer dos ramt a do. ~er 
legislativo: a decisào. da maiori~· con~iclera~se uma de
cilü<> ·tomada pela propria casll, qualquer que seja. o 
num~ de~ memôrt~s t'C!It'nt~. porque do contrario 

I 
r 
I 
i 
1 
I 

i 
! 

não arena erro'ta ~a J)f!J'ante o par âmeot.o que 1 
nüo 'Pttd~co ~ e:orpliéada. Niio .é po~llivel que estejiío li 

;"!11: todu.as •e.<~~Qes TC1Uiitfos todos ll" membrofl de uma 
~blh; o que é imquu.tion!',.l é que a mai~ri~ do · . 1 
ds justiça c que o Geu inojecto foi rejeitado. 
~ se o p;overno appella pan.. a forÇa mt'rnl da ali-· 

toridade ec.m?. meio t!a ella !lU' tenta!'· se •.. como Rppel.
lou o Sr. mu:u!ltro da fucn-i~a. nt:o 1e1 como n conserva.: 
çolo do nobt"8 ministro da justiç:1 possa ser compativel 

· com este principio .• ~. . . . · .· · 

· Ux Sa. DEPUT-'Do: -A '\'Otilçúo do senado !Uio devia. 
· ter e&$e effcito. · · · · . 

O Sa.- FE•.I)O>A. Cv.,·n: -Devia ter tanb ou nla\s 
signith!nÇão ainda Jo (lOC nma. m:miíestnçio hostil da. 
pitite ~a c:uo~ dos ~s dcpnt.idos..... . . 

O Sa. Fsux 1H Cc .. u~o.:·- •.• ·• porquo o· ~ado 6 
urnacorporaçilo vitalidn;o ~toverllllOÜQpóde deU" appcl
lar para •. o oaiz, niio pôde por m~io li.c .uma di,;soluçiic 

Ux Sll DU>L'TAI)():-Alnglllt~ u.=io nccitn semo~ 
lhRUte theoria. · · 

OSa. FeLIX t>A. Ctt~RA. : -Em to:ió ea:;o,. o nobre . 
.. ~t.rn nlio mero:cendo o apoio d\) . S4!D.ado, uiío tem :1. 

mesma foJV& mct'tll que teria \lati. ÍU!!t' atlopt.ar .a roe-. 
did.as quo pret.!nde propút, &e por ventura !os~o uu~o 
o Df<>io do pnl'lamento. · ~ . . · 

~r. prestde.'lte • . furüo enunelado.s chft'ctentes tbe~es 
· comtitucionaet, j:í. telo\.tiv~~os a te_,pounbiUda.{o. de)s 

acto; do po_dcr moJerador. jál'\)la.tivns i d~I\Centru\illl\• 
~o,jt 4 m:crvençiio do ftOVGmO llatt oloiç\$t'a;j& noutros 
pontos de ~tdmioistmcüo, mu l'CMlT\'C•me t•llrt\ \.'ltl ou.~ 
tra occa•ilto oceup11r·roe de!>~$ ta'uu.ptus, pot'I.\UO to· 
nbo-mc ~tendido em demuia. 

CoDcluitei dizendo . no gabtnetP.: ~üo vok icéonh~'O 
como o• ·maia propri••' nu netua\tdndG pnm construir 

çiio : uno 8oia t~s omton~ ..in a.itunçuo, ni'lo \'óa 1\~IU.P&· 
· nbll ; nii.o soiA ó! homona do prog-couo, Di\~ vot atlOl\l, 
(Muito btm I tnuil(l b~m !) 

{O orador é -:ompnmel\,ludo.) 

O Sr. Ptt"" B"rrein z- Sr~ prct~idento, o bri
lhante discurso proferhlo hontem pelo Jncu nobro col
lega c u.migo o· Sr. ex· minhtro dn justlça · «1U1ui ctua. 
mo dispen,sllva do tomar p~&rtc nC.!Ite dttbate S. ~x. d~u 
cxplic.açüt:s cl~ras. positiv .. s, n r&.-peito oi os motiv"il que 
ut~terminanio o p:nbint!te de lO de Ago!'IO a dci~n.r o 
poder; o tC$p<)ndeu, uo méu ent~ndcr. do um mo 'la ~a
ti~factotio a todas as ttrguiçüe~; quu torüo dirig1·iu~ :i 
esse gabinete, e que m~reciiio ror contcstadl<ll. li:ntro
taut.o) Sr. presidentG, !lrovalecendo· me da faculdauo 
que V. Ex. ~Lgora l\caba. do caneoder-mo, nito ho.~ito em 
u~ar dll. pahwra, afim de d6àuir . daramcoto u miuhn 

~1Ç1•o ne1:1 c::nsa. 
. · Senho~ . eu niio do!:couh~ que om rodas as socieda~ 

dcsht- ~Gmpro douto ~ri!ICipios quu dír;putH.oo ~t!U àominio. 
De ordinnriu um destas vrml'ipinl- r• Jlr6•e.uta o pu~~1u.lo, 
})'roCUl'11 WRHOOr () 1,\Uti I!X\I:Itll; t1 O lll'IU~'ÍP"' t!Nl"l?l Vu•lo~ 
ou o priul'ipio dt~. ordt~rn! o o\\tro • x1•ritn .. 1u• ne~oe~sidud.:s 
lW\'11.!1, ll.~plTIL .. 11 ll!UÚl\.UÇit!-; ~O pri·LI!I\Iic• iUUOVII<.!or oU O 
Jn i.ocipto d11. \l~idl\ •e. lo ltat~. on1 11rd• ut ... • rto ll!ode• u . 
ut~ U\ll Hut"~uni~mo tua.ill ou n••n~>~ !>t'l fundo ... ntro t's~es 
princitio ... ~·onstltu .. m (li'" !\~•illl din~:o 1'1 tundo d!t lut~tu-· 
ri .. interior d~ts nllçl!~ll M11" 1\S&im c:<•mo no vida p14rt.i
culu 116s vorn.os mui til\ vez.es dona adversarios. separo.· 
doa PQr intcnsaes ·.e DOr ~tnli opp;>:s~~~~~ çhcgarow. a 

.um compromino toleno.vel e honroso para ambos. e vi~ 
. verem, anmenos por nlJtUm tetr·po, en• p11z, a"~ttt tnmbem 
na vid'! da• naçüel a hi!'.torin n"~ a;10~La ~~ocas em que 
oa partidos Teotesentantes daquc\l~~ pnuclplO!'. oppostOs, . 
ou por can.<~aço,o'tl porquts,cle;x>i;. d~ mutuas C(IU~a~, 
tenh.il<? ~isto ciéMl.,ppn"e ·er o prQ!undo ant,. ~n\smo .. que 
os d1nclla, chegao a. entender 'e, e estabelecem entre si 
uma certa harmoni~, ató que no~ as di\'ergencias . os 68-
parem de novo. · 
· ·E' ciarante eases l»eri.odos de .~'R.lma. Sr pTeSideute, o 
de a'Dflellcia de ailt~nismo pro!undo · e•lt•e oe particlos 

•• •••• fio • • 

vezes a sua dissoluçiio. · . · 
· Eu nio entrC> na qut'sti\o do !<a.bct' se 4 um 'bem ou :nm 
mal pana nm paiz não ter partido;; argani!ados, p:!.rticl.os 
fort,s o srre,i:itnonlados: .rDlL" digo. que qual! i sempre. 

u11n o . '"' a e nma po<:a llC uqu' t e o 
Pt'Oitl'~so pua Ulll pw, é prova\'elque se faça allusio a . 
:11gum periodo àe tempO a.~ignalado pela couéordi& entre 
os partido~. (Apoiadc.:.) · ·. · . ·. · 

C!lf· Sa. •. DEI't:T.U>O:-Apoiado; $Cillpte~ . 

O Si\. P.u:s B.üt!I.ETO :-Sr. presidente, oa fActos quo 
'Prc4t:nd•tn'JS de certo tempo a ~ta psne no nouo p~, 
~ que· pnr:a muit.os parecem intomprebcu8ivais, acbão 
sun explicAç;io, têm. a &bB origam na dccadeneia dos 
uo,sos antigo11 partidos. (Apoiadl),f ) Para totnar maia 
claro. mais patente o meu pet~samCDto. peço lietnça ·a 
V. Ex~ yta:s., af!XCtn!llo do' oradorc~ quó me precedêrio, 

' ' . . 
li~tro t"X~me do p~Ecn•c. ·' · · 

Sr. p•e-ideute, dcHl.c ·•Ue com a DO..t.7& inclepe:nclencia 
~!ltllbc!o· cu• tte no .. Brnil o ~)'tltema fO!j)ret~Q~tati\'0, os 
tlou~ rinci io~ Ud 5e ci• Uti!O a rcemine:r.cia n~hi-
rno·lle em· t•~DÇ4 um do o-utrO Oa p:lrtidoa qub repre
!!cutito cc!.e" t'"illcipios luUrio, ~ oro!~& lctn foi loDR& o 
muit:~ ,.ezf.!~ viulenttt: um e outro .ti\~Cdo .eaa ~ de 
'Vic:torin o Tnt:l~m seu' di:u de àC'IlPue; ambos ecm
mett\!r:''io í:tltas qno con~m eioquecer, .G fUtrio m-tiços 
quo n· ua\'il~ ·~·il~d!l. niio poderli deixar de. ter sem pro 
em :r.cm{ ru\ \d~tl~&lo-.) . · 
. fW '"'~Ro.,u-tiloliboral,a~atado pela paixlio po-
htlea,lll:!~<nd nouo terrcnol"ftiUmo da Jucuu~o, eo loYol1 . 
11. l11tu ;•aru o <' .. mpl) dali bat•lhu, ond(l fol VUt'ido. 
Comu i!r'.i. n"turut, ~uaa id~•'· Petlt prhal"iplo ... e me-mo 
11\1\UI Ul\ttÍ't'.,~W • •iosrrntüdllli COrtl allo, ti~ DOO:Iai\bu:!o 
uo \.'1\C üdur·..., Uh. toómbrll c de pu•ar a}ti flOr ttW'I 
CtllnplllUL tr.tl .. {uruuo';tl.u para ~~~~m Mr, l&ilo tilo.:• 
aruit1111 mu a•e ... ~,n tular .. du polo pall, tcttc:muuL;. c: 
VlCUitlll d.t •Ílül llll(t'O~t-01. . . 

.J , uo poo.J. .. r. '~~"udooa.•-sus advuaarioaco~ hDtll • -

dor \'Í? dupoi' !t!' vlctona conl\lUdsul.a.a tua dotniua •. · . 
IIU" • 1'1i'lllt domuuu·cm em todo o pll.l& 14!Q <.'Ontr•t•\·: ~ 
1'6<J~·ti0 UÍltlr, Mlll tncdo U" amr.r, que foi n•a ~po•"•' 
do p\or•o ú COI"npldt.o trhnnt'ho de•"' ~rtldo ; m:~." tani
bom croto 1\UC •o pôde di:et, tO!U medo d~t U1T1U'o que foi 
de.~sa época quo \.'Omoçou & soa. dcelldoneia (.tpo&Gd~.) 

U X A. V C)Z : ...;.... i' O\ {UC cessou a lU& l'Uio de ~. 

O ~n. P.u:slh.llru:lu: -- Niio ~isto um facto extnor- · 
dinario, sl!nhofe$: · parn os partidos, usi.m como {Jal"& os 
in.:Hviduos, o ueesso de vida. é tuuitas vcues. uma ca'Qall 
du ruina. · . . 

Ao;; 1t0brcsaltos e agitaçõe& do uma iut~ prolonS!"à o 
\'iblenta suoeed.eu a. mai$ compieta. tcanquillidàdé: o 
pai%, nvid.o de pu, procurou esqueecr loltó oa horrofOll da 
~uerrá civil'; · as instituiçoo~. ainda. ha pouco aroeti~
da:~,, ío~t~üc:~rito .. se ~atl~ ve:, tn11i.s ull ~spirito P.UbUC?; 

, . 
teucia ern parlo alsuma, deseuvol11eu•se talvez klém do 
S~U!I jU!-tOS \imites.,,, . · . .· 

Tal foi, scn\:i•.>rt~s, a situnçií.o du p11iz do lS~O .a l85S. 
NtlSMl épocu, por causiiÇ:) como se. di~~>e. ou, com ·mllia 

· verdade, porque ieceill&se com a sue. pernumencia no 
poder concorrer p~ra o fraccionameuto ao partido ()(•n.· 
servàdor, . dé \!U}O t\eio em ambns as c~M do p11.rlamento 
8 no pui:Z. j:\ CO'IneçB.VH 11 .Sl11'filit "}J!:Uillá. UiVI)l'geDcia, 0 
gabinttto, que havia sut\'ocado 11 te\'t•lta, pedio & aua. à.e
mi•silo • .N'a verd!ido era t~IDiloO d.e tet.irl\t'•&a 6SSQ gabi· 
netO; a &UM JDi&siiO &.t~VIl. nud11. · · 

Orgauisado nos diú de luta, ino=bido do debéllaf a 
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. guerra civil~ o müiiaterio de 29 de Setembro ele 1848 · 
niió podia~ sem :faltar á· sua ori~· CODânuar na di
recção do Eetado. Oe ttmpoe tinhio mud~o, e eada 
epoca mgê ~ ~tmtes,auim como nma ai=-: 
ção no.,. reelama uma nova politiCL . . · 

()e homens que tinblo tido neceuidade ·ae emptegu _ · 
· medidas de seft'riàade e de ri!Or par& salvar u ~ti- · 

tuições e a integridade elo lmperio DãO er8o os maia 
proprio' para dirigir 'aDla cituação isenta de lutu, e 
pera levantar a bandeir& cl.s concordia o do congraça-

. · mento doe Bruileiroa. · · . · 
Os ~timcntoa os odioe, àa off-mau • · 
m m8!'mo. um C!erlo. puDdonor, nio pehnittiiio que 
~ ~~dos de hontem, })em que arrepcdidos, vieaem 
fra~eru~a:" com ca EGUII ~ced"ONII. · · 
Reti~do o ~misterio àe 29 ~e Setembro, a ~abecloria 

doa boC:ens miolis il!uetres , mai .. respeit.&veis do ~L· 
(.ápOicufo..)Niogue:J:I1Daia do que elle se achava em ~i
~ de ooUoellr-t\e a. frente da no•a éra que &e deeeDhava. 
E~di11ta CO'.l~ummado , . caracter fnmco ele&l, • um 
d~ t'befes !nlll!l preronderaiJtea do rartid.o COD!Ier'V&ciot', 
lUXI~em se ll('hava. como o msrquez de P&r&ná et11 po
!i~ de impôr ao seu partido )lma no•• política e de 
lmpll'llr plena cvnfianÇa a reus ad'fWB&rioa. . . 

O ,obre mnqu!'Z de Panr.Di na&& oecuiio, eomo em. 
qua~1 todu caa Qtt ~ou 'Vida pabliea; aoubo ele•ar-ae i 
altura da 11ituaçio. O t8D ~ cuid.do foi cercar-ao 
de cidadãos · distinntoa péloi e..."'US t!Uentoã e pela ali& 
Wunl'il. ·o embGra em outras • · 

o.em campo. diffenmt.J, A. eua primeira palana pro-
feriu DO ~aÍ"..-meDto foi. a da conc:ili!lç&l. · 

Sr. pre&ldente, o principi'l da coinetdmcia dos oppos
to.,. que á prim~ra vista pt~l'éce UOia ehimera, tem 

. . . . • . . . . . eepm. . 
humano. Se é v;,rdade que em todu aa circumatanciaa 

. ae podem d.ucohrir,. ou lleja DO pensamento de uma ao- · 
cledade inteira· ou no eapirito dt' cada .indhiduo, di\UI 

. prin:ipioi que ae ClOmbatem, tambem é oerto qu~. ·tanto 
na gOYemaçio dó Estado c:omo no do seu proprio espí
rito o homem. · deve procurar de:aeobrir o &egredo êe · 
eatabeltoeer uma ht.n:lonit~. qualquer entre OOIUU quG 
~ dosti~daa 1. di'9'el'gmcia. . . 

E•ae e~o, Sr~ presidente, achou· o o bobre mar
.Q;aes de Patanã, e insinuou-o ao~ partid~ ~Ub
C~&ndo a palavra concilio~ e fuendo della. nua poli
tica e o sei!. ~tema de governo. . . · 

Sr. ptesid8!lta, . é boje moda diúr ma.l da <!ODcl
liaçio. (~poiat.M . ) A<tu•Uea c:_ue ~aia a divinisirio 
(~itta H·me a exp~ilo) aio hoje os quesemoatrb .· 
mnb euean:Uçadoa em cen•ttra·la. · · . 

M!L"• aenhorea, na ataeaab. ele lutu, ctnanilo todoa 
a oo . a COIU' ue1cma , a. nalo e i' de .. 

pendencia doe pode~, ':\Uando Dingusm pr- curan ata• 
cara (l()natituiçüó uem fazer-lho reforma• rdlcul que 
m.otivo aerio havia. de divergecia entre. o. -;.:;tidos! 
E ae n!o. bana a&Dtagoniamo 'Jirnftmd~ en~ ~~~1110 
era posuvel.. c:on~er.u a l!OCleclade dhidid& em dou• 
campos inimigos! {Jpoà4dol, tmrilo bem.) · . 

.~C? Sa. C.u.io:-Não e a n08 que 'V'. Ex. se deve di-
:ogu-. . . . 

·· ·.O Sa. Vn•Lu T.nuu:- Eu sempre tiUAtentcl. i 
conciliação) fallei neste sentido . algumas TeZes. 

· O Sa• :P.us BuaETO:-Sr. presidente, eu scmp~ 11ns• 
ten~~ e ~inda hoje an!ltento que lla epoca a que ~ .. te
~o.refm~o a cO.cciliaç;io era uma politica 11ão ~6 q .. 
bia.~as aJ.Uda ne:leSS~a, indisponaavel. (Apoiadoz.) 

Nuo me encarregal'el d~ f~er a deíeea da concilia (1. 

• _ J cou e~ a po tica pre-
etaao fechar os olho11 para nilo ver o.' benetkos reaul" 
tüdoa quo) della provicrü.o •o pai%; Oito annos de paz e 
d~ arref~ento «las p•• i:xôea politioas, durante o• qus.es 
'n~oa o governo, aprovel.tando todas u fo1"9u vivu ôa 
«)Ctedad~, .dar novo impuào aoa melhoramento• meraea 
e mlltarilies, · niio po<iii\o deixa.r de produzir al~ma 
eou~~ de grande o de pro.pero pr.ra" 111ll'ito, .(Muilu 
APOtedfll.) . .. . . . . -y . 

_, ~ondo do pa~te o de~at-lmento da bos'a renda neatea 
wtUll<?& tempos, decre~~ci~anto devido e'D grAnde p>~rte 
a O.llU& quo a a&bed.pna humana DAo Podia pro-ver 

po • ' ' ' ' ' 
E, Sr. praaideote, q~al !eri. sn&zão cüato'! porque. 

. ~ doi ~orçoe empt"eg&dos par& voltarmOJ aa. an-
• tempos. aos go~oa de. partido, ·q~i seznpre in-

. A. raüo deate facto 6Stá, ccrcno declarei no ~clpio 
. elo meu .disenrl<', no enúaq;)ecimento, na ~eoci& 
àDs pamdos «~.~ JJ61. (..C~.) · · . . 

O partido con~!' m&'lite'feooe em toda a 1n1a. 
força, mn todo o eeu prMti~tio emqumto teft de de
fender as inttitniç<sea d" pais poatu em du-rid& peias 
~eus ad•enarios • desde poren que u iDstituiçüea Dão 
forio awadu, desde 9-ue todos deelaririo que queriio 
a mõnarcbia. eo:~atituC10iW, que llio pretenciiio fazer 
reformas "VÍ(I\ent$1:1 (o~); cieade que eese fUtldo 
nio. teve maia ad~a. seno. que eombaz, oueua 
chefea dei.Xariio de mteDder-lt' •obre a clireeçio · do 

Terno .. d~ i ·o • · 
a perda de· grailde ~ da in& ~~ ie dó. ieil a+:""" prestigio. . . . . . . . . -o'":' 

Por outro laclo, o partido h'beral, St. Wllideote, 'Vm
cldo .oo camilo chi baw.ha, e tendo emot.do a bar.adeira · 

O Sa F~ Ocr.a.nA!'Io: ~ Se o particlo Otmaonaclor 
.tomc::u :odaa u noaa&í idw.. . •• · · 
· O Sa. P.t.u &uno: - Quaea alo u WOIIU lcl6M! 

Formulai-as. . . . · 
. O Sa F. 0CTAlUJCo:- Pergunte aomlnhterio.. 
O Sa~ Pua B .. aano: ·- V6a tendes . obriR&çlo de 

formular~ voaau iàéaa e .c.oe cllierclea o qae ctu~ 
para conq111atar as aympathl .. , a c.dheaio elo [)&h:. ~ 
Volllimitàe& ~ éritica, a~ üó llleamo tarreuo em qüé 
tmdea estado. · 

(Cru:ao-.a8 apcrt11.) 
. Maa, Sr. presidente, emqnanto as fra.cç15ee exagera
das, ou, para. aproveitar·me da expreuão do Uluatre 
deputado pelo Paraná., emquanto alll íracç&a paru doa 
antig~ .Partidos ae con~erviio ·na immobilidade, e iulgão 

ue au1da · em a ~ ·d • • 
:n!oas(opoiaci01)1 n.6s descortmamos um ter~o que cada 
dia. ae &tende mats. Nesse terreno "Vemos encontrarem
la indivitiuoa pertencent~~a a ambas. u escolas, 'escola 
oonservadota e á escola Uberal. (Jpoi4do.t.) . 

Vetn.oi, iU~m di~tn, . a par cleeaeã indhià.iioa 1una mo
clclade cheia. de aapiraçUu e de patriotiamo que, Dilo tem~ 
do tomado pArte nu lutas antlgu, nito quar herdar oa 
~: :.:.) ree~timcm~s daq~elle tempo. (Jpoiado• ;· 

Sr. pm1dente, a pau:io poli ti('& ou oa iutei'ealles ds 
part.ido podem deeconhet)ef os~ILS •erdadoa: mu ou cuu .. 
'Ld.m• aqll§~ 9.~1f ~ ,. ~~ do Mftlq-... 
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U• Sa. DE1VTADO:-E• o ll•gemrador, &e não . me enguo,' ' ' 
·. u .Sa. P.a;u & .. no:- Senhor!&, 'bm .do. maia 

• • - 1 o e-

IÚ lmi.DilllOI. 
Sr. ~te. oa ~ lin., os g'01'Cnoa Npre

.-tati'fOI nio alo os góvemoe maia fàceb; eo'b o ~eu 
dom!Dio tu.do ~~ne· em 'a adminjs o 

•.o ma:.; porque tu •'' •ujeito;. erlâ.ca e ao 
aGe, e a camara Ube que a eritl~ e o eX&me Jlio 
11o ,.~ jutu, nem .. mpre do im~E ... 
. K' .MID 4unda uma ~ gloriou. a C!e dirigir o Ee

. tac1Q D•. gcnwnoa li'fl'el; mat, MDhorea, 6 uca tarefa 
· ohda ele eapülbos, àe oon~edacl•, de. amargara • 
. (~poWol.) ""Para aquellea que .. ao eabem ~"'l&l' eem 

·. oppoai~, tem eonttarieclãdu, ·o N!u lugar · ni.o · 6 noa 
se>~ re~tativot, ma Jim nos goyernoa abto
lu&oe ou d•epotiaoa ; porque ahi, seuhorw,_;,.~:JQ.,.t6H 
18 declàm pela f~; rearutai aoldadoe, • -~ea o 
:::J:..àu a=u, e· podai• dbpeDNr oa. caimtoe e u 

Sechcme, a noua f6rma ele go.amo 6 li'fte: teaigne-
. mo-~ ú coacU~ do •yetem& (\Ue no• rf~, aeoitemoa · 

. M coutndecladeã eu lu tu da tnbuca, n:ia procuremos 
.Wcar a~ tompoa em que u oamaru dele~nlo ~do ao . . . . 

g!'!~ era . toruando~ee oau:upótlln~. Senhores, 
~uãllM que appelllo . para uma t'amSr& unani.me llln

. dlm·M ~it&mente; nu circumatauciu e02 que ,. 
acha o ~, .ia . elo oito annoe do modora\)io e d.e 
j111tiça• & iuo impouivol. . . . · · ' 

· Diuobei a camara, e ficai certos de que oUa voltará 
oon~do easea 1:r:1eamoa elementos qne l'ó.9 cham~s d~~~~ · 
Ol'gml!&doru, e que, segundo pen&ó, do oond1ç&a <lo 
ayatema repTeSeutntivo: e 1e aea.so, pa'ra obttrdes uma · 

. ciamara, unanime e evitar assim as contrarieclacles, tizer
d~ iUo. doa meios do ~olencia e compr&lio, t6a aem--
têia YeDtos e c<>lbotea tempestades. · 

Sr. i)reüdente &a &bãtr~a da· politioa prod11zem 
quaui aempre no' espirit.O daquellea que a e'laa ae entregiio 
wn U:.áo . emüto. Atd.a do ideo.l, aquelle. que se en
tregirão a eaau a'batra~ ·dettgostão H do que uiate, · 
tudo lhea puece má o.· :Para une, se o principio da àUto~ . . . 
tudo e d8'0rdetn e II.JW'tlhia; para outroe, e:.tqutm~ n~ 
chega o dominio da d&Ul.cx:raoia, ~ud.o 4 oppreatiio e 
ty:anllia. . . 

Nio ellmira portanto, eenbo~, que una e outro• 
Pl'Oei1rem aempre agi tu o pala, e nió oet~aem de. lançar 
ot dad.oa ela pólitlca etn procura de uma cifra que tal· 
'YU nlo exiata 1enlo no mundo ideal. Taea ex~moa . 
16 os put.idoa . podam deaejat'. Oll governo• não. Pelo 
GODtn.:rio. o. prlmoil'O. dever doi go•en~oa e erit&r easet 
extrexnos, o doi.'Cando o ideal pelo real aproveitar-ia dill 
~olti e do. olementoa .do quo pudeztm · àial~Ür . 

aeu an~, teria oomo eUM éfe dYU por pouco •po e de nenhnm bem fuer ~· MU1)à::; o pual1 
~~~ dando mai• uma pro~• da tagaciclacle poUtiea ~ue 
o deatingue, 111uclou de ruwo, e foi bt~JCU nm ponto· 

· de ápoio em outro lugar, na n&91c •. · · . . 
Eia-aqui, Mnhorea, o programma deae P.l'!Dete, .Ue 

se a.cha e&eripto em uma circu.Jar dirigléia .ao• aeas 
agentes quancfo ae tratava.de Prooeder·M alli 'eleiçio 
em 1858. Dim o gabi.nõ~ O'Doimel pelo orgia do mt-
'Diatro dô interior~ . 
. < •••• Os mimstros antn•es n~ ceuari~ ele auxiliar 
as beneficas intençõea clà Sua lda~tade, eontrib'llin.tlo 
da aua parte p.ra rea~belecer a utiga S!andua ~mo
narchia eob~ 01 solidoa fundamentoe ela proeporicll&àa 
pnblica, de uma moralidade inconteeta\'el~a gado doa 
neltOcios, e do ueroicio fiel do ay1tema repreaen\,tivo. 
O gowru,.. nio cluennbec:o as diftiaaldadet qne po-. . . 

· que essas diffiouldadea .niio aão ·wnperavei ... ~. Aoa pre
juao!t onraixadoe, ú dinemi5es locaea. e lndinclueei 
que ae di•farç:to eob a de:1o:n~9;\io de politicaa, podeia 
opp6r com vant~qtem 01 princnp.~oa elo governo Eate 
niio u cooaidera obrigado a favoreour panldoe que prt· 

. tencll!m fundi& r a monarohia, cada um tobre uma oon•-
titwçio .utr .. ~nte, quo .. pirlo a ettabeleeer um ayate- · 
ma administrativo, cada um tegun.J.o aa~ Jlropdu 
viatas, • que d"ffejitrlio qr 11 fat1cçl5e• do Eataàn tD•.• 
b'eptle a um pe~aoal exolanvc-. O gcntmo Dlo a•la·it~i 

. '1\.le:\aea puti.<lOI POI*·àeANNDUWIOGOIIII~oaaei, 

' 
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nem acredita que a nação possa esperar àelles outra 
consa <..(ne não sej a o def!potis.no ou a auarchia. 

< Por outro lado não fareis mais do que conformar
vos com os desejos do governo, aceitando o apojo de 
todos aquelles que quiz.rem associar-se de boa fé a 
uma politica que. tomanrto por ponto de partida as in
stituições actnae~, tem por primeiro objectv consolidar 
o exercício dellas Podeis fazer abstracção d »S denomi
n ações quando aqnel>e• que as trazem não tiverem sobre 
a dynastia, sobre a constituiç!lo e sobr~ a~ princlpaes 
q.ue.o;. t ões politicas opiniões contrarias ás do governo. 
Ha em todos os partidos homens honrado• que comervão 
por tradição certas denommações que já não signiicuo 
nada de real em muitos CR.~os; ha tarube1n um a moei
àaàe cheia de nobres aspirações que tem sido !ité agora 
obrigada a afastar-se dos negocias publiN>s, ou a fun 
dir-se nos antigos partidos , abdicaario sua liberr:ade. 
Quando tiverdes obtido o apoio desta cia'fe de pessoas, 
podeis desafiar as coleras intempestivas das fracções ex
tremas •.... ,. 

Sr. presidente, antes do general O'Donnel os minis
terias na Hespanha apenas vivião meze:.:, e th1hão~ con~o 
é natural, uma vida esteriL O ministerio O Dunnei po
r ém ainda dura, e a ca.m,:ara sabe a ~ue gráo cie pros
peridade tem chegado a Hespanha depois que es:se f'Í S

tincto general é o presidente do co uselho de ministros. 
·O Sn. NEniAs: - Aos outros ministerios faltou a 

guerra de Marrocos. 
O Sn.. PAES BARRETO: -V. Ex. pensa entãu que a 

prosperidade a que tem chegado a HespaDha nes te;: ui
-times annos é devida á g uerr& de Manocos? 

O Sn. NEniAS:- O cnthusiasmo nacional teve a snc, 
bella divethão. 

O Sn. PAES BARRETO:- A guerra cessou hn mais de 
nm anno, e a He:panha ccntinúa no c~~minh: 1 do pro
gre3so, e :oelnpre sob a dominação da mc::ma politica. 

Sr. presideute, o mioistedu actual já nr.~ clbse que 
desejava. dar desenvolvimento :ls iustnnj çõe ~ do paiz, 
que não recu~ava nenhnn.di. das reforma<> que a. exrerien
cia tives.,e mostrado que erão uwis, que tlk8\tava o R(JGio 
de quem quize;se de boa fé :tjuda-ío na admini.straçiio 
publica. 

Segundo penso, E"enbores, este pro!l;r.amma. só não 
póde agrad~r áquelles que se ~ch ,i o <j ú cxcramo <los 
partidos , es te pr(;grflmma &6 não pó-'e a~r~\ctar ~1. 03 exa
gerados de um e ou·tro ladn. !A p 1;'.od!JS ) P01s h ..... m, 
sejüo os exagerado~ 0s ad\·er~111'bs rtrJ 1-tah ' nc~,te actual; 
e aqu.-:lles que se contentRo com :J. fit:l ex r·: ·u• .110 fia cons
tituiçH.o e das lei~; ~t~1u~ll et-.:. qu e se sa··;l~fnztJ. :.I com uma 
arl:oinistraçfio ju-.;1.a, ec;;n·,mina e :'::'<-"J0r;Lt .. ; aqm~Hes 

:~~~!~á q~~o~~~:~~ ~~.e r~f~~~:~-~10 :~~~~'!: · ~~~-;-.~:~.~:~.~~ ~i ~~~~ 
ex.igtrem ~:eji~o 0s ~migos :io gu.bi1:e :.e . E' n~.s ~Wt5 fi . 
leira.:.s que peço lice~.H:~l p:,_rn, a h rir pruça e praça cl.e v o~ · 
luut».rio. (Muito bem , muito bem~) 

(O orador é conwrimentado por muito~:>· Srs. deputada . .,.) 

O Sr. F. O~t.a"'.riano f.movimento de att.wn.ção): _ 
Sr presidente, depois das explicaçõos dos memb:·os do 
gabinete pass::1do, 1.1 especiaJme .te ck nobre ex-mini ~tro 
<la. marinha, a di!:cussão to;--JJOU :;e mais franca e pórlc 
ter um re::.ul t 'lrlo ma.i~ po~itivó. ' 

Posr.f) que i: ardi~s, e:;sa:;. explic.ações re~elão ao r~·âf:'. 
.. que uma grande .d1vergr:nc1a de v1st.a:-:: e:nste en t e os 

chafes do partido conservador; que ha um?. ph L~.hm~:e 
noto.vel que quer marchar cum as nossas iJéas e f:-:zer 
~lo syst f!u"l a repre~er.atati\o uma verdade , no conn·:n·io 
de 0111ros chefes consí!rvadores que já ·ex~·mtn·h•:i o todos 
os cxpt:dientes, j ~ ni'io crê_~ na pos.:; i h'ili.d ~l~e . do ~y:; 
temn representattvo coro d1scussao e voto hvre e oro
P?em.~nos que voltemos a infaucia dos gover;:}O·S, 'ao 'pri 
vlt~gto de alguns para dominal'em sem c.ppo~;iyão. 

E' e• ta a traducção litteral das palavras do honrado 
ex-m!ni~tro da matin~a, que não póde ser suspeito na 
aprec1açao do seu parttdo. (Apoi«dos,) 

O SR. BARnasA DA CoNHA: -Elle creou uma entidade 
a seu molio para a combater. 

. O SR. F . OcTAVIANo:-Ouvi com s:>r;>rez~. Sr pre
Sldeote, _o nobre e~-m~nístro do imperio, que presénciou 
as ovaçoes enthliSlastlcas dos povos do norte dirigidas 

ao prinr.ipe que nos rege, dizer do alto da tribuna que 
h• no Brazil uma especie de desprezo pelo poder! I E 
dizê·-lo quando, •enhores ' Quando o nobre ministro 
da justiça acabava de ufanar-"e pelas victorias eleito
~~aes alcançada,. na maioria dos distri ctos pelos candi
<lato; conservadores! E dizê- lo quando, senhores? 
Quando os seus amigos politicos achão o poder tão 
honroso, tão invejavel, que con tião a maior somma de 
svRs attrib •.tições! !:LS mais imp lrtantes, sem reserva,. 
sem ~ntemurd contra as censuras, á entidade que a 
constituição sagron como ínvir·lavel! (Apoiados .) 

Senhoret5, o nobre ex ministro do imperio a tirou sobre 
o paiz uma accusação que nada justifica. Se ha nação 
de indole pacifira e soffr• dora é segur• mente a nossa. 
(A pr.ú•,dos.) T odos os governos o confessão , a corôa o 
diz nos suas falias, os factos o confirmão. (Apoiados .) 
N:;~ te concet·to de mer<::cidos elogios 1 só ha uma voz dis-.: 
'onante, é a ào f.lobre ex-ministro ào imperio . 

O SR, SANTA· CRuz: - Em particular muita gente 
pe:::::.:;a como elle, 

0'81\. F. OcTAVTANo :-Não se admitte em um re
lh'B·í'!llt>:nte da nação a reserva de pensamento; tem 
o'..,· : :~":<-1\ ão, por seu mandaw, de pensar para o pu
blico. ( ~ po:· dos.) 

v rwbi·e ex-nrini:.: tro do !mper!o accusa o paiz, sem 
at::-~nção á origem dos embaraços que a au toridade 
p~d'3 ter M>.nt\do . Que o dig:to os actuaes Srs~ ministros, 
e; !~s qr..e tGm sido nn~c-identes , magistrados, chefr,s mili
trri'f'.s Qaaet; os emb:1raços que percebêrão na adminis·· 
n:'rtç::)o das provín.ci.~r;? Vjnhão do povo ou do circulo de 
a~ .r. :1.1s ambiciosos? E quem fomenta as pretenções desse 
c~rcr.~o'r Nem a falto, de reeursos , nem as epidemias, 
r:.t<!! a f(~ me com c stu cor tejo de horrores tem cnusado 
r.o govcn10 geral e aos governos provinciaes tantas 
r..:·Li.).trt~Tira-, C('mO essa rede de pequeninos intere.sses, de 
~: e.q~t:nos circules, c;•eados e . fomentados mesmo por 
:..r.1y1c:t.r,1va do pode::: centrd (Aiwiados.J 

llcs1orezo pel a n.ntoridade ! :Mas foi do proprio Sr, mi·· 
nbtro da ju:1tiç3, qile ouvi constantsmente o elogio ao 
b~;n ~cnso au nossa população, quanclo nos dizia desta 
t:t1l~u~1a que os jurados, essa expressão leg:itima da 
5{1 :uxhúle, sempre julg:wão bem e ele accôrdo com os 
juizes de direito, quando o3 juizes erão honestos e se
veros. Desprezo pela autoridade! Acaso os Srs. minis
txos da guerra e d& marir.ha já tivel:'ão nP.oessidade de 
p~mir iudisciplinne;? Acaso o nobre ministro da fazenda 
.)"- vio os contribuintes recusarem·- se ao pagamento dos 
l!rJ!:aJstos? 

On~Je c.:st~., pois, a justiça r1essa accusação qr;,e se lança 
,,o po1Z de de>prezo polo poder? Ou entende o nobre ex
miuist ;·o do i rnpeáo qne o poder pe;:soniticou-se no seu 
ministerio, e que foi crime de lesa autoridade fazer-l.líe 
0p )o~ic;ão?! 

E natai, senhores, a 'Siugnl<Lridade do proceder do 
ne],·e ex-ministro . Desde a sua presid enei~t do Rio de 
~·a: . c.ü·o diz S. Ex. que p~~cebêra essa nuvem negra, que 
nepo1s tomou no seu esp1r1to as proporções de uma tem
)·:c .. ~t.ade ; mas eut5.o como S. Ex.,entrando para a admi
nii;tracáo do pa iz, D ÜO apontou paraes::;a l)uvem, e consen
tiu ew associar fC a um a poli ti ·a menoR- energi(!a,segundo, 
eUe me5mo a. q_ua l ifir:oa? C~mo deixnu a seus eollf:';gas 
~nJ fnt.<!~ cegue1r~: ~l!e que vw_ tão longe? E é só depois 
tlft el{~H;ao que S . l:!..x quer ttrar as cataratas a seus 
~ ; .. !ll~.~~ a~; é _sá depoi? dc.t t::leição que S. Ex conhece que 
J.l:WJao pres;_dente::; tuados do lado opposto ao do minis
t6'."io : é :;ó nessa occn~iãn que o estaclí~ta conservador 
'? lembra de que não é li c! ta uma traus~cção de prin
o~ plos , nem por benevolenmapessoall (Apoiatos .) 

P>~A Voz: - A luta e!eitor&l revelou muita cousa. 

O ~R F OcTAVIANO: - Pois que, senhores! o nobre 
ex ·r:::Iinistro do Luperio F· tinha a ppreh~-,nsões sinistras 
a :,\·speito da socied<-~de bt·rJzileira, e vei o exigir-nos uma 
r~~f.;rma eleitoral p:-1ra d1sperta.r q ef'lpirito politi~o e para 
ltrar o povo da lethargia e do índifte, entismo! 

O SR. 0TTO'I: -'-Quem disse i-so? 

O Sn. F. OcTAVIANO : - O nobre ex.ráinis tro do ím
pedo o di::;se na 8e~são pa3sada~ justificando a reforma 
e!;ttm-.tl e accusando de soporífera a lei dos distric~os 
smgulares. 
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O Sn. 0TTONI: -Não estive na casa nessa occasião. 

o Sn F. OcTAVIANO:-E para faze• sahir o povo ao le
thargo e do indifferentismo, o nohrc ex-minh:tro do im
}Jerio, o político da escola da prudencia, foi de:;astr;:da .. 
mente escolher uma quadra semeada de perigos? Pois, 
senhores, o nobre ex· mimstro do imperio obtem a con
cessão de~sd l€d. pensa antes e depois na sua execuç:Zo, 
dá as instrucções para esse fim, tem o direito de no
mear e nomêa presidentes de sua confisnçg que execu
tem as suas vistas; e depois de tudo isso vêm ao parla 
mento confessar que nes8a quadra o seu espi~·íto jr~t esta
va cheio de terrores, e que os seus agentes não farão 
todos escolhidos d'entre alliailos fieis? 

O Sn. SANTA-CRuz dá um aparte. 
O SR. F. OcTAVIANO: - Perdôe o nobre deputado: 

reconsiderar a situação depois de a te-c provo,:'ado, a..~
pois de haver dado todo3 esses passos arrisca.J,Js~ r:.üo 
é prova de prndeneia, é conHss~to de inexp<?.t·ien-::ia. 

Senhores, tambern não pos::o aceitar ào nob~e ex
ministro do imperio, nem do nobre ex-ministro (IR. 

justiça ..•. Permitta-me o n"bre ex·· ministro da justiça 
que lhe falle com toda a sinceridade, sincsrichde ~na 
não exélue o re~peito a que S. Ex. tem V;do o direii:o 
pelo seu discurso de hontem, digno de um verdade;ro 
ministro da corôa. (Apoiados ) 

Perdôe-me que lhe diga; r..ã.o posso, no systexra re
presentativo, aceitar essa theoria commods, de deixarem 
os mini&tros as pastas quando lhes eonvem; nfl.o ha 
mais que dizer: c: Divergimos Ge prirJcbias; venhúo 
outros que solvão ss àiiiiculrJades e supportem o onns 
das discussões nas carnl:Jras J ., 

Senhores, quando os ministe;íos se dcmittem po:tque 
a nação ou a corôa lhes retir<~u a sua confifn1ya, s, qu .. _~,_;
tão e~tá terminada; sua existencia se tornára impcssi
vel. Mas quando a corÔ<J. :aão pretende mudar de. i:Jdi~ 
tica; quando o parlamento não exige essa mud~mç:-t, a 
divergencia entre os ministrt:s tem outra solução. 

O ministerio neste caso é Remelhantc a uma cc.nfe
rencia ou junta de me.dicos á cabeaeira de mn enfett!:.:!.O~ 
e o monarcha é o chefe da familia . Ouvidos os P"reoe.: 
res dos medicas, o chefe de familia e!lcoíhe para cuida
rem do doente aquelles que opinárão melhol'; mas n:,\o 
os despede a todos, e nem deixa o doente sem 5<k~cr.rros 
dos homens que jà estud,\rão o caracter da molestia. 
Se os nobres ex~ministros discord;;rão, cu1npria~ não 
que sa dissolvesse o ministerio, mas que o voto vencedor 
o recompuzesse. A questão era: convem a me!:lma poli
tba? convem uma politica de mais compressão? O que 
decidia o supremo arbitro, o que decidia a corôa? 
Ainda não nos foi revehtdo, e esta era a.chave neces
saria para ajuizarmos das tendencias do actualgabinete. 
(Apoiados,) 

Se a corôa decidia que a política continuasse a mes
ma, retirasf;e ·se o uohre ex· ministro do imperio e todo 
aquelle que o apoiasse. Se a política devia mudar-se, 
então S Ex. or~anisasse como chefe um novo minis te. 
rio Sahirem todos equivale á confissão de que nem uns 
nem outros podião encarregar- se do doente, tJ.ão se quiz 
nem os catm~mtes, nem o~ tonicos da velha medidna, 
parece que o enfermo já estava naquelle" trance• em que 
os chefes de família rec. rrem à hoo O'Opathia. (Risadas ) 

O que~ verdade , senhorea, é que a corÔH nos indicou 
que em sua opiníão o estrsgo não era das idPa'~ , r.aas 
sim dos homens , chamando um novo mmisterio con
servador para substituir a out o mjnisterio conser11a-, 
dor q ne já havia sido legatario de um gabinete cla 
mesma escola , de sorte que no curt? periodo ele tres a 
quatro annos temos tido tres midsterios que se dizem 
todos da mesma política , e que entretanto discordão 
todos a respeito dos meios de governar-se o paiz~ 
(Apoiados da apposição.) 
Es~a trind~1de de operarias não descobria ainda o 

verdadAiro cimento para o seu edificio: e or.cupi'ío~se, 
como Penelope, em desfazer á tarde .o trabalho da 
manhii A"'im reconhecem em pleno parlamento que 
o paiz tem sêde de justiça, e que não póde haver jus
tiça distribui da por juizes dependentes moral emnte~ial
mente: e no entanto não querem ~m--·iar a sêde do 
_paiz. Reconhecem no senado, e confessão nesta camara, 
que a lei de 3 de Dezembro·tem o grave defeito de dar 
prganisa9ão semelhante a districtos diversos pela sua. 

si?uPç1o, l~e-~P~;::;1rlw1~s e rer·ut·~os: ,_-cronhP.c""m _e con .. 

;~,~~:.,,';~e, ;'~- ~ 1".i • 'c~)~~,;.:,;~,:-~~~~~'~u~,~~v:1;s~:;~~ 
do~ fazen::!ei:ro:-: : ;·t:c'üDhêce·cr.~ tu"'(' ls.to, e chemao -rom
powlO'oPnw d, J"'i a'"':::: .~ it:::ü.cravel il._ (~opia menos 
pen adarJc !e,..l-,l~CÕ2,.,"-,'i ng~ir&s. (.~pn·lCtrl(,S daOjJ!JO• 

8içãoi. RReonne e(:J q~•f, t:~ :c; .. nüo têtl"'- d~lo e-x-e.eutadas 
no largo do.,,rrdo d~ s~uf, ho··>\-':~ls mau; ennnentr~s; 
dizem que os ·.·L.:: :r.,ere·'· .lo povn n_~o provém do _ _ defeito 
d::sltis, n~a~ fie .·ufl e..,.e;·~u~:!.lâo v . .:rinsa~ r1E""c1arao qne a 
pris?.o pr8verrtiva s.,.;zundo a 1c\ nüo é t.~o horr?_ro~a 
COill:l H -polieju H tem rornaao ~ e lOg;O C~pOlS DO~ d1zem. 
que a autoviclade ·~ue uíl.o cumpn~ a~ lm::;., que pr~n~e 
contrr. a~. Jcis. que commeGte 0-s ~:busos: perdeu o prest1g10 
po:- cul!Ja da imprensa e Ja tribuna! (Apoiados; muito 
bem<) 

.Rer•onhecer:1 que é inexequivel a 1ei bancaria que no8 
arrancá-r~o d:::ndo-se uor mestres da ~ciencia; e em vez 
de coef=~s:;arem que ~ tJarlamento foi induzido a err~, 
düo intBrpretHt.:Õ8·' eontra o espírito e letra dessa ler, 
porque a Bahia e Pe~·n11r:Dbuco o exigirão. Reconhecem 
qu~~ o se,.vlçD da. g·~t-rda nB.donal é um vexame para as 
clas·-~'.F- n:.:enns fê':izes, e querem mater o vexame por 
e:on~r.nia, augmentanclo porém os ordenados do func
Clon:,.n~m.o. 

Onde estão pois as icéas, onde está o plano des:'es gi
gg_ntes da administraçüo que por tantos annos tem ~o·· 
w;rn)~do o paiZ? E m.nda agora, senhor~s! confronta1_0 
à:tsC'ur8o da corôa ~~mn (iS relatarias dos m:tn1stros, e verms 
uma deslÍilrmonia de vi:;tas quanto ao programma de 
economia::;. Em face de um deíi.cit que ainda não está. 
bem sond>1clo, os :celr..torlos propoem augmento de des·· 
pez,s l O nobre ministro da justiça, com o louvavel amor 
á elasse .•... 

O SR. MINrsmo DA JusTrcA: -A' classe não; á admi-
nistração da justiça. · · 

O SR. F. OcTAVIANo:-.... com olouvavel amor á classe 
em que foi eminente por sua probidade e talentos (apoia
dos), quer dotar melhor a magistratura, O Sr. ministro 
da marinha, zeloso pela repartição, onde deu provas de 
ic:otrucção superi: r, quer meios para deixar alli vestigios 
gloriusos de '"a administração. O Sr. ministro de agri
cu\tma quer augmeBto de ordenados para os seus func
cionados, Só o meu digno s,migo o Sr" ministro do im· 
perio parece oue ficou escarmentado das censuras que oE 

conservadoreS -hzerfio ao seu primeiro ministerio, e é ~oje 
o maior avarento. I Risadas.) Não tive tempo de ler amda 
O'J outros relatarias: mas pede a verdade que diga tam
bem que o nobre ministro da guerra, compadecendo- se 
deste pobre paiz, adapta a idéa liberal, a nossa constante 
Héa, da reducção do exercito, o que trará economia de 
dinheiro e de vexames. (Apoiados ) 

Mas, senhores, volcando ás explicações do nobre ex
ministro do imperio, peço ainda alguma attençíio da 
camara para responder ao topico sobre a imprensa. 
Antes de S. Ex., antes do Sr. ministro da fazenda, já 
no sena~o o illustre ex-presidente do comelho tinha 
ameaçado de esmagar essa pobre liberdade de imprensa, 
que é magnífica quando elogia e medonha quando 
c,·nsura. Mas não acreditei então gueS. Ex. collocava-se 
~ testa de uma propaganda inconstitucional : suppu" 
só mente que S. Ex. tinha querido adaptar no senado as 
pr~ticas da ce1ebre academia franceza. 

Ningnem ignora que quar,do recebe um novo mem
bro, a academia por um de seus orgãos dirige ao reci
pieodo um discurso relativo ao seu genero de talento e 
de estudos. Nesses discursos muitas vezes a ironia do 
orador ftagella a vida littararia do novo consocio. sempre 
com um certo tom de cort,ezia. O nobre ex-presidente 
do conselho flagellou a mri dos ultimas senadores esco·· 
lhidos pela corôa, porém com um desabrimento fóra 
dos estylos: tratava-se de um escriptor de iucontesta~ 
vel talento, que na polemica jornalistica fôra um grande 
auxiliar da poHica conservadora; esse il!ustre escriptor 
pertencêra ás grandes lutas em cujo tempo a imprensa, 
arà.ente e apa1xonada, cornmetteu os mesmos excessos 
que SC! cominGttiào ná tribuna e na administração. 
Pareceu-me pois que o nobre ex-presidente do comelho 
quizera aproveitar a occasião para atacar a Ílnprensa 
como uma fineza que dirigia ao cidadão que pela im
prensa chegãra ao senado. (Muito bem.) 
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· Más hoje wJo, senhOres, que se. trata de uma FoPil~ 
gauda. Cnmore, portanto, . que eu desafie. a S_; Ex~ a aos 
l10bró5 senadores do Rio de JiUleiro 9.ue a apcn~ a que .. 
xne apontem a . P.agiD~ en1 CJ..U8 os düfame.a na nela P1!- . 
'bliea, ou ataqaCl aa vula pnvada. A questão porém nao 
..S 16 minha, 6 ·de toda a UDpreilaa .hõetal. senhores, o 

· i1le desacredita as iD.stituiçQes não ~ por eerlo esta im- · · 
:Pi!ensa dirigida porhomena que n,iio ~o ~~tr"a à!' . 
corôa, • que na sU'ppóSti. CigerãÇão de 11e\lS sentimentos· 
apenas pOderio comprotnetter a eauu· de um partido, 
e nunca a das · instituições. O que pódo des~~Creditar . 

. a instituições sãO . esaes eacriptoll que ba tres . annoa . . . . . - . . , 
appatece.m .»a folha oflicial e em defeaa doe ~:
·tros e de ·seus amip. Ao. ler-H eileS e.cnptos,. 
attrlbuidot i pelllUI maia hab~ do. .<Jue :eBectid&. .. 
4e ex - -

. ·litiea do.· miniàtros ·do reinado actual Dão tem &do 
lD&ia do que uma Mrle de corru~ e de mieeri.S. A a· 
Clpposi~, ~ e1aet Ucrlptoa. naacem M!Dpl"8 de 
in~ ofFeDdi~, de sorte que u adh~ d~em 
cooaidera:-fe . contentamento por obaequioa recebidoa : 
21io ha maia ccmacieocia de parte a .~: 4\ ·o propri~> 
~ q~em re.ela.eua torpeza •• Se a impnmsa e a 
tribunupoiirio a politieade c:oociliaçio,qae,na phrue 
eu folhU c:ouervãdoru, .era a pemte <ll1" A12pto.p-re
para•~Tiberio,aimpnnsa e a trlbun o liseri.O(di• 
.~ .01 e.criptol of!icitM} s~ de o~ e de empregos. 

A ~no.aão de empruu de eatra.U.. {~to sem
pre a eitnd& Price , a fl:nda .... de Ooloilias. e · .oaclot · 
21 aeuey, · .· oa o• m · . tos euran:nma que u 

· pro'riDciaa obti~~ .Dio o de .. ein . a um. aentin:l!ntO 
ileT&~ e DObre , cte•em·o i deamorallsaçio do go

. ~. A ~prc .. ; .-Bclal pin~ o domi.nio couen-ador, · 

. · Ofel, não mo estendo niais 10bre a&te auump~, 
~ue estou· eonveocldo do q'D& a pr:opaganda DÜ.Q 
1e:n ~ noa hometu d~apai'xonacl03 de toíloa oa pu
tidos . (•,POladD•), e quo todos oa panidoa defendod.~ a · 
libeNade da imprena& ebmo a fonte de aua iUutnçilo 
politioa c o maia---~---.. m.at.ri:úl1onto pU& Mlü trium-
h (JI 

. ~~ ' 
p oa uito. -apoicldoa.) · . · · · · 

O nobre ex·mini&tro · da marinbs. aceuaou os meue 
smigoe ~liticos 4e &Meneia de .n,.tu admlnl.atrativa.~, · · · 
liam como elles haviiio attttu.do de' esterilidade o par·• 
t.ido a que ::). Ex. pertence. Mu, &enhores, !e u.e con- . 
ecdem o emprego ele uma diatinc:çào escolaaticll, dií'ei 
que a noasa esterilidade ~negativa, e a do:o amigos de 
s .. Ex. positiva; ou por ou;ra, os amigos cie S Ex. 
~Dl ~tado e es~ no poder, nada fizerio, nada f~zem 
:no &enti_do_de .:snoaminhar o pa.iz, no aentid~ de dirigi-
lo, . 18Zlao nnpou~o-lhe uma tntela s.ô \'aLataJOII!\ n quetn a . . . .. 

. çiio da aociedade; ~ no!'ea muaii.o ê a da critica, niio 
· temoa o dever de apl'elentar o plano do goven1o, ·nem 
110lieri11.mcs fuer prevale:cer u nouu icléila. ·sem apoio . 
êlonumero n~ta caaa e aem a ro~.pan. obtê·lo, qu& 
prov'm do 'Dllniaterio. (Apoiado• de opp~ifllO. · 

· . Nute, po!lto ,tambem nAo (.'Omprehendo a theoria do ·· 
aotual Si. miuaatro do lmperio, que noa oonvlda a ofFe .. 
neermoa projectoa para o goverao •• enearrepr do de
.fendt•l'):l. Se o mbli&terlo t:tLl bem cUapoato em fa\'Ol' 
du id6u ll'beraea, nilo deve pedir q\le nóa ~vememoa 

. • ca.mara, . cuja maioria · 4 • c:onaervadora : ~'" pôr ai . 
Jnoamo governa-la no Hlltido üquellaeld.Sas, eontao 

. lh8ll foi .proporcionada paraencutareauem medo.esaa. . 
politiea mod~ e eem contemplações que S. Ex." &cem- · 
.Selhi. a seus suoeeMOres. Nenhums quadra foi mais ·· . .. . ' . - - . . 

por m anw co e outtOa. me o que, 
J~Clhorea! o nobre miniatm da. jU.ti~, o adY8rlirio · 

. · illuatN, o ad'fCS&rlo aiuoero do partido liberal, i' :Dio . · 
c:oofeaaou que eMe . putid.o não tem boje ex~~ 
Nenhum de n6t tenta t.ncmt' DA .ociedacle eaau pai%~ . 
qae demn dormir sempte (capoiodof); eetamoe tõcloa em 

. dcrted.or .i\) dlrono, eomicleriodo-o, pela .experie:Dc:ia, • . 
aaha-guarda do Douoi clirettos. (.Apo~.) · 
. . Sealimw, o nouo ~narohlal:ào j• 4 mesmo objecto · 
do eecameo, . e att\ . um ülustre senAdor spoAtou oomo · 
uma fel~ ricüoilla do DOSIO ~r\i.do a oonliCQio em que 
eataunos «le que o mozwcha 4 a fónto ele iodo o bem. 
(P.üodoi.) . . . . . . ' ' ' ' • ·. . . 

QUilto ao Dobre ex· ministro da jaati~ ~tôu êom .. 
pletll::lente desarmado para ~der-lhe. E• facto Uo 
g:andiotO que um misüatro ··da oorG&,· que. combatemo. 
c:om ardor, contra o qll&l • • • O. u nouc.s aettu; 4 
facto · 
aar leal e·nobremento a legitimic1acle triUtnpbt' c!eaeu 
ad•ersarioa, que eu mo curvo àicto ~OiteproCN!mento, 

· e, em ·'YU cie respouder aouttoe topioos do 1eu d~, 
· contento-mo com felicita-lo pela aipidade ~o aeu ..:to . 
(e~poicuM; muiCD btm). Demals, niio ha . do faltar quem 
responda a S •. Ex. do . proprlo lado ~or. pelo 
menos lliuellea oradores d() Mz1Sdo que quüe.'"lo oontoa-
tar a legnimidndo do noaso triumpho • . · · 

O Sk •. OTTo1u: _; Apoi&dO ; respondia o. Sr~ Emebio 
e o Sr. ~· mmiatro do imperio. . ' . . 
· O Sa. F. OCTnruo:-Sr. presidente: não entro llâi 

.abstraCQê5es da politica porq\lo nio twbo arn!)r ' icleo
lo~a. Com isso atá poupo a paciencia da camara. Só me 
resta declarar ao nob:11 aotual miniatto da)11Stiça que o 
~~eu collega elo. imperlo, para oontWtULr a merecer o meu 
r&spei.to e o dá meus ~~~, niio pret<.iaa . do . favor de .. . ' .. ·- . 

comrnu·.,hii.o em que i.ncorrêra o chefe 
4 de Maio (M\Iilo bem. . 

· (O orAdor 4 contprifiNf\tado.) 

. A cli.cuaaiio Soa adiada pela hora. . 
. Dada .• ordem do di-. lOYillta•·M a MAio " tnl 

horna • troa q uarto• .da tardo. 
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Se-tlào em li de .Julho. 

· SIOOI4aro. - kpt4imt•.-. Ordem do &.- Com~ 
tAU.Iai) u,Heial pGI"éJ ~~mÍfáGI" . alpuni artigol cló GelO 
tldlit:ioMZ. -Dirc:ur1o 44 Sr. J. d'- Almcar.- Rt~taci 

·. {ol~Gdo throno· ~Dúcur.aa.a do. Sr.a. Zac:critv, min&.rtro 44 
jwtiçd •·Filaa: 44 t-waha~ . · . · · · 

Ao JJleio-dia,feita a chamada, e aclumdo-118 presentes 
óa Sn. 'fi5c:ond"j de·Cama:ag!be~ Pereira Pinto.~ ... . . v· . Silva l: S ' . .. 

, . . . , -
redo, ParaD~~ Dan'-s, E.sperld.iiO. Leandro Be:erra, 
Fernand~ Vieira, Carvalho Reia, ~ de Macedo, 
conde do· Baepenà.y. Siqueira M'endeio, Ribeiro da Luz, 
Ta'Wflrei &Dtos, C. Ottoni, Amaro da Silveira, ·Maca-

. rio, SU'feira Lobo, Martim · Fhxlciseo, Bandeira de 
·Mello; P..arcellO!i, Leiaa., Corrêa. de Oliveira; Pmiril ela 
su._, Teixeira Junior, Viriato, Serra Carneiro, Liloa 
Duarte, de L.amare, Carlo& <111 Luz. Z&e~~rias, · Jagua
ribe~ ~ &rro. •. C.ldadumra, .Angelo do Am-nt, 

. Furtado , L&tiio da Cunha, Pinto Lima, Felix da Cu• 
nha, '.fiberio, Taquei~ · Gàpatino, Paes de M.eiiilonça 
e P6relta Fiauc:o, a.Grc-se a aeasão.. . 

. ~to,. Fialho, Sao~-Craa, ~~-da. Camara. Car
ne&ro C1& . CUDba, Lima e . SUva. SilveJ.ta da Motta, · 
Nebiu, Sa:i_~O Lobllto, Paula Santoe,. CtJuto, Gome. 

·de Sousa ,_ Süft NUM~, . Barbosa __ da Cunha , bcriio 
elA &Ua-V1.1ta, CuteUo-·Br.&nt'O, Bezerra Cavalcanti, 
Pinto de Cam~, F. 0ct&"Yi~o. Viriato, Uenrlques, 
Brudio, Almt'l~ . P~, Pàuli~o de &111a, E~pi.n-
DOla e Epaminondu. . . . . . 

k'48 e appron· ae a acta da antecedente, 
o SA. -1• SICC&&TJ.J.lO d'. Côilt& do ~guiuto 

BUUIIUCTL 

Um oiBclo do miztbterio 'do impario, en'tlanc!n u aetu 
aaa elGi~ . pliDlari .. du puoehlaa de Jnieól ti Gor

• da provlDCla elo Piau'by, e &.'1 da olelçil.o ~eeun• 
. ' . . ' . . 
da mesma provincia. - A' oomminüo de podare-. · 

Outro do mesmo miniaterio, enviundo u setas du 
eleiQlles primariu du parochlaa de Mont•·Aleí--'ro e 
Prainha,· ptrtenCllntn ao ·to· collegio eleitoral da pro~ 
W1cia. do_ Pari; da d~ _Campo· Grande, ~~ncenta ao .,. 
oollegio da pro•iaoia do Rio-Grande do Norte; e de Ara
rema, pertencente ao to• collegio do 1" dis~cto da pro
'Yiilcia da PanhybL-.A' ilitWmi. Cómtililâru>. 

· Outro do 1neamo mini~erio, enviando 1.!1 · actae da 
eleição a quo ae procedeu 110 3" distrioto eleitoral da. 
provincia de Pernan::buoo, para preenchimento da 'lagtl 
que 18 deu nest~~o c;&mua em oonsequeociR., de ter o 
Sr. conselheiro Antonio Coelho do Sá. e Albuquerque 
aceitado o clU'go de ministro c secretario de eatndo doe 
negocios <l<ltrangeitoa. - A' .mesma eommi!siio. 

· Outro elo lne,mo ministerlo, commuuicsndo, em roa-. ' . . ' .. 
' . . 

11idencia da prov1ncia da Patnhyba. pua quo •ojiio cum-
pridas u re.'oluç~t desta camiU'I\ a l'88pcito dn aleiçiLo 
primarla d11e pa.':l)(!hi~~.a q_ue com~ o 2• distriéto clei..; 
tcral d~ l'eferidilo provintla. -Inteirada. 

Outro do rr.inutorio do. g~~Jrra, · tru.usmittindo n iufor" · 
ma9~o du c:ommtUtdanto <la Ul'Ola relitral aohre o ~
qu~milnto ele }'ollppe lle 1-'l~lliraD.l-"nrit\, que pode 110 • 
jt\c. 11celt.G11 nilque!IIM. ~la, do '\UI! ~· lllUmM, 011 exumes 

· P.l'el~u.ratorlotl 11111 que foi upt•rovadu uu. f»ouldaoio do 
at~no do Jteolfo.- A qu~m lu a requialçiío. . 

ro:.o m 

Outro elo 1• secretnrio do eeoa.do~ reenviando se ee- · 
guin~ proposiçlles d_esta camara: 1•, au~entando os · 
VeDCliDeotoa doa mag15tra.dos; 2•, autorisBDdoo governo 
para ~~dar proceder ireVi.aãó da etiguidade doe juizes 
de dmuto; s·,. autor:&ando 08 presidentes de provmcias 
a. P!OV~ oa lugares de officiaes ~" j~tiça de primei-

. ra U15WlC1&. e das seerewias de policia· 4• autoris:ando 
o governo a conceder ao vigario Fran~ .iosé de SoU%& 
trea annos e meio de liL-ença <:o~ 11. respectiva congrua 

. P~ aasentiu'~se de sua freguc:zlll ~ . ás quaes o sen•do 
nao .tem podido dar o aeu consentimento.- Inteirada. 
~atrodo ~óile<:retario,t'\-"enviando as seguintes prc-... . . ... .· . . ··-. . . . . . 

nsan o.o governo paraeoncet:!er licença por-um anno, com 
. os veueunento!l. respectivos, ao2" 6Cripturatio da .UfAn-
. def;a. tta Parahyba Fraoeàco Antonio Gonçalves cie Me

dell·os : 3" 1 abnndo U!'l\. credito nCJ minis te no do imperio 
de so~ooos pua.u deapezu com e-x•mes ·e ensaio!l para 
melhorar. a c:ultur& cb ca.nna. e o fabrico do auucar· 
4•, autorilando o go~o a. emp~tar a Gailhmfl~ · 
Schach de Cap1.1:1ema a quantia da ioo:ooos com o juro 
d~ 6 % ilo aono, devendo o dito emprestimo ser emhol_. 
aad~ uo prazo de oit~ s.n~os; ú qnae. ~ senado fiio ·tem. 
rochdo dar o teu cocuentime:~.to . .-.Iateirads. . . · · 

Um, ~~erln:l_cmto.de Manoel Raposo Ferreira, pedin-
do pnvuegto eXclallTO ara pre · - o -vender o licor 
que enom~a a m 10 laDO. -A commwão de 
COJJlmercio, inciuatria e arta. . . 

Do'!-S d~ ()adi-e ~~ .f ér:eira t.im S?eupira, ~elo 
:~o p\'UDClro roVldenClAI CODtra M ~olenciu de uo 

· C$ acn O 'YlC as OS lll 10. e eoe;a:ia, rrotiC éa 
· o Soire llU ~rras que lho íorio do&du ·na proori.nei.& d, 
Cear&; c no segundo expondo oe moti~ do queixa do 
indeferimento dado palo .minillterio de obru publieaa· a 
uma outra . ·ratj~(UUiltObre o mMtnO auum to. -A· • .: ti . . p . commlUW> o utawl c&. · .· · . . · 

.Outro do Joiio Adolpbo Ribeiro da SUva, JlOIÜDdo 
lazer ~-to do primeiro anuo da fAculdade de clirciW do 

· Rilcil,, ·quo !requent. como ou vintu, proeoclendo o cxa• 
me. dl)a doUll preparatorioa quo Uto fãltiio. _..;. A • C:OQ .. 
mislio do uatruoçüo publica. . . · .. 

PRWKIRA PARTE· DA ORDEM DO DIA • . 
. . . 

COKllllWO EfoPBCU.I. PAU .·JU.l:\Aa .A.I.G0!\1 UTIQ~ 
.DO ACTO ADIUCI0'-'1.. 

ConUm\t. " discUJalo do paneer da coomialiio . de 
óonatituiçiio, o poderu sobro o convite feiw pelo ~ent.do 
oara q11e r-e. nom~ uma oolilzniulo composta de dnco 
inembroe, para, reauida i quo fUr nomeada pelo 1ncamo 
acnado, · propl)r um projecto. de intcrptétir.çio do att.. ·1 O 
~§ I, 5 e 6, art. 11 § 9, e art.a. 1~, 16 o 1\l do acto ad-
cticiona.l. . . . 
. Vem ;. mesa, ~· lida, ãpoiaà.st., él entra conj'nnetameotA 
em disctiSSiio, a geguinto ·eceoda 6.. 0011clusüo do pa
recer : 

. c 1.,- ~rn virtudodo art. 174 da eonitit.üiÇão, ~eja ,à 
eommu1sao sobre que versa o parocer · compoeta exclttsl-
'Yilmeute de membros desta camara; · ·. · 

c 2. • Nomeauos pelo nobre prc.~~te : . 
. c 3.• E eseolhidus d'eutre Gs Sra. deputados d.iv~'r· 
~nto) ~~to ".intelligenclll doa wgos em questlo do 

c 4. • A incumbenciR da commissiio fica 'm1ta ao · 
estudo dos q,uc!Íitos 2", 3•, 4 •, 6• c 8", formulados pelo 
nobre autor du requl)riweuto do senado : i~ to ê; ao ct
tudo dos tuoic.ll de promover lU r:endas das rrovinclas, 
e de rosolvót a quostüo do competcncia &cerca de impos
toa . ontre as legi:~lnturas dnquollus o o poder geral. - . 

. A. C. Tat..u·;• D~.U~tw. • · 

O tllàr, .J. dt" .\leaeRIP''-Tru·tno a o11t.a. discu•
l'il.o, Sr. prll~idonto, ml'lill tardo elo qu!! do110\ava, uma 
Ill'Opotic;AO do .nobre dopatado por. !chnu-Gort.e•, que 

. 9 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 10:53 - PÃjgina 2 de 18 

. · .·· 

.66 . SESSÃO EM 5 DE JULHO DB i36f. ·· 

para demonatrar um ouuo ponto; quo a orgaqisaçio ~de 
uma alta iinportancia, e::nqumto que a divisüo é. de me 
aor alcanoe. . · · • • · · • . · • . • ..;. 
· A o~ia&ÇMo crea clireit~ ó obn~; a~~ 

· A cozaututçao uuaa me orneoo w:t outrouupento. . 
O~' :'76dec:l~ C{_'ll~, "m~eida a n~'!dadeda ro!o~~ . 
de . a}gl;:ua di1pot11Ç~ d& eonstitlUÇUO, !18 CXj'O:Üra. 
lei oréleniWdo aos oleitoros que contirio _llOI deeuta~ 
dos da seguinte legislatura pOderes espc)eisos para u · 
alte~ propot~·. A lCl !lue 10 cxpedio pllra a 
refól1Dil do aeto add1Clonal fo1 do 12 do Outubro do 
l8S2 • :nolla ·~o ordenou 1101 oloitoros qu\l eon!oriAsem 
~ oapecioes aos de_rutacloa para & refont1:1. do 
art. 49 da coustituiçio. alitn de que o sez:ado 11e pucltwe 
reunir indeptmdento da. c:amara dos deputndos como tri-· 
bnnal de jus?ÇJ:; do art. '7~, pnra que hQuvo..l\50 ~ .. 
bléa na pnVUlo& onde estivesso a c:Grtc; dos arts. , 3, 

· 74, . '76, 77 e 80 · IL 89 ·para ll8 converterem oa eonso
lhoa genlCS Otxl assamblcas legislativas provinci&es; do · 
art. lOl ~ 4", que submotteu aa resoluções.dos consalho$ 
geraea i. approvaçio do poder modenuior; do art. 123. 

&ra ue a re cia se com uzesso d~ um só memb · · 
· os atts. 130 a 44 para extincçio o coU!Ielho de os- · 
tado; e dos artll~ 1'70 & 111, sobre impostos, no FCDtido . 
da reforma que se fizesse. · .· 

Noto & camara um si c:ireumatancla ·que niío ter& 
cacapado ·' sna aprociaçilo, o é que o legislador· do 
1832, prevendo q_ue a nova orgaui~oaçiio das provin• 

. ciu n:i~ic. n. creaçiio clt! uma tendll . provillcial, ao . 
quo serVlriito do obstnc:ulo os arts. 1"70 o 17.1 d& . 
. c:<úlSthulçio, ordenou. aos eleitores q_ue co_ nfcr~ po-
. dorea para a reforma dosacs doua artigos no sentido dali 
lll~ que eo Das.sem. Tomo IIODaivel esáe poZI.to 

. . . . . 

~rque' · ~ulgado o acto adclieioil.al, succodetl que DOfJ 
. ~ , 8 ll ao art. 10 contrariou de frente o vt. 102 § a

a& collStituição; o qual d~ que 08 jliiUs de diréito · 
serãO de nomeação do poder ·executivo, aaaiin é:Oüio o 

.· art. 153 que o5 con.aidera empregad.oel'italiciot. · .. 
. TciD-se feito muitás accusa~ á lei de 12 de Jrl'aio 

de 18!0. que interpretou o acto addicional: essas accà.
sayües ~· parte aio justas; ·mu o actc> àddicional·nio 
d~xa de .mcorrer · nn mesma ~a, quando offendeu de 
frente a oo~tituição em artigoa que nio tinhãoaidode
clársdos refonnaveis. E tanto é assim, que poacó depoFJ 
da promulgaçio do a.cto adc!iclonal, ainda sob aüliluenela 
de 11811S. autores · • · · · • · 
de 1834, em que se declarou que, Dio obatante parecer 
quem juizes. de direito dmiio ser 11otneados pele~~ pre
sidenteS de proriuci:t, ' mt:l doe §§.,.e 11' do art. lo 
do a _cto !ld~~o~t comtudo nio tendo o art... 1(\2 § ~ ·· 

nüo estava cHsposto n demittir de ti WX:a 
0 ~btd~ 

· ção que lhe competin. PO!teriOt'alente os aviro5 de 17, 18 
· · e 23 de MarÇO e 6 ·de Maio del835 declarlrio igttdtnente 

que, nil? ~batanto .~~ ~! Presidentes ~e_prcYiuc:ia 
nomear JUUCS ~e dnt:to, denao eomtuào sDJGl~ essa. 
nome~ .~· poderc%ec11ti :vo, A: TiRta d~ art . ·1 o~ ·§ 3-
da eonstituJção, que niO í&-a nezn podia ter illido re-
formado. · . · · . · · · . 
. berão-~, t§ ~adé, nomesi.ç(,eS ·df juU. ds cllrei\o 
fel~ .pelos ~residen~ . de provmei& m~" eem appro
'Vaça&o 4o pocler CXeC11tivo; mas forio · davulu I. anoma.
liR. estabelecida eu~ a · constitui .. e o a.etO ·addiciozW, · . . . . . . . 

. clicO, possuído naqu~:lla époeadasilléal de d8ioentralà&
ç:ioadzniniAtrati.va; idéas que no animo de a!glms eh~ 
vio .~ ao !edC'a"tllsmo. A ~ poft~Zl 10 Opel'Oll .maia 
tarde. Veio a lei do 1 ~de Maio de 1840 ue no$ t.tta. ~ 

procurou armonua.r o aeto ounal e a eona-
tituiçio. embOra Je uma ma12et."'& incompleta e <:On
fusa. Veio l.!e~is a lei da ref~ que DO art 24 relt&~ 
boleceu o art.. 44 do . cocligo . do ptooellà, e ~ou oa 

·· jUizes de direito ele nomeaçio do podar exeeutil'O. . . · 
. A'. mta .i este historioo da leplaçio, ~ f6ra -de 
du•ida que o jwz de direito é da 11omeaçüo do poder ué- . 

. cutivo:.nüo peln lei de l2duhb.iod\t 1840,uilo~oa~« 
do Ct'Milgo do~ ou pelo iü1. 2' da !oi cLx l"6forma 
do 31 de Dezetnbro de l&U: tliu poi'Íoi'ça do ut. 102 
~ 3" da constiuu~o1 ~ue aubat~>tc em tcu.inte.iro vigor. 
·l:: ~ ~~1\ é .à ~r_da~e u:conto~ta~, parece tam~m quo 
a di~:ll\O )UillClatill uuo póde e»U)preheuder a organi
SAÇÜo judic1Aria, ao tneuos em l'claçio t.o juiz de diieito. 

.. . ::iu:'~ porém .u~a \iuestiiO. · .~ a ciivi~o pmenee ú . 
asscmblt\ãs provmemcse a or$tt.ruu.çio· ao ~e'C getll, 
qual a· ~gra· do prooecior na croQçil) de · uma oo-
c:~arca ue CJC.l · e o co cu r · · 

m vista do e.~pusto, a regr~ ó .faoU. Ambos 011 ~~ 
o poder gl!ral o o pocioJr pi'0\'11l~sal,. ea11e um na otb1tq, de 
P~U:l-' uttn~uiç:íes, ~ oxcreif:!1o livremente; o· portuto 
ó ncees&arto quo 'lO d.:l 11\ceutdo para que a creáçii(>· de 
umaCiltnar& 11eja perfeita e consummo.da Nem é isto de . 

. · adin!rat no ~o!Sô ~gimeu, bnde m~tu v~s faz.ao 
preCUO a~rdu lltÓ (i~ dons nuDOS QG um . DleSlllO po
der, pua ClUO u dolibera~s de qualquer delleli ao 

. tonacru lei!!. · · . · 
·Sei qüe se pódO objeet.a.t' CO!D O t~~guin\e ~etlto; 

que as"im ceomo o pod"r executivo d obrigado a cum· ... 
prir uma_ lei do. pode~ .lc:~slativo gtral, .tambem ~ tS 
em rolaÇ!LO :Uet prov.lDClãl ~ue déhtró dos seus limltes 
loe:\os tem a me~ma f.orça. ~l\res, nüo creio que este 
nrgu~eiito pr:evaleça. A de!lcentrallsaçiio pôde ser levada . 

· á. m11lor ~~plttu~é: pôde ~hegaT mesmo a~ á. federação, 
até i._\Ulmo ·do Bst2doa . ·u'ld~pondcntes, li~ado~ a 

·• . 
os, por exetSJplo, ou 1\ Suis!>& ; ma& aiDda nesse regi

tt.en nio eml) (lue nunca o . pOcler ceutnl. se façl exe· 
cutor do poder locnl. Uma constitui~ colloeada sobre . 
t&1lll blll\~ ~ií.o c:ü~tio, :nií.o ex~ta, llem creio quo nuuca 
pos~n. C!tiSÜt'. . . . . . · .. 

.. · Tnmhcm se me puded. objectar que o presidente à a 
)lr'O\'incia, ~ncciont~ndo a loi dn a8semhlón provincial 
qnc e~a \ \ T:l:i cl!ml~~~!\. r-b~ga (I poc!er executivo cott)o 
11eu delegado ou bC\'l waudatario. E• igualmente um 

. engano; o presidente da provitloia, SIW.c:ciOttanclo uma 
101, 6. wn Poder · provmaill; · con."~ulta as Decessidadcs, 
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os interesses locaes; mas não póde considerar a questão 
do alto ponto de vista em que a considera o poder execu
tivo, em relação ás conveniencias do paiz, ::10 estado das 
finanças e dos cofres publicos, e mesmo ao futuro da 
ma~ist.ratura. 

Tenho dito quanto basta sobre este ponto. 
Causou ·m€ tambem algum reparo, Sr. presidente, 

uma outra proposição ernitt•da pelo illustre relator da 
commissão. Procurando demonstrar que o art. 10 § 1• 
estava inçado de duvidas, disse· nos o nobre deputado 
pelo Paraná que a creação de uma parochia era um 
neto inteiramente espiritual, e por conseqnencia não 
podia ser praticado por uma assembléa provincial, que 
no fim de contas não passa de um rebanho de ovelhas 
ttujeitas a um pastor; e em conclusilo , ~ustentava a 
necessidade de umã interpretação que chamarei dero 
gati)Ja •.. • 

O SR. SILVEIIlA Lono :-Interpretação derogativa ? ... 

O Sa. J. DE ALENCAR: -Sim; especie nova e desco
nhecida em direito. 
Admirn:-m~ que um publiciata tão illustrado, como 

s~n o. P.r1meno a reconhecer, que um jurisconsulto 
tao d1stmcto apregoasse nesta Gasa uma theoria ana
chronica, . uma theoria de cabellos brancos, excavada 
naturalmente nas rninas do XIV e XV seculos. 

Senhores, pelo direito ecolesiastico moderno , depois 
da secularisação dos bens ecclesiasticos, iniciada entre 
nós pelo alvará de l' de Agosto de 1752, e consummada 
pel.o nosso pacto fundamental, a creação de uma paro
chia é um acto meramente de jurisdicção temporal. O 
E:t~do que dota a igreja, que paga congruas a seus 
n;'lDIStros, que carrega com todas as despez• s neoessa
nas ao esplendor do culto , o Estado tem incontestavel .. 
mente o direito de fundação e de suprema inspecção. 
(Apoiados.) 

E' est": d'?n:rina, Sr. ~;residente, que vejo realizada 
n~ constitmçao do Impeno, art. 102, $ 2', onde não se 
d1z (faço bem ,sensível) apre•entar benetieiarios, mas sim 
prover beneficws. E' est• doutrina que vejo realizada no 
acto addtCional, art. 10, S)§ 1' e lO, que dá ás assem .. 
bléas provinciaes o. direito de legislar sobre paro chias, 
c'?nventos, confrarias e quaesquer associações reli
glOsas .... 

O ::,a. CASIMIRO M .. nuaEIRA : - Servatis servandis. 

O. Sa. J. »E ALENCAR: - E' esta doutrina que vejo 
r:ahzad.a en:' ~ma lei, ateio que ele. 18.38, que mandava 
por á disposiçao da assembléa provmcial do Maranhão 
ris bens, o patrimonio de uma corporação religiosa ex
tmcta. 

E' est~ doutrina que foi constantemente defendida 
ne;;ta casa n~legislatnra ·de 1826 por homens tão nota
Vel~ como FelJÓ,. Vasconcellos, Joaé Bento, e o biepo, 
creio que de Mananna. Discutia-se en tão a bnlla da 
c~eação do bispado de Goyaz, na qual a Santa-Sé conce
dia ao Sr. ~).Pedro I e a seus successores o uireito do pa
droado n~cwnal. ~ssa concessão foi repellida, declaran
do-~e mmto termmantemente que o direito do padroado 
nac!on":l. era uma consequencia immediata da soberania 
temtonal, da soberania nacional. Emfim é esta a dou
trina que vejo sustentada por um distincto escriptor 
q~e tem assento nesta casa, cujo nome V. Ex., Sr. pre
sidente, me _permi~tirá que cite, pois que o faço não 
na sua qualidade ae repr?seutante da nação, mas como 
autor; fallo do Sr. Dr. Vlllela Tav&res. 

Dizia ;lle n'nma carta escripta em 1853 ao virtuoso 
metropolitano, cuja perda todos lamentamos · dizia o 
distincto escriptor: ' 

<Creio qne ainda não foi contestado por ninguem que 
os parochos são empregados publicos; e se bem que V. Ex. 
Revm. procure chama··los·empregados ecclesiasticos como 
qu-; para fazer." differença entre elles e os empregados 
poht1cos, todavia eu julgo que em boa logica uão sepóde 
negar aos parochos o caracter de empregados publicos : 
1', porque elles sã~ da eleição do imperante; 2", porque 
recebem a respectiva congrua do thesonro nacional ; 
3', fi:'-almente, porque e•tiio sujeitos á inspecção da 
autondade pnbhca no desempenho de suas funcções. 

~.~n. VILLELA TAVAREs:- Ainda hoje tenho esta 
Dpllllao. 

O Sa. J,p.,. Au:~cut:-Sim, senhor,eu a aceito como. 

tal, e premleço-me da autoridade do nobre deputado 
para combater a opinião do illus;re relator da C{)m· 
missão .... 

O Sa. Vn.LEU TH.<IIES: -Kõo entro na questiio se 
~ bom ou mâo: pela nossa legislação cinl assim se 
acha eletermina•lo ; foi esta a polemica que sustentei 
com o Sr. arcebispo. 

O S R . J, DE ALE~ CA R :-Ora. se os pa.rocho5- são em 
pregadospu~!i~os. se n a~semb\~·a gars.l tem pelo art. 15 
§ lô da cou~:ituiç:1o e ataibuição de legislar sobre a 
creação e suppr~ssão dos empregos publicos, tl c·laro que 
tem a atai buiçüo de legi~lar sohrê a suppressão e creação 
desse emprego publico chamado psrochia .... 

O Sa. VrLLEU TH.<RES : - l\ão procede este argu• 
mento. 

O Sa. J. DE Au~cAR :-... e portanto podia delegar, 
como d.:o!egou, essa attrihuição ás assembléas provin
ciaes. 

Mas, senhores, j:\ que abri o trabalho cheio de erudi · 
ção do distincto escriptor, lerei mais um trecho. 

Diz o au tor a pagina lô: < ::\ão acha V. E x. Rev m. 
pouco curial, e mesmo ridículo, que a sociedade civil 
promulgue leis, quando não tom o direito de punir os 
seus violadores? > 

E' a melhor respos~a que se póde dar :iquelles que 
contes tão ás sssembléas provinciAes o direito de legis
lar sobre a divisão erc1e~iastica. 

O Sa. VrLLELA. TA.HaE5:-Xão contesto, mas quero 
o concurso do poder espiritual. 

O SR. J . DE ALE~CAa :- Apezar, senhores, de me ter 
abrigado a tão boa sombra, de5viarei a quest õo deste 
terreno que póde a alguns parecer pouco orthodoxa; vou 
pois colloca -la em pleno dire1to canonico. 

Senhores, é sabido de quanta amplitude era o pa
droado portuguez; disto nos restão documentos authen
ticos na Ord do li I'. 2" tit. 35, tit. 45 § lO e tit 56, que 
considerava os bens do padroado como bens da corôa. 
Temos ainda disso um testemunho, um documento no 
alvará de 16 de ~ove!nbro de 11317, que mandava ao 
procurador da corôa procedesse contra todos aquelles 
(diz o alvará.) -que possuirem tens do real padroado 
sem meu consentimento, do qual não ha prescripção. 

Pretendem alguns que este direito amplo do padroado 
não era preroga.tiva da corôa portugneza, mas sim um 
Jrivilegio inherente ao grão-mestrado da Ordem de 
Christo, unido á corôa por.tugueza . Mas, senhores , isto 
é um engano proveniente da confusão que houve quan 
do D. João IV e Affonso VI delegárão ás mesas de con
sciencia e ordens attribuições que lhes competiiio, umas 
como prerogativas da corôa e outras como priviligios 
do grão -mestrado. Vou prova-lo. 

O grão mestrado de Christo foi unido á corôa por
tngutza pela bulla de 30 de Dezembro de 1551, expedida 
pelo Papa Julio III, a instancia do Sr. rei D. João III. 
Entretanto já no principio desse seculo Alexandre VI, 
pela bulla de 16 de Novembro de 1501, h a na concedido 
aos reis de Castella os dízimos para a despeza da con
quista da India, com a condição de fundar e dotar 
igrejas. Leão X, pela bulia de 29 de Abril de 1514, con
cedia a D. Manoel esses mesmos dizimos para o mesmo 
fim, e com a mesma condição. 

O Sa. VrLLELA TAVARES:- Segundo a opinião do 
nobre deputado, o padroado do Brazil depende deasas 
bulias e não da constituição. 

O S11. J. DEALENCAa:-Perdôe.me;jáprovei que opa
droado é. u":' direito 17acional; estou argumentando ago
ra em direito canonlCo, para que não se me taxe de 
pouco orthodoxo. 

~Ias, como dizia, a essa bulia que acabei de citar se
gniO·~e outra bu~a de 7 de Junho de 1514, na qual se 
confena ao• Srs. reis de Portu~al o direito amplo do pa
droado em todas as terras do Cabo· Boj a dor até a India. 
Eu podia citar á. camara 'as palavra; da bulla que fez 
assa concessão , mas não a quero fatigar . 

Em tempos menos remotos e sobre o Brazil expedia 
Innocencio XI as tres bulias de 16 de Novembro de 1676 
que creárão os bispados do Rio de Janeiro, da Bahia e 
de Pernambuco. Nessas bulias foi concedido ao Sr. 
D. Pedro II, rei de Portugl!l, e a todos os seua· suoces ·: 
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~ Santa~~ aos Sn. reis de Po~\ e a tod01·os . · Jn&i:l. di~nos, como nc:a ~o;strado. f:stas W:ulciadr.s 
sana su~-es; ~. que .o Sr. D. Pédro ·1, um dos que anbgSmente !e :o:tc:edião, paTCtaes o'li pe.noses, 
aucoesaorea doe leia @"Portugal, devia t:ranaferir e!lsa depois '·encto;.se' a ut,lidade e·bem que dellu resulta'fa. 
coneeuãó aO! poderes do EstadO jurando a constituição. i sgreja e ao Est:i<io. e o.ue me;mo :tece;sita\"ão de .e;r. 

· PortaDto~ · e:1 chego pelo direito e&:~onico i mesma · eontinu.ad&s, ·· pa,!.ãrio a su ·.perpetua& e Dlais ampla., 
· eoDCluaã~ a qua .Ch~ei pelo . direito publico, iato é; concedtftdo~1e aqC.tllu · bii]XU poitrma crtGr · igl'tjtJ.I • 
· que n6s temoe o direito do padroado nacional. btru;ici~ que lhes pá."'e<'e&sem :tece:;! &rios, e pro~ 

'hto ~Kl*tó~ diieutamoa a questiio. o que~ a cresçio . nellts os süjei:os qné lhes pa~c:e~~em mais ·capa:es 
ele uma parochi& T E• a crt>a~ da üm beneficio. Ben~- para o bom sernÇo da igrt"::l, comtacto que pand.uo 
. ficio' o Wreito .que tem um clerigo a tlmo. pre5taçio do ~ o conr.elho e appro\~açiio do rti. ~ . 
Estado, em ruio de eemço feiu. .t. igreja. Para. a cru- . E' um prili.do· muito cüstineto pew suas Ti.rtudel e 

. çio de um boneGclo são ~ duu eondlçVts , pelo :M!U ub>!r que declara iormalmeDte o qne hoje al-
. . . dáde e autorlaa - cai&!. ti . elo . . . couuatiio ato ~ . ue. o cllrtitó ~ue em . -· m teu:-

· . O Sa. J . J)s Ar.oc:.Ul: -O· bOm-aclo moa1b:o cleria 
saber d~ ha .muito tempo que q'Duiclo .um mODareha em 
um regun~ ~luto . tem pnrogativu auu, e ~ura . ·. 

. um.eouatituiç;'lo.li'ft'll; t:Mafere aquellu piel'Ogatí'u . 
ao~Ea~o ;. enea ~tos'J:io dcsap.~Mal, alo . p~- · 
pnedadea d!l. n~. Estio . eneamãdOa na pessoa dó 
monarclla ; pualo para o Eatado. . . · · 

Mu, e a coutinóo. · · · . . 
Moattol quo era u~a·~ a <ll'tlaçito de 1lJ1l '*

ne~eio •uto~ eccleai·utiea.. Pcba bull., que aea
bel d~ ci,mr fica provado que •• autotii&Çlo foi dada 
11 .J1"'9'• eom • eoDCeaaão do paclroado em 1'1\Silo de 
fundaçlo a dota~iio. . · · . 

() Sa. y,uca.a: T.t~uu:-. EnUo o pOder eJpirltUa1 ·· 
p6do luatltuir aauunlcammte .01 p~li()a! · 

O ~··· J. DI .uu_.c:.u. - Mu q~ C)Otloider q1us a: 
nomatu; O entro. ellea . v.m doa noaioe maia .diat.lnoLOII 
·prlladoa ~Mil 7'~ .diJ ckrftto cccUiiallico, § 1213, 
~v.e a autoraçlo 0\lela~Utloa ~ • .crea91o de um · 
'licodolo, tato b:1porta que 1eja dada mtu como de- . 
poJ~, on meamo a.a oeouilo <la oolla9Ao. · · · · 

Por&uto, . u auemblcU provlnclaea podem areu u. 
~oclUaa, J)6do. o poder executlvD apruenw o. pal'O• 
Ch01, o a lnatltui9!o M dar no momato eompe~.'\lte. 

O Sa. V~u.a.&. T•nus: -hto 6,p6do·a0füe:ruma 
C01llil inutll. . . · . 

O Sa.. J. ~~~ Ai.L\t.l.a =~Vj)u provar que nio. O no
bre deputado mesmo CllSÜlov. da aua ca.Joiril. e no i~ a 
com~dlo de. direito ecalesiastico quo no . Bruil os 
prel~dos Dilo t~m a coUaçi "'I livre. e · sixn a collaçi\o for

. ~a, a ~llaçio; "!Uitnollit: siio obrigados a colll.r, quei· 
rao o~ ~aw G.UeJ!u.?. O nobre cl.eputado mesmo, na obrn 
ue o1ter xneno1ona • • 

a · . de <~rtugâl. mandou no prelado do Rio· de 
Janeiro ~llar benefiCiados apreseutadoa por ella. Mon
sauhor PU:arro nas suas JltfiaQrial do Rict dl Jaratiro 
a_preaenta .um facto ainda .tnais si~iiicativo. _Tinha 
111~o apreseptado utn conego.no cabido do Rio de Ja-. 
neuo. ·Na V1agexu .de Lisboa psra esta cidade cegou ; . 
e o prolado desta dux.."eSe, ' vista do impedimento, hoai~ 
tou.em ~lla-lo, e ropreseutolt.A resposta foi uma carta. 
reg1a mmt.o ter1Xlii:lante. ••• . . . 
. o Sa. v ..... Q.A. 'i'AY41Úts:-F.• q_uostilo muito dlvorsa. 

O s •. ·J. · »~ Ax..t:ftC4a. :~ .... dizendo qn.o qww.do SuQ; 

em que eu mo ail.ima\-~ io combater os zehsos sustent&
doref de um pretendido direito da I~eja. tinha neceui-
dado do fil'IDilr-me no. pr<oprios tatos da lgMj&. . · 

. Direi agota duas pal~Lvraa sobre os receios que nutrem · 
~- nobrt:t deputacloa a respeito d& ut:l& lei dt: il';- . 
ter · rotaÇio do acto addiclonal.. .. · . · . · . · · 

Cora, a descentralisaç!o admiuistt:1tiva, que foi o 
plnS&meuto. inspirador do acto addiclo'llal, é uma iclAa 
m~t uma id"IL c1pital de todo o governo lh-re. Nilo J=er
ten~ a n~nhum partido, C!u· ante. pen.ence a tod~. 
Cooatltuiccio a autóoomia admini.atn.tiva elas diversas · 
loealldr&des, ~ttingindo n a~íll) do Estado, pua dti.Xar. 
•pp_arteor a ioieiativa · indh-iciunl e du pequenas . as• 
aocla~e., é 11.11\4 id~aliberal. E' .um~:. id'll~USI!na.dor8. 
qt1&4ldo, p:omo\-eudo o bem·estar du localidades; cha-
manc!.o o indiviuuo, t:lUt() }>elo patriotismo eomo pelo 
"goiamo, a oceupu~se dos inte~ues publico•. erea. 

c: . um~ 1t11as as a s s ·um pnnop1o 
del'elhtencia contra a.a \'ertigens e u hallucin~ doa 
grandu fó~:oa .de pop'lllaçuo. · . · · · · 

· · · Port&rlto, . nada temos ·a ree~ar .,elo futuro da Jd4a · 
da deacenttaliu~iiCI administrativa. Eiae futuro .,lri por 

· al, pelo im.pulao dts amboa c>a partidos; do que :coa de
'ferfllinos ~iar. Mrl~ de quilq,uer t4)ntativa de . des~ 
oontrallsAçilo politlea? do quãlquet'tendencia q_ue atrou
xaue os ~que . devem prender as p:ovi.D.ou; leria 
de uma intellig11nda. do actc addicional <'i.ue procurauo 
fuor d~ nugi .. trat'llta do \l&iz. da mag1sttatnra na .. 
cional, pequenas magistraturas de prov\neiasi que frac
cionando o poder judicial, .en!raqu~ease e arnMqui
nhasse essa garantia da. ord.em e da paz social. · 

Voto, portanto, pelo pnrec6r, e e$~ que a sua cOn
sequencia será. uma lei no llominio da qual as proviu
cias, · gyruuuo na orbi:o. de suns attTibuições, se prend.ID 
aoe trea eres do E~tado; ao le istativo are re-
scotaçilo nacion , ao e~:ecutlvo pelos . t!ga os a. · 
adtniniatraçlio, e ao judicial pela magistrat~ (.Apoia
.do$. Jlwto bnn, muito· btm !) 

A discmsüo fica adiada pola hora • . 

·SEGUNDA PARTE :OA. ORDEM. DO DIA. 

IÜ!!SPOSTÃ. J.. F,ll,J..' DO TilaOtcO. 
. . . . . . ' . 

· Continún. n. ài!:c:tmiio do projecto de rcsooata' falla 
· do throno, com a. emenda apo~.&dn. _ .. 1 . • . . • 
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· ·AchãHe p~tes os Sra. miniatroa ~imperio., fa• · 
zezada ·e negocios estrangeiros. · · · · 

. O Sr. Zaearbs pronUDcia um diacuDo qu 10 
acha' DO Â te.. · ' 

. Rio-_ ele elo SOl, que hontam tomou à · ~ · jt. 
em relação ~ nobre depút&do pelo diatricto. cia eam 
que poet.eriormente,fiillou.já.em ~mesmo 8ô iló
bre deputado quo acaba tão brilhaDtemente de eutr$ter 
a attenção da.ca'ID&ta- . · . - · 

Sr. presidente. o.· nobre eléputdo pelaprovinc:ia do 
Rio Gcancle elo Sul, ·fazendo a apreeiaçio da aituaçio · 
· politica do-pai%, declarou que· o · Aétaal nünisterio não 
era a Upressio fisl da· goveruo , quo d~a aargir em 
&ce de uma tal~oitu&Ção, pot" . ·u.o q~ tendo o partido 
b"beral modificado o aeu ardor e a sua actividade, a sua 
tcndenda .. de · deniar· M àos meios c:on'titacioaaes , 
cl"ahi ae derivava uma. grande modificação na politica do 
pai%, e já o twtido conserw.dor não podia ser.., m~mo 
que era ' fcn ~ ctio ; qus nesta aituaçio, de~ndo 

.«M ·ltU'idoa a sctirid&de o relnebmcia earactertstiea 
au epocu de luta, ~gui&-ae que haoria razão politi-

dessa eapacid&de ~ hoDJeDa.politicoa do ~do ·boral: 
ou 1e 6Dalmente tinha em vat.a do, preecmdiDdo . d" una. 
o ele ~utroa bómelia. 'PQlitieos, · austODtar que CJI.IDpri& 
lt'f&ntar 'IU'QI DO • 

curegaclo8 da ürêfa do governo de outras 6lciraa qto 
nlo fossem · a d-... . hOmens .~doa naa antigas 
lutai. e o nobre deputado conaideran como taes os 

. múüatrol &etuaa. . . . . . . . . . 
5:-~ prelidenlh, não comprobenai, nem· ainda posso 

àlcaDçar ~ual o p®S&mento do illuatre deputadc, ~ na· · 
. sua opinilo ello negan 101DeDte ao ' lado · c:o~or 

a ~cilde e conwen;eneia de se oneaaegar do go-
uuDO do Ea ~ , • · · 

.m otermiaados, que ainda se ni&o ti\'8810m feito eg.; · 
nbec:er no ·~o politieo militando eon um& e outra 
m~J .. . . , ·. . 

Sr. proeid.ente. qual a ~çio do nobre depl\tado, 
'\isto quo a;, . idéu ~ru flo as que élouililio, 
aio . u que · l'~v&lec:Ario clépoit · clu ~aadas lutna doa 
partidOS . pollticoa, poia que, C?MO moamo O 'Dobro_ de• 
put&do teOonhecsu, o lado Uber&l, que havia. ougcr~a 
·o. meios de acçMo at.bindo ela orbitra ()ODStitucl.onal, · nilo 
era maia o mesmo.... . . · . · 
· O Sa~ F&Ux u CD':'n:-Exagerou em c:omeqtiencia 
clu e:ugençlSes do pOder. · · · 

O Sa. StLulai Lolt):-Foi ocimpéllido a · iUo pcl&à 
pmegni~ conatantea doa conserv&dorea. . · 

. · O Sa~ !.b"rsno IIAJvmç..-.:-••• ~ •• o nobre ài'pn- · 
tlllo enteDde que pelo mo ti !O de re-val~m. u id6aa 

nlo tem DWa ~· me~ma conmtmcia e virtude politica ~ 
ficúio repróndu, . ' evidente que . tal . oeiruiio val de 
encontro 'iTldencla elos factot, niio ae eatribs. em raziio 
~a. é ab.urd1L. (Apoiado~.) . .· 

"Ora, .1e u id&ü conservadora ~ào as que previlleceul', · 
e at6 certo po11to. ilio aceitas J>8:lo lad() libez:ãl, eogn~se 

. qtte aquellea que profeaaiio taes tdéu DÜO 'I)OQe.m ter de~ 
cahido 'Dem aoftrido quebra em seus ereditos politieos. 

· · , • , · · cu ro o mo vo por que a 
ostes não tocuae a tarefa dll go,-erna:-. · 
. E já se v~, Sr. 'prosid®te, se, niio obstante a notoria 
ordem ele causas, parece ao nobro deputado que, simples·· 
menta · pelo motivo de t.eretil sid 
das lutas dos partidos, estes OCinsCrNdores · nio silo os 
mals proprioa pua o govarno do paiz, muito n~enos o 

. serio os Iiborats; e se u cii.o sito nem 011 consertadorca 
·nem llberaes; entiio onde ae irüo buscar os ·homens nptos 
que, eegundo o nobre dopatado, devillo• se eacarro~ar 
de govemarl Como 11 de quo modo or~-ae parla
mentarmente o ministerlo com homens catrnnhoa á po
lltioa, indifJ'erentoe oa. inexpertos, e em todo • easo sotn 
o apoio da opinliio TI · . . · . · . · . . . · 

O Sa. Fwx. DA Co~~ :-As tenclenoias do pe.:rtid.o 

ecm.servador hOje lliÓ aio u que ~viM9 80l' segando a 
.ai~ção. . ' . . . .. . . . . . 

O Sa. Mm11'nlo u J~~~ :-:Sr • . presidente, o qUo 
. nderou·o nobre tado rtl&tivamento ' oonatruc-

' . . 
em que ae oompreb.endüo homena do:t eapaa.; aio cem~ 
traprodnCilntca ao propoa.ito do nobre deputado. Nem o · 
velho glonOSI) marechil Soult; da França, f~ parte elo · 
miniaterio·wmente em. eri&OS dé guetra,· foi ministro 
por muito tem~ dom Lt:iz lo'elippe, tevo auento DO&. 
seus eónlelhoe durante longo ~odo, em que a F~ 
gozo11 de uma paz profUDdã; \A~~-) Nem o illu.&
t:o .duque de Welliu~ foi mmiatro D& Inglaterra aó

.m~te durante u ~es erises e_m que '! fui& nccee-
aana a aeiatcneta ds sua ~da glori08L Todo o. 
mundo aabe quo !empre foi QOoadrlrado como chefe ·do . 
.partido lor"fl, muitaa WJZe~~ eomultado, ou qu.ui eompre, 

. em ~à& as T&riaçõea poht•eaa por que pUlou. o Mil· 
pais : foi chefe d c mui toa miDis. ten01 d.ünnte o tem_po 

· em que _a Gri-Bret&Dbs gozou da pu a maia profuDcà. 
(.4poiacW.) . ·. . . . . . .• . 

bui uis. 
o s.~ Mmrsno DA. J~ç... :_- E. aenhores. pórqu• 

·razão no Brszil o mesmo l1io po'iri regalarmeDto acon~ 
tooer COID o nobto muqucz do Caxiul Por l'Ct'iüa 
S. Ex. s6 ee rooommend& como homem de gu~' · 

O Sa. F u.ax »A. C ~r.' liA!~ V. E.x. & que· t.rom come· 
··pro.,. de C®fiauça do Sr. m~u~ .• aur. ea~ · 

~o oont.-a:riando~~ •• . 
O Sa. Ono:oct:- Qa.om trouxe _a CODSià.era~o ela 

· · eepada foi _ o Sr. Cindido Borges· 
• A Tlç;l :- w · 

que a . trouxe e a apresentou-como l1JD argumento ,ane . 
rerrovar ·c; nome do nobre marquez .como nomem poli
tioo ca?U .do organiaar o minia:erlo; re~pc;udendo a 
i~ . fo1 C'{ueb ao~ dequeem .vez de~ nma 
ameaça, tta mtoa uma confiança a espada do illu~ . 

. marqu~. {Apoio~.) E ui!lto es:J. dito tudo em rel~ 
ao que pondorou a tal respeito o nobre deputado. . . 

· · E ·poi.s quo a;:~da. trat&m01 da organisaÇio do actual 
m~~Wi,; aproveiha·.ue-hei do enaejo oppottuno para 
preeneber uma lacu.ua ·que escapou e1n Cl me11 . pri:D~ 
aisenno. · 

· Direi ao nobre deputado pola proviDcia de M1Dal quo• 
a olaernçii.o quo S. Ex. fe& em tol&Çio I. iAeoDYeniao.- . 
da da. ofgailisa.çiio cio miniaterlo, qumto i dea~D~Ui.., . 
gon~a que o nobr_e dop!ltedo t~levou ao pon~ de uuml
::ado, ou grue diuot1~) doc nobre• ex -minlltroa da 

erra e matinba. com·o• .ICius aulleeiiOrea 6·umaobeet· 
vaç menoa .,gna. a aupenor tote t~cia ecanü:tisr . 
cleclaido do nobr., d.~utadó : porquuto, Sr. preaiciente, 
t!.Wgnean p6de tomür ao aerio q11oo nobre deputado 10 
eo111tituiue campeiio do!! no'torea mmistroe •••• 

O Sa •. Onol(t:-E e ti en~timndo, nüo mo oôn&titui 
caxnpoüo ; pedi· explicações, tinha o direito dt aa pedir. 

O Sa. :tlh!\u>nÔ DA J11s~ÇA.: ...:.. ~ ••• lknd~(). ~o 
. . .. .. . " R 

circlllll!ltancia da S. Ex. achar l1Wio de·que em seu 
brios aqu6llos nobres ex-ministro!' deviio·se resentir · 

· de terem por auccesl!ores no miniaterio cidndãoe com os 
. quáes se doshouveri\o durante 11. sua administraçiio, por 

.o o re u a ll atl a 
um_ argum~~o do. valor polltico pára reprovnr a organi- . 
SRÇilO elo IDID18tetl0. · · • · 

. Direi ainda qne e~~aa nll.,gaçi~ nio faz honra i illna • 
tração do nobre deputado, porque, ~r. P.te!!ident;e, n!o .. 
4S lo~ co quo se _artiewe como 'Cttl def01to âe orgamsac;ao 
de miniSt.e.rio o da~aacôrdo quo por vontura poeaa·b.aver 
do alguns membros que suocedem coai 011 nunistroa quo 
so fetirüo • tanto ni\o é estranha.vol, quo parece a~ 
naturul Cl~O algum" ·di.eropiUlcia ~e dôsie enttê .nm ~ 
outro Plinbtcno, porq11anto 6 manifoato. KD.hotG~, ao 
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b.e .. ele miatn que em tudo houvesse ·bisa harmonia . 
· e conformidade, pua qne mudar~se o minísterio1 (.Apoto-

. . ~reato, Sr. presiilente, ~daàil'ei que esaa ohscrvaçi(, .· . 
'Dio se conforma com os Mmtnnen~s generosos do nobre. 
deputado, por isao. quo S. ~L 'eabe muite bem que se 
a!e~madesintclligellcia pôde haver enu-e o" nobres ex.~ 
minl&t.ró!l e ae'IU sueecmores, nlUlca ·chegou ao ponto de 
~udicar-ae !' ~tim& ,l'eCiprocu. que se votão esse<J 
dignos cavalheuos. . . · . . 
. O Sa. F. OCTur.L"'ó: - Chegou s6 ao ponto de pé• · 

sua demissão. ,, ' 
O Sa.~ Ma:usn.o oA. Jcmc.A :~O nobYe deputado 

pela .proVinc:i& ile Minai. troúe finalmente como, tal
TU, . J?rincipal demt-nstraçiio da. incon'fcnicncia e irre·· 

· da de. da. 1) · •· -o do ministerio o ter ai do 
contemp o ~ 'e ~ h'lmetn. que ae ~ ~ 
tro, ou myat.erioe&. ~ntídade que um uppareo.d.o em mm
toe ministerios, e ~pro ~o et\cat"~çin .da burla do 
syatema pari.:l.mentar :10 Bra7.U.. . . ·. · · ·. 

O Sa. OTTo~r :-.Apoiado. . . . 
O Sa. Mnnsrao PA.. Jusnç.u-0 nobre deputad;,, ~. 

eerto, .conte:ltou-ie de fuer ~ upo&i~ 1L.o:sim ao 
modo de e1hibição de cabeça de Mod.uza, setn aecres• 
oent&r demons: alguma, nem p~vat' como e p!)Tq_Ue 
esse illustre ci · - é UUl principio dsmncso, e que ue-
:;_U:,ia~~ coaomper. a toda· e qnàlqüer orgt.:. . 

. .:\1 :- na eonse~eneut e os. 
.• OSa.Mr:nri'to.D.-. JL-n_t;.t.:-~o~do departe.S~.pre-. 

a1dente,_ o que La de OO()M) no JU.U:O que enunc10u o 
nobre <1eputado em ~ i&o ... is~to minitttro du 

U• Sa.~ Dt:.:>trrA.DO: ...:..E• !6ra da cn9a:. 
O Sa. ~:u :- Lá talvez tenha outros :tnais inve-

! t'80S ; V. E::r:. bem o sabe. · · 

O Sa.. ~~~tiTti.O »~~tlS'ri~: -Fiualmente, Sr. pmi
clente, dinn uma UJ.tima. pt.lswra em TClaçiio ao illustre 
~tro da agrieultun. sobre a ob~rvayão quo rot o 
nobre deputado de ter eU~ cabido, sahindo de um uo!' 
trs.ns&ctoa m.inis:enoa,. ~c. eolchiío. macio da repartiçiio 
daa temu. pubheaa, <llfCUmst.anmn. llàaa quo foz valor 
CIOmO ~. pa..-a. demouatra;.lo como uma mtidadc 

· myatcriota, verclaàeira bmla elo syatema ~r8!Wilitativo 
no Btuil. Suatcnto, Sr. presidente, e o o teste
mUnho das pessou qu eoDheoem o nobre ministro ela . 
agrictiltlira. (e eão muitàa que,conhSCQndo· o, fazem Jna- .. 

· tiça ao nobre ministrol que na alturn a queelle chegOu 
lliio foi soccorrido 'I)Or Jlltrigas aulicias {cspoiadol). De~ 
por quaesquer meios myatericisoS óu menos ~os ; foi 
por força .:ie seus estudos, pelo aproveitam~to de'aeas 
.taleD.tos, pelOs. valiosíssimos seniços. que tem. ~reetãdo 
em uma catréira longA e glorios.e.. (.A~.) Qaem 
conhece o nobre miliiiltro ela agriculwra •abe que. mes
mo de.su natureza. e!le :nio s~ reeoDUJlenda pelos dotes · 

· O i:lobre deput:l.do pel~ Rio-.Grande do Sul àSseverou . 
es~tentou. que o voto que o &enado àcra. em. zoelaçãó ' 
.medula do a:~8Dto de veneiment1M & magistratura . 
~ um voto do re ro•nciio ministerial a affectava es• 
pecialmeute .á. m • pessoa, pondo -me. por mCApU 
continuar. no milli!tot'•O, por isso .quá. ã:é. de algum 
modo o voto do seDado eril. msis qualHicado do . que o 
clesta camara, . J?Ol'que o senado sendo CtUDa1'a vitalicia, 
en co~u~eut que havia um· impedún811to derimctê · 
a mea ~1to n~ueu vuto. . . . 

Sr. pnWdente, é mister bem. apt•ràr este ponto, por- . 
que 5o realmente tem o. aleance apresentado pelo nobre 
deputlldo, Jl1erece por certo ser . Cl)llaiàerado em téXlaa a · 
suu relaçües. Pela minha parte declaro ~camente · 
perante. a csman. 'JU~ D:-14 estou resolvido .de ~odo 
algum a aoB'rer a munma quebn. em minha dipdade 
de bom~, qusnto maia na ele m:iniatto (apoiado.t), 'qu 

I . t 

tem a. aign\5ca~~> quo lhe ~uet daron()hrecioputado! ••• 
os~~. .. SJL'Uia.t Loao:...;,. .N~; não 6 vow do'-=d.o i 
·O Sa.. Gollttl nz SoaA.:-SignUlea ~ue ~~ela foi 

rejeibl.~ · · · · 

O s •. :Munano »A J11111~..:-Era um• qucatlo do 
gablne~, resolvi~ a cie.modo que • optnlio do 801W~o. 
tornou wcomp11.tivel com • uietenei• do minlatario 'l 
póde .,e diur mesmo au1 r~o ao que H éleu · CJ.U!..'o 
voto do ·~•do ~p~e em a aua fo~ a opUI.iiio 
ela ~deu-& m.&íor1a doll ,ena mombroa 1' · 

Al.ct::"Cii S-.a. D~:rtlTADOa: --Não. 
; O Sa • .MJ:crsrao ilA.. JI1STrç.t.: -:-Eu Hei bem, Sr. pre• 

J:1dcnto, que o voto como foi formulado prevaleoe. ~- · 
qüó, segundo o .regiment.o,fu obra; po~m nio ha nin-

. no:n de boa fé ue nttendendo ara todas as circum-
sta.nc1~ que 3.e •• eriio, entenda que e3se . voto ~rime a 
. ":''rdad8lra opuuuo do senado. como se manüeston do 
mo~o o maia significativo quando .votou. na 2" discuasiio do 
proJecto, o qlle tove lngar poucos dias antes. Depois niio 

. se déu successo nom circum11tnncia alguma que puàesso 
altetar essa ord~ de cousas assentada, nem ao menos 

· · se l'eDovou a discll!lsio; nii.o se oppa!!:erilo novas razões 
nüo houve consicleraçüo algnma nem qualquer occur~ 
rencia que possa. explicar uma t.U variação. · · . · 

O v~toqnedeu o senado seguramente dee.idio ds. sorte 
dO pro;ecto, ;COmo ellc 110 aclia Yn formulado: é U1D pro ~ 
jeoto docahido-; mu a ~.erdade é (c t1\\ apPellQ para aa 
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· eonvi~ ele todca oa honrados membros) que niio tem ·· 
eisa'força."moral que lhe quer empmtar ·o u.obte depu-. . . 
. \roto clãao intencionalmente (l(Jntta o ministtrlo e · cOm 
alcanc4!;de re!olverum!lil_nestio de gabin!!te.{.Apoiadoi.J ·. 

.. E~ Sr •. preaidente, tant~ . ~t.Ou pe~uadido da mox:a-
liàade .do voto do senà · · • 
não ~U. absolutamente rejeitada a. m ida, quo, se 
pateêet á camara. dós Srs · csepütados qüe é digna. de 
áttençio a !IOI'te d& magistnttura no Brazil. que . a ad
müüa~ da justiça. reque: que os magistrados sejiio · 
zetrlbuidos por um modo sutliciente·. (irpoicl.dol), o que 

· lhes falta atsolutamente no pr'03ellie (apoiodo.J), en- .· 
.. · tando quemuitóopportunae compe~te?l~.te a camara 
dos Srs· deputados {lóde nea\e · !cntido unoar ent..--e as 
. rcrbu da despe:a a antorisaçiío De~ a. . 

·. o' SL . bulu PncTo: - E o do~o fazer. {Apoac&dol~) 
O ~a. D~"iTA' : - O quo ·aJgans qucriüo ·era quo a. 

rc.edida. foSso acompanhada. de outr&~~; uu\S sobro a 
l~GeeUiclado do augmonto de -vc:1cimentos d_,s magistn;.. 
b ct~o quo niio lia d.uas opiniüot. . . . . · · . 

· O Sá. Hunsno DA. JumÇA:- ::ir. praeidenb:!. a. ne-
081$Ídade · ·!L • • 
de .nbaiat.encla. ó uma verdnde tiio notaria que niio en~ 
C011ira uma &6 Pesz;oa com o. devido cotihtlcimento da 
e2usa que a ~o, que a desconheça. Deelarõ. com 
tc)ch a frailqüen á catnart.q_ue, sem que 1éproporc1onem 
meios que s.ó meno5 bastem. para a aubeisr.encia regular 
aos. magistrados, .·não é ~ivel que •e possa. a\ei&DÇU 
~ · idoaeo • . devidamento habilitado para . servir & 
idmizlistra~ da justiça (apolocfol)~ nllo Õ poasi'Vcl regu-

. .. ' . . - . . . . 

· Ellta necàaidade, ~r. presidente,·' tal que proval~ 
aobre qulquer outta, . porque n:Io ha ramo de serTtÇO 
algum pubUC<' que .poasa e deva premleeer sob!'O o da 
adz::b:nstraçiió da 'usti ; c ia, ara. dar sa.tit~!a -o á 
~ . · raz eua nttto ponto cap1 , l go q,ue a 
camara nilO devo ·recuar de Votar qUàlquer .dcspeza 

· nocesaarla. m• ~mo nes.ta. quadra em .. que todos .ro~ _ 
nbooem u eritieu · cil't'tlm~tandat . do theM)\UO e !Ui . 
C!ritleu clretlm~taueirua dll Jlroduc:çM.o d(.\ pai%! porquo. 
Mnhoru, 6 · eon~a · el'il que não ú pot~s YCl economia 
(t~poiodo•); a econolilia ul!lltu cu,:o serin.. a !le~açiio d?s 
tDClbs preeboa p.ata 11 ;.atlilf:l\'il•\ a- ttntn:~lnL tle~l
dadi Ja ~oda-Jo \)raailoiriL ( 01poiad....,), quo\\ andminis-
tr~ilo d& juatiça. · . · · · · · 

E'. Oito o mot.lvo, Sr. proaidcmto, porque t\g<)ra, diri
iflndo· me ao .nobro depa~àc polo · diAtricto da cUrte, 
quflhto-me ~ s . .:x m~n~o dll ~m-razuo eom quo. quiz . 
ruxorgar oontradicçilo ~utre uma. . pf\i'to prineip&l do 
programmado gl\binoto c n. cxi~en~a do nugmuutó de. 

. ClallGJa,oxt~do pelo miDbtN da jut~tiçt\, l lU8. u d?tnçiio . 
·. dA mar,istratura.. . • . · · . · . • · 

. S. Ex. , illu•trado a c<tn1teecdor como~ da• ca 
. abulciu . do p&ile o da noeoailid•dc uxtft!mn, \ndu!llnhvel · 
do rro~NtC 6. 110rte d!L ma,riatratur&r a bem da adJni
niatt.~io da ju•tiru, S. Ex: nilo põ:itt euxer~r cssl\ 
eonlradicçilô · ontre' a propos~ do ~mclhanto nu,::t:lento 
de .d .. pcu e a economia quo .Jóve .noeo\llnrinme!ltll rre
alwr • tOdoi oa aetoa do · go,·4Jrno e do corpo 1-=tu~olaov.), 
Dài cli'clU111t.&nciu criticas em que &e ac:hiio O tl\C.--oüto 
o a producÇ~ elo psiz. ·. · · · · 

figurou o governo eomo uma no v:~. Pmle1opc, fueudo , 
dêsfuendo, oc·ntrarinnJo nquillo mesmo quo roqueria, o 
por it.só qllê o mi~!!lüb dàjnstiçã no mer.mo. tOmJ?I> quo 
doclarava que ale~.do 3dc Dc:zo~Lbroó uma lo1 sabtu. que 
salvára. () paiz dil anarchiil., reorganislludo ·n ndmin is
traÇiio dn justiça,lovant!lndo·n do âcsmn11telm~~mto que 
lho trauxe o . codigo do processo, taur,bum .Plcldm .'lu~ !e 
augmcnt11s~em ns d~~pczn~ pnrn: a uccossu.ru1. roh bulç:~o 
dos magistttulos Cl·C •elo!! pvi' ~n lei, quo :. tniu;t··a de · 
meios vh•ino do~:lhido!l, o pnra nsshn di~or :t cn .. t:~ cios 
:Íill:endciros. · 

· Senhores, a sorto de?loravol dos mugistra~os no 
Btaill, em gn.ndo parto ~Dotivadn da fruta do meios de 

m~bsist.cncla, na~ tem de ~mmum com .• iuati~ 
dos mesm03 ma ~trndos, se nu o a lei d 9 · · · 
· o corpo e~ tivo compete medir as n~d~ · 
dos funccionanos mCà'IT@gil.do& da iidminlãtra9i0-·Cfa 
justiça, e proPOtcionar-lh~ .meíoa bastanteS. pua · ~ 
mantenya. ~lei de 3 ~e Dezembro· ~mente ~m~~ 

, em 
vistas,!~ ~d. , 11.8 =~mst:an~·~o. ~~!Fveiul~~ 
~ es ....... o e eoua .... ~ue por w:w811 ?a.. a sóll-
Cltude dos nocleres do Estado. · . · · 
_ So. os juiie, .municipaes e j~ de direito, wti~l~ 
aos P')r virtudo da. lei de 3 de Dezembro~ tivessem os 
meios suflicientes de aub3i.stencls, pudWAm pairu us . 
a.ltara· etn que deveriio ser mantidos para ~ ~ 
admiDittrarüo W.justiça, . por~..o. •mhora, a~o . 
go~o, bem como 011 lDÜli.'lterios tra~~aacto-, nio 'Yirla · 

. manifestár ao eorpo legislativo a necessidade de dotar 
a. magistratnu. co:n recnrsos pam aua holldata e ~ 
snbaistencia; · · ·· · · · 
. . E porque a expenencia tm1 àemonstra.!o que euà lei 
devo soffrer :ilgumaa modificações para mellior con:e&- · 
pond~ ao de!~empenho cio importaJ:ti.a&imo aerriço a 
que é dllStinada; i'Ot"<lUO ·a ~eriericia 1 gora nos moatra ·. · 

ue .eon~ sttender b cliffet-enças que n~ta~ehoente se 
. - •• · _: • • . umenOllpop . 
do lmpeno, nu o 11e segue que haJ& acontndic:Çio notada 
Jlclo nobre deput:Ldo ; porquan~, Mllhores, s:~ão ha aeto· 
hua:.an~, principalmente quaudo·ae tra\8. da ·so~ 
da liOCledaõs, scrupt'e depende:1te do UXlpeno ciaa cir
~stanc~a~, nio · ht acto bu:Dano. e:n· quiS so dep&N 
essa .perfe1~ absoluta. que sõm~to r.o i'eVcliL llo Ava.n-

. gelho;· sendo ·d..'tl Pf:rleiçio um dos -melhores ar.gulflellt.os 
do ·quc se.!Cn-cm os IU'lralis~.&& . d~UZ~ons . . 

· . l lDL · · · . . 
.. A ltu ·de ~ do Deicmbro de 1&41, que durante nnte 
annos tem scr,•ido no paiz, nilo podiiL ~ente dei
xar de er.tar !Ujcita ú mesmas condi~ dt tOda &. fei ... . .. . . • , . . 

· · podia deixar de prec:ir.nr . ele algum ntoq_ue. visto qu . 
· ;u drcwnatanciu elo pm se ~ c:onaa~velmctO 
alterado de e1t.üo pa~ c.i. · · . · . . · : . · . · 

A m~ma sam-1"8%:io, ~r •.. presidento, iWiati ao.nobre 
~nputado, ~':lllnllo notou eontrad.ieçiio ou ineoheroncia . 
d.l ~\"Ut~O na aprcdaç:io quo fizera .to .M:ViÇ<, ~ctivo da 
~tUardA o:1donal Cómo oneroso '-"' cl~'es mono• favore
cidas da ~ociedade b:uüeirn, o no em.reta.Dto se limi~ · 
·'tit:t o m.:!!lian gó\'Ci:'IJó u pedir Ail~cnto d~ vendmontoa 

. , . para certo" !uncci~oa.rio~. ~ão tlel, Sr. pl'$f.idonte, q11e 
cotrelllçio, ou antes contracü~.-çil.o v lo o nobre depu\&ào 
entre uma cou'-:t c outra..• 

OSa~ F.Ocr""'-'!CO~,;_Eu explieo 1\ V.E~. o que 
cu cli.~a. · · Nilo not& c.~ntradicçiio: apenile. dUto q_oe, 
eoní~saodo c · so'·crno qt1o il ~arda nacional aofüla 
.8!1110 OUU.', t}Ue tO.'abia 10b1'C"U da~ICIS motiOI fel~oa, • • • r 

meio·11, o en~ret.'\Jlto pcuia . nugrnauto . de vencimentos 
{latn Clllp!'e(:IOCios fUbllco:l. Uil. grand-e corrc\aÇüo. . . 

o s •. Mtl"l~·o J)A Jll!oo'TlÇA. : - E' • ut.) mOIUIO que 
ou . mo .rutito Nilo vejo a iucobel'<!oc.ia ou .eontndioçio · 
quo c.."Ci,ta cutN o facto do~ roeonh~r onel'O!ao o aer- · 
vi\.'l> activo da.,;:uarda nacillna.l e no mosmo tompo reco
nheeer·l'e to.mbema no;,esaid:ule dalle no presente -estado 
dn no~s:l so~iedndo, visto uo o 1~utoridaâe u • 
otn outro mc1o. o D!lal!õtcncta o apoio do mio armada 

·em quc1~i todos os pontos do pnix; principalmeate nOs 
mais distllntes do!4 ccutros tln populaçiio, ~ão a · guar
da uat'ionlll; e .entre cs'eío.::to tntnb~m,eacireumstancia , . I 
· \"~'.tlcimcntos d~ reagi~tratura, o quu · ha para ae ea-
tranhnr'!' I · · · · · 

O Sn. F. Ocn vu.No ~ - Eu niio disse- da magia-
tra.tura. · · · · 
· O Su llfrsurrco o~o. JomÇA:- Sú~ serviços distinotos. 
· quo \nur~biio etn ·puuUclo ~ a teS!Mllto do cana um o . 
~ovcrno ó rnuho l!xpHcito, enuncia o sou pensàmento 
com :oda. 1•. frnnqur.:z:a. . · · . . · 
· Qunt!to. a r111 •~istrrttura, ó .n~siclnde sentidá, rceo.. · 
nhi.cid\\ " i.~~perimentad~ por todos. (J~oi~_do.r.) Se o 
nobre deputado, como mterpre~ da opuu~o, nuo der . 
tl·atcmun.b.o ~ fnvor dolla. •• · . · 
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· O SL. 'F. 0CT4.fLÚ.o:~ .. Tmho clado·teatemamhô a 
' fafOI'r... ' ' ' ' ' ' . ' 
. · O ·s.. MiPtnao u JomÇA. :-•••• diseordari .dos 
·sentimento. geraea ela popttlaçio bruil&ir&. (.Apoiadoa.) 

QU&Dto & guarda nacional, foi aempre opiniio minhí. 
· CUIIciada ·Resta eaaa e<lm toào o ~got que a organi
dçio actin · c!â ~d& Dacional pata emp:~ no 

· Mni90 ·em . époe:as ordinariaa niio era compativel com o 
bem-eatar da IOC:iodade bruileh-a. ,(ApoàcuioJ.) · 
· . O S~. SJLmia Lõiio: ..:.. E que m.eclida apresenta 
n~ MDtido! . . ··. · . . 

o Sa. !!nntnlO' 1)4 Jwn ~ : ~ Sem re enton'di 8 
a naet~ e na sei:' c am pa..-a senit 'Dai 
grandes criiOI · em quíl a naçie ie . levanta armad& 
como um s6 homem, como~ por exemplo. ·F'& re• 
pellir a in~o do inimiso, . ou domar uma 1naurreí-.· - ' . . . . 

. ' . . . 
. ee acha . eonstituido o ~; força é reconhecer ~ue não 
1e p&le prescindir d& gouda na.cional no serviço orcll
nario &c:tivo ; por iuo quo, a!6ra eaJ.e anxilio eis guar
à.a nac:ioDal, ·n~ era ~i~el em muitu ou em quui 
todaa aa locã.lidades aChar a autoridade outro apoto da 
·mão armada ; ·e nem é .l'OAi•el no. preeente sub~tttui-lo • 

. T~bem.j4 declarei' que entzoetanto o govem., tanto 
reconhecia; a DecaUidade de sua'Viaar, de a\tenuat' q'U&D• 
to !ôr po-ai•el esse en~~ que no preeent.e a 'VeXa u 
cluaes ~ fnoreciclas da sociedade, que preienclia 
propBr ftformu 6.1ei da prJ.à nacioDal, ·não delespe~ 
rsndo aincla nuta MISio ele apreseDtar o projeeto. · 

cam-re - irWl . . 

. v.a~o aacri6cou a reali.wio ao desejo de ae mostrar 
~l'ltuOIO, o que no modo JIOr que ennoVelou ·~ phruo 
tio la.oonica como aarc&st.lea a •)"Mpse da polltiea do 
~~o, e o teu j~ ~tico traçou a cerieatur& o não · 

0 Sa. OTToi:s :_:V~ •fligi., •• 
· O Sa. Mr:"'tnao DA JC~~TJÇ4;-TG!Ího ~ual, Sr. pre
sidente, de . wor bte~ o~. em rela:;ão . . ao 
nobre depu. tado a queJD suoeedo na,~bOAa, quanto ao 
que ~nde:rou relativamente t .intelllgenoia ·do artigo 
oonatitucioD&l, daa att.riboiç.'Sea privàti'fN elo poder mo-
clerad.or. · · · · . · 

S. Ex. esti quaii· em ~rclo comigO~ porim. oomo 
· cll•; ainda u;.o eati de todo aaibfei~ ~ ~ reconhece 
ditoorde. Eu de'fO deelar&r francameote a v. 'Ex. que 

. se. o nobf'ft deputado . ae litnitUw:. ao que proferio ueata 
tribuna; neohuma refiexMo maia faria., por iuo que em· 
i'enltado pratico qU&!i que,iodifieren~ eeae~rdo 

. que ainda emté en~ iDit:ia é o nobre deputado. 
· Ku o nobre deputado referio-a& mais d$ ~a veiZ ao 
foll:eto qQO pubJicou rolatinment.e a este autun • 

. . . cna., ~ que . • x~ aiuda o. di 
como u~licador, ou pecira de toq·oe d.a intelligencia que 

· 6tn~t& ilo &rti~tituciontl. referincio-ae ~ dee
fl!l~olntnen'COe fei~ em .fett folheto; e portanto, Sr. pre
. a~cle:nte, oomo abeolutamente diaeordo da doutrina do 
folhato, e er.tendo qu~ imro,...antilsim& . .; .eeaa materla, 
porqa nada menos é do que a pnde base de nO... 
oigan~~ politiesa., julgo dever.inaistir nu opinil'.el 
que tmítti e sustento. . · . 

Repito, entendo que o 'tlliniswno, dGÃele q_ué ~ 'miiüs-. 
· tcrio e ~~quantn é miniaterio, tem ampla e mteira rea
po!laabüidade por tudo ~uauto ee faz e POr .tudo quanto 
a8lxa-ee 4~ f~r. J)" go~Dça d.() P!iiz; quum nUa . 
~. ~ attri'büiç~ .P~pnas do exec:uuvo, essa reepon
aablUdade ~ perfeltiSIIlma, e póde traduzir-se em aotot'l · 
de proeuso criminal perante a eclmpet~te alitorjdnde. 
Pc~m q~mto ao que. diJ: re,peito L• attribuiçõee pri-

. vativaa do e~ moderador • · . · 
mora & que . e resulta do facto de ser o ministerio 

cio ehe!e de estsd.), da ad.berir e continuar no go. 
-.emo. . . . . · · .. 

As. m~idas 'pratic:ad~ privativamente Pelo chore do · 
Estado aao de tal natureza que er.capiw, que estlio acima 
de qualquer ret~poneabtlldado legal .... . 

u. Sa. Dz~>oTAbo:- Iaso á metapbyaica. 

o ~-.~ Mti'I~&Ta~ l!Á Jt~STJ~A :-:- Nilo~ metaP.h:y~ies, é 
a JIO&ltiYa . ciiapoatç.o coaatitue1onal: na attl'tbuiçl5es do 
poàer mocloracior, decláta a coi~Btituiçzio, sie privativa-

. . . . .. 

m~te ~ericlu ~.imperAdor, Cl)iâo Chefe aupt8mo ~ · 
Estado, e primeiro •· representant. aa naçlo ; ora, u 
fan~ que exercem os · repreaentantea . da nsolo Dio · 
estão sujeitaa Á responeabillà&de legal, ~e aobft . 01 · · . 

· "tl~t&!l~ da naÇio brilha este raio ~e soberull, ·. 
a UtVlolabilidado, sem. o qual . nio ~ a par . àü · 
altas lancc;i5ea .de representut.ea1" nem podiJo esercu ·o 
mandato. · · · ·· 

Oi'membró. d~ eamari. dos deputadtl8, e a. ~ 
·ele. iDiperio, nio Biio · nsponaa-veia .~ · o~Gea · ct• 
811llttem, peloa votoa que dão ou pe16 uero.cno de qúl• 
ctuer das funcções que lhes aio. eonfericlü; n10 ha. 
.. . . ... ' .. ... - .. ..• - . 

·nossa conatituiçã> política. na sua lecra t. erplth.oa . ' 
alterar e ~t"fetter todo '> r.ystema da aciop~ orpm
.. çio política; finalmente, aori~nh~ oa a-~ 
ur o que a c:OnstituiÇio do Estado àb modo o mala 
prec:110 e aabio etatuio l · . · . . . · 
· Ji' poaderei que u ·fnn~~'fU elo ~IPO

.àerador de .sua natureu. ~cluiiio a ret~tillldadt 
legil, porqua sendo . do u~cio proprio elo ~ 
repreaez&tante da n~, e <:llJ& peasoa 4 ~. • la'ffo
lav.l, não havia nem podia haver enudade qu lhe · 
tomasse \.'Otltaa e o reaponeabili.&aae: reBectiAdo ()ONm 
na ·natureca e acção da · cada uma dumeamu pteNP• . 
tivas elo podei:' moderador; !Se re~nbeoe tambem que por 
al mesmu excluem. a l'a'\ponanbilià.ade lesa).. Ccialat
remO& . as diversas ~tttibuiçUe:J do poder moderadorz 
a. llOm~açlio doa S6Dadores ê . o aeto de uma faculclad.a 
toda discricionaria, ~ o juizo supremo do che~ do 

. . " . ·n e 
~~ D~ c eco) lia do ~P.dor que .f~ dentrO.da rtapeetiva 
üata trlplit.'\\ nlto p6cle ser objecto de C~SD'ura juridie&i 

. Que escolha Pedro, Paulo . ou ~ancho, eati. em aeu pleno 
dit'eito, ni.nguem pôde fazer pelo desacerto capitülo de 
a~usação . para se in:~tllurar proc:tt~so de responaa.büi.:. 
à.ade. (Apoíaclo.t.) A c:oxatituiçio, á certo, diz:- 01 
tl&lentos e virtudes aito oa titulo&-; seguramente ba 
nir.to ums:. verclu.deira. recomlDendacito, uma regra con
stituclonol par& se\' Jovicianlent.e apreciada e ~da · 
ptlo ~befe do Elitado; wo.s é eVidente que tiO aeu ~uiso 
superior ao.m contrute toea t'q\:Üatllr a procedenca cie 
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. 'titulo~!.. • eeeolher .a.. lista ~elle que bem lhe aprou•, 
tem que. em euo. ~ poti!IL haver vow dltCiepmte 
que11risnleça, quaDto mai& que determiue uma napoa• 
tebiliclade a quem o Dio compartilhou (Apoltado,.) 
.A c:onvocação· eprorogação d.aaaaembl~. geral le• 
~n.. 6 um acto. de· aua Da~ &b%1liü; ' aóto 

· wportanta, porqu! .assim consegue-se que ~ aer 
eonvoeadoe con~znmtamenta oa rep~talltes.clo pü . 
elll. Ulll tampo dado, ordiuaria óu ~meo~ · 
Ao chefe -u~ elo E•taclo e primeiro -repnemur.nte 
da .tlllçào eabii. POr certo o n:erCicio d., tio &ugaàt& 

. funcÇio, que· uercida pelo execntivo couu que tebai· 
xari• a uaembJ6. ~ IHlOQllhlsaio cio . Y81'DJ); e btm 

' " . . .. 

:n e t'OD5 ~p1tu o e aoc !e acoua- · 
'titWQio p~ a coodl.Çio, iC01Il tazitó que a r.alv&çio 
~:&atado o ~ja. 6 mazüfeato que. \ão .sOmente ao chefe 
euptemo do Eataio· e primeiro repte~Ct.aute da naçio 
compete julgu e doc:idir, lle o wge. tal~ dó E&
bclO ; 'llWl é aoncebi.'fel. que ee poaa& ftferir a. JuizO cli- .· 
~ a ·~ csa ju.tc .. com que f&- delíbert.dl\ a 

. .u..ola~ ela a..maa dos deputadoa •••• · . 
o SL On-o:a: ·Então Dão .e p6c1e etmlurll'' 
0 5&, SAU~"'U M'üilUIO : ....:peQo .. t-lsm. 
o &. lh~tJano D.l JmÇ.l : -Eu trato po~o· am· 

. ~to ae··àtmonatrsr .. ·.q~e os aatoa ~cta do 

reipc)naabilidade·:neate aúumpto •. Pua ~ue tenhalnsu . ) 
o proeeaao ele responaabillcllade · seria. mau-r que a e&• 
mara doe· deputados accaaasse, e a6 e11tiio ao se
nado c:ompetoria (.'Onheoer d<> caso de · rea~bi- . 
lidado; mas que ·c:amara, dado o ca10 da à.Woltiçiio, 
ha'Fia de áoc:usar o miniatro'P A camara di1ikllvida tlDba 
desappuec:id.o por es..ce acto, · uiio podia mai& f11Dcci~; 
·a camt.ra qtle aurgt.o dep0ia porqtle a outra Mradàsol
vida, .wulieai Dio ~ accuaar o minhuo sem que 
couttUiaae a sua propria origem {..ao o,oiodo.t); F .. 
ll_uanto, ae allti-ooaetitacionaliuente tiveaie !i~o d~· 
Yída a cam.ara tranaacta, ell& iJUO (octo partimpr.na por 

. ~cio de ori~ aa inconatituei~clade do aot.!> de quo 
en. comequeocia. · 

( 8o diffwenw apcwttr.) 
Mu; senhores .iato é lUD& observação qua faço por 

• • " "t :') & t '' .... 
. de diasol\'er • camara dO$ deputados, assim como Q 

u oUti"SI ~rerogativall do poder Jnoderador, ~rteuCCIIl 
exclusiva e PrivativamPnte ao imporador, como chet& 
auperior do- Evtado ·e primeir~nepreacnUUlt.e da n~o; 
do para eerem por elle exollllivamenta exercldu, e ro-
~elll a re.ponsabUidNie legal. · 

A~ors dir-me-hio oa. :nobres deputada~: não poderá. 
re.uftar cletritneo.to á can.n publlca ela di&~~olução ela 
c:amara doe àtoutadoa, 011 do exercicio de qualqner 
outra funcção ~o poder moderador, e neate cuo Uio 

TOMO llt · 

hatot'l. tlguom roepcnuavel 7 Ré:poitderei que do 11ina .. 
plfl osat'Ciclo. de qualqüêr at~ribniçiio do ppdsr mode-. 
radar, oomo. por ú«unp)o, do IDero bcto. tia. di.-aolu~ 
!li o~ara do• deputados, n.tio pót.l~ "lit detrimento al':" ' 

. guru i c=bli~. po. rqae o oonec· tivo ~ti.· na m~. -. 
ISSI ooa.ldtal ,e~ q_ue immódiataDlente outra~ . 
toja ooo e que qttand(l poJ;" parte do· governo DáO 
ao faQ&ett& conVCIC&çiO dentro dedous meu&, o iléiiaclo a · 
la~ oolllegmntemeate uma DO"& camara de'Ve aubati-
tillr a clia.ol"lda. . .. · 

E, tmhora, en1 geral em outf9e pailee desta f6ttDa . 
de so~o aempre ti óO~ichrroa qu& a di,.toluçio da 
et.man dr>a dcsputadOt imporcs•a. CHD&Ubar ae a opinilo . -
contra ~ opiniao, · pejo. co~trari~ .·~ n:nder d~ ~gmn 
modo hommagetn l mesma O(UDtaO . Sub&tit.mCl& a 
<:amara diNolvida, . titiO acauteladas :u; Dlh coilie
que:uclu q_ue poafio cleriYar-ee remutamente cleata attri• 
111~ pnvativa er m cr. or. . . . 
Mas~ te por T«Dtuta (.'Om a d~solução da camars ôoa 

dep11tadoa ae. origiils tal ordem d8 eonsaa qWJ a 10• 
c:iedade brazileir& .ettha a :10ffrer, por · ~ que 
o · governo profti~ .· a!l . publica ·liberdadeà, • com·· et
ta uce•tOI . e 'f'lolec~i .. , ~te.. ~t~ •. ~nbol'e', aiio 

· eMea ou.trot< tu~ éaaOI d& Z'l'Spoo.•abiüd~e miuiáte-' 
ril&l. ( Apotcu!ot.) Por iuo é que disse que ~do o 
uercldo du attn'"bulç\5el pri.-ati•as 4lo podfll"Dlociehdor 
"-PúP"~ com a reaponMbiliclade ~pt. :am. por iMO 
flt'& .. detolnipàà a eociedade brazileira, pnrq:~e •= 
todo. oa OM04 aa quo pelo ab11i0 ct. .força, pelo deare-- . 
~ato elo podar Ymha pl-ejui:o i aocledaàebrazileira. 

. . ' . ·~ . . - . 

por~-..abawl•~ . .. ' . ' 
· O Sa. Ofto••, .. ~ EiU. em perleito ü:~ CODl. 

·o Sr. CODNlbelro Zaoariu. . · . 

O Sa. M•~11no Da. Jcrmç.a.:- Sim, achO!; e jl cfu
M qot .. Dlo f6ra a teffftllci& uma e t:l&tl ..cea !cita 
p.tO Dobre. depota.do . do Parani ao· .eu folheto, <*""" 
~-=- eu alo iDil•tlria ta~ ta quettio. · · · · · . 

· .·Sr. Fft'lclente, ccmcluo decl.ãraudõ, q_uer M. atte:nda 
I. ~tr&, quer ao e.pirito cU. coDStitui~~ é niclcnte qu . 
ao imperador COttl., êhefe aupremo do E.stado e primili
ro repraentante da uaçi.o compete . o }'rivati.o er.er
cicio dõ poder moderador ~ 11este exetcicio Uio ba nem . 
p6de.ha.er· ~p()u~abilidade l~gd, ~rque nem 16 p6de 
Clsr co.so proprlamen~ de ~poof:lbUid&cle, n81D ha ju.
ri8dicç,.o ·competente C\ue a faça t~ffectiv,.; tio conven
cido estou duu. · doutrma conlltituciunal, que voltarei a 
eat.a .que!•.üo sempre que hou.vcr qcalquer comradict!'oo 
(Apoiado~; muíto btm; muito bt'm•) . · . . · 

O Sr. Fellx. da. Cu:llha (•ilctacio): -Sr. presi
dente, julao·me llA obrigaçio tigorota ele <llier algu
mu · püavta• para. tetapondor ao nobre 111ilü•tro qae. · · 
aeab11. da intpuguu •J&utn;as pro~i~ d!J IDtlll clil· 
eurao de honbl~n~ Alé~n d11t.u retnbuo a~Pstm a attton
ç;,o oom ·que S. ~. bonro11 •me occupando•se com u 
refle:tõ.:s que iilt. . · . · . 

Eu llM.o disaa, Sr. presidente, que o partido (.'ODI<St-o 
vador nii.o tinha Cl\~cidade para. govern.r o paiz; o qus 
eu dliiH e repit.O !~a que o partido c:oD.toervador ., cooati• 
tuido como eUe hoj& ae "P~ta. imbuido de 11uu . 
autig111 tnadi~ e prejuir.os, 1!6mpre receioeo pela al._ · 
raçi\õ da ordem, ae:upre propen~M> a. clv.r i . a11torid•de 
all.u~t. f()rçii. que &6 t~h" u~a. justi~eaçiio ·er.n ~poeu 
er&t.icãlt 'Dio era o partido ma1• propno pata o go.votno 
dü. zact\u.lidade; e fazeado referenêia ao tempo . e ia cir
cw:natau,clas em~11e f<!_i orgál;lieado o no<~o ~bi.nete, d~~ 

n ll · ·od1 ndet' &a neoes-
aldade• e i expectativa do pai:. · . . 
Ho~ t\ fo.oto not.orio quu o gabiuetP de 10 de AltO!Ito 

diüo~~n·•e porque ba•i& ~elle dn.~ .poU~icaa. ~m l~t&; 
a Jlú'll.ica au1teotnda pelo~. ex-nmustro du un~o, e 
n j.cl!tica au,tentnda ~elo resto di~te do J:Jlilriate
rio. Disa--lvendo·ae esse g:shinete ·porque nilo havia 
nolle accôrdo, a. preci~a uuüomidadé de viatas poli
tieu, o governo que o vicf.se &ubstituir niio de~ tr&UJt 
iudispenaavtimente o cunho de uma dessas dua.~ poli-
tica.sT · lApoiCICI~.) . . 

10 
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O que representava o Sr. m arqn ez de Caxias como 
ch,~ ft: de um gabinete, e1le que se i1lustrá.ra. em temr-;os 
pE:rlgOSo!'i, unic11IDB ~1te pelo.; ser viços pre~ t11dos a prol da 
r::.nwteuçüo da ordem, elle que foi ~ewpre ~etJtario !'6-

y..·.to ria eBcf·.Ja da autori.dade? E:- ta lbcolhH ~6 por si 
n ; .. (, indicava que o grande e. leitor dos m ín ü;•.ros f"nreU·· 
d :: • l.iUe a politJCa que devia pr~va\t:ter no p ·- iz era a 
aprr·goL· da ptlo Sr ex-ministro do l m pr- ri o'! .Apoio do . ) 

E dep~lis , Sr. pres1den te , como se ii.~~e~,,nta o ac tunl 
~ini~terio per ~;~.nte o par l&.m ":lJto , para :-atlSÍnzer a Hu
Xl~dt~.d~ geral , <.lf'sP.j<,sa d~ conhect!r as normas t..p:,e t ra
çuria á SUii marcha política? D~sconhf':ctodo a U! lgem 

da_ sua ft., r mação ! (Apoiado.t ) Sim, pür"{ue elle proprio 
ve1o del'larar que a or dem publica nüo corria pe 
r igo l 

Então disse en ;- v~s que subi~tes ao poOer como 
u ma s.me~ça , ou como umij, garantia, na ::up~ o i:;:~o de 
que a or .te w puhlica estava amflatyada por e!tl• er• tos 
subver:::i ves, e achais o cont rnr io, ~.cha.is n. ,.ocierl ~.d e 
trsn :,uilla, tudo calmo tudo em !'eus eixos, não tendes 
a ctunlrnente uma n.i:- são a desemfJeiJhar. sois um 1;:;o
verno trv.n~itorio, deveis de::;:., p ,.arecer com os tenores 
que vo~ der8o exi:-teJ.cia; vi e~ tes pa r i-\. res,sr,ir á cle~Ol·w 
dem, e encont1 a tes u •IJa tn n . ui\1i dart~, !Jr fuuda~ nlio 
é de ordem que precisa a so<:iednde, pOr 'i ue e:-:.:- a ex•~te, 
ella precisa de deseu vot vil~ . enw, de n·.form~n; ju s 
t as , de ga-rantias, ella precÜH\ de cone~t~: ... Ue.;. ( Jp'.Jiaw 
dos . ) 

A _pr ova dh to encontr~ - ~e na eleiç:fto du. côrte e de 
quasi todas as provmci:-. f; do lmperio ond~ gert~lr =: e te 
predominou o elemento liberal e o partido CO ·ISel"Vt;tbr, 
m oderacto E' digno de no tar - s ~ aqui nâ côrto, fúco 
das luzes, da politica, dA. riquez~ e do commerciv, o 
f acto tão sig nificativo de muiw:5 memb ros eroinenre.s do 
p art i ia conservador . conveuddos do movim~uco que é 
preciso. imprimir á vida !"ocial , lignrer.n-se :lqnelle.-. que 
conbe~.>1d1mente profe~s "" v;)o i déri~ liberaes. Apowdus. ) 

Este fa · .. ~to que se deu na côrte, Sr. preside [t r.e~ foi o 
mesmo que se reproduzi o na pro rincia de Pernamhuco, 
onde membros recomm jodttveb do par ti do con~ erv<tdor, 
comprehendendo a neeest-idnae de m ar charem com a 
S_?.a ~poca, segregárão se de sua antiga grei pohtiea, e 
hgarao .. s;e aos sous adversarios de outr'ora sob a bau"" 
deira liberal. 

O Sa CoRRÜ DE OLIVEIRA : - Não apoiado, houve 
apenas um a ou ou tr a defecção. 

q Sa FELIX DA CuNHA: - O nobre deputsào ou não 
e~ta ao facto do que se passou na sua provin cia. ou 
nao ~uer r eve!ar- nos o que em verdad~ acont.eceu . 
(A~o•ad~s ) A Imprensa Jaquella provin <!i>C fatiou dest e 
aconteCimento, dwulgou o, sem que appartcecse a me
nor re~lHm:i ç.a.o da parte dos caracteres que entrárão 
n essa llg:a . 

O Sa. C9RRÊA DE OLIVEIRA: - Não é ex act o isto. 

O Sa .. F~t.n' DA Cu•HA: - Só se n jornalismo da 
sua provmma Illud10 o paiz , no qu~ já m11.is eu pGsso 
crer Houve reuniões publicas, súi'J con heddos os nomes 
dos. o_radores., os extrac os de t~eu s d ~ ursos , e e;;;sas 
not1c1as do jornalismo de Pernambuco fo rão t raus 
cript us em quasi tndtt a imprens~ rl n lr!qJerio . e nada 
spp are;·ea que as (>Gn tr adii-l~I"SS · ( A-poind.c •. \. ) 

.Isto pr.wa o qu anto t:s :·1 m ,rJificadn o e!"pirito pu
bhco e n qu an to tem etle iufl uirt, n , h nov . s ten'len 
ciaq dos homens sinct·r I" e de~p· ev--n,do-\ . ÜL· a., :-en~o 
estDs ac ualme ~tB a frlizes dn·p"!l'ÇÕe!\ dos nnin.os , 
eu coaclllla _log1ci'l.mente. nã@ ~ 'nc~HpR.ci ttor:lr! mtelh-c 
tual do partldo ~unservador : cumo quiz t-:uppôr o net--re 
~J~?tro , mas s1m a im uo ~o- ~ ih :Ed:-1 rl e ,.je :-e r t> pai1. bc ., 
d1n~o~Idu por um gdbiJ.ete o..~ue n;-;o e~lth"u a por dr:s 
nova1; exJ geiwias l:'OCJae.,; . iuL_.. . ~, dv ~Jard. d.eh .. 1lar Uii ;a 

anar_chia imag_i,~ ana. e ·por L-~o iru vro t-~ rio p~a t ·nn· 
part1d? dos pa...:1ncos ele.nentos de pro,.;r e;,SO que ~xi s·~em 
no patz. · 

Para mim é fór~ de dnvida que o actmll gabinete 
?rgantsou-se e sub10 ao poder de baixo drts lÍI;lubres 
1mpre"~ões d? nobre ex -m iu)st ro, do imperlo g .. bre o 
a specto do pa1z; mas es~as i mpres~üe..~ nfto tinbão i un·· 
d 9;mento. O nobre ex-mini-;t r .•, solicitado pelas nossas 
r e1teradas recla.m ações a declarar qn aes etão os ele·· 
111euwo ~ubver~!VO~ IJ.Ue &QtllaviiQ JlO espiúto publico, 

que foi que nos dh•e~ Trouxe os movimentos da Eu-· 
rop ~\. )l revtduçüo <t,• lisna, os exce~sos da i~ prensa,_ a 
püb·iL:ayiio tie folhetos de~respeito·og á autondt~d~ ; erao 
esm:~3 os elr.mer: t.ús subver.--ivos que faziãe rect'ar ?S 
acomnJ etti iT•eo t•'s da anarcbia l :Mas o nobr e ex-ml
nistr~· do i roper io t eri por ventura raz~o em ! P-clamar 
um a politit:a fo rte e energica, por e.stes motivos que 
veio trl:izer ao par lamento como expl1cac;ão da car tJJ. 
que dh·igio "o >en c••ll<ga ex-presidente do conselho~ 
Núo ~e~uramente (Ap•. iad.os.) 

Os f"··t os pa"udos na Europ~ n ão t êm tid~ 9utro 
éco no Bra>il além das sympatbi as pela r:su• rerç•>o de 
um povo heroico, que se tem mostrado d1goo daE tra
di ções ~loriosHs de seus antepassados . e que r e~nrge 
reg-ener .. do da.~ l"inza" da oppressão. ( Apoiados.) ~i:L E u
r opa s.iio os soberanos que estão á t esta do m.ov1mento. 
(Apmad .s.) E' Napoleiio li!. que comqusnto tenha na 
corôrt. que cinge B!' t:ôres do despotb m o, inculea- ~e o 
rest aurHdor do:; principio:J de ~9 . e f undou seu throno, 
como todos sahero, n a mais elevada expressão da demo-. 
01·acia moderna, o su tfrfl gio universal. (Apo tados.) 

Quem e~ t al/a a t~-~ta rio movimõnto 1tali~no t ra V ictor 
M tuJOel , o rei ca \l' a lheiro, teado a seu lado o grande mi
n bti'O CC" nde Cavou·i' , cujo passamen1 o prematuro .n ão 
d,..v~ str lutLetJ t ad.J UII'Í(:ame.nte pe1a It.ali a , .cu jos fóros 
su~'t-lll:n va. f:om a r •. bu::.ta eonvkç.üo de uma iutelli
~bi\ :ia ~u .. ~ ~ 1 iú·t, cü co:- dt~s;i nvs dingia com uma sab~
d~-,-ia. e un'.l t1no úipionw t lno adn ·irave:i"" ( Apo1arlos .) 

T oc..lr.s os ho mf:'.u~ a ru::tn tes das. in~titu çõe~ liv res, das 
idéas gcner;.~s ~~ t hlllúl'IOit~ri;.!.s, t n'.ius o · homen .. que 
con th\ .. 1 no~ ;J e!:>tlnns da 1ine,·J:1de, que ternas suAs vistas 
vo l:~!lri:.s pa r" os l ~il os da. lt ~ l ! a. e conhecem os seu s pe .. 
r j p; s toc!11S e .f t'S h i":o de ~entlr o coração confrauger-se 
pt:'lu pt!::-sa~nt>nto àu vuJr.o mais proemine11 t e que trans
p::Lrecia no }:!1orioso tbeat ro da ltalia (Ap{l t.ados ) 

Eu me dasv ~~ n~~o, ~r presidente, de ser nesta occa .. 
sião o in Lerprete dos ~enr.imentot- de t odos os Brazileiros, 
man ifestundo no par lamento o pezar e a dôr que deve 
cau~nr a u m povo livre a perda do fundador das ins ti ... 
tuições livres da ltalia; p•ra ella e para a Europ» sobre
tudo f oi um act)Dtecimento deploravel, e n tis Qctuaes 
circum ~::~tan ci as tem r azão para lu!:itiwar a morte de uma 
de suas mais iUustres n otabilidades politicns. (Apoiado•.) 

Os acon tecimentos europeus , Sr. ~residente, n ão exer .. 
cêrão no Brazil infl uencia nlguma, nem pod ia haver 
r eceio de u ma repe1·cussão perig osa, por qu e h se pugna 
pela monarchia. con sti tu cion al e pel tt unidade, e esse 
m ovimeow tem sido dirigido por h umeDs que se consi· 
derão alli como as mais solida.s garantias da ordem. 
(Apoiados. ) 

Mas a im prensa dn Br az i! por ventara tem· se e:s:ce
dido ao ponto de cau!"nr assom bro e de inC'uti r receios 
pel a t rauquillidade pu blica? Nüo. •enhores ; e o actu al 
Sr rninb.tro do imper10 encarrt> gou· se de fazer a m ais 
c.abal refut.ação desta arguiçâo, declarando catego
ricamente que n unca os ex.ces· os da iroprensa sen ão 
prejudiciaes &ern pre que o governo e a autoridade proce
dessem de m a neira tal que por seus bons actos desmo
rali ~a ... se rn a censura. (Apoiados.) 

E , Sr pres>d•·nte, quando •e diz que a autoridade 
está desf?ora_lisad .. , e por i~~;o enfraquecida. porque a 
desmor ahsac;}IO é u rna fra queza, cvudemn u. se posi t iva
mente a doutri ua daquell t'S que .... êiU p~dir mai~ força 
par}i el la , e que não t•essão de ~ugnar por uma maior 
eJq ·an!"ão do priucipio da autorida ·1e. 

p...,1s est a: aotor1da.de , con t' titmd ., com os elementos 
de forca que lhe nen a lei e que aio dt~ hoje t em es ta. 
autori .,a.cie '-l. ' le foi s .. qicient.e p!1ra1 ... rn Ppocas auo;mues 
e ~gitndHs, .r~sr,l1helecer H. or dem pu 'l}ica. pfl r a corn 
pn •nlr o e:- p1nto de turbulencl~, Her. hoje in sufficiente 
pa ~'" a <m ·1 pr r a sua mi:is~~o em tempos b 1.nançosos. de 
cowpl~&n u· . nquiijda ..l~? Não, Sr prt""si den~.o~, a rt Utori .. 
da de n ~o e:: t ·, •1~Si~O!'h~isad:1. -pnrque lhe tHlt\j forç~., pelo 
CQfl [; ra rJO , e··t:l. ;ld. oLOJ'absada por ex uberath:ia de 
força I ( Apowd.cs. ) 

Os •. SALDANHA MARINHO :-Faça··se effectiv" a lei 
da re~ponsab1l1dMde , que ~erárrstabelecida a mor fl lidHde. 

O Sa FELIX DA {'uNHA : -Assim corno o ali mento 
q?-.e é 1:m~ cowiiyào iu•üsre ,;savel ~ cou~erva~,:ão d~ 
~1da animal ~ torna- ~e u m e !~mento de deotru içào qu an .... 
ao é excesolVO, aasan tambem a força á auioJ:idadel. 
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~ando tl!ll. principio de 'lida e de'segnrenca para a socie
àade. torna· se ·lhe fatal qnanclo é em ex•,esso, porque 
_impelle a autorida i e para o arbitr1o. para o abuso! 

O abu~o de seus meios de R<'Çfio e de infl uencia é que 
estraga a autoridade pele desmorali•açüo. Os nobres 
deputa ios só considerão os effeitos, e n~o tratão de in
vestiear as causa", que são a~ que apontei. Supprimi 
as cauRaP, que hão de de~apparecer O!' ~eqs effE-ito.<-; res
tabelet·ei o equili-brio entre as duas forc&s activas da 
socied, de, deixai ir a liber dade até seus limites conve
nientes, ~em a pressj;io da autorirlarie, qu e tende para 
I? abn~o e para a invasão, como tudo que é forte ; esse 
exce,so de força é que é prejudicial á paz publica, é que 
tem desprestigiado a autorida<le no paiz · 

Se não havii pois razão, ~r. presidente, para prevale
cer a política do nobre ex mioiRtro do imperio, o gabi
nete que subio ao poder ôeboixo eis influencia de suppos
tos perigos não tem ,;gnihcação polir.ica , como pelos 
moti1.1os que h ontem ex! endi n8o tem tambem ~jgniíJ.
cação no acr.ual esta elo ecouomico do paiz, e foi isto que 
demonstrei no meu disr:urso~ 

Eu não di~ se que ~e eham~slie os libere.es pqr:;~, o po
der1 apezar de ~erem mais do qu e os no·nres .ministros os 
homens da situ~çiio, eu ac.hei de~a!=; tro~o que ~e organi
sasse o gabivete com opiniões extremas; queria que os 
nossos g-o vermmtes e~tives.!'em mais compenetr:~d.o~ do 
novo aspecto qnP- a~sumi::t o ca ract.P.r da nos~B. politica 
depois do consorcio havido P. ntre liberaes e ant i:;!;OS ron
sefvndores, que entendiiío ~ue o ~Jrinci p}o da autorida
de n ão precÍS>tVH i á d •lS instrumen tes :.ie d~mi~·io e t'Orn
pres~ão que ihP. fo rão d:.-1dos em épot!as difficeis. em épo
~BH em que e-se prineip:o corr ia perigo por eJCr.essos pro
venientes do partl dn libe1·aL ·é VF~rrtade, m as provocado 
por exce~sos do partido conservador. 

Sobre este ponto cre.io que tenho explicado ao nobre 
ministro qual foi o meu pensamento. 

Q~1anto á sem razãn que achou em mim o nobre mi ... 
nisrro, quando o considerei b.ldo de sufticiente força 
moral para propor medidas a.le{naaas a melhorar a 
nossa organisaç~o judiciaria, e a sorte da m2~istratura, 
me per•uado que S Ex. não contestou vantaj osamente 
os principias que ~presentei na di~cussão 

S. Ex di-se que o Sf'nado n<iS duas primeiras discus
sões do ~eu projecto havia dado uma mauifet-tação muito 
positiva dP. que o apoiava, e partilh<~l'ia a couveniencia 
da adopção de suas idéas. Mas nf•o 'ê S Ex. 4ue a sua 
C<.1ntestaçiio repousa sobre prindpios erroneo3, sc,bre 
bs.ses f alsas, iuteirameote oppo!'tas A doutrina cnn ,. tiru
cional, oppo·tas até aos priucipio~:o re~imenta~"s que 
regulão as discu~sões do pa rl amento? N:i.o ~•be S. Ex. 
que um pro.iecto de ldi não tem força . obri~atorj tl . não 
f'e convf'rte em lei do E st ado senDo depois que na 3• rii!=l

cussíio é approvado pela '"aio ia? Qual é a discus:.iio 
imprrtaote a 4ue dá HO acto do govt:rno o caractn de 
tm'a lei. qne dá ás adhesões das cam•ras a sua verda
deira sigmíicação? E' a terceira e ultima. 

A argument•r se da maneira por que o fez o nobre 
ministro, a pre 'líÜecf'r a ~ua theoria originaL nnnca 
med ·da a1guma de confiança propm.ta pelos ministros 
ao pa1 lamento e rejeitlt ds em 3• dif:CUS!-ilo !'eda mGtivo 
sufliciente p•ra a ret.rada de um gAhinete. por~ue elle 
resp,mderia ao voto de fa lta dt! confiança. como fe.z o 
nobre mini!'tro ; elle dir ia ~a cama' as c. Esta dectsão 
em 3•clifcus~ão,que rejelta completamente. 4ue invalida, 
que def: tróe a meclicta ãe ,.;t •n iianç~t que propuzewos, 
nada !'ignitica, nada demonstra , porque nos 11p iastes 
nas dnas primeiras discus~ões; a no .. sa medida cahio, 
mns nó:; ficamos 1 :. N:io pórfe seronc~bermliior ahsurdo. 

8 Ex rtevia saber porque n~io se diseutiu o seu pro
jectn Dft 3• dlSCU~FâO , Ü nobre pre~idl"'nte do S~n~do , a 
que· al1 ··:. muito refl. pei r.o, iot.er : nmp~'u. p -r t<~l maneil'a 
o illu," tre :-~na!jor pelu P:J.rá, o ,-:;t 81/t.J.Z:-. Franco. que 
e1ie u~i,., TJÔie pt'O<:!.Pgnir na demnr·:-- r.raçi.iu de t-l.eus rucío
cin1os na m .redu i e ::.u l i-.npugoação 

Mus o 4ue é facto ~<verigu allo, iuconte·taveL é qne o 
projecto era reputa·io impurt:antL si mo pelo Sr mimstro, 
que elie o 1l-fenieu com tolo o intere~l'Se, com todos os 
n .cursos r·r~:~tPrios rie ~ua iutethg,~n ·la e co t ra tod.oF:: os 
at~qoes pe ante o !-en ,, do e yue e··se proje.·to ~·~hio 
apc.zar de t t>dvs os e· fo \'Os do nobre miniotro, de tudos 
çs esforços de seus amigos .... 

O Sa. ÜTTONI:-Mas é a m~sma cousa, virá em um 
pa•agrapho da lei do orçamentv l 

O Sn . FEux DA CuNHA:- E' verdade: disse o nobre 
ministr o que va i propôr o &ul!mento do~ vencimentos 
dos magb trados na discussiio da lei <lo orçamento, 
porque é es.a n ma granoe neces•idade pub1ica a que 
cumpre prover. Porém ainda mais instan te do que o 
augmeoto dos ordenados da magistratura, de ordem 
muito mai~ elevada. não serão as providencias geral
mente reclamadas para dar-se á magistrrl tura o elevado 
caracter de independencia e perpetuidade que não tem, 
para d~tr .. se aos cidadãos, tanto no civel como no crime, 
as garantias de que nii" gozão á vista da actual legis
lação ? 

Sem duvida que a clas'e dos magi•trados está mal 
aquinho~da, cumpre ser attendid.a es~a nece~s\dade, 
mas ess::t. ni1o é a mais imporcante: a primeira necessi
dade J)est~ obje ::t'll é a reforma ju.ficiaria O seu~do re
j ~ir.ou e rlevi :1 ter rejeitado o projecto, p•r 4ue é neces
sario qut=: as reformas em materia judicial ~ P.jão feitas 
em um só corpo, tlf'baixo de um certo systema, par a que 
possãn produz·,r tndos os ~eu .. heneficos effeitos • o aug
mentn de \'encimentr-s póde 13mharaçar qualqner reforma 
futura a pre;.exto de jr ft>rir direitos adquei'idos. 

Demai ::;-, não era tão ~aliente a contradi<!çào entre essa. . 
men1da propo5t.a e (J programma do gabinete? Não con
signou el!e como um do!' tnp\cos do se:u programma a 
II!il.i -; ~eve:~a ~con:)mia dos dinheiros pu blicos? Rejei
taudo o p;•oje.; to, rej eitaudo um11 verb~ que augmen
tava em g,·gn ..:; ~ -c;!'.c~t:.: a d•.::3-peza publica, o senado n ão 
queretia d. ar tambpm a::. nolJre ministro uma demons
treçüo de que ""mp·ehenrlia o prograrnma do gabinete 
lli '· lhor do que el1e·? N:.c1 o quereria obriga lo f:(•m e~se 
seu voto dP. repro v.ac::lo a conter ·Se dentro dos limites do 
seu ~·rogl"amrna .. dentrr dos limites da economia, de que 
se af,<'táva antes de offeracer medidas que cobrissem o 
deficit? 

Eu lembro ao nobte ministro, que é tão lido nas pra
ticas do •ysterna repre,entativo, o que fez o duque de 
B •-og•ie, ru emb>o do g~binete de l R.>2, nos ten>pos do 
regim en pe rl •mentar em F1ança Tinha sido celebrado 
em 18:31 r:om o< Estados -U ··idos nm t>ata1o p ra iu
demni~aç o de IJrEZas, a que subditos americanos :;e 
juh:avão erm1 ri irtdto. Este tratado foi celebrado pelo 
mln• s·· .... o dos rf'g<H'.ÍOS es!r ::tngeiro!!i de ~ntão, o general 
S·-ba..:.thw.i. Du r~ nte o minisr.erio de que fazia parte ·o 
doque de Broglie é que foi apresentada ao parlamento 
a pro .. 'O~ht para o pa~amen to dessas indemni~ações, 
ma:· nem o r,r»tarlo tmha sido gs~ignado pelo duqu.e 
cle Brogl'e, ue1n a propo~ta t-i~ha sido offerecida P(:r 
el!e, e ::-1·" p•·lo s-eu ('{1llega o ministro da f~J zenda ~ depc. ~s 
de long·' impoguaçõo e defesa, o parlamento rejeito ·_, 
a propost.a; e o dnque de Br•·glie, não tendo •ido 
o minh-tro negociador nP:m f'ignatario do tratado cele
brrvlo com os Estados .. Unlrios, não sendo o ministro 
que propôz r1 qu~ntia destin.J.da a .satisfazer a. indem
ni~a.çi:io, pedia inenntin"nte a sua demissão; entre
tmlto o resto do roiroisterio continuou, porque tinha, 
~sgim como elle. o ,:paio da. camara quante ás vistas 
#.erae~ sobre a polüÚ~Et.; mas o nobre duque entendeu. 
que e·sa votação era uma desfeita pessoal, e retirou-se 
do g• biuete. 

E' exactamente o que se dá com o nobre ministro da 
jmtica- O senado com o seu voto não qniz sigoi6.car 
que não apoiava o gabinete, mas demo11strou a toda a 
luz que não apoiava uma medida tomada tão a peito 
pelo nobre ministro; prr consequencia, devo crer que a 
sua digllldaile pessoal e de ministro não està. intacta, 
está mesmo mais offe11dida que a do antigo ministro 
francez. · 

Como a hora está muito a<liant.ada, Sr. presidente, 
limito-me a e~;tas ob~ervações em resposta ao no hre 
ministro da ju<tiça Todavia não po"o dei xar de notar 
a iut:ohert'!ncia , para não dher a contradicção, que J lg& 
havHr entre as opi niões dos do··S disdnctos oradores 
que hoje occupár>\o a t• ibuoa. D~clararão - se em per
fdt~ barmc•n1a sohre um ponto csrdeal do syatema re
p · e, en·<:~tivn a respuns:.. bPidade dos a ::tos do poder mo .. 
derndor ; entrl~tantu me parec·e que f'Stão em manif~sta 
contra•.licção; rejr~) me ao nobre mitustro da jnstiç-a e 
ao nobre deputado pelo Paraná, o t>r. conselheiro Zacarias. 
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. . . . . . 
únucu bem, refutado a mesma doutri!l&. tambe&n aum
c::iada. p-•r Ut!l müsistrcn uma l"'ispoosalrilicbde. ~ 
qu~ D.•n. g-bioere 16 estt ob~ para com a op\Dião, 
UUla . •. . - . 

~ o P6 t-. !nu até· os tribmlaM, .é uma couaa que 
. Dib 18 comprebeDde.-.. · . · . .· 

O Sa Z.éuus:.:;_V. Ex. nio ~ en~deu ~ E~ . 
~ft a .. nspouâbilid.ade ~Wiat por cleferG. c:aa...... . . 
. OSa.~· 'Da. ~=~~ Poiaoque 
•e.a~bllidsàemonlou. poll\ie& teoio •. ra- · 
~'biliclade tomada por ftZ1tade propri&. por · ~ 
. àef~ porqoa llio i de kll Em uma .oeieclade · 

· ~'!tu•d• e ~da Jl~ ' ·obrigado a fazer 
01l das&~ de .luar I8Dio aq,llillO '4Df. 6 cl~ pela . 
lei.4 ialo tS um 'to oouci • to • 

p.la"VraS, e~ clelculpa a V. Ex. -e l . Cimara l* te· 
Clemorsdo a ID.& attea~, ~ecendo-lbea a 'benno-

. l&:iaoom. que ma oulirio • . (JI~ &n.; . !~Mle lMa.) 
A clileuuio fica adi&cta pela hora. . · · 

. Dacla r. orclem. ao dia, ~-~e a 11e111o" qUatro 
horud&~ .· · · . · ·. . · 

Scrx:IUaro -~-P~ 4t dDtt"fttii'IOr. ~,.... 
~ .~. S•l Silííriro I.o..o,· wftiiCro 14 ·jR~ • 
6vtMa d.t Sotü4.- Ellro4lo4• l!lrr IÜD. P ·-

· 110~ dD Sr. C. rmofti.- Negoeilu ~ $. Pllalo- DU- · 
cwio tlo Sr. JlGrtim Ft'llftCilco. -Orclam elo di&..-

. N egoetc;. tü lr•na~-GereM.. 061erw~• cloa Sr•. Ribriro 
era ~. c. o~ ~~. -~ 4tl. W~G 

·· (4" di.itric:lo~)- Negoaoa ciM. A•OQ6Gr. Obl~ ... . 
Sr•. PtiU à .Ih~; &~, TGIICirU ~ • 
eo.uuo-~ · · 

. ' . . . . .. 
·· Ao ~O.clia, feita.• ebvr;•ch,e·~~

os.Sn. ~~de Camuagi'be. Pereirá PiD:o G-=a 
Cer'iasira, v-n ela Siba, Salathiel~ Cameiro. KC.. 
doDÇa, ASl«elo do A.c:1anl, SiJ.,.ira Lobo, . o. OtloDi~ 

. Liimego, ~ello ~- · Salaanh& Hadnbo, lti'*ro d& 

a OCMCa; ft üce., elix.cla. 
~ Jaa:umbe, .Besen-a Caftlcalitoi, Pulino ds Sou

. za, Pau Barreto e F. ~tico~ 

U ·ae e appr<lft~ae a .·u:tll ela autecWatL 
o Sa. 1" S"&ft.uJO dá C011t&ào ~ 

~· 

Um of&clo do miniaterio da fuanda, d..atftDdo. o 
uariment.o di) 4• ·eacnptur.rio do theióã.roDMioaal 

· . 5:taatiàil.o Jaci.Dtho de .ÃDdraQe PeNo&, com a il)for-. 
u:à\lló ·pt"Mtf.d&· pela directorià gcal·cie OOD~~ 

. -A quem la a zequiaiçJO. ·. · . . . 
Outro clQ 1• lleCI'etario do 18Da®, .~clp&1iclo qu . 

. por officio do miniatro e Mtfttario de Mtado doe. ll'JtO~ 

. ~ioe do impeno oonatou . ao .miiiimo aenado qae S. lt{. o 

t.Dlltial de ~~ eooeê<ilda & D Mena Amalia de ·· · ... 
buja Canalho de ld'of'M8~ ~lu.,a do en~ de ne
~oe de Bniil na Belgica, P~ Canalho de H~ 
-lnteiradL · · · . · · · . 
· Um requerimento doa aontrat.Qtea e upott&clona ele 
· madeira• de ClODitruoçio e outraa da piovincla du AI ... 
. g(iu ., pedindo que aeja tevogada a lei pro"fin~ q11e 
estabeleceu o impoato de lO ~ na cs~t'C&Çi6 dauefe-

. riclu maclsiraa~ -A.' oommi•lo de auemWu po-
'inclaea. . · · 

Outzo do Joio frt.DCiloo dai CuaN, c:aroerei1o ck 
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&dtaücldlde·cle N~, pectinao UC.. a. oz.. . 
~c .ao;~ A• CODUDilaio ele peDa&it e o · . · . 

l'DIPO. Da wu~--

. ' . . . 

. ·~ormou •·~YOt, • @8 ·o.; mNiao ~ao cia ·~ta o · .· 
eoa.elha de éiado, a ~·• ~. a qaemoa'flo 
ÃIJilMm.;. ' ' ' 

. . . · . . Porim, &-. preiidcte, zw1a aiatosatWu; 6 ~ 
' .. inclicaÇID dõe' tnmit.el pelOe Cluaâ pMIOil • miaicb. ' 
· O pa'bliOo tem direitO • ~ ooaaa mab, ·Sem clfrtite· 
· a .er imformado do merico do. u.uapto IIID ai, aa. 
~. fo~ ·e ®. . motifOI jizak» que · eoadUlrlo 

· S. Ex. i. decretaolo .ck uma mãdida tio~. I*& 
a JlOII& agric:Qlcura. . . . . . . . 

EaU. elariptoua aóaati~ doEatacloqu ~· 
lei ee ·~ iciDio r udlitlaU · · Qa1 · 4 · 

. ou oa oom.tom ·'lU 11 eenem, alo c» Ul001 Clu• 
. co\lu~m . a onercu nutagem à& Daedlà que~~ por 
~eu decreto lhes couccsdeu • 

.A muma oouaicleta~ JDnib com lgv.a1 força &oerol. 
du oom~ aobre cambiaM. · · . 
· Em 11UDma, ulo oompNbezulo como ee JI(MU deoretar . 
um im~to, um ODua deata ordem, 10bre n1l111Cóeo. 
ocmtrlbuin~ ~~ pro•oito o lucro ele um limi. '*laimo 
numaro de lDdi'ridnoe. . · .. . · 

. Por m~tara poder' o nobre miniltro clajDati~ 01l 
~em; allegar ·que ba'fia ou ha fa\ta ele oo~akn. 
para oe miatena . ela ~ por oau1a ela GJpld.U 
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da.s corteb.~ens 1 Em boa. fé ninguefu noded responder
me pela affi rmativa: ao contrario, todos sabem que ha 
sup f'!rabund~:mcia de corr~tpres. Podi:'i o- se e. podem se 
realizar ne~ta p~"aça toda; as operncõ s mercantis e ·n 
que costumão intervir corretoreq sem a~.ropello nem 
falta alguma, ainda ~:et:1do o numero dos actualmente 
exi !itentes muiro mais deC'.re.-= cido. E st a é a ver ~~Hie 

De•ejo, port•nto, que ~. E x·. faça P" temes os funda
mentos em que baseou uma tal meiida, o que <t liás 
Jlluito convem a S. Ex. mes mo ; porttue vejo no pu hlico 
certos murmurios que a quahticão de acto de afilha 
dagem, indicando- a como medida tomad» p orem .•e••hos , 
e não oriunda de motivos de jnc- tiçaou de equ·dade, ou 
de conveniencia publica , ou finalmente de motivos filhos 
das necessidades do commercio. 

Desejo mesmo que S . E x . se possa justificor, e 
por todas estas razões vou mandar à me~P .. um reque
r imento pedindo que o Sr. ministro óa jnstiç• envée 
psra esta camara a integh1. dw. re{)i"ese·n t~çã-· dos co!
re t-oreR, a da informação da praca do eommercio , e a 
da consulta do con~elho de es1 a:d o . com t<•d l·3 os m~ís 
papeis que por ventura haj5.o a re~p~. ito, :1 t-l m de ~ue 
possam.os todos saber rle plano qt1ae:- ~o1"":;-~ ,, O!i fDnd:,,
mentos racjonHes, ou de inrer.:-:sae e de "lltili<.i.:-!-.de publi .a 
que pesárão no ani!)lO de::). Ex., e o arra~tá.~·ão á de
cretação de semelhante mediàa. 

Estou convencido de que não existem moti··os valio~og 
com a virtude de ju.stiéic~rern a n~e -~ !df.!.. En ' re~: , nto 
f olgarei de que o contra-rio ru ccacia, e de que S. ~x. . 
se o presente aos olhos do pabllco complet amente juoti
ficado. 

Deixarei pois por sgo~·a rle fa zer maiR n.mr)la .... r t:f;e
xões, e reserva<eí o l t1r go deFen vohi: .. ent-:' lle ---: u~ é 
susceptível a materir-. pa ra qt:a.ndo Vi.er1:1m as inf~~rma
ções, que ~gu,rdo, pedidas no re .luerime~>to que vou 
mandar á me::;a. 

O Sr. Sayão Lobsto (ministro da justiça) :-Peço 
a palavra. 

O Sn. PRESIDENTE :-Depois de ser apoiado o reg_ue .. 
rimento do nobre deputado. 

O Sn MINISTRO l.l~ .JusTIÇA :-A. explicaç"o que te
nho de dar a. camara evitará s ap.-et-Cí•t"çi'o d'> re~ 
querimento, porque julgo que ha \.ie s~tL.:.fazer ao nobre 
deputado. 

O Sa. PnEsiDEWE ·:-Tem a palavra. 

O Sn MPJ•Tao DA Ju · TI ÇA: ·· Sr P''S;~ente , é certo, 
como a~ ~· everou o ri• -bre •:• p ;_\twio, \i l:A ,_) r!ec 6 t•J aherau
do a tboetla .1.-·; V!:nmme ·~-"~>:~ dos··:· r~ e~ .... r!'!S f.o i lavr&do 
em COD!:ll:'qu t:-n•:i a de n;, a r ··t.:.c,bç~o dP., o~<Rulr .... da scc
çtio dos negnelo:; da ·.u~ -:- <: .. ;. do C•HJH:~ll~. "e e.-; aio E!;ta 
r ·:':-CJi uciio fi,~ C'Jm-u} l· a. foi to•tú.\. • • ~- t-.ob~·e ·re-.;n ... rin1P-n"':o 
apreSt'T1tado pelo~ ClWrt.rnre~ e Pll"i rr o :- o t!'lb ,.:mal do 
rom•• erc1o e a pt" ~oç~. do Rio de J ~ u, , l,·o 

A secção dos -n~go . ao a du jr,s~"-lça.· dn c-:.· n~<>lho de es
"tado foi unanime em re l~OI1h P-1'8f o funch,rnr:-m:. •J c1 pro
ce·1enda da petiç i-lo do ~ rl:'pr~~entt .. t.He~ . arv, alte
r ação da tabella de corretagem : a!"!:oim, á v!st.'i -io 
voto accorde das pe!'snas rnab coril· ·etdJLet-: tf:l.t:':.o para 
ronhec·erem e bem avHharem os interessP.t-: do co;nm~::r
cio do Ric dl-' .Jaiielro, como pr11·a ju\;:!fi re • t~ do hr.m 
·direito '{Ue aRsistla a. es!'a ordem de !nn(:;~irm~rios , o 
governo entendeu que não ba.via rs.z~o al~·urna yue ob.s
ta!;.se ao dt:ferim~nto da res 1~ectiv& prct - üçi~ o . 

Deprds de publi<'a do o decrer.o, teod o bpp:.!:-er:id~~ ru
m nre ... , como ob~ervou '> nohre dePUttldo, ::;ohre a con
VE-nienc-ia e justiçtt da H.lteJ.'<!ÇãO feita t1$J. t-nht:l ' a de. or
retHgem e !-Obre O alesn ···e de :3er a m,..: .:tida pr~j u ~i cinl 
f.O~-< i:tteres~es da lavoura: P"' re.r:eu ao gov~:: rno qu~ •!e
via a esse respeito ser mui to di;jcreto e re !~On~! "le!:i!:l. r a 
ma teria. 

J:'elo que determinei ao Dr . chefe de policia da côrte 
que procedesse a um inquerito sobre o assurnpto . espe
cialmente ouvindo as ··principaes ca"'as eonsigoar,arias 
do café dos nosso~ lavradores , e be m !-Ssim as exporta
doras, á ~.:erca da conveniencia da alteração -· ecrec.arta e 
com a . informação do dig no c.hefe de policia foi nova
mente snbmettida· e~ta questão á COJ.•sideraçno das 
duas secções dos negooios de fazenda e, do imperio do 
conselho de estado, sendo nomeado relator o illustre 

Sr. msrquez de Olinda. Neste~ tél'moS p{ra O nego~io, 
que merece do governo acurada att~nção. 

O Sa. Srt' EIRA Lono; -Estou satisfeito. 

O St•. Gomes df' ~ouz" t - ~r. presidente, a 
ca.msra ouvio as censuras gràves quo pelo honrado 
deputado p•·r Minas-Geraes forâo f<itas ao decreto de 
5 de .Junho do corrente anno , por occasião do requeri
mento em que o mesmo Sr. deputado pede ao Sr. 
ministro da justiça qu =- remetta ~ camara. a represen~ 
taçito da j uma dos corretores da praça, o pareeer do 
comeiho <!e est a<io , e mais documentos em que ~- Ex. 
se h!-!~êa para firm ar e ·se decreto. A camara ·tambem 
ouvio o n<>bre ministro da justiça levantar- se para 
combater esse requerimen to. e a seu pedido retira-lo o 
nobra d•put•do por Min•s-Geraes. 

Sr. p· esidente, as razões dadas pele nobre ministro da 
justiça: b"m longe de provarem a conveoieucia cie retirar 
e:;,se req 'ler•meoto. most.rão. pelocontrar;o, a necese-idade 
~ue h a em qne elle sejll. reproduzido. O nobre depntndo 
po't Mi ~Hls-G~r s. ,~s. Sr presidente, fazeurio cen~mras ao 
~nver ~o, re,;onhecia ent-retanto não achar- se plenamente 
b, f,}rm:-d.o . e pedi~ esel ~·~·e ·irnentos. Ma.s o Sr ministro 
di-!- jn}lti.;,J(L , t?:m re!õ-pr·st a so nobre d.cputado, declarando 
ic :· "'"· q•Je o decreto , p<>r o·•ca>ião de sua publicação 
ti r:;·: ·· f>x ciwdo rumonm taes que S. Ex. , apezar de 
f wt.í """l (' f! do com a ~utoridad.e do cont-e lho de estado, 
t~ --. ha eu..-.r l~ taut,.., ~nl 2":;do uec<~s~ar i o su~tar o effeito de 
~:~n fJ.P.r:re.·o p~!·fl re-:on,..i.rierq,-]o. depois de ouvir O 
;~ a"!"8-<'-f'r ,.;e nm~ commis~ã~ de i r:q u~rit:o sobre a opinião 
f,} •m .... da. a re~pP.ito P"l() corpo c!.G commercio , e da 
::-ub •iH=tcê- lo d~ novo no PX, me do conselho rle estado, 
f:-: ~ no~ ver, Sr president~ . ~ immen~a gravidade da 
m:·,teri.~:t, e a neces~ida- fe ~ue ha em que a ca mara dos 
!:):·s neputM(os seja de, de já informada de tudo quanto 
hr> a reM••itc, . O proce•j imento do Sr. ministro da j-ustiça 
n;.;ste nevocto, ';r prestdendP:, me parece muit.o honroso; 
mas bso"' não obsta que tenhamos necessidarle de>de já 
ae •kber o que ha sohre um objecto de tanta monta. 
Vou,(.li!lCOl)sequencia, a... and.ar um requerimento á mesa. 
ne~ se sentido. 

V em á rnesa, é lido, apoiodo, e em seguida rejeitado, 
o sf!guinte re4_u erimento : 

< Re1ue\ro que se peça eo governo, pela secretaria da. 
ju~-tiça , a intég1 a da reprrsentação dos eorretores e 
D1 1":Ís documentos em qiJ.e se fundou o ministro respec
ti vo P""' ex . ediçõ.o do decreto n. 2,800 de 5 dP. Junho 
dil corru:ate anno. - Gomes de S~.tuza. > 

ESTRADA. DE FEnR.O DE D. PEDRO II. 

O § r . C. O!.tnn' (pe1s. ordem) : - Um accidente 
t:_ü<:: tev · h•..;'ntem 1ngar JJ a esuz.da de ferro tne obri~a a 
:.n·r.:-•st.at' o re~io d.e psrener hnportnno: e pedir á illustre 
·~n mmi>Sii.o de ohrr·.' puhlicR; haja de apre,entar com 
hrr:,v"i d:-Hle o :--eu pa··ecer r.. re~petto de· um projecto de 
; · e-oluc;~'lo que lb.e e:-;t.~. afie •t-o, para a approvaç~.o do 
re.!nl me r, to d,, ::. e 'Gr:-~.da.s de Íerro, na parte '-i.ue depende 
Ce · edi ·ia l e ~IS)atí va. 

Hn ut'sse t•:.zu: : me ato uma rlis~osiciio cuj a. applica
ç:;:.) ao <"!;,so de hhntem pó·i~ su~ci ts.r duv1das e c rear 
e·;;har:H,:Os ao poner (·om pP.tt·nte. por n ão se ter votado 
" " 'e" ormec. te a rne<lida proposta. F"llo da dis~o•ição 
s·•t.(••Ao "qual o em prei("do da estrada do fe ,ro que por 
l'ti) i:5são ou 1.1eglig-~ncia der G?.u~a a MCCidentes, 4uando 
cl :~ ·· tc."' resu hare"!"a fet")m,~ ntos on morte_~ , fica · ~ ujeito a 
E€\' rrroce· }ado con:.o autor desses ferimentos ou mortes ; 
me , j,--la, que t a.tvez pal't" Çit e-x c:e~sivamente severo.. mas 
t:v e é CODl'lderad~ n~c~s ·· ari a nos paiz(~S que têm cami
llhO.-i de f..-aCJ ~verir.arie ju ·-- tlfk:ade. pe•a magnitude 
à;:~ ~ei'lg"- que pôd e r.r ~.zer 3 f::FgorançA p11blil·a ·e ~ s 
vit~ac; de gt·ande nnmero de p~ssoa:-> , a omit~ão ou negli
g('!nCh). a .. ,ue Pe refere o re~ulmro<'mto. 

No r·ao;o rte hnntem, felhmente, poucos· e.levea forão 
os ferimentos, e de toào o trrrn sómente a lócomotiva e 
t.~-u f.'a rro de anima.es f! Offrêrão avarias notaveis, ~raças 
~- energ it: e pericia com que ,e houve o·peFsmll do trem; 
mns é innegav~:! l que negligencias identica~ podem c~u,.s:r 
muito maiores damnos •. s pessoa~ e ás proprie,ades. O 
empregaoo na manobra das agulhas que tinha culpa. 
deste acidente, conscio sem duvida. de sua. responsabi-
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lidade, evadio-se antes de qualquer averiguação ; roas 
qua :: d> sej a c"pturado, r eceio que haj a de ticnr im pune 
por fc1. ltR. da decret ação an~erior da ~ n:;.e.jida -;Ue tiV1~ a. 
honra de solicitar da ca;nara Ora, Sr prec.1deute, é 
da ultima irnpr.ortanc[a para a segurança puólic .• que 
factos desta natureza >ejão eflicazmente punidos. 

A disposição de que trato parece -me >er d.que las em 
que o regulamento e<t. dependente desde \ s.,7 da ap
provação <10 corpo legislativo, por ter Cl'eado penai1dade 
axcedeúte a autaris»ção legal. Da .. se p(!)is um facto 
grave que o r'"'gulameato previra a uece~t>idade de pu
nir , e ao qual n~o podara talvez o poder jucticmrio ap·· 
plicar a pena decretadtt por nilo >e ter dado u nlt·ma 
sancção ao trabalna regulamentar de que a lá de 2ti dó 
Junho de 1852 encarregou o poder executivo. 

Peço rois a V . Ex. hnja de chamar a attençiio da 
illustre commissão de obras publicas para a conve
niencia dá apresentar com a possivel brevidade o ssn 
parecer sobre esta importante qnestt\o. 

O Sa. PRESIDE~TE:- A commissão tomará em con
sideração o pedido do nobre deputado. 

NEGOCIOS DE S. PAULO .. 

O Sr. Uardm Fr~r.cisco z - Sr. pr~?~:idente , o 
programma de ju &tiça e fll•YJ.eração do mini~ te~i..--. :1e·.n.-,í 
anima·me a ch;;mnr a atr.en~:~w do gove1.·r,:) e d ... < ·:~ :r. lr~rií. 
dos Srs. deputados 8obre alguns fac to& que ::c.: a.~r ~. o na 
minha provínCla. 

Para pod~r estatuir· se a r espeitl') de taes factos uma 
discussão mais ampl~, e que dê lugar f accnsa~~ão e á 
defCJsa , eu solícit~rei os documentos cfiLi àe::- com os 
quaes se possa entrar mai~ desenvolvidam(•nta ne:: se 
debate. 

Para motivar, porém, este meu reque.rimento, ve
jo-me obrigado a fazer uma iigeira exposição do, factos 
a que se referem os m esmos documtmt i!S 

Não sej a, ~r presidente, esta mamf.s ;ação por minha 
parte uma prova de que de,contie da sincet·Hade do 
programma do g<>verno Teuho como regra, priucipal-· 
mente no paiz em que viv~mos, ajuizar J ,s homem~. não 
simpleomente por suas p•lavras nem pelos seus antece
dentes, mas pelos seus a ctos. 

O Sa. SH.VEIRA Lono : - Apoiado, está comigo. 

O Sa. MARTIM FaA~crsco; - E' . a regra biblica : -
Ew fructibus eorum cognoycetis eos . Assim) em relação a 
esta questão, como em r~laçãc a to:Jas as ques:ões, r-e
ceberei o gabinete actual sem prevenção alguma; hei de 
ajuiza-lo pelo seus actos. Quaudo e\le apre>entar a >na 
opinião em relação a qualquer emergencia do paiz , hei 
de examina -la. conformar me com ella se ac b.Hr ju st::~ , e 
repelh-ls, com wda a morle<aQão, mas tamhem com toda 
a inrlependencia. se a julgar má. 

Dos factos a que me rotiro, ~r- presidente, eu consi
dero como consequerwia da administração do Sr. con
selheiro Ant, nie José Henriqnes aquelles que f •rão 
realizados aetnalmente; outro:t porém derão ·se até du
rante a administração do wesmo 8r . con~elheiro. A(~·re -· 
dito ·Y.ue a actual presidencia de S. Pau·o procurará 
reme.iiar taes f• otos; mas julgo que p•·ra exemplo das 
adxnimstrações · futuras, P'*ra que a cama.ra e o paiz 
poS&ão btlm avaliar tae~ aP. tos, pttra que se po::.sa com
prehencler se nos"' as y_uelx&s s~ o jn-;ras, e se a d efe~a 
que o Sr. con selhe•ro uu 8eus amigos terão de apr•·Sf'n
tar ésceitavel , convém que a cam s:ra examine a 4u~~Hão, 
não si.mple8plente em relação á expo1:iç{lo apaix1'nad.a 
que possa partir j á do nosw la<lo, j a do ladu do Sr. con
selheiro e dP seus a migos, mas que a camara a examine 
á luz de ciocumentas officiaes, daquellas peças que não 
pos~ão ser averh&d*s de suspeitss, oaquella s peças co
ett n !ab C'.l m a realização dos mesmos factos. 

Eu descerei aoR factos ; irei pdmetramente aos que 
occorrêrão ainda ba pour.o tempo. 

Não contet-to . Sr. pt:e .:~idente, á. administração o direito 
de lançar mão de, agentes que mereção a sua eonfia11Ça; 
contest'J·lhe poré1n o djreiw de nomear individuas apal
:xonados, extremado·•, que nilo podem t P.r a c '"' lma pred.:a 
para di>tribni· jnsti<;a á população·. Infelizmente, E.e não 
todos, ao menos gra,cJe parte dos agentes policiaes no
meados pelo ~r . conselh•iro Henriques me parece acha
tem-~e em taes circumstancias ! I 

N}lo po!:'s"1 pgwa fle <!.cer a um~. dlscussfio muit•.., am-

f~~~~:~e~~,~~ad~o:~~ ~'~~~.: . ~~~--t~\~:L~'; d:~~~nt:r (~~;;~~~~;c~l~·: 
ficu l ta·l~ '-{UP. .-,q,,. Ll ,·.r w .. s ('e . . b , .. r d~..•~:;c . .a(mivs ·"'urante 
a aJ,nwisn·ctyii.o d-• ~r occ ·:::-:lhe·l' Ht;ur:·~n ·ss, vi !' t.J que 
as ce• ;..i dõ~ .. :..; u~ re.Jne:·em0::) , o~';l'~· üB ... ::n: e.;. •to uve des
paeho fa.vunwe1 d~ S. fl~x. . . ':'ntfrê6!:: .. 1~1 . ." ... 1:!e de:11•Jra , pro
t6l0U·f 6 a sua pa:-s ,.~em, nhe~.:~ ·ür..i.ú as veze..;u. ter tbl 

demnra. o lon~o p•·a..·o de duu ~ m· z~.:. e taot:), no::i collo
cár<io na impo:..l"'lii."lliirl.a.ie de vi rruo . .:o ja prt::Jpara·io::; para 
a. .... mi. A carúüf -1 I'ÜOO ! J re•·~en -:le ~; . ...:nbem que os cuidadus 
qÚe n n:- meo··:da h ve inca,:â• l d~ tJO ieres , em que Srl tra:. 
t 9,va n:\o ~im >h.-mt-~ It ~e de C·•USlol. n -~ ~~a, !X.Iasdacansa da. 
verd;;deira fe pre en t. ,, yúo da ,.Jro·nnt:1a, e que felizmente, 
gn-:.c~-ts a )u:. ti~a. da camars.. pôde obter um triumpho 
comp\~r.o, a ca ;wt.ra eomp~h~r.\d t-: que taes cuidados 
nos ved rno airiglr a· no;- sa att:eoçao para a obt tnção 
de rae.; do~umento s: ru&s ~H:ise.~uro á cam11ra que antes 
de fe.:h~ar-s~ a ~essão haverno~ de abrir debate amplo 
pHra mol'trar de que mod o S. E x. inter veio na eleição 
pr 1u1aria e seo und.:ri a que teve lugar nos fin s do anno 
pa·f-<a·"Lo e priuc-i;_JÍ0-3 de.5te auno. 

Pr~s~""'o t~\m ~~-ste ch amo a &ttenção da cam ara para 
cen.o-:- facto .; de re;·ratamanto e de processos extrava
g~m ~s 4.ue me parecem niio es Gar nos Jimttes da lei_, para 
ee~"tos fa-":to.:; dõ rtj;.··utarrHmto em que ju1p:;o que a auto•a. 
ri ·adc: ::undten.a exorbitou~ e a aut\lrid :~de superior não 
teve ..,_ q ,f1it:kn ·:(j t! ..... erg ta pa:::-a puni-la, :para dar· lhe 
prova ~~e t'-eu ch~,., <q~ra t.o. 

AR auwri.:t ~. dc~ pulici~es nomeadas por S. Ex. para a. 
frrgu z H do b.J.irro o e S. Francisco do termo de s se ... 
b u~ t . ão, c~emittinuo ::5. Ex. para nomêa·las um homem 
o ma i. :. ímp·Jl·tan t.e da locatida--le~ o Sr. Manoel Antonio 
cl2~ Si va Salin"o:ls, pes~oa m ,;deradissima, essas autori
d<i""le.s tize.rão os exce:;,:; os que pa;;eo a expô r. 

Recmt arüo o gu"rda nacional J aciutho Alves do 
N~u.-cime11t,·~ Este guarda estava fardado, era b em com
portado, como attPsta o mesmo commandante do bata 
l hão ~ t iuha a seu cargo o t- ust.ento de nma mãi, de 
uma irmã e de um pai cego absolutamente. Não se con
tentárão os encarzegados do reJrutamentu de o prender, 
esbordoá.rão· o , s.marràrão-o como se fosse um escravo, 
e o fizerão arrastar até :i. prisão ! De sorte que o recru
tameuto, qu~ j~ é um mal em si, tornou-se um mal 
muito mai• forte pelas circumstancias que o rodeárão. 

Os ferimentos feitos nes.e homem farão d• tal nature
za, que procedendo- se a auto de corpo de dt licto . os facul
t~ti •os os declarHâo de natureza gr ave : o delegado de 
poliCia via -se obrigado a perrnit·ir que o homem •abisse 
da pri~ão para poder :::er curado atim dt:' não morrer. 

E sws t~ctos constão de um 'officio do proprio delega
do de po11cia de S Seb•stttlO, enJereç•do ao presidente 
da provio cia. Peço por cou~ei.utnc:ia P''r cópia o o:fficio 
des::;e funccionnrio. Como os nt·bres deputado sabem. em 
certas localtrtades é uma autoridade polwial que está. 
exclusivamente eucarngada do recrutamt::nto . E 1 o 
mesmo que acontece em S. :lebsstião, onde o delegado 
de polieia está incumbido desse ' erviço , e não o sub
delegado . 

Na mosma fcegue•ia foi preso •em culpa form ada 
nem ordem escripta, sem f!.er em flflgrante delie::to, o 
cidad>io Antonio José Cortez. Esteve 21 horas preso, e 
termio1ado e, te prazo foi solto, dando-se-lhe a not!l 
constitucional, em que se dizia que estava incurso em 
cr•me afiança vel. No entanto o crime por que se lhe 
in•t•urou summario foi por ter fallado mal de um dos 
snpplentes do subdelegado de policial 

Foi processado ainda n a mesma- freguezia o cidadão 
J acintho Frederico Moreira, pelo grande crime de não 
ter querido ser inspector de quarteirão ~ 

E ste cidndii·l nem murava no quarteirão cuja ins
pecção lhe querião confiar ; além disto era guarda na
cional do oerviço activo, tinha pois uma excusa legiti
ma para não aceitar o ca:rgo. 

São estas as informações que t enho relativamente a 
essa localidade ; no entanto sou franco , não de,ejo que 
a camara forme nm juizo definitivo simplesmente por 
essas informações ; por isso peço os esclarecimentos ne
cessarios ao governo. e tambem as peças officiaes que se 
·referem a esses factos. 

Em Ubatuba estou informado que foi recrutado um 
official de j qótil'a· N~o acho muito tegQ.\l\1: qqe ~e vá 
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• oa · 'l'lfla ~ante; mu prçn ' camu& · 
4i1lO decida. e~. lá& con.ciencia ee, embora~ indincluo . 
ti•811e cmllimdo a pena que tna COZltrt. 8l por ter &ba.-

. IMo da autoridade. era o mais apto _. »omeado . · . . . . . 

· ' QO o ~ e cnme e ter, a m&IICla o o 
ex-aubcloleg!Ulo, levado alguns papei! d.a. policia d.à liu.b
cleleg~aia. ao palacio. e depois, quf.tldo lhe quiWio fazer 
tomu a levar, o»o qm Aujeiur-so a. iatO. 'Foi ~&ate o 
· grauce ~~~ que ~ aquclle es'ltido.... . 

O Sa. S1t.ftiU LOJió: ....;.Aliis CClgOdeumolhcl. (Ruo.) 

. . O Sa..llfn.Tnt F...ucC.sc~~-o)uiz cl3 pu do llru 
l'&clamou da S. h. com matane1a que eolwae o seu 
..m .. &o. mtó ~ue eatava•5e procedendo & quiiliticaçio, . 
4!1 063e empteg&ão lhe f~ia muita falta. S. Ex. ~· res
pondêü qna nomeuse 'IUn outro, aw ·que a prea1dencia 
decià.iaao ae oa escrivães de pU erão ou njW) eujeiCos ao 
l8CrUtt.:llcmto. O jw de pu in&Uti.o, diuàdo que hio 
podia continuar a qualitit~aÇio. qu~ eUa estav& sua-

. penaa; S. Ex. iiio o quiu.ttender; rect'irrea~ae por di• 
-.ereu ~ ahtda pedin:io .a aoltars do dilO eteriviio. . - " 
til!l&I:Dente, para ae obter osta IKihnra foi preciao retol'• 
:rer iauba:ituição p.lcuniarit.;·depois d~depositQ doa6001 
é que l). Ex. BOltoa o escrivão do Bru, e petmittio qne 
oontinuaaae a qualitie-lção cWaa. ~eua. 
· .Ainda maia, pl"OOOdca.•ea t in.~ neaaa ucrivií.o, 
e oa facultati:foa atteat.&rio q'lle elle era cego dQ um. 
olho; maa nem i.sto foi b&itaute para qne elle pudesae 
obter da preeio:tenclil da provincia a deciaite de· que · 
iüic. ora proprio para o mister das amw e . pudeaae 
Cló:ntinnar a eso.reve.r l..... · 

0 S.. :B,q&lOUBI dá um . aparte: I 

o s .. M.u.'l'III Furccmeo: ~V .·Ez. tom um iliAnto 
l!esta eamara. •••. · 
o s ... · Su.Tau LoJJO: -Que lhe foi clad.o como pte-

aente. · 
. os •. Ha&JQVU: -:"' Foi pot deh~ ela~ 

que tomei a.qui .weo.to; o .que o ncbre . clepuwlo dis 6 
·uma injuria, um iDsulto que fu 'camara. ... 

O Sa. BI.UOI.L u Clll'tJU. :-E'w ~elA. 

o S&. B:.z.aJova: ..... Sou tio legiioimo <laputllo oomo 
·onobtedepu;acio. {A~.) . ·. · .. 

··-
() Sll.lh:OJQ~:-E• ~e; .eadi. ~Un· toma·. a . 

que quer. 

t&vir.. 

O sa .. Sn.vaU. Lõlo:-~ado. 
O Sa l:úlaTJ• Fauc:IIC~:-() •bclel ela Fa-

Xln&, peaaoa m1ltto «nno eecnriO o . 

leguaa {latt. ii l presen~ ·do presidente c1& ~ctrincia. · 
O. p!flaidente . ela prn'fÚlaia achou Uo rnoltJnt.e o lacto, 
que soltou o homem. . 

E' verdade que lhe accmJe1Mu ~u.e nlo ot\1ltin~ a 
metter-se em po!itiea, como tetntenir na pollt!ca ao 
~ n1o fosse o direito elo .qualque:r cidadlo. . . . · 

Not.tt-ae que •se a.cl'f'OgadO tlDha ll ~ orüdlW · 
ele Mr homem de cCr, o paréoe que, ou •.preaidlllcf& da 
provil:l.cla ou o detendO da Faxina· deodlrio quo era . 
·umaznacul. q,ue àé~vlà privar a .ease cidadJ.o cloe ofelt.ol 
<la maxima da ignaldaae petante a lei, • qt1~ tem ju · 
todos os Bi'itzileitol. 

O Sa. CorrAPIKTO: - Note-ae tambem que o indívl· 
cluo foi &alto immódiataxnent.e que ~oi- leta® 'preaeu~ 
do presidente. · 

(H o mualoi o.utro. apartu.) 

O Sa.Mu'l'tKF~c:t~o:...:..Acamara 'testemunha 
da. moderaçio com que tenho · <Üaou\ido eata. queatio. 
Se h a: algum fervor na. ontoaçilo d& minha VO&, ó \) re
llulta.do do modo na~a.ral oom qne eempre fallo. llu 
V. Ex. pó<l• ficar certo que, q'tl~uer qut llejão u 
uosau qneataes com o Sr~ oonaelhoiro Hmriqaes 16ra 

. deste recinto, desde o moDlento em quo a oamara doe. 
Sra. · deputados reoonheoea que o Sr •• co~éirolie:mi
ques ~ meu oollega, tenho. eatado CÜ!'posto . a obtenar 
com todo o rigor os p~tos do regunauto, tratando a 
S. Ex. eom. aquella deferenGi"· que o ~t.> me 
imp&l. . 
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O Sa. l!auoua ~-W o dever ele todo o homem I 
~ educado~ m6rmente de um re~tante da nação. · . 

o·· Sa ~ Puaman : ~~>no ·lembrar ao sr. deputado 
·que ee\6. acabado o tempo deatiaado para a apl'e$8Jl~ 
de reqaerimmtoa.; · · · . . · · 
. O. s.. Ma-mr Faucl.co : ~ Ww.o ·se admirem os 
DObres cleputad'J& .de ·- o t:X·fre#idente clR pro\'incia de 
S. Palllo mudado .oltar .lllll mdi •i<luo qu,. fG e. 'l'eeru · 
a4o ~tra . •a. cm~i~ ds. lei : porque S ~X nio 
C!tUDprio · d8Ua oeoaaiió o seu de'ISl', qüii ~ra manclar 
NpóDAbüisar ou demittir •. autorid.ado q11e tão ille
galmcl8 ~êr'L tA~•.) · . . 

. · O. s •. M..mi FU!éelicG : - 5. Ex o Sr e: .. pre-1· 
~de S. Paulo oc>a,.,ituio-118 ei:n nem> poder modéra:-

zen ... per ·M e• eac:us • w wpoc r e quu-
~~~. ' . ' . 

c '7. • ~ aobre o reerut..mento do officll\l. do 
juatiça do f6rci de Ubl\tuba, Joaquim Uooorio.-J(car-
llm Frarteúco llibiÜ'o C!. .tndrab. • · · 

O Sr. CA!-~albo Re•• I~ ordem) : ...... Sr .. pte
llclmte • ha. quinlfJ di.u prlnaplei .. ftUJdrunentllr tun 

. ~urime:lb relativo l DOasa proliu(!ÇI-10 &fttieola do 
~ • pedindo lo) meatno tetUpo iaforrna~· ao go· 
Wt'Do •ob::oo u oommunlcaç'!ea que por ventura uistlo 
• tal ~~to do governo inglu , e que ni1o eej~ de na• 
'tutaa merwda. Nlo ti'fe tmutc>. a fortüna do podor 
concluir • nposiçlo cloa .motiYos em que ae funda o 
meu requerimento • forque v. Ex entendoeu qutt devia. 
interromper-me. B:oje nió. ma ooo.be a. palavra dentro 
da hora para eaH fim. 

. O S•· hm~P\"K: -Niio co11be, porqu" o Sr. depu-
o a por~ av~ o. 

O Sa. C.A.anUio &ts ~. -Eu por isM ~e~oja.va quo 
V. Es.. CODSUltuse a ca'a se coucedé urgencla pua au 
fundamentar e aproseo.tar o '1110a tequerim· nto. 

O Sa. Paun~sll'h : ........ O ut. '7S. do regimento diz:: 
c Urgente para ae interromper a ordem do dia, s6 so 
cle\'0 ~tender attueUe,ne~ocio cujo reaolt-d.o ~o tomll.
:lia nullo o de nenhum etfeit.O caso ee não trRta,se n~
~a.ellt. Aessüo. • O requerimento do Sr. deputado nii\) 
cstf. ncate cuo. 

TOMO lJI 

O Sa. C&an .. ao R~:t•.:-Perd8e-mo V. Ex.: creio 
que s. dispcmção .do~merito. q'líe ji em 11m doa woa 
pa~~~adoa · me . aprowettou eo:i clri·Um11tancia& tde.,ticu, 
leiJl applieação pata o C:ll80 em que a camua dos 
Sra; ~eput.ldoa ()C)ucede t1l"gellcla Es"a outra d~Pf'tiçio 
que V.· Ex. aeabo11 da ler . .,ance .Merlt te a urgmoliu 
con~Wla• pelo pre..idente da eamara.. .. 

O C:â. Paatbu'i'&: . 'Ba ~'utm artigo no regi&J)Clto 
quft >tezenni.ua v toe~otointe 1 U l · · · . . . 

Pon.ntO; não ê · poui vel interromper a otdam du 
ma&erlaa dada& para a ~ da hoje. · 

IIUOClot DE ~As-GAIJ:I, 

Entra tnn d\~eão o ucrim elo r •. F 
ge, oftfrnlcldo D~ ·es-ão ele .13 de .Júnho. sob't'e a cor

l81pandencia bavitta entre o P't'eSideate de MtllJIIII ~ o 
gowemo. geral 3cerca dn ê.'Oilfü~ •e,.tabeteclrio enut a. 
ieferid& pto"rin•ria e a d.-, Rio de J•neiro por motivo~ 
cessação do contrat-o que u duu prnvincià.• tinbiio ( .. it.o 
para a oobn.nca dOI cün~itM ,.roriodaes !!Obr-e o café 
·por oee&.11ii.o · dD reatabel~-se o utigo syt~t.etua da 
oo'brança por meio de guiM pa.r& o café da pro~ de 

.Minas. . . . . . 

O . . Sr. RlheiPO d~ Luz 1 ~ 51" prMidente. o ré
. quenm=w • ormeutado peln m"u unbre oolleqa o Sr de
. put.do pnr M~, te~ por- fi':J pedn: por intetrnild.i•, ~o 
Sr •. ministro do un o. eo IA ele t.od& ~ .. n<i"Da& 

v& a ei:ltre .,. pre.uieatea proVineiaa de M n~ e 
Rio de Jantiro a respeito <t&ee.aç!o do cootl\"tluio )tala 
a aneea.~ do impottõ · ioóbre !> café, e do noYO ~oya-

. tema es\ah--\ectdo para fltiiMI fim .· · 

·'!~-~.· · ra· .bl\!r & .m""'t.o do> .eu requerimcto~ 
glll\tdaul{o-.-.,. 1en1 dund.a :para . apre..euu·lu quando 
"fier a ~pia. lima OOf'l'elpoo.tlen lia qn~ ll'•li•!ita . · 
. Ea, l)"rém, di•ergindo da opiaiio do •ncn o.nbre oo~ 

· ga, ent&Ddi que todi • h1l~g.I'!D cio re tU-1rimcato e~tl. 
em-iitoCU.ti"-~ u ~CJ.a· q_ae ti~eri<J l11.;&r e.1tro 
oa prea.identoa c1aa referidas pf()Vltl•W. a•aim ()O!QOóa 
~~que se têa:l 'lllt\maDente da in tnn detrimento doa 
in~ S.C.. da proviocia cte Miuu, e me.mo doe 
da íua.lt>,ou•a. do caf4. (.t.roidou.J . · · · · 
~ni t~l ~eb..-Tio oa p""-iden• ea du J'l'nvlncl.,. a.t 

Mmaa e ruo elo JUt$11'0 um OOoftDiO ,J)&1'&. arre a.oiaÇio 
.do itnpoeto ao oufó, eNipulAodo ... que es-a ~açio 
'-C !sutl\ pt'Om~"CDonte n, ooDJu1au~"~ da cl'im, c-.be.bdo 
â pl\>vln~'il de Mtna.a nove '*'"~e~ C3ell~m01 àtt 
tuO<luet:: am!c'!ulado1 e â . do Rio de Jtnt!lro DO'ft'UU. 
partes c :l~'ferlta e ~ti:! cct\taimos ; e ainda tll&ie, que 

' . ' ' ' . 
mala .tempo .e. üina. tlu P",..es eontr~tantà Di~.') notifi-
casao ' ou~ a aa.a oeuaçio. 

Cnmeçou-110 a exocubi\' o oonvenio:. DOI primeiros 
~J?O' u .. nh.uma t'eel&ma~o houte da pt.tte da pro
'f'Uitlla de Mmu a . respeite> ela b-..e que ae úuha ~ta· 
~~·~ido de t10Ye p&l'tela e trea eeuteabn•lfl: mu Jl4'"t.e• 
:r•otmcote, de.envotvendo--e a lavuün. do ••afd uaqaella 
)ltovincla, lavoura q_ue · limitan·ee a maito pc>11ooe 
nlUnidPioa q'IWldo se iez o oou~~eaio. o mf!Stno era 
do'COnhoclda om outro• que ttepoia tra~rio d.Ua. en
tendoll a · pl'Mid~~ncla de Mlnu que devi& fo'pre-eutar ' . 
do Rio do J aneito .soUcle..udo a alt .. racl\o da bue eon
vono1onad&. hRvendo 'nei!l anuos de '8S!i. 18M o 186l 
tNU rep~senta~ ucote sentido; . vendo pDrém a pte~oi
dencia Je MillliB . que nenhum~ r~r.JlOtoh ee d"va. a ::uaa 
representações. 5e"indo·l!le tb di11p >e•Çio do con~uio~ 
mandott notific"l" á do Rio da Ja.utuM a !lU& Cto'l!lll«;iio; . . .. . . .. 

no ultimo de Ontubro do anue; pu~ aio. . . 
.Em ~n:.equenein d.i!.'co. nüo s6 a presidecciâ deMitiu 

como a do Ril'l de J a"Oeit'O tom(fi\o tOIJu as providell
cias p:1râ a arreeu.daçilo dt irnp11ato do caf~ pnr me•o de 
outro systema. A de Mir.as · oontiou n. anocacl~tçio aoa 
ndministt.e.dom .du rcaebe<loriaa ja e:r.isten~a :na fron·· 
teina da provincia do~\ o de Jll.Xleit(, pnbUeon o regula.• 
manto de 24 de "let~!a:;bro do llllDO J:»sado, ngulamentó 
que nll.o deixou da pl'f.jud.ioar os intoruasea rlacaet da 
provinoi11. do Minas> assull eotr,c os da luoura do ca.f6~ 

11 
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~ntes de fallar deste regulamento devo mencionar 
ri~ facto qne. o •f'QT,reu 'poucc :HltP;t; de vjgorar O novo 
BysteiDa de arr~c.;adaçiio h rr.. 16 t1e Outubro_ do ~mno 
pa.a tl ado officiou o _pre~Hl ·UtE> do R1~ de JHnen·u -~o d; 
Mmaa parll" que lh,.. r~mettt-sFe at-- ·.1rUJas ae to~..os os 
aUmiv istradures dt~t~- re!'E• l::edoJi a~. e em '"·"" d~sse mesrr:o 
mez, fficia.va de novo como que fazendo rep.ro de que 
não tivesse remetti<to C!isas firm a~. · 

. Ora, havia inJu•tJÇB neste segnndo officio , já por~ue 
as Tece bedoria ;; de Min as estão a gr11 ndes d1Rtanc1a:; 
da capital de 50 e mais lrgnaa, e muit"s fóra d.•s Jin •· as 
do correio, não podendo ~s ordens que parttssem de 
Ouro-Preto aos adrr inistradores para remetterem si!as 
assignaturas cbeg~· r a e!les em tão curto t~~peço de 
tempo. já porque !:'emelhante exigenc.ia, embc -~a pre.s
cripta em um dos arti t.!OS do citado regulamento de 24 
de ~tembro~ não eru muito tegular , vha.o como não 
dev\a, amEm ver. a pre:tidel·Cia dv Rio e~tabelscer pre;.:,
ori.•yõe!S que devessem ser cumpridas oe:r empregao:los de 
outra provinmaque não lhe são subordinado!'!. . ' A ·t.~oiad .. s.) 

Pedia, não cteseo•~h~-'ÇO, es· abelecer ·Se ~emP.lh&nte 
exiger.a.cia, màs dt! accôrdo com o presidente de Mina,,, 
que não ss negaria a isso, como não se neJ.;oU a envíar 
as assignaturas, embora exigidas pelo modo por que o 
·torão . 

Considero mesmo desnecessatia H cautela tomada no 
regnltt mento do Rio de .i aveiro rebtivnmc~.Dte" confe
renma dus as~íguatur e.s. dos administr ..: :ores das rece
bedoria .. de MtlJM S. pox terem sido tomadas outras mais 
que sufficientes (Ap"indos) 

o. empcega~os da recebe 1orin de Minas, cobrando o 
imposto do café . dá0 guias ao~ C(Jndn,~r.ores de~~e ge·· 
Dero ; estas são vis t as pelt.Js empregados do registro do 
Rio de J •neiro. 

Ora, cheg nclo eR~a$ p:uias com o - vistr1 - desses 
empregados, p< .der· se-hà ai co,l& pôr em du,ida a Jegiti
J&id.de das mesmas? l!:ntrct.nto a presidencia do Rio 
de J &.neiro eutencteu o comrario 

Vigorando a dis,,osição a que tenho rr•e ·referido, co
meçuu a fazer-se a cxportaçilo de café de MiL<BS para o 
Rio ~ a effectuar- se a cobrnnça do imp1 •sto segundo o 
novo Aystema tlS!abAJed,.l o: mas o que havia de a<~on
tecer? Apresenta vão··~ e as guia~ na mesa do COi:h·nfado 
da côrte1 e e&f:.ae gu~a" núu erüo aceitás pelos emprega
dos , e o imposto no c11fé cobntvt~ - ~e t:n·gnndn vez. 

Parrce que d,.. pHrte da mesa do con~ulttdo, embora o 
pre .. ideute de Minus n }"lo tive~se ainda rt--me;t tid:l a;; as
sign;, turas don empregadns dus ~uaM recebedorias, não 
deverião por isso ter procedido i sGgunda cobrança do 
im posto, porqne para acautelt!.r os interesf'e"S fi~c~es seria 
bastante exigir uma canção d~ todos o:s individues que 
se apresenta vão r·om e~gas guias : ern. isto muito mais 
raz~·avel do que ex1gir ttne esses homens tive::~smn de 
pagar seguud. vet, p· rque todos sabem quanto é diffi ·
cil reh.aver de uma repartição riscai dinheiro '"' ue tenha 
sido pago mal e indevid•mer.te, e principal•r,entr em 
uma repartição estranha á pro11inda, em lugnr onde 
esses individuas t êm poucas relações e têm de andar 
muitas legnas para conseguir o seu tim, 

Entretanto cobrou ·se ~egunda vez o imposto, e. eu 
de•ejaVIi saber quges são as Intenções do presidente do 
Rio de Janeiro a respeito do imposto que foi p2go ;;e
gunda vez, e se pretende ma:.!dHr f<:1. zer a r;::stii:u ição 
indepenJente de ped1Jo dos interes.ados orr a i>.o. 

Da provioc:ia de Minas v1erão posteriormente CHlR3 

6.rm. s ou assiguaturas ; mns ainda h a pouco corno me 
inform:io, recu~ou a mesa dn l'.om.-ulario da CÔ! "t >! acei
t ar gui.as passadaf; por empreF:ados da pr vinc-i a de 
Millas. D. Anil a Hele:La M" "tei!"'o rle Cas1 rn [oi cons
trangida a pagar segund~ v ·z o ir.!l 1)o3t-1 sob re o eafé; 
Jo~é , ;es •. rio de Faria, expt)ftHn·~o fl~ ..,:~.rr ,.~b ,;.. . fie te g•> 
nero, e tendo uago o compe::entc i rr: ;Q:-.to n :.;. rece ~'~:.io 
ria da SapucJ.tia, não .lbe fol ncciro. ~i guht. e u!ti ~.n a.. 
mente occorreu um facto p :ra o .. u~;l {.:h ~l~nn :: ~ll·
tet~ção do pre .- identP. do Rio de .Janewo. Antomo Fi·:<r-::
cisco Nogueira Juu or ex:1,orv ,u ;)Q~ arrobrss de café, 
que er:ão de proriucç§o da provm(·.~~. rie iVIma!-; o pngou 
os respectivos direitos na recebact.orin. do Rio f.iret\:.; e.:J.
tretanc ·, aprt-~ent:.m ~~ o a t.!,n ia ao arin:Jio t:-.t1·nckr dora•.,.is· 
tro da provi .• cia do Rio. el!e n;io lhe ·{Uiz pô1· ·; ~n~·t ~.~ ~ 
a pretexto de que o eaf.< era de producc;:•o dn pro·vwcia 
!lo Rio1 e não da de Minas. 

Ora se os empregados do registro da província do 
Rio têm o direi tó d - qualificar a origem da prodncção 
do e ~· fé. mu ito Clal ga rantidos estão os interesses·fiscae s 
da lavoura de oafé fte Minas. 

E~re facto é novo, porque os outros são de natn~eza 
diversa; os outro .. cOu!:ibtem em oão terew bido acenas 
as guias pela me,.,a do (·Qnbulado da c~rte. . 

Ainda nõ re(!ulamento e 24 de ~etembro encontro 
dispo::nções que _po·jem offend~r Ot:i .l~t~- res;es hscaeb da 
prcvincia de Mmas; essas d1sposlçoes. sno as que se 
contêm nos arts. 99, 1011 e lO i. Nestes art•gos deter
minou se que os empregados do registro do café da 
prcwi.ncia do Rio. ~empre 4_ne tive...,!-teu."t dtt ausentar-se 
do · reg1stro8- por qualqtJ er motivo, dcviào ~sr pt~rte da 
ausenda ádirec-.:.oria de fazendt.. e ao respecti vo collector 
a qoem fos~em .\-UbPrd:inados. e que a direct?ri~ de 
fazend" faria com,munic-.ção disso a mesa provmmal e 
ao enc• rregaclo da cobranç .. d~ imp_osto. e q~e se~pre ~':e 
não houvetise er.~s a cowmurucaçao as gruas nao senao 
ace1tas. 

Ora. já se vê que se por qualquer descuido não ho~
ver esta participação, ou SI:'- extraviar ellt1. no co~re1?, 
as ~wa~ passadas pelo!-lõ administradora~ da pro~1n?u1 
de Mm as n ho serão ace1tas pela respect1va estuçao fis
cal E' mais um caso em que os interesses tiscaes de. 
Mma~ têm de soffre.r , 9Ssim como a lavoura do café. 

Stnhores~ os interesl'es fiscaes de Mmas têm soffrido 
e hão de sofft·er consider•velmente, porque coUncadas as 
recebedorias daq o.ell :-. provincia em terrenos r f:!motos, 
em !ul(ares distantes de povoaçõe•, não h• a força ne
ces::;arta pRra coagir us conductores da café a fazer os 
pt~gamentos; elles já se recusão a esses ' pagamentos, 
pvrttue s~bem que. ainda f~:~ zendo-os em. Mína~, nem 
por isso ficào ••• , pre isentos de pagar segunda vez o 
imp1 •e. to n~ mesa pr vu CJ.a.L 

Desejava ar<!etneme.ute, Sr . pre!idente, que us pro~ 
vín cias de Minus e do Rio procurassem renovar o con
venio : a <'Onveniencia da. sua renovação não é só para. 
a província de Miuas. é ta.mbem para a do Rio. (dpnia
dos.) E' muito conveniente para a província do Rio, 
porque é sabido que na de Minas o imposto do café é de 
3 ~ % unicamen te, e que a pauta annual que serve 
de n~se para a co branca do imposto estabelece a ava
liaçã•> de 38500 por arroba. 

ON, já se vê que 3 J~ % cobrados em nma arroba 
cie ·· afé, ·sobre o v•lor de J 8500, diversifica muito de 
4 % sobre 5fl500, como costuma ser a avaliação da 
pauta semanal do Rio de Janeiro por cada arroba 'de 
café H avendo esta differenç• em uma mesma qualidade 
de café, segue-se que o Je Miaas, collocado na côrte, 
póde ser vendid<• oom mais vantagem do que igual qua
lidad" da província do Rio, visto que o café de Mmns 
ficará mais barato ao comprador. Além disto, todos sa
bem como se f&z a exportação do café de Minas: a parte 
da provir.cia de Mina.• 1ue se emprega na lavoura 
deste genero e$ta toda situada nos limites daquella proc 
vinch1 cor.n a .io Ri., de Juneiro; os lavradores que têm 
de fazer a exportaçao de seu café a fazem orJinariamen
te em tropas suai',eest"s, 1~ ara não fazerem grandes des
pezas, trazem o milho necessario para o ga11to das bes ... 
t 2.s durante a viagem, e podem com muita facilidade 
estabt.lecer a fraude a re.c.peito deste e ontroR generoo~ qne 
consomem, com o que se prejudicarAÕ os interesses da 
província do Rio. 

Lembro-me que antes do anno de l.H51, entre as quei
xas que )';'pparecião da provincia do Rio, notava se a de 
virem mui ta .. vezes de lviinas certos generos como s~ndo 
café, e que r~almt:nte não erão, e o ... exportadores por essa 
occa!:d:io, !.irtt!l"C nm~ guia ~ epres~ntante de muito maior 
(.iU;1fl!.iclade àe café do '-tue aqueUa q1Je havia ~ido ex
pr:rta<la~ :1 negucio::. vão no nJereado da. côrte Já se vê 
po·s ~ue os intere-.es fiscaes da província do Rio podem 
~er 3eriu.rr.en tc prejudieados, e que esta província tem 
I!ltere:-:::-.e em rer.ov}tr o convem o 

Tomb··m a província de Minas tem grande interesse 
e~; o renovar, por.~ue as r~cebedorias de Minas não 
CJ.'~rect--m ns ::ne~m~!-1 garantias que z. me8a da provin
cia do Rw de ~r sneiro· ; es:-:.as recebedorias estão mal 
coll~eE!.'las ... m U::rreno~ ahertos. Sujettas a muitos ex
tr9810S purquo pó<le passar grande quantidade de café 
sem ae ~ rnmlifestado n F. quellas estações. 

Feitas estas considerações, pretendo votar pelo reque, 
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rimento: o meu principal deseio foi apresentar os factos 
que acabo de expôr, afim de que elle• pnbli< ados che
guem ao conhecimelito da presidencia rlo Rin de Janeiro, 
para que ponha cobro á sua reprodncção e >e esforce 
para entrar e'm novos ajustes cbm a de Minas. parecendo
me que a. administraçfw <!esta província noo terá repug
na.ncia em celebrar novo e. n venio desde que se af'el.tar 
uma base mais .elevada do que a do contrato de 1851, 
que, sendo, como j • rlisse. de nove parte3 e tres cente
simos, deu no exercício de 1858 a 1859 o prejuizq de 
103,191 arrobas ~ fazenda. provincial de Min•s, vista 
como,-sendo a exportação das recebed~rias de 889, 166 .. não 
exe<>deu o r.afé ~eparado na. mesa provincial como per
tencente a Minas de mais de 786 ,60> arrobas e 24libras. 

Devem exi~tir nu secretaria do governo da provii:cia 
do Rio a .correspondencia e documentos envi&dos pe!a 
presidencia de Minas, e penso qne com e"es dados e os 
que podem serforneoidos pela directoria de fazenda do Rio 
habilitar-se-hão os dons preeidentes achegar a um ac··ôr
do; e tenho esperanças de que o actual presidente dú Rio, 
que foi o mesmo que fez o COA.venio em 1 ~5 1 presülindo 
"província de Minas, e que coubece perfeitamente as 
diffi"uldades fiscaes com que luta a admini,troção desta 
pr JVincia para a co branca rlo imposto do café, bade pres
tar-se a renovar O convenio, fazendo as:üm um .servico 
relevante às duas províncias. (Apoiados.) ' 

O Sr Cboistiano Ottoni: -Em grande p•rte 
:fui prevenido pelo nobre deputado por Minas qne me 
preceàeu n11. tribuna ; todavia imisto em dirfgir- me á 
camara por me ter pare ido que na exposic;e.o. ali:.:s 
mu\to lu :ida, ~tie fez o illustre deputado, do• pa>scs 
que tem dado nma e outra província, a do Rio de Jr;
neiro e a de Min~s, a té- ~peito desta que~t~o. deu-~e 
alguma l•cuna, ou tslvez diverúdade de >pre"iaçãc GIJ

tre mim e o illustre deputado . 
Inscrevi-me contra o requerimento porque me parece 

que o negocio não exige medida legislativa, e enre,:do 
il,Ue todo o tempo despendido en1 man·1ar buscBr :e. Mina~ 
e ó província do Rio de Janeiro copias dos documentos 
officihes .. remettê las a camara, E:lntrega-1as .e. um de
putado para que e~tu.1e a que!:'tão e i nici~ alf!"UID9 m3·· 
dida, sera um temp·•, não direi perdido, mas de demora 
chejn de in(..:onvenientes. 

UMA Voz;- Apoiado, e continuão a sof:frer os agri-
cultores. -

O Sn. C . 0TTONI :-O negocio est~ na alçada à a ad
ministr~ção, não exige m~dida le#blutiva ; a acçfio do 
P?de_r central, intt!r ·:indo no con.il icto entr~~ ;;p. du&.s pro
vmcl s. p~de resolvê-lo . em minha OIJirdào, muito sntis-
factoriame.nte ~ 

fo-ct.:rea··~ que, como já tive ~ honra de ponder2.r e 
V. Ex .. Sr. presideu>e, a e,; tação é a mais aproorinda 
para o transporte do~ generos ; el\P.s ,.êm de per!~Orrer 
e'? grande parte eotradas que nos Mezes de ch ,• va tcr 
nao-se quasi se n~o de todo intransitHveis ; em muitos 
pontos de facto se interrompe o ttkusito. 

Ora, achando- se ainda nos celleiros grar•de parte df!. 
safra de J85H, principa\o>>ente ll S rBt~t·e;ecimentOS do 
norte da província •le l'r'Iinas, é indi!õlpen:::.avel aos pro
ductores aproveitar.::om a pre~>ente e~ta~f10 LJST2i. o tri':TIS· 
porte de seus pr~ duetos; e · entretanto o ebtado actual 
da. arrecadação dog impostos pelas l!tdmini:.;tracõe!'( de 
Mmas e do Rio de Janeiro os põe em diffir.uldad6s 'érias. 

A1gnps, receiando o pag"mento em duplicata. em 
consequencia do <.~onfli\.!tO, não encontrão meio de sub
trabir- se a este vexame senão ou illudindo o fisco na 
província de Minas . ou demorando a remessa de seus 
generos com gr·aves prejuízos~ 

O priineirp ponto de que se occnpou o nobre depu
tado .. cuja exposição acompanharei procu •· ando evitar 
repet1ções escu.-.adas, foi o eonvenio e~ ta belecido em 
1851 entre a província de Miuas e 'a do Rio de Joneiro, 
para que em uma repar~cão fiscal exist.enr.e 11a ~ ~ôrte E-e 
arrecadasse todo o· impo;to de export•çiln; estipul>mdo
se a quota pertencente & provinda de Minas. O nobre 
del'uta?o não enunciou explicitamente nm juizo Acerca 
da JUStiÇa de5se convenio, 

O Sn RmEmo DA Luz dá um aparte. 

O Sa C . 0TTONI:- Eu tam bem não conheço os 
dados e~tat1St1Cos em que o convenio se blll!eou; mas a 

oàservação dos factos parece prc>&r que não favorecia 
elle a província de Minas que pelo menos niio era de 
modo 3. lgum le.:-i\'o 2 provlnf'i a do Rio de J~neirn; .se 
não era ·: qunadvo, era ante~ a Ía"Çor da Rio. Parec.e-ma 
que da parte àeH~ orovin~ia nunca hcn•·e reclamaç..ao, 
e da par:e d. de Minao nunca hou<e nnanimidaoe a 
respeito da eq·ddar:e do convenio. . 

A origem delle foi o perigo, que com effcitu não se 
póole de•conÍlecer, de comrabando com ao guias do 
café 

Observe a camara que é a provinde. do Rio de Janeiro 
a que t ·ro ma.is nece:~sid~d-= do cot•.\""enio. porqu~:: é a sua 
produrçiio a que . dado o C•mtrabRndo, >e snbtrobia ao 
p11~arr.ento do impos-to. a~· re-e _tard o guia~ que Eimu
la.vão prc:iucção mm~ira e pa gamento na raia ds. pro
vlncia. 

Ntio de•co cbeço qne tambem bana utilidade para 
Minn~ t"tn simpliticar a :<U:! ar-recadação por nm meio 
manifet:tamente conven1eu~e: ma- para que esse meio 
seja prati· ·a el ~e!D inju -- ~~ ça. oece-'"ario é em primeiro 
iugar q.ue e prnp,., .. ç:!.(J e~rabelec11:1a nn couvenio seja 
equJ;n.ti;.-9 Pl conf( ·nn~ co1: ·. os fa.:t o::- da produt:ção. 

Entret&nto ob~e vo (é oo u0 pc·Dt! que o f1lu stre preo
pin~nte . st n:i0 me engsc.no . d- i:s:on de tom;-. r em consi ... 
der>câo) . ... b;•rv•· qne h a da p•·.r te <i a provinci" do Rio 
de Janeiro nma T elu ·" tan · · ~ a qne pare "e nb::.rioaçilo, :!.re
iorn.a do con ve-n i('l ~ã .. fn.ço uma accu ... ação infundada, 
3;:)re.:entarei os facto ~ officiaPs a qne me reôro 

Eu d~vo accre ·<'entar DP~re lugar qne parto de uma 
spre··iaçi1tJ em que ·r~io não enganar.IJle 

Se o coovenlo entrea. .. d ua~ ~rov inciaseraeqnitativoem 
18'11, r.ão pôde rleixar de ser hoje !e:.\vr, para a provín 
cia de Minas Apnwd o> ) Para tornar clara esta propo
siç~o preciso •x pôr o une ba de espec>a! na prodneção 
d.O _g t>nern de exportRç?.n de qt::.e trar.smos 

O café não .,je pl~>. nta !lenfio na~ rlenuhBdas de mato 
vi~g~m ; ~ d !> pois de produzir rJvr e~ paço de 2n ou de 30 
~nn~Js, conf~>rme a . .:"Gali d ~" d~ da terra. deixa~ainutilisa
~a . ,.., menos em 1::\Ce dos processos sctnaes da nossa 
lavoura 

A terra occupa•!a por um cafezal velho, ou se con
verte em ~u.:to on n 1s <'a~o· mai· f ,v . . raveis. reproduz 
C:1pt.lf: Í · a~ 11ue nr• tim d~ ce:-to nu r• ero dP annos €6 pres .. 
tão á p;oducçíio de cereae~. mas uã o 3 de Cflfé. 

E ' po5SÍV;-!l que n~uoi~ de ma: ta' liezenas de annos es
sas ce ;:..oeiras equi rn:~rem-se .a n fl tt• virgem e prestem 
L.O\'~.!J ente flS mes.rr..o::: s~rVl çr·5 r,ra:- em t odo o caso 8 
m::! ~ mfl. geraç:~: . niio pl~ ! · ta duas vezes café no mesmo 
ter.,.en,~ ; é fa ;W averigusào. 

D,.,ui , e ·e,:ue, Sr pr, sidente, ~ue o aproveitamento 
cla3 ~atas n F- -nm~ici1JI03 de serra a ·i ma da provinda 
do Rk. df' Jsn eiro . seurlo muito rua i~ s.ntigo, mais de
prF.s .. a. r::or;·,eçou s. i.c.utilisar terras, do que na proviD.cia 
de Mina•. 
. Nos w nnidpi0s do sUl da provinria. do Rio sabe··se 
~-:.1é 0 m:.·vh:r,eut:J d9. p:roducç3.o do cstfé é decadente; 
l'La~ ao norte é e·-~acionario, e poucas são compsrativa
ment·?. as te1·r as nove.-. nesta prr·vincia em que actual .... 

·!!lente m.' r:see e sP deseovoive a prodn~"ção. 
S~b~- ;e mais que DO" Ultimas 20 RllDOS dA -se um 

r:·ovimento de em1~rrtçfio muito riorl\\'el dos }!lunicipios 
do Hul ·'iA. provinci &. do Ri0 rle Janeiro JJBra a~o~ muttts da 
parte rl:o r·orte, a an:dor parte das qu&e'i pertence á ~Jro
vincia 1e Minas; este movimento de emigr•ção , qne ara 
observado em toda a sna força e·n 1851, coutinúa até 
hoje com m&is ou menos vigor. E' facto sabulo qua 
avultadn numero de estabelecimento• de café da pro·
vin~ia do Rio de ~T ~ne1ro se achàa quasi abandonados 
pelos seus proprieta"Çio.:s. emigr~ ndo ora para as terras 
novas SG norte. de .. ta Drovincia, ora para a~ matas fron
teiras, muito mais vastas. da província d"" :Minas ~ 

E é notavel que ernquanto se da na prnvincia do Rio 
da Janeiro o facto de entrarem em qecadeocia grande 
numero cle e"tabeler· imerno~. cujc,s dono~ emigrão para 
te:rras novas. não me cousta que o mesmo facto €e dê na 
provinda de Mmas . Nos ter,enos até hoje aproveitados 
aaquella província tudo é crescente, t udo é noovimenta 
a~cendenW; não hH decadencia_ não h a estacivnamento, 
não h a emigração dalli p>tra outras provincias, não ha 
estabelecimenros abandonados . 

Consequente , ente, •e cresce a producção do café na 
província de Minas, se uma grande purte da província 
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· elo Rio ele Janeiro aptuenta ~ucçin.eatacionaria ou 
J:Det.mo decadente, éclaro.quft a pt'Opoi'Çio de 1851 ~tra 
.& produccio de M'iilu e du Rio nio é nem p6de ser a 
proporção de hoje (.&~.iG<Io6.) · · . · · . 

.P'a:ecd· me pol'tlsnto mathematicuumte demon•
tnao que, se en equitati•o em 18!'il clar i pro•incia 
de Minu •peuu 9% do producto daarrecadi&çiio do im
po.to no acco :à ex..,o~çio. a obaervação doa fac~• 
d.mona.tra que mbico mJUOr dtYe· !Jer hoje . a quota uu-
Deira. . . . . . . . 
. . o pri'Dcipio ao conTeDio 4 em •i múito util; nisto c:OD

cordu com o nobre depataado; m&l não entmdo ,que a 
·· ·· · · · - i •• .. tt- · a · · · • & neceuicbde de &do t ... 
o. ou ~ue P~"~''"iN~ de "pp.!llar · p:1r. a generoti ade a 

pt"' .. incu• d ·Ri<> de.Jeneiro: . entendo que oon .. em re
formar o o"n-wn•o 1e fôr pos·i•el um8C('Õr·io eobre base . 
mai• justa ~o qne • !><fe 1e1- hoje .• de 1851. : ~ tal ã~t-

. ~ . 
· &I"Í'eea.:l•ção .do imposr•• por . eadt. . uma próvincia.a. . 

(Ã,otod-..,. d·· ~rll • ·moMtra . E" ponto t~tte que de'"' 
fic-ar f6ra de duvidAI., para que u partee tratem com 

. t0d11. a li~-se. · . · · 
r.r.,. ei:dine, St bt'C),idente, que h&"ia relac:tancla da 

pa!U ~ admin~tn~o c1a provi~ do Rio de Jueiro, 
e reloct&Dcia que pueee obetiaação, ~um empenho 
de imp6r i proviDcia de Minaa • coutinuaçio do an~ 
COJi~io. eridentemente }eaiYO a i:una daa pL"18s. Sõu 
obrilzado a demouTTa.r eata p~PQI'içio. · .· 

O conwnio é d·1851, ~ f&ra celebt'acio pua l8tYir traa 
ano~ Em. •859, .. l7 de.Janetl'l'~ a aàUiizü..ttaçfto da 

io • • •• • • • • • -

• 
. ~~a.do!:a~·~o"'=t!iv~~~=-=.;,::; . · 
. em JIOYOI aja .. wmaia"JqaitatiwOt. A a4miniatraçiodo 
Rio. de .Janeiro consta que a~ h· j .. nlo deu nbJIO".ta.. 

ft11180ca ~ do Rio tjaaei~·!IObre o· me:~ o~eetó, . 
. illlt.Dio pel• riD'lYaÇAG do cOuvenio. Neohuma 1'18-
pOo.to~ aiolta .e· deu. · · · · · · . 

. .. E· e.te o primeiro aeto qca· UI@ autori~a para qua
lili~"&• cie ·~~tiDiLdl) n · p~itui>Dtó da·•ctmiDutraclo 
do R o de .Jane•ro Tudari• ' povhel qoe a Dlinha 
aprwciaclo ~oej111 •rr· da; 6 P""'~-..l que esta falta 
tY.! '"P Jl\& oftic·i•l de u111a • . ou~ra . pr- .. idenci• ;eja 
UDiMmetlte. llm d~ f-et•'S tio triviaea 81ltr.l D6A de 
mor-~id»de de t•acni~ ufficws; r•.ol't•li.tacl~ tilha do 
~te .d~t ·• pllr ~ em cit~~a d· .. ,.~{lei.& nlU ~ .. r
tiç&ra j:ubliea•; pó~~ l6t -.ue ~o ~ia . wait~ 4.- qae 
cief,..atdo: mu em todo o t'&IO a Ph'"iaeoda. do ·Rio.de 
~aneiro ··~,expô: a juatifiear liJDa llpl'eciaçio como aqui 
J& eQI1DC1Cil. . . · · . 

· P&reüeado que nlo hnia poPaibilid.ade t!e cil~r a u . • • . . 

romoea o eon~aaio. e manteve o - direito de arrecadar 
o impot~eo de exporta~ peloe meio. ao. aeu diPpSr para 
OCc.«>rrer •· nece~id~cietl publieas. · . · . 

Ent&:» tambcru a do Rio de Janeiro cciduu de evitiàr · 
o luooo.CieDt.e. real da ~ibilldacl8 do CODtrab&odo 
.Daa caiu PIIJ'a iNc ex!*'o o ..eu regulamento 

. · Maa p~·me que o . oonflict~> 'lue " da entre as 
cluu adm'*~ ueate momento procede em ~rande 
~ de que u 111 didu tiacaes d"' proriucia do Rio de 
Janeiro fo.rio al'm Cloa Um i t-a dt~ •uaa·ottribciçlSes. 
. . J,., I) nobre deplltado •Pl'll•eotou um d011 et&lo•l e"' (\1le 
M c!· •llq exorbitancia A prov1uda dn Rio de Janeu'O . 
pretende iia.fa meoo. do ~ne que o café aooa:panhado 
da ~· o ''?l perfeita l ... galida<te, qne puaou por ~os oe 
tramateJ. liaea• ~rdioanoe, . que preenclltll todo &I 
clau,aul .. a O•t.bele<'.ld!!.l no regut .. mcnr.o da p"'Yin(lia de 
Mill&S, 1 ocaa NSr compe•lido a pa~~:ar oo"tamenté. o im-.. . . .. . - . 
l'"to l)nr f&e~o5 on por faltas de agen~ d~ l•rówinoia do 
.&10 de J.uell'O, por fac:~s a qu" a proVlOCia de Min•a 6 

. o:»mpleu.m~tto ettnul~a. Oe fac~, o prorluctOr mineiro 
qu~ cu111pnt 6~!tm~n~ os seus deveres, e e•t• qui~ com · 
. o fiMC> da sua prov,tnala, ve~ & ser compeUido. pelos r~w 
~re" _611('1allll do Rio do JaneU'O, a pagàr em liaplieata o 
unpoet(\ Semelll .. nta prete~9·1? ó de cena iullUatent.uel. 

O l'l!gol"mentu da provmCla d, Rio de Janeiro dis
JI!Se -tue ~ao&u~o algum r.le seu: ageo.\81 que · deYem. pôr o . · 
-nato D.a• gtUaa ~wdlla de Mua..a. adoecer, ou ae ratinr 

. por qualquer mouvo, o de fuenda p&rtioipe Á dinctoriaj 

(IS!:tiÇiO. on e se · 1 · . · • . 
D& combinação de.!ié!. aews da administração da. pzo--_ 

. nnei& do R1o de J lloeiro, da uorb·tanteseteridadad.
. aas medidaa 6scaes; da recusa de entrar ea: ajustei pera 
. . . . . ~ 

duear JU::to i baae utatiitiea, de'"' &~ ó0Dcl110 
·que a iUÍIU.çin da pro\"Ulciá do Rio de J. nsi!o jul-
8& aquella conftuio de ISS• &inda boje es.uitati't'O, e 
.quer com O&~~ compellir ·~a delilinu 
a subme=er-se a ~! . · . . . 

Entretuto, Sr presidente. giudet Jão os em~ 
quet reaalt.io deate · atado de <.'011Pai, e par iaao ct.ft a 

. pl't!le:Dte dilc:uaslo aer de muita utilida~e.. · . . 
Eu do pretendo que 1e opponha o muu.mo ~ 

i.a m6diclaa S..C.. da pro•iDeia do Rio de J~wo par& 
eYitar o extravio de eoa' ~da· : mu cleHjo ~ue -.a 
· medidu não Yio ~ do· aeu 11iY'8ito. nem cheguem a . 

"udicãr i · ·· ···- ·o ch . vincla -~ Minu,ou a 

; .. · UOeiOII :'8 . 11 t 

apeaa' eom o iDtenallo de oito .tia· . ~o primeiro a pre-
. · IÃd~a do Rio de .i·De.~ pede -111•. a. ds Mmaa lhe re- . 
me~ o aa;nppbo liu !-•~UlTU de • ua ageDta 
autori·ad~ .. ~·r u IIZUI&I. ~e •"&fé Erltt apenu JIM'" ·· 
aacloe_01to dia .. uof!i,,jo ia ol!tD Yiagfom·, q~oudo 18 fiz- . 
Wt1io ~do com o me.mo pedulo •. e i~ comi'UDC!o a 
ameaea dn olltfiC •ubecime:ncn <1- ~··· Sio DOYÚ ~ 
v .. a ~a ~tiade '{De úi•gà ·l~i e ·~ue ~ um meiO . 
emote.cãdo peLo. •d.miDi-tr•çio do Rio de J&Deiro,para .· 

· eou.~gu· r o l"'UYCDlO IGbte a base de 1851, que ~ ilaad- · 
mif.livtol presente~to. . .· . . · 

·C:-AdO dtm€'nstrado 11te pontO, que ·' o eaMDeial, · 
· procarai-ei abredal'·me, Sr. ptéaiclent.e, • ap~. · 

·· me á minha coaclu•iio . · · · . . 
· Se as pro.tnciu do Rio de Janeir~ e M.i.nu cbepnm 
aacc6rdo JW!o :efo~ OCCAn~o d•l85l;&lkntiDdCMl 
ea: bue estaüatica maL.' ~ormeeom os facto. aetuaes 
atri etta a mclbor du 110 a~; . mu mamo para a..oo 
fim p.reee nec:il!liiliis il . ixl~. ·111 o CODalho do 
~ eentnl. · . · 

.Se J?O~ tal ~oe(Jrdo fôr im~ftl, como ea. em.oon-
actenoa JUlgo tmpot•i.-el, por lll)tta~'J, o .con"WeDC~o de · 

' 1851 fa•llim parece en~llcler o acmal Sr. pr.&dent. ela 
minha pro•iDcia), eDUe ~roi oom mais ina~cia a 
acçlo do po-ter Cl!ntrsl, "YlSt" o.ae .. di «"nfüoto enue 
as duaa a.-fminiatraçõea, par& faztr respeitar oe direito-

. de. ambu. · · · . · . . . 
A provincia ele Minas regnlarit~ a arreeadaçio do 

~ea impl'ato, apreseote o aeu re~amént.o ao . pocler 
eéDtral ~ teenilheeüadõ· ee que a pronncia de Minaa Dilo 
exorbitoa, qae nada maiA fe.t. que regular a. arreeadaçio 
do eeu impo6~ .entudo que o pOder central dne obripr 

. a pMvine a do Rio de Janeiro a re.~tar •• OODJequa
~u ~·~uella ac'úõ lega~ ela &loebxiliüattiÇió dá~-

Eu nio ~ei. ·ru.ja ou Dão perigo . do contrabando, do . 
ieid'onde Pu.•aa ~r • provincia do Rio de Janeiro o 
direito de recusar f~ ao docameato re~.legal, an•• 
thentico, que prova & origem mineira de um& ~ n
meaaa de café e o ~ento elo teapectivo UDpo&to ; 
nil.b . Mi qüal ~~eja a lei ~ue euto~e Á pre~idencia elo 
Rio a faouldade de erigir-se .em Juiz de acto.· ad.mi
Diatra.tivoa da pro•iuc:ia viZinha. e nullit:ca-lol F 
faltu !>n .lacnnu.doa ~tea do Rio, .pOr laltu em q~ 
a proYmC1a <UI Minu 11lo ~ cnlpa nem puto ; tal di-
reito • W.te. . . 
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• proclú~ DWl8irâ 18m ucepç'o, como a parce da pro- . 
duoçi tluminenlo mw pt\•::Eima aquelle rio. Apo-uu 
estrei~ aa de terru pro:ldma~~ a Nn"a. e m11it. ~zi
:Dhaa 111)1 portOI do reeo•:Dc;a'fb do 1U8 ~a 68taÇÕ81 da 

· .. ~ da fenoo, COiltinuariio a seguir na ·cauaes .u=· auea. . 
. A prodaoçlo mineira · ~e exportaria· uclt:m~te 

peb ea&rada de ferro "Enllo v go"ftnlo, ent~~ndendo-ee . 
com. a admiililtnaç. o da emtmao podia eata~lecer uma 
ccellmte fiaelliaaçio •. · Iufdiz~r,ente eaSfl oatarto de oou
.., eati muito maia diata.Dt.e .. de uóa do qoe eu desejaria, 
. eomqumto .. f•ça o · poui~ _para • xim•-lo. . • 

qu, ~11üt0 a eaaa.ta ile feno ulo lançar um• M
ta.clo u ~u:a pi'O%imrclade ·e entre oa rioa. tem de ,,ffe- . ·. '*""' grada facilidad.ea .. trazit.porte doa . FO'iact.oe · 
da DOeU. la"tOura, e deacle •• pniatar ao ~o· 

· ÇJ.~ de d=~~J:~co,. ~~'coa il produi~ 
. u uma e de outra pro'riDcia, i' •mu\wdo eflioumap-

tle a ~o li~ ela proni.Daia do Rio de Janeiro. · 
J.lmi~me a re:lex* ~· e n1o . poseo de óutro 

· modo ~. porque não forio J?reaeD* i essa, e fiU 
ralo os oonhf'QO, a. dado• eatãtiãnoeil' em ctue ie . d .. '"" · 

· . \alev qualquet . aoluçlo juata da queatio aujeita Po-
. · · rim •tá f6r& de du'rida que o negocio Dlo exige me- · 

4idU legitla~vaa, e te acha ni. alçada do })Oder admi-
.... Dlttrati'fO " .. · .... - . .. . . . ·.. . .. 

. Por ~te, ~elo de titgencia .obter-ae uma 
. eoluçio • . peoo :iccmQ& para aubstitwr o nq~t.o que 
•U.aóbrea~_pe!oquepasao altr. (U. ) · ·· 

. Tcho _ocmcluido. (Jf.Rlo bftoil ; muito bfm.} 
Vem 4 me.., 'lido e apoiado, o aeguinte au'bsti-:

bti~: 

c ec .e ao go'ft'moq , • 
llpido pela prorincla de M:uu SJ.a arreoad~ os im-
1191* de ~naç~o. e as m~:üd.aa fiaca~ que para e1ti
tar abu~ adort& a do Rio àe Janeiro, expeça &• Ol'~ 
cleua coo~uienf4' · para que cesse o actual tonflicco m- .. 
Cft aa aclminWtY&çl5ei·qa duu p!OYiD 'l&A, e r.ejaio gl'• . 
raddoa o. direi toa de ambu. - Chrll.ti4~tD Otionb . . 

· Ni•·guem mai• pecliuclo a palarra, e pondo .... • •otoa, 
A ap~ro":ado o aubsUtut.ho, julgando-te prejudic..do 

. o rtquri:DGl\0. . . . . . . 

1\L&Içl.O 114 âlii1A.. ((• du"*to.) 

LA-.e, • ,ai a imprimir 'para entrar na ordem dos te~ 
ha)ho,; o MlguUlteJW~r : · · · · 

Fedo p · -enteS á comc:ieaio de oónstituiÇio e po
deria .,. cepi ''" ~lit.heüt ·cas da." a~tas dos ~lleldoa el&i-

bupe, PIU'iticaçàO e Villa _t..ova lia Ra1nba, pert.encentea 
ao 4" clill2ictu da provtnda da Sah111.. em que ~e pro
cedto em 4 do Jnnbo a~. te anno ai. ooleiçio de um depu· 
'-do pela Y&ga qill!t deixou o oomelheiro Jo•ê Antonio 
Saraiva. em Q.lneequencia de haver :a.eeitauo .o 0&111:0 d\1 
miniatro o secretario de Hui.do doa negocioe do imr-e· 
tio Nos oollegio~ mencionados, que ae O<ian,:.oem de !\89 
e.leito1'8'i, foi aqueUe oonselheito wtado unallimemenu, 
ob~nde 6M votól de eleitora ~ue oomparocl!riio: h•l
tendo ai actu d01 oollegioa el61toraea da Alagoinh11, 
Tooaao, Monto-Santo, Jeremoabo, Sento-Sé o .Pumb~t, 

· que CODStlo Q 284 elei~. A.• mta do~' atWn
àeoclo ao. conhecimento mcontesta .. et ft . JDlima ·de 
wtoa elo corpo eleitoral, que não 'P6de ter alteracia pela 
wtaçao doa ooUegios cuju actaa &lUo. e aobretlid.O A<» 
precedente. deat~L camara, é a oommilelo de pareaer: 

1. • Que. 1e ~pro'fe a elei~ . ..cundaria à01 collegioe 
da Abb..üa, Pombal. Jacobma, Itepicard, lDhambupe 
Puritieaçlo .e ViU à Nova da Raiuha, a que 1e proced~ 
Do ,. diatricto da provincia da Ba!Uà DO dia • de Janbo 
cleete NmlO. . . . . · 

· · 2 ··QUBIOj•~nhecido ãe;rcxtaao·pelo. mesmo dia-. 
. . trieto o çon~eiro J01~ .\ntoDio Saraiva. 

· Pa da CIIDl&ft d01d utad · 6 

~ eu d~o de o~· lo oom \Odaa u c.iroumat.&D~ 
'"~que foa ~•utido, ê porque. n1o tendo preeeu- 01 

·. doecunentae. QUtt •iio ibdi"l?4'naa•tti•. Dio quao oahir llO 
mesmo def01to llm -toe cab:1o o .nobre deputado, trMeudo 
a e~ta r&, .. &•!Cu~a\V. qut nlo p&Je ctemou.trar com 
proYU. "Aguard.> porft1 a vinda dea•u informa~ pe
cUdu. bew como • l'emo-aa do elgu.Da duc:umentoe P"!'a 
uouveru:er e •llltlletamente . ao nobN deputado do que foi 
dem&il\adamt'JlU\ pl'et'lpitado ei.bjuato em IDAI~. . 
. . Entretantn, Sr preatdente, en po11o; sem reoelo dé · 
erra,., u~verar so. nobre d"putaclO e • oamara que o 
Sr. Joiio JoM Co~a ê inteiramente in~u de oonoor
z:e-r . .p•ra ac:toa dma ord~m; porque e tdlido que .... 
preat~moliO .-id•diiO detode l~S2 . toem õon~t&Dtemen~ 
e~xer•'!ldo ~rgus. quer de nC>mea·çAo do gnterno, quer Je · 
ele!~o popu1n;, ha.veudo·se po~o sempre oorn exes:n. 
plar m~eNçao •. e. ti-nJo 1Yterec:•do a &fll:1çio nlo 16 ~o8 

·' O Sa. D.ucTAS : ..;... Apoiad':l ; 4 •nn digno cida.dio •. 
,O Sa P .us D& ME!"iDO~ÇA : -0 nobre deput&dn aabeper· 

featamente qUt1. um uoa chefea d~~o parcialidade liberal do 
termo de Porto de Pedru, o Sr vigario Sebutiii.o Jo-' de 
Mo~esBe~lo . ent.l'etemaind~~ohojeeftt:rfiturelaÇ(Ses como . 
Sr. Joio José ~crrêa. Sabe mais que. quando 10 cratGu de 
:nom•IU' o delegado p&rr. Porto de Pedru, o J)reaidonte clà . 
p~vincia; querendo que á nom .. açiO recabiue .aobr~~ um 
Clldadi~ h.,onesto e moderado, ft'Cebeu a deaignação do 
.»omo do Sr • . Corrêa, 11iW aó por. parte cloa oomer.aclo- · · 
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1'!18, como por parte dos alliado~ do nobre deputado, _que 
até querião que a nomeação passasse como excluslVa
mente devida a elles. 

E hoje sómente porque o Sr . Corrêa ni'io quiz pres
tar-se ua eleição de Porto de Pedras a fazer o mesmo 
papal que fez o padre Pinto, só po~ isso é máo homem e 
i.tnmoral, concorre para a . alteraçao 'lia ordem, e para 
espancarr.ento da natureza daquelle que se deu em Porto 
de Pedras O nobre deputado foi por algum tempo pro
motor da comarca de Maceió, e não const• que dé>se 
denuncia alguma éontra o Sr . Corrêa; entretanto que 
elle ex•rcia nesse tempo na comarca di ver>os cargos de 
nomeação do governo e de eleição popular . 

Sr. presidente, o nobre deputado nas r azões com que 
fundamentou o seu requerimento deixou manifesta
mente revelar que as suas intenções. que ~seu pr~poSito, 
farão chamar o odioso sobre seus anttgos e lDtJ.roos 
amigos, hoje seus adversarios; e P_o_r bs~, Sr pras~
dente, pedindo a palavra nesta occas1ao, nao posso dei
xar de lamentar que o nobre deputado, n»re,entando-se 
na tribuna feito éco d~ calumn1a de llOSGOS ad.ver::.arÍOH, 
se esquecesse tão depressa que forão esses mesmos atl
versarios que •inda ha pouco, pintando a co.marca de 
Porto-Catvo com as mesmas côres de que se servw o 
nobre deputado, denuncia vão ao publico um crime hor
roroso praticado no engenho Varre de Souza. propriedade 
do nubre e honrado pai do nobre deputado . na pessoa do 
infeliz Harvy, e tanto insistirão ne•tas publicações, ~eves
tindo as de circumstanmas gr~:~.ves, que o governo 1n~lez 
fez reclamações ao governo i rnporiel. e e2te orcle:o.ou ao 
presidente de então, o Exm. ~r. Dr. José ~ento,_que 
mandasse instaurar o competente prooesso e mveshgar 
do faoto . 

O presidente mandou o chefe de policin á comarca de 
Porto-Calvo, e este, depois de procerler R. minuciosns 
pesqnizas, conheceu que as accns çõ•·~ feits-s.no honrado 
pai do nobre deputado eriio inteiramento lllfundadas, 
não passa vão de m!seraveis calumoias, por9.u.~ o lng1ez, 
qoe se dizia sssass1nado por algu~r.o dn f~mtha do nobre 
deputado, morreu de urnacongestao cerebral por excessos 
a que sempre foi daJo. 

E>que.,eu· se ainda o nobre deputado que foi ellequem, 
como redactor do Ttmbr" illagoa.no, ~e en • ·srre~ou por 
tantAs vezes ·de pulveri&ar r.ou: o ,.eu reconher.id tMl nto 
os embustts e calumnias que desde tanto~:- nnos ~· rv 'lo 
de th.ema p&rs as accusHções ·lo .. no~'- 0$ inimigos. -.~_uem 
por muita~ vezes chH.tnOU a es~e jt•rnal, out.r'orfl deno 
minado o Tempo pasquim imrounrio . em -1 ue erão atas 
salhadas as mais honP.stw- repntnçõe .. ~ · e~qn"'f'eu- se 
v. inda de que quando juiz mun•cip•l de M •ceió. foi 
coustaotemellte victima de iniuria !: degses tllesmof'. a 
quem hoje parece dsr tanto credito, e :1. qut:ID tantt• cr·r
teja; os quaes leva vão !'en~ e y.,- esso ao pontq de nem ao 
menoJõ: respeitsrer.ú os d(•.fe1tos p!"'ly~ico do nobre depu 
t .:. do, denominando-o Tm tela.. e empreganõ.o nut:o!:i nomes 
indignos; esqueceu- se ainda o Eobre derut~d.o que~ 
quando em 1855 se e•pal ••ou a notieia de qu'' S. Ex. 
t inha sido escolhido para chefe de poli ·;ia à.ns Ala:zôas, 
esses mesmos que hoje redige rrJ o Jornal ele ~1Iaceió 
publicá.rã:'l no Jornal, d, 17omnv.wcio as ~eguinte . ..; píi.
lavras que en peço licença para l"r. · 

E i lo · < Se diz que o Sr D·r . Esperidião Eloy de Bar·· 
ros Pimentd, juiz de d1reito da (:omnrca da Imperatriz, 
provincia das Alag,ôas, aehando- se nest a nJrte. on 'le 
veio casar-se com a filha do Sr Dr Bm.v:ieira ~e Mt->lto, 
para livrar S. Exma. e posa da vida in,ipida do lugar 
em que é juiz . vo1ta de chefe de ~alicia pr.ra n t)!"ü11Índ>t. 
Homos Alagosno, est.ar.JOS nesta côrt,!, nfto pt.demos pois 
ter noticias de nma tal nome~tçüo seni C('lrrermos ;;_ Í P.1 -
prensa senão para prvtest11rmos cora.tra es~a nom.a,·çã.n, 
no menos para tiizermos ao Sr mbi!:itro da justlçs. que 
n nomeação do Sr Esperirliüo para cl~efe de polida das 
Alagôas é anti-politica, niw est~ nos preceitos do pro ~ 
gramma de seu go v~rno- a concili . ção 

c Releva dizer que pertencemos, é verdnde, &. opposi
(:iio daquella proviucia, mas nem é o espil"ito de partido 
nem o desejo de desmerecer a um nos>o patricia e adver
sario que nos leva ao fim a que nos propomos . 

c Ouça-nos S Ex. : 
. c O Sr. Esperidião póde ter multa illustraçiio, o 1jue 
<hlvidamos, ser optimo chefe de polima, porém em outra 
qualquer provincia, menos nas Al,, gôas. O pronuncia-

manto poiitico qu~ dle teve alli na administração dQ 
Sr. José Bento, os odios e paixões que creou, a~ 
r esentimentos que con• erva ainda daquelle• com quem 
ha bem p0uco esteve em luta. as aecusações que eof·· 
freu por c•.usa de seus actos violentos e apaixonados, o 
ridiw!o mesmo com que foi tratado por alguns perio
dicos, qne não pouco o desmoralisou, s§o pl:'ecedente~ 
que inbabilitiio o Sr. Esperidião para o lug"r de' hefe 
de policia daquell1t prov.ncia. Que elle exerÇa admi
nistração da jm-tiça em uma PÓ comarC':a, e D A. In· pera
triz, onne a polieica não creou odios nem paixões pa.ra o 
Sr. Esperidiã.o, transeat; mas· qne a exerça ~m toda. pro .. 
vincia, e tal como é a da policia. é impossivel que o 
faça sem dar por pnos e por pedras. 

< Alagôas é uma. provincia pequena; e, como nin
guem ignora, nas províncias pequenas as paixões -e 
odios, politicos ou pesso•es, levão tanto mais temp<! a 
desapparecer quanto maior é tam bem o gráo de exalta
ção a que elles se tem elevado. E alli ninguem mais 
do que o Sr. Esperidião tem paixões e odios politicos, se 
não tam bem p(-le.soaes I 

< Qn•noo o partido liberal seinaugurou,pl•r assim di
zer. na,1uella orovinr·it~~ , ot.r Esperidião era jUiz munic~
pal em Maceió, capital da província; e desde logo e•te 
jniz; e~l.{uecenrl.o a~ conveniendas lembrada~ por ~ua 
po~içüo de magi st~·ado, emmaranhou- ~e na politica. fa
zendo-se até rertactor de um jornal político. O Timbre 
AltJ.aoano. Pa.ra ahi se trouxe a vida privaria dos liberaes, 
e quem '' fez fni o Sr. Espeddião com os seus co !legas r e
dactores. todo:-; commPn.·ae.o:;, ou ~:ousa que o valha, do 
~;r José Rentt') ~ s opposiçi1o, devemos confessar, não foi e 
ner.n dev1a ~er ~n ;pa~sivel aus insultos e offen~as que lhe 
dirigio ~folha de que c. Sr Espeddião foi um dos r'3dac
tore· : i!evia re•gir , e ell.a o fez. O Sr. Esperidíão em 
!::eu Timbr!' ·• /.agt~rJ.no .-1 isse muita causa do~ liberaes, 
·r..:oré cuvio oat1·n t l- 11to, se não m"i:;, ell e que o con~ 
í: :~ ::.:e Nfw fu i ~órnente :.!.luta nas i•iéa.s ~.ra~-: então houve; 
rnaior do qne (%m ftlÍ a '1as paixõe•,, ~ rlo:..: odiPs e a das 
l"(:Jp· e:;u1L~3 !~ qn.~.m provc~cnu r~s:·a !utí.l. não fotr.o8 nós 
do pnrti.c!o .UhGr~·.l, foi o Sr E"peridiãu com ns seus com
pant!eiro!' do Timbre • lagofln'l A luta tal ttUttl houve 
d~-~~•~:~ppareceu . é ve1·1~de p11t nol:'~;t mo.raJid0:1de, Rim, 
m~~s nj:'t· jJol' ,.,lle:. 1\:T ll." He a luta de2. :i pV ~'re"eu. ainda 
e:d&tem os odim~ e t) ixõd"' rio Sr .lt.f.pjjridi áo contra nós 
fi 11 p,.,r :;ir!o liher. 1 que lutãmos cc1m elle que ainda 
ex.i ~t.Ünlls e e·xi cire:nos nl) metimo pol)to de honra que 
~~na vez a:o:~lJ.m!mos . 

<:E. pois . Sr ministro, PConselha a bo~ r azão, acon
sr.lh rtn O:'õ pr1n<~i~,Í:'I!' , ·: eu .,. !~·~ pnliti a razo"vel e reflect~d.a, 
qt:e H Sr B>·pi-!rid~· o nün \tá de ch t""fe d ... onlicia uflrd a 
prnvin·::a rl as Al<l;'tÔ~l:~ A nnme;.;ção ·io Sr E!"peridlão é 
un;~: p: · vor·nçilo u nova;. 1ur.2.s , "' e .. as lutas ·que cle 
nlgurn mod,. :-e "ch i1o ar de id ...... Se ~tpolitic:'a doactual 
;:.;:o hinete é de C(mdl1 ação . comu poi~ nomear-~e para 
.Jfwfp, ·18 p;)licda de um:·: provínci:1 ; .. _ uw moç1 • cheio da 
pl.XÕ';!~ e o·~.) rH~ , qu.H aeaba de ~ahir d,, uma luta com 
seu:; inimigos pnlitic :~,~, e eujos resentlmentos pelaS 
muitr~~ aecu. .~ zções que E-oF'freu a imprensa opp sicionista 
aindH. e::;táo tÜIJ f.-csnos? Po!.s. o g0verno pódP. l\.Uerer con
cilÜ\r partidos , qunndo ,.ub -thue um chefe de polida 
<:cmo ~ o a~tunl. v S1· Dr . Neivas, que n ão ho8tilit:m e 
nem é hostili s:~ dn pela opposiçào ~ substitue, dize •·os nós, 
;.::or U í>.l Ol\!?O a respei~.o do quHl todas as pretoumpções 
,.;:o pgra f•zer erc•· que elle v:• i ho>tikar, e hostilisar 
rauirO a seus inimi~os" p .. iiti~os ? 

< Creio 4;'e c Sr. N .. bue.o não est> a par do papel que o 
S :- Espeádif..o repre~e :~tou nas Alsgô&s como juiz m nni
clpa! da Cldadd d·!. Mucd.ú, ~ ao rm~:-·ln · • t~mpo redactor 
do Tt úre Ala.gr,ano: ·ias E- husos que por es;Jirito de par
tido pr~ti• •on, das P ··!xões e odios (é p~~ciso repetir mui
t as v0zes qua o S1· E spiridit.o tem ruJ"iuella provincia, 
o ' q1i"ei é de suppor ir:, "gora <le:•abdar como chefe de 
policiH .. Se, como su·'.lpomos , é por ignnrancia rJestes 
p-te:::edent.es que o Sr. Nabuco quer ma11dur o ~.;r E s peri
diEo para ehefe i.ie polieia, esperamos que mudará. de 
reooluçiio, a.gora que só por amor da .PaZ dos paP
tidos da nossa provinda vimos expõr os fH.ctos ·e 
e?llittir a oo~sa ooinião; mas , se ao contrariO o 
Sr. Nabuco o não faz por 1 ~ooranci n , e nem porque se 
importe que a provincia ·as Alagôas tenha ou não op
posiçáo, que vel>h:. a solfrer com a policil• do Sr . Esperj-

. dião, e sim o faz por'lue quer melhorar a posiçüo de 
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DOlvO cio Sr. Esporidiiio. tit'llnd~-cr ela insipida \~1la. a& 
Imperatnz pa'l'a a t:ida:ie de Ms• ei6, ciln•pra ~e o de!'ejo 

· do · no'l'O~ .v& elle de chefe rle p licia goza.,. das deli·~a& . 
· dt~ su~ bella po içno. duas vez•"" bella . cc•todc que d .. ve 
ficar o "'~' Nabn·oo '!tle "'"~im como Q oppo!ltçiv••ouhe 
%etistir aos de..IDJU)dO!I ·•a pre~~ad.,nci". do ~r .• Jo .. é Bento, 
o a:lberÃ tambem &li& da I'Qlicia cio :)r. !!.spcrid.\Ü'> > 

u • . sa ' Ozt-vr.LJ)(\: -t .. &o nada tOlO com a: questiio. 
· · o ~a. P .. a i.d:izr-~~e~ :-l~>w pn•n que qn~JP pu

blicou ·eue fa !t' ja pubh .. vu iguaes contril.o nobre de-
. puta.io. ·. . · . · · · . 

" Sr presidi!Dte, não llei se o nohn! deputa~o tem 'ID::i· 
• .l , "8 O f.iUe (lliStiO U .. IP'Vel'SI' PÇ:' 

am~ c1ajustiça e ~ 'l."l>rlitule ~ -.ue ~oinda nutro a mdh 
IDa coovicçiio rie \1Ut1· se o nnbr· .deput. do tiveSse 11ido 
Dome.. do pars cbt-fe de pOlicia d..: .. 4; .. g m1", ~r iat in ~~· · . . . . . . .. .. .. . . -. 

· ineo paz de faltar i coutiaDÇ>\ qu., o gnvern<• uehe depo
Bitas~ ~ ~ incapu de mancllar a toga ~e magi&trado 
pars sustentar caprichi>s. · 

. O ~· E.o~rzaaPIÃO! - Eu lho :tgrndeço o êlogio . . 
O ~~ P"'&." D& 1\fç,DO!'l~: ~ Ell uiio f~"' Sf'rviço ao 

nobre deputado, IIOU levadll a i"to porque aio . CO!ItUJ'OO 
faltar i. ju. .. üça nem aos melb msu eilc:annçadC>~> .inimi-
~ IAp< iodo..) . · . . . 

Sr-. p~identt\, niio pl'.)Se~tUin:i DllLis n~w t'ftilexiietl, 
que ma contrÍ!o~"io, porque ltlt»e .11 ··~u~;:un ljWUlto é dolo~ 
rc:ii'lo . vttt' que ós mab intiwoa tr de<1:c.do" nn.l~!i d.. \'es

. pera ~·ri() os maiO'rts ~u.tldôtes no di~t i.e~uint~. Ao 
a n -n s C'Om a·.re"~ 

laçio doa zny11tq1os .:sa ~IIW'Cil de Pc>rto'•Calv·•, unicn· 
~eu~. responderei · que· me ncb~à Rmpro ~rompw para · 
dit.cut.ll' com cal~a. ~ m.od~taçao os ncgo.:1(l". d~ucl!a · 

nem ao menos 
mviro bfm~) 

. O Sr. Eapc-ioidl:io·s- Sr. prosiaente, V. Ex. \3 a · 
CSJDarA dtsvem teraioa.a presentes ~s poucas pala v nu. quo · 
aqui pt'óululéiei, em justi6csçi\o do requerimento que 
5Uo.meLti á con~~~~•çiio d~ c»a. podlodo u go,·erno 
inform•çüea 110bre o· facto de qui! fu mençio, o qüé foi 
dcntulciado por um )oroal da tDlnba provincir.. No pot:;c · 

· que. eotiío disse d~lvrei q., .. pwra !Uud~tm'U,ta" o meu 
requerimento to6 . tinh• .a minha di~po~içiio 4111"'8 publi
ca~ da ilbprebsk, -.ue nliaa wê pareci11autticiente ~· 

·. o nm.. que uo~a em yi11b\; que ~o dav11. como liquld".o 
fac+..o den .. l;)Oado, amd11. qu1Ha%~ tt~ pana. »Crto(.h• 
tar na sUá cxistencia; c quo tinalmente julgava-o UlJU.s 
gnV.:. pela circum~~otwcias quo! o r.,vt~nuio, odgin&du 
cio p~ento ~od .. t~ du autori ·ades· locaes, .· 
sobre as. nael> "'~ sériu ac:euo<a • : era &'l · 
P?Uto il_ue ptecll!oi\Va de informaçüe:l completu e minu~ 
ci~ . ' ' ' 

O fact.ó em si, enmmettido por. 'lualquer iDcliviciuo 
q_ue 'àio fônL protA!gido pe\1\ •utoridalde ou ~u mMd~~ota
no, · do c-erto que niin merecer• a !õer ol\jO<'to de uwa in.· 
ve~tl~llvÜ•l. pa•l~ttD~t.tt.r ~ ':" aútoridade~ li.llninh·trativr..s 
e JUdi,,Jttnu ~cr1:t.O !.'Ufficlc~t~:~ paril dtille to•oarcm co
nhecimentO: mas, ~~e~do a maneira por ~JUe foi DIU'T&• 
do, e pelo conbe ~imento que tenho das CL."'CUD1"tAllCÜS 
lO«'ae&, tne pa~u dttver 11er obiEicto de IDilita poadera
c;üo: e por n .. ~ ~tpre ·eutet o requ"'rimttntil em di!i<:â•llüo, 
pars. que o gove Z:.t\ procnra,.S~t . obtcl- provas e ~chu\.'Cl· 
mentos, para iilutttraçUo aa camara e do proprio ~o
venac. · · · · · · · . . 

EàV. ~ o fim a qu~ 'alfl rroponho. e. DOII t!'rn;('!: em 
que colloquei ú que&tiio, nii.o póàc Cl filoU rc,ucrl'roont•; 
ser embara~n.do em •ua p&."!otLII'em, tiiUto n•:tis qu .. nto o 

· ~iio 'oppijo 'O) dec}lln'IU terminanttloncnt~ q110 vutnril\ Q. llt!U 

ia\'or, et'tranhuudo tC\dii'IIÍI\ que cu o hOLlVe!>~C n~r.!~cn
tado sem uxhibir prov11!1 da oxi~tcnci11. d·• fa,•to quo cott!l· 

. titue c 11eu objc.·to, e qu5 P"lo nobre deputado íoi pMto 
. em dcvid. ; lllltl! ac ou c" ti""!!~ municio d .. ~; l)rov.·.~ tt1lo 

o uobre deputado I)Xib-il, teria nccel>!lidttdc du p;:dlr in-
formações'!. · . · . · 

. Sr t>resident.e. jll em outra oee!\Jiiiin di!Cluroi t\ Uf' rclo 
conhecimento. q_ue ti11hn Jo :ri~&to e~t:uio n que rc ucha 
l'ed\1%io!a 8 &dDliDÍ .. t\'aÇUO claju .. tiÇa hiL l.'ÚIUMfl'l\ de ~~Ot'• . 

$0 .. Calv()~ era lovado ll cn~r na· rcalidado do fllct.o pot 

· üc ~li~ oocuÜdas ·as atttoriãti<les cl& POrto de Pearu.• 
t~ta minb .. auoserçiio, sendo saaeeptivel de maior dét~. 
!'nvolvimento, e dependendn da illegaeilo d~ II'Unez'OIOa 
factti" e 'da ex h• 1\iÇno rlo provas, eu a'pcna.s a lalleei eomo 
pr.,po-içiio 4oe dl:'.poi!o 'dev~r.. provar: Entn-tanto Dio 
me ~n~ .. néi quando do juizo o.~ue façO dó est.adó ele óou
&K! da cOwKrm, ·de t"nr~· !alvo tirei 11. illaCP.'O . de que 
r.àô pOcÜB uti':!tH'I'. de ~>er eX~tCt.o n que fÕr& ~8DDDci&dO 
pel" iropreufo• contra o proced.imonto criminoso da& &a.":" 

· torirladl!r. de Porto de Pedr ... ; ba. wn acto official, pra
ticado ~ln aetual pc.-Pidlllite · Ja minha pronncia. qü& 
niio ~pôde BC." ~u~opcito ao ·uob~ ~eputado que a eonnt: 

mo. est..ndo . !lO exercido do cargo de <'.hefe de policia 
um primo e· cnrte•hti~'n.ario do uubre d.eputad•• . 

O Sa P"'t:S zu: 1\h::oco:~sç"' · -0 del~do de Portú de 
Pedras foi .JemttLido r chtua do <'Onflieto entt'C elle e 
O !lU "l~a o, e O presi ente' Wlten e~ que 8Ó acabaria' 
demittilldo ambos. .. · · 

. O Sa . E»rEaiD•Ão • -bto ·prova que o . delegado nio 
tinha :Lm .proe~nimeuto ~lar, e '\U~ uão m&recilr. ser 
coo!lervado, sohNtudo clep015 da elCJi>O, durante a qual 
procedeu de um modo .. irregular, rcprehwiVel, &enio 
cnminoso. · 

O. SI\ .· C.un:u(I-BuNco • ·..;_ Nilo é ~pu de pro~. 
' o Sa. ESPEI.lDIÀ.; :- Sr.' presidente • . ~ndo ~ me ' 

fund:l.do em uwa pu~1Íc89ão ·a imprenia para ju.e
t.ific~r o meu req~.oetimcnto pcàindo in(ormaçaes, é 
jtllg&::do o . no~ro depuwio quo ·este !undamo>Dto oe-

' ' ' , ' ' , 
i9d ; a minha vida nntcrior• i. po&içiio que eu .>ccu.;. 
pava na proviucia. ás iajustaB a.preciaçT>CS de que lui 
victima por piLrte dá. il'flpr n.-, ~ lutu eléito...es em 

CC . tno envolvi e mti t 

mtnba biograpt1i:1, e nella um elo~o que ainito lbe &gra.. 
doço e noto mereço O nobre deputl.do obriga,;.me a trallS· 

· pt•r O!\ limite .. que me havia praeripto nesta cllBCUPio • 
que 86 de"irt ter por objo.::o a ad:niniak"çüo di. jwt.ioa; 

· c por iuo ~ li;:ença. a. c .. mara para entrar em cOD5ide
l".aç\ice pohticlL." iceral da aitus.çilo da .minha pro~inci' 
dll.'l modifica~ . -tu~ :1 opiuiií.o pu.büra alü tom soffricb 
neste!' nlclm.,~ tempos, o dG papd. que nellas .tenho re· 
p~tudo •. . · . · . . . · . . 

Sr. presidente, aprcsantar.do-mo xm Tida lõUbUca, aliá
. t.ei·me na~ tilciras· do psrtiiu conser~ador. em uma 
· tpoca em · que 11. ordGm .:r& aueada1., e a provincla dll 
Y. Ex. era o thutro de uma luta fratricida, cuju ~usaa 
.!U u:.io approvava~ por4.~0 niio compt'ehenclia, e assim. 
a.indA· hojo pcn3o9 quo etn um piW: livro eomo o nouc> 

· haj~ dirci.!o :í. insurrciçil.o como · meio legitimo para 
fuer 6;'~valecer um .p~do sob~ o que lhe é ad.ven.o,. 4 

ti!Ulte, egenulllentc prof\:ssada no pai:. !em di&tmóção 
de partidoa · · . · . · 
· .l\lilit~i con,tantemcnte na!'l Sleiru Qe5te partido, ao 
qual prestoi eeniçoA antet inteocion&es do que poeiti
\IOS. Nüo os podia í•zer valio&<U, mas tudo aquillo que 
depeudi11.dos Dleu" . fracos meioa e de minila int.elligen
cia 1nu.1to acMbada t ••ilo apoi4doa) a bem dC»Se pa.-tido 
~com o.IC.~iu:cresae e dodicaçio (opt·IG4ol), aobr'l'tuào · 

· }~elo moüvo que l:i 1\llllguei, o pela · 11~e..Çil o.u ~i., de · 
que a luta que so trav~<ra el:l Pernambuco. mvadi.a.e a 
m~R~V~cl~ . . 

· . . (ous-:rvci ·mu ~em pro. Sr. pre•idcntc. ligado aoa ho- · 
. mcns . do t>artiuo com-:tvndor dá pf()vmciá, e \oUlda hoje 

mo considc~ ligndo --. 6lles: o Í&Lcto de minha eleiçii.o o 
p~ovu. com~> d~!poi<> 'O mo:~tn.rei . . . · . . · 

De~orr\\t:·,o u.u .. w!l, t.cuhoro-4: o:~ e~piri~ sa ac~uião, · 
&!: ptlixu.:ss .:tas luus ~ moditic!ri'~.o, o as qut~:~tiJ:cs poli .. · . ,' ' . .. , 
riiCI p11ra o cnmp<> dn diseu!l~iio na tribuna e ua itn
pNnsn. • . Concorri . par~ a creàçiio e Pustontaçiio de um 

. p~ ·iodico t!Ul quo se propull\vilo doutnna8 aousatas • 
lb.iil nm.)u. u opj)OsiÇJio que- den lugar a luta a que ma 
rd'n.·i. E.-~~u OptJO .. \\' iio ntacll.va violentamente · a seug 
r.J ~o~nrio:~; o t-aba V. E~ por rt'f'pria. e:tperienci:L que 
n !l~t\" .:Ji<~tU)Ibu~!l elo p1trtido:r ntio r o guard•lO os deveres 

· do fu!itiva. vu.i-~o Í\lt\m, Eu t.ambom aofJ'ri: mas oem 
. 110r Í>~!.O conlo81'\'ei cxiioo, ·nem procurai \•inganças . · 

· Dopoi•, ijc_lllh:lro•, dc~b2 e.qtndo de couw ela provm
d•, i:ulivi<laoa quo outr'om li"ó' tinhito oxerciJ.oUúluan~ 
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· a .q11e ~te~ 1UD acto qualquer JlrllU~o por anm 
que poeta ser. "bJectode oemonra .q11atlto DWI. de proee-
dÜI191lto criminal . . . . . 
Assi~ 1e ~"haft ·" nova eituacão da pn.vincia. 

n8 em e o, " 

O Sa. P.us J)E Mt:tcno:o~~ : - Qual !oi a increpaçüo t 
O Sa •. E!lPEaUnÃct ~·-Admirando-fie qne en ncredi

wee llllS palavras do Ulll pêriodico $UCCe&Or de oa.tros 
C3.1llt me havião injllrlado? . · .· 

O Sa; P ..... o r: 'Mt!cbo~lj}o.! - FaUei ni11tó unicsxnente 
para znostrar qae cob:l periodieo6ni\Q ao deve atguxnen~ 

. tar nesta cas.. · · 
o s .. ~ E&P!albtlo:- Qullhto' COJDáJ'CA do l?orlo~ 

Cll'IO, Sr. Prt~oiô.ontO, ainda. voltarei " este jli)nto Pro· 
metto ao nobre depa.tado o e.o seu illiliJue irnlão, que 

alo oa cllefea do ~liO da lamDià qúi · pn.Jômina _,. 
coUJarea. abrir sobre úto ttma. iliicuadO maia. llqa, 
e· enti~ ... taie\ mllDido de ·p-rovas para mostrar & aa
mara~ aó goveroo e ao pais. ~ue merece reparo e achni
raçio o. facto que alli ae di. Sem dllvida é pua aà.miral .· 
qu.e ~i veado nós em um ~. litte,. exiat& um a,atema · 
de ·ustiça SGnhmial em uma im~te Ocmlãrca. . · . . t para demouatrsar a. existência cle!u juatica) ~ ·· 
fazer a ~impi• eetatiatiea dos incli'liduoa ~ oof:upio 
oa C8o1'g05 pt1blieos naq_uella eoma.roa. O DOb~ ~
tado, chefe da sUA· f~ é o juiz de ~ 'Ú 
comarca. ' a R~- rlme.in. •11torldac:le judiriaria ; o . ' ... . - . 

. .. •. ... -- poD • 
Al4 ·• ~ u.embrue d• familia dos DObrei deput.aOI, 

as ~·· ar-e~a .. alo quiW o. üiiiC:Oa que ez,;~ os em.
pregn!! pubtino~~ i_ÕÃt l)Ot' aque•lea Dão podem Mt oc-=-

. pad~ e a e&~~S :"'~peito eu. dt~ mciw .~a algana 
· p~cientes de mmba pt'OttDCI&:-Emvregue em~ a. 

Melldonçu, faça dellea am eabicle ele emprep, ji do 
poucot em numero : mas nio nomle oe M\\1. aPeclu~ 
porque No amda maU perigosa. pcir ·aenirtm ele iu
trmnent'b, de simples mani~ cliquella famDi• 

· · · _() Sa p.,.. ~· !afUHifÇA ·-O pai do nobre~ . 
fo1 alli eempre JUU: anmicipel. · · . . . 

O Sa. EunrDIÃo: ..... Detde maitot:em\)0 qne deimu da · 
o acr. Ehtendo que a influencia da fmnrua dos nobres 
d~putadoe • pl'OVCDiente doa ... pr6g01 pnb~ que 
e"Xert:eru todos os seuaiQ6Q:IbtoS; deve ser ooarctadã a 
bem ela utilidade public. : foi t•mbêm esta uma· ela 
· ·· ·· · ~ qll me 1111ptre1 oe no * ap11 . 01 

llio ~· vcn- a popcla~o bltein. de uma coma:ea au
jeir... • virga ~de.~ .familla t nio podia admittir 
que em um pau con•ti.tuClonal, como é o Bru\1.~ •ti .. 
'YeSie uma. comarea aob o ·domizU.o de um$ juatiça . .... 
nhoril&l. · 

(HG am apartt.) 
No tempo a qne ae relere o nobre d~taao, a oomaréa 

niio e•tava ~o.inda . de todo domiD"dã pela famili.a elo 
S. Ex Era · f'n~ juiz ele direi tu ·da oomarca ·o Ulta· 
trado. pai elo mea. nobre oollega o Sr~ Tavarea 8aatoa ~ 
m!l! ji ~eua ~poc .. m.anife~t•tt este di$tllO magistrado 
a nece.s1dade c:te prov1deDC1U que a6 do go,erno põdilO 
;partir, pari' que ae tornaat.e regular a adminiatraçio 
da justi9a; entret.uto nlo eta· ainlà tão <lO~~le\o <> 
predoaünio da familla. Meudouça naquella loealiciàc:ie. 

Disae no correr do Jneu diaouno ue ~ .havia o ... 
maa o uma ga com nnA OJ.totaes, a qual tece tt 
efficaz apoio a· ~inha aandtd.atuH.. E&ta liga formo'il-!16 
em txrlnha ausencla da provinoia, de qua estou afuta
do ha dous para ttes annoa : t6ve su~ nr.io de 'VW 1'108 
aetoli lla ominoaa admiul11traçio d.o 2• 'fice·pl'elliclente, 
que or .. tem as11ento n~ta eua, e q,ue no curto ~~ 
de cera& de q nuenta diu de admilllStraçio uuwifatôii 
toda a. oxtenaio a~ . r.uu vi.r.tw..'l . de dominar • ~vhlcla. 
mteil"a, estendendo &abre toda ella a . m1luencJa taca
J:aba, masquiuha e ·llNjudioial, que COl'ldMnno. lla tomar-

. ea de Porto~úalvo. Em qnarenta dias ele wna vioe· pre
aidenaia o nobre deputãdo pelo l" dUtrlctQ ela ~ 
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provineia fez cento e tantas àemi:Jaões, . e isto em t.empoa 
calnloa e ordinarioa, sem que nada o puclesSe justificar, 
sabendo que aeu au<:ee~~aor j .. estava nomeBilo I A ~~~ 
c:ret.aria trabs\ba'\'11 a vapor; sté mesmo na Ve!!pera, e 
dizem que no dia,· da <!he~da do novo· preaideute. !azia 
aiurla.etla.funccioliar a macbinacle deamonb&rl AA dri• 
m~Qe& roca.lnio indi!.tinctamenté &obre membi'OII dos · 
dout p11..'"tidoa. priucipahrieute sobre os do partido c::on
iervador, q_ue em maiorià oc::cnpava ns. po&içü..s officiaea 
ü plOVÜlCl&. . . 

() Sa . DAl'fTM: ~Eu tive de tDDW' conhécimento 
di&to, e affirmo qué ha. ~'Lo no que diz o :nobre 

-~ ' · . . . . . 

O Ss. · Enont»Jlo: -E a. me compromett?. a aprtl84tn~ 
târ a. c~tidio útrahida da secretaria que comprovará. 
O Ufl digo. . .. 

por um Yic:8-pre~oidente,l'~ 'revelau so!D~te qundra. 
semelhante t.quella por que pauou a orov,noa do Per- · · 
11ambuco 11& sdmitJistnçio do Sr. Manoel d'-! Souu 
Teixeira;. 16 nas ~póéa." 'Y1ll!tiginosas do espirito de 
pá'rtidó ee encootra exemplo i~al. . · 

Easu demi•~ü• tiv..mo um tim bem claro c m:mi
fésto, porque recabirio iudi~tinct.ILmeüt.e sobre membros 
doa dous oartid011.~ undiio a pr"pi.gv em torin a pro
vincia. a intluenci& pet'Sóal do vice ·or61'idente e de sua 
familía Enw• i"~ provocon nm ~t gma gen~l.. e dalli . 
:naseeu ba,nrclmentc n panido .do. liga de ant_;~l'S ami
gos e úiimigos para 3pplir um obi~, wn dique a essa 
wrrence ••• 

O Sa D4l"TAS :.,...E' engano do nobre ~eputs~do, que 
tiYe occuiio de '98riticar con• dad01o offiCllael'. Não sei o 
que te !e:. antes de eu li ehejrar ; mas tendo-roa feito 
eatu ~. àeveodo eu dàr alguma CODtll ao go· 

1 . V0 4t examinar lt . t port580.. 1go que S 
cxagerifç.üu .da pa'u d;, uo'hre deputado.· E' certo que 
hou"M moitaa dsmiuõt>a, mu nio nesse :&umero que in
dioon o nobre deputado. 

() Sa. EsPttatotio :-Mas acha re~ o procedi-
meto do vice· prer-idente ! · . · 

O Sa. DA.:-. na !-Nio estou ap-reciando esse procedi,;. 
mento; n;.o digo q~ o nobre doput.ado f~~ ou mal; 
àatou apenas attat&odo o f neto. · 

o Sa. t. ..... lbllo:-MIU> St'!m ae examiniü- endã Üma 
deuu demi..ai:ies em si. e u · sab~aenti.!S 11o!'Zlt"uções 
f~i~ por um 'ice· pre.,idcnte em· tiio p\l11C.>a di"''· já. 
esperando pelo ~:ettidente eft~oocth·o. aeode a c>b-cn-aç~o: 
-Que motivo tiDhll ett.~l' ~it:e pre,.idente para em tempn 
Calmo, or.ünario, tran~tuillo, proceder com~ azaiama 
a tanta& demia~üBl-! 

llpreciem eab&S deuois;oües. .· 
. . ·O Sa. EanatotÃo ·- Vemos qna e\lu l'eC!lbi~n india .... 

tinottunf'.ilte ..obrtt memhroe de ambos os pMrados .que 
· niio "ceita.vilo a infl.uenc1a ~oai do noor"" d putw.do. 
A.hi .é ~ue e.u& ô ctite!Jo. 1t causa '!UO . :cpüca o espirite 
que prosiclio a 0'5!& .uluviüo de dcmiatoües. ' 

O Sa C.unu.o Bu!'lco! ~ A maiorin da . provincl:~. · 
6 lUI1 protesto \'h'O co11tra o 1.1,ne diz o nobre . clepattld() a 
:respeit~ dll 111>!!110 proposit.o d~ ulevar & iniluencla ds. . 
familia . , 
. O Sa EsPEIUDilo : ..... Niio s~i tõe o. nobre deputado 
tem a maiorloil da proviDoia a si>u f"vor ; ma,. Pe uma 
eleiçi\o pôde ~r w: pod.m do toqne P"ra ~ u.p~éinr a in ·. 
flnencia de (!Ue gou um cidadiio llil. . "~a pro .. int'i~, o 
.:nobre deputada tem o te5ultudo d11 clc1çao contrlL s1. 

O Sa. (!oail~ DE LIVt!lkA : - E lo tom sido lei 
O Sa :E!il'UlDtl.o:- .Ap~ent:\rüo-ae aqui os d~us 

nob~ itt:Bií.ns dit<put1U1do os ultimo" lngarf.s de depu
tado por ambns o~oo ·d, .. trieto~, t.'Cim ~~~.nd~> ditl t't'UÇ!\ 

de votaç~o p~a meuoa oompt~rativRnlento' 1\ que obt\• 
veriio oe primeiroii ·eleitos: o que . 'nle plll'eco a~ testar 
\U8 OI' ncobTQ!I dt'ptltlldo,. bilo t~rn h!la ma10n11. da 
provinoia, '-'"mo o in•·ultliio. a ~eu fllvor. l!:u, . por 
exomplo, que .lllt! uilo cuuliuel'l) .•• 

O Sa. CAs,.cr.to~Bur:cco:- Qae foi eleito. pela in• 
ftutlllcla preeide:ncial. 

TOMO tn 

. ' . . 

· . O Sa. EsPti\JDJÃo! -:- Espero ~ aiüda occasião Cle 
· provt.l' q:ue V. Ex.. e •eu nobre inilio é que se. pre•ale• 
c:ilrio de1sa influenci", que dellll ~ aprov11it.trio para. 
11e h~bilita.rem a disputv.r os assentos 'l.ue oc; . .-upão nesta 
easa. · 

O Sa. C.unJ.1.o-BILL"co: ~Contra istr • . protestiío. 
todos os presidentes; appello pàra oSr. Bandeira de . 
Mello e oa.uos · · · . · · . · · · 

O SR. EaPEIUDiÃo ;.:.._Ea. não q~ero nega~ a influencia 
q_ue ·o nobre tieputa.d.o posa& ter l~inma.mente . na . pro
'YUloia. Appallo pata oa. meus al:nig~ maiK intimos ; 
elles que 1De con~:e&teune uanio 116 tratava tiO!' n cio& · 

ns aguu não t1 Gn est.11 ·ingilagetn nobre fi ge-
llêt'C'ISS · .. ~ Não é de jtudça quo a fll.l.,;lia 1\Jendc>nça. 
seja despedida da influeici& a que tem Ji•eito, deixaLDdo . 
de mondar ê C::a!ll&rll. um de seus ~em aros.; m~ · aio 

~!!põe, absl•t'V& e reque..tre. toct•u iDtlucu~i.t da prCtvin
<:UL, por'l.tie.ae iíàn lbe n!ct•nbeee tltl21011 para .~Upirar a 
tanto. • ~•ts.. lingu .. ~m .tinhu- a eu a:1~ tn~mo tio 

· pleito el.rit.or.I, e quata!fo tinba ~da Oppt't~oiçàO q_ue 
a minha candidatlll'll. encnntt'Mru~ nett.a t.i&milia. 

Sr. prQi·aeute, l'U uúo terei nenbuma.··1t.ridll. em •ub
m&t!e•-me aumjury de bonr .. para. m011trsr li.npa de 
qnalquer <:eD!'ura a miuba dhtuidade. As J.i,za .. eleito-

.· ~7 ·~a~ ~ligas politiCAuc diio ~~eru qu~ Del•hatn dos 
mdaYJdno"' que u c:nn•fiOem I'IO!'IIl N:r cowndendo como · 
menos digno. CC'ItDO · des,.ir~d·· Vê~ioe em nOI\t'<' paiz, 
com~o em tódoa 01 o~n'"fl, -!Utt nímiJ:O" de outr'ora, bo
m~ qUCJ militamo. em .. rnm.es da~~" ~e eolli nO et:l 
oon..equen.•aa e e&llt<t&•, e "C'Ou~ ... im.ot>ut .... 'lUtt se derii.o, 
para conaeguir UID fim eape ••:Ü OU bater O inimigo eoiil• 
mWD, aem que iuo pooa~ lh• íer làn~o el%1. rosto. 

O Sa. P.u:s D.r: 'Mi."' · :.. 
. O Sa. EmtaiDI._., : - Qne i1nport.& que um indinduo 
e:n ~po·• remota j lllgaa.e " tuilllu. rropal:\11& nom~o 

. da ~'bde de policia da.O Al ~Ga .. como inoonveniente! 
Podia'~· lo. n011ae tempo t&lvu ti,..ue ellt: ruao~ mu 
isto JlO" ventu:ra in.pc.r~oa offton~ tal que oon~idere •te 
hun•em como p"Oacripto pua mim ! Eu !ilesmo • ~ue · 
Ot>mb"~ ... · oubre.& deputad~ na ~x·~raçao t!.e ~~~a m~. . 
tlueocia • qtiandc• re<"•Dh8()er qne ellesae conteutão com· 
aqoelia que l~timarneut.e lheM é d ... vi.da. n-\o pndetei 

. .. . nuu~Jt.appr,.ximn.,me deUes' ~ortnnt ... m.or.hao ~tlgulll, 
fu,.damt<bto o tiiRÜO. le\-e ~ o. maia ligeiro , bnu•e !l&l"& 
~t ... c:.naura qv'l o nnhre deputado me qui% fazer tra
Ç$1Ddo o e$ h<~ da minhil. biograpbi11. 

O Sa. CA5'TEI.LO.BA~Mco:- Nilo hou\'8 étnaun. al·• 
g:una. 

·O Sa. Es .. li:anulo: - Eu ontrego. toda e. minha vicl& 
u s o~ me • eu e&ca p.s o, ana y,;e.a. ••• 

O Sa PAu »s. l\JE:ocDOI'CÇA:- Tive pato& com o uo
bro tit!putado um 'pro<:edin·cntn hern dtflcrentc do qutt 
estã tendo pa•a l"Dmígo. Nilo o quiz proo~oen ... 

O ::ia. · E~•naoal.o • -· Mns c!i.l'!IO o Mbre deputado qne 
cn eom,jo :1011 membros do pnrtadu da liga,.on antoa aoa 
liberaes dà provincitt. du Al:t.«6~. · . 

Sr. prosidcnto; eu jA. decllmli1 como V. Ex. de-fe estar 
lembrado, que a lig11. se operou n11. minha auBPncia. e 
sob'Nt.udo depoir: ·do fatto da vice·pre!!idew•ia do nnbre 
deputlldt'l Ea•a liga llil formou ,ém ~eu·•ia .minha; 
!~UIIndo tive noticia dclla.ja era um facto con~umro"do •. 
Deixei a minha eancüdatnra fundRdiL de~de a m1uha 
sahld& da fl'l'l)llincill das Alttgiin .. , conn"ndo ... I ami5t08 
lline .. ros 'lu·~ me deriio provas de !ID:I. cum•tanllia :nneu fa
vor. t~~a lign. porém, .4UO ~e compunha de m6!1'. auti
gos l\dvers..rio11 e de a'1lÍgôs de outr'orn. otlt!recen me 
esPI)ntiWellllleute l\ ttua coa JUvaçtlO, e o ~recéu ·ma 
por documentos \lUO tenho .em me~ pod~or, dile.ndo ct11e 
votavtiu n'utn conservador. mas num homem em quPm 
0!\ hl'DtitnliDto!\ ()olitic-ól' n•oUt!a 'O .. lev~t Vii-> á P" ''X lO; 
u·um hotn"ll quoJ~ uüo 1100 d"ixav~~. obo&e••ar por 118•1ti•Mn~ 
toM p1otti•'llh~re11, por odio, n.•ru · vin$fanço~. : · tize\'i\o um 
protts•c.n ex.pbotto ~ aoit~mrie d~ aübt~a~io ll miuh" cu·ti-
âatura · . . 

'l'\\ndo un, pnr,m, de lutar oom oa nohl'el doput.acloa, 
qne 10 jul~llvuo ae11horea da provintilll, llovetla. J)Or 
uma l~llo de prlDclpl01 ou de dignidade poaaorl, 

1•2 
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rejeitar esse apoio valioso? Tanto é certo que meu com
portsmen to não foi de nenhuma maneira censurado, 
que o~ conservadores m~is estremes da provincia derão
m'"' os seus votoF- em qua!'i unauintidade, apezar dos 
e~fo,.ço~" emprPgad·'!' })ft.ra tis arredar disto. 

Perdôe me a camar '(er eu descido a estas conside
rações, levHdo pelo que acabou de dizer o nobre depu
tado, que H li - s não in,pup;:na o requerimento. 

O facto de que trato, e que não uóde ser posto em du
vida, o que para mim é um triumpho, foi um dos mo
tivo< que levou o pre,idente Ja provinda a demittir o 
delegado; mas eu ainda in. isto para que mereça o meu 
requerimentn a approvação da camara, afim de que, 
com as informaçõa$ que vierem, se possa di11cutir com 
maior desenvolvimento os negocios da comarca de Porto
Calvo. 

O Sr. Tavares Bastns: -Entrando na presente 
discussão ~ Sr. presidente, sinto um a"anhamento indi
zi vel , porque, seguindo as tendewias do meu espírito, 
não sei jámais collocar-me em extremos 

Tratando-se, ~:enhores, de uma questão através da 
qual transparecem as personalidad,-s, ha vantagem 
sempre que se póde colloca .. la n'um terreno alheio is 
paixões E' o que eu vou fazer. 

Ninguem perde com esta discussão . A digniàade de 
cada <tua! póde salvar -se illesa. 

Sal v a --se a di~nidade do meu honrado collega de dis
tricto, ex chefe de policia da côrte, desde qu e o meu no
bre amigo, que incetou este debate, cunfe~sa que ore
conhece como um cavalheiro respeitavel, e um Alagnauo 
distincto; desde, tin"lmente, que denlara pre,tar 'eU 
voto "o requerimento em discussão .Quanto a mim. eu 
apoiaria em todo o ras.o esse pedido de infCJrrr,ações, 
porque acredito que uma dns mais iruport::~ ntes preroga
tivas do parlamento é aquella em virtude da qual tor
na ·•e cada repreEentante o liwal da lei e o accusador 
publico de trdos os acommettimentos contra as liberda
des individuaes. 

Sr. presidente, o nobre preopinante acaba de pronun
ciar o nome de uma posem~., a quem V. Ex comprer:enrl.e 
que eu só posso referir-me com o mais profundo respetto. 
A esse sppello eu julgo dever despertar do meu silencio 
habitual e correr {\. 1.ribuna para exprimir-me cc.'m a 
maior franqueza Eu não farei uma rP-serva sequer. Sr. 
pre•idente ; •erei explicito acerca dos negocios da co
marca de Porto-Calvo 

E' uma causa sabida que nas differentes províncias 
do Irr perio a Hdrniuistração da jm~iça n o é tão per
feita como cert~meute o deseja o patri,-ti.s t· o dos nobres 
deputados. A:;s_lm e nas Alago~s A c· amara, pf.'lré·n 
acP.ba de~.uvir atfirmar- se que Porto Cal vo é por v0n~ 
tnra a comarca. ondP. reina maior confusão. 

Entre essa proposição exhibida pelo honrado tt lüm· 
do r equeriment o. e nquella y_ue em Cl,ntrario profe-rio o 
outro nobre deputado , ha cou pleta. divergeuc.i ~ ; ilmbas 
são ~xtremas. N<lO , Sr. presidente, uãO é um eahos a 
administraçao da jus~içn na comarca de Porto- Calvo · 
mas é certo que el1a ainda não se acha alli n'umu ~i tua~ 
ção lisongetra Quero ser franco como já disse; vou 
mostrar bS causn!j por que na serie dos tempos a justiça 
não tem sido uma importante realidade naqueila co
marca. 

(H a um aparte.) 
A organisação judicaria vigente, que eu não me 

proponho agora estudar, é, senhores, em grande parte 
um embaraço perenne para o dir,:to caminho da justiça. 

O ::la. F. OcTAVJMO : - E' uma verdade. 

O Sa. TAv•aEs BAsTos:- A conveniencia política 
circumstancias inesper~~ das , e ás vezes até necessidade~ 
govemarnentaes. fazem que o juiz fi 1ue · banrlonado á 
policia, ou a polieia entregue ao juiz. V. E x ., Sr. pre
sidente , que é nosso limitrophe, sabe qne, para impedir 
se estendesse a revolta praieira de 49 até ,;, província 
das Alagoas, o seu honrado presidente deS>aépoca senti o a 
necessidade de firmar alli garantias de ordem, de fortificar 
certas influencias, de entregar -lhes a justiça e a policia. 

O Sa. EsPERJDJÃo dá um aparte. 

O i:la TAVARES BAsTos : - Quando, desvanecida 
aquell" cau3a de 1·eceios, 11 situação )llOdificou-se ; 

quando em 1851 as causas attingirão a um ponto 
mnito adiantudo; quando uma s6 entidade presidia 
r.os ne~ocios publieos da comarca de Porto -Calvo, era 
claro,. Sr preP.iàe(l. tt~ , que a rea ·ção devia sobrevir, mas 
menos exsgeradn, como sôe aeontecer. O magístrado, 
cujo nome f;,j roferido pelo nobre preopinante, foi quem 
primeirv sentio, no r.-xercicio de seu cargo, a opportuni
d ade dessa reaéçiio. O ex-juiz de direito da Maceió, 
a<•tualmente de S Paulo, oomprehendea que não mais 
devião as con veniencias politi~J)!s infl uir sobre os in
t eresses rla jn~tiça. . Elle qniz ser juiz : tenho con
sclencia de que a camara inteira dira comigo que elle o 
foi (Apoiados.) 

O governn porém, Sr. presidente, não jnlga>a ainda 
bastante garantida a segurança geral, e resolveu nada 
alterar naqu· lla situaçiío O governo de mais allegava 
a ·· ÜO exi .. tenciana. comarca de elernentosoppostos. ~amo 
os quP. a\li se revel::! tão ultimaineote,e procurãodisputar 
todas >JS vantagens >s inflnendas de que fallei. 

Assim. ·1ue a situaçno gerada em 1849 protrahio·se 
por muitos annos depois. 

Mas, Sr presidente, a eemente nã.o foi confiada a 
t erreno esterll; -ievia fructilimir, e frnctificou 

Com effeito. a C•<Sa j ., sabe 4ual é hoje a situação da 
comRr·~a de Pol'!o-Calvo Existe alli um juiz de direito 
reorese:nt~nte é verdade . das influencias dominantes; 
rún b a tr:.mbem dou~ jntzes municiraes sobre cujo 
J.n·oced :m.:ml;o Hvre e deserr1bHra~ado não actua.o as 
mo.· ·cna~. inlh.ltmr~i::.s 

:JI,-:, tlú1ersos aprn·tes.) 

!\!"· , .. pretf--.nà.o mw·ar qne desse facto mesmo, das des
:ln~cd.igen cÍ:J3 '{H·?: natUnilmtmte ,(~ ·""JOrrem entre O juiz 
d0 ü:n'.lto iJ os Flize:; ·ounin p,.;.es resultem difficuldades 
~ i~! -identes ,l!:_:~: ~gntd:tvei s . 

Prornetti ser f.ranco, e ~01·omuo observar o moa com
r;romisso . 
- Com effeito, flenhorcs. :;e o nobre ministro da justiça 
me ouve, el1e sentirá que ou os juize:-; municipaes de 
Porto- C"lvo elevem submetter- se ao juiz de direito, 
p a.r~1 se evitarem conHictos lamentaveis ... 

O Sn. EsPERIBIÃO reclama contra es~a propusição. 
O ':'n TAnsES BAsTos· -O nobre deputado não 

pf>d.e recl ·mar sem ter ouvldo torlo inteiro o meu pensa
mento. Repito : - ... ou os juizes mum cipaes devem ~mb
me tter .. se ao juiz de direito. como ~e fossem delegados 
seu &. ou ha de o go ve•no dar suffi·\ientes garantias de 
respeito lesórimo á~ influencias de Potto-Calvo. e en
t:': 0 o ·;·e1.1. "lic.bre a ::1 igo juiz fie <i.ireito . que as . repre
senta r,) li. ~erá o pritn t~lro a r!3sig!Jar um eargo que lhe 
~~..:.rvir mais àe. pc~o do que c1e v ;:.y:r.a ·.rem. 

L'::·~, cn!Ev H:"IO é ... . ·e• tnv,~ l o prim.e:;o m·bitrio , só para 
o ~::·gmtC:.·J é que deverr1í•S r~ppe11E!" 

E p;·is . Sr ::.re-:;Hlent:: é f3zt ndo justiça a todos, é 
sendo moderado e li:\o h1~1~~anilo um d ~safio formal a 
11mn orde.m :ie cansas ex.iste:ntP, e que tem ~ua origem 
no pasf.'ado, é sórncntc A. ~ si<:-·, qu8 se póde chegt1.r a uma 
soluç~o àipu~ e sai;i!:;f ::Lrtoria p:-ua tod '.1s. 

Como acima o cli:i'se. eu devia enunciar o meu voto 
dt:srie: ... p.l;j appellou s~ para u1na pe.:;soa a quem venero, 
e concluindo, creio tê-lo f~ito no espiri1o da lr-i e com 
" moderaçao com que •empre desejarei faJlar. (Apoia .. 
dos ; mui lo bem ) 

O Sn. F. OcTAVlANO :-Fallon muito bem. (Apoiado,) 

O :!Or, Oast«H.,-Branco: .. Pedindo, Sr. presi
dente, a palavra na presente dis(!USsão, esper.'lra certa ... 
mente que (I nobre deputado autor do requerimento não 
Cl~ixaria. de apresentFt.r no!' os facto!" e documentos com 
q tw pudesse j u;.; tificar n.s graves accusaçõ ~s que fez con
tra algumas :w torictudes do Porto de Pedras, e a. 
ad"!ini ti tração da justiça na comarca do Porto-Calvo, 
rc.:.-t~.!za.ndo ass_;rL• n promPs~ a. ou antes meaça que pa
l'eceu lf~ertr faz<~r quando fundamentou seu requeri
mento Vio poré ~ u V. ~x. e vio a carnara que o nobre 
deputado nada disse; o nobre deputado, que pareceu 
ameaçar céos e terr~ promettendo á casa que havia des
cortinar aqui os my,terios da comarca de Porto-Calvo, 
tendo agora occasiiio opportuna, e sendo já passados 
mais de quinze dias depoi~ du. ap1.·esen tf• ção do requeri
mento., não pôde ~ meia n~Si r:t exhibir esses fa c>:tos nem 
apresentar docume11to algum, e apenas reproduzia as 
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. ·mesmo <leelamações,umCSlllas ~ct·n~açõe• 'vugali e vio--
lezatlts com qnc ju~tili~nn o 11cn r,;qu,.rim~nto. . 
• O nobl'C deputnd1: ;c~as· .n.:t•gô .. ~ 'lce .ac:uba I)(! . fail&.r 
Já mostrou. pelo mo.,o, a meu ver mai!.' "lll:o ~ cnnetu. 

I 
! 
i ·. dEtDte, a sem -ru11o coin que ó nobre deputad• autor do. 

req~erimen~o .~ e•anunci,·U em l'claçüo l' s.lg• n1Ía." sn
tondad~ • "~ P ·•tto dt> ~lldtn"~ ll"!li'Q !IOili •• pon"t> ou 
nada d1l'el A c,.&k n ~pe1to d~Eoss acctoslu,:~c·, l)rin~i- I 
pal01ente porqae o »obre. de:>ntndo .- quem 'oubo em .. . ·I. · 
seguida a.. palavra nllds nccreact-:•ton , ccmo observei • 
que pude~se J'jrov"r ~oU&P. a'-.~rçües ou rllll'ttuir lU< ruües I 
sm que 3e fundou aqnelle outro 110bre derC.Jta<io psra ' 
combater o tDod • · " · . · · 

. ·ia to é, o nobre depti'tAdo n~ si: ;mperu·•a mvho co·:, as · . 
·. autoridades de Pono de Pe~~; o ·l!e<t r~o~uerimento ! 
Dio foi toenio um protc.'(to nnn o.nolv~ ·ieputado eles

. abafu· aqniaeu corncito eu••~ul•i:ta .. e a"CU.~ç\ícr. C.'\'D~ 
individu011 ~ue eU«! ,.uppot.hn w~tc. · ff:l."''mdc:.· p·.'!":\ a · I 
derrota de N!W IUJ'i~ or:·· p . n.o de Pdrà" . E t~.nto · ! · 
meu me ~nlinno n~ta oo~i:üic Q'DAr.t•• ~ejo que fui i'lS~ I 
tallleDte l!O dia ~inu: · ;. de· i~iil'l •!a. · Cllll'l •c.b;··: a 
qnetotio de Pot'to ôc Pedn" q\lt" o noi>re dcput.Ac"' vdio 
exercer cue de>~ab&!o Pe:mitt:... p-~n :u~ o. cntnsro. -;uc 
o te. do ()(.'CU par me do dt.'•cur ... "~ profct.M .l:ojo pel· • no-
bre d81)utaào, wjla lll~U:hlS p~thvriU4 em · d·!!c .. -. Jo <ie-
1 · ·· · . ' r ' 

pl""J'eSS<).ele}t<Jral n~o m~ p.1r certo li. C\Jndemuaçilo 
qae }be ~Dfhgro o nl)hre deputado. · . . · 

I>aSM o bObnt dcpuudo que o de~~.~ de Porto ce 
~ru e léü irmiio f'orio na cleiçito verdadeiT()>' .cuer
-· ·· . . a r.••a to. o no re cpu:a ., 

.eativtae uaquella localidade e ti~ ob!tt'llndo de perto 
~ faer(;l, ctot&do com~· é do ~õentimentoil de j\l5tiça, q~e 
lhe reeoob~, cert,.meote n~ viria fazer aqui tal ac-

. Ol!SçUo, pof'<lue, S:-. prcsideute. se ulgbt-m · houve no . 
· PortO_ de Pedraa que ~ C.'ODduzi~se com verdadci:a mt>
<leraçao, ooat mod .. ra~ tal que mereceu t)S elo~tto• dos 
pmpric>s ad~oa. foi o delegado o Sr. Com.~ . 
. O Sr ,foio Jo5é Ccirr'la, aénllo~, C!'tcVe 9emoro nA 
·maior-Uitimida.de dnr!Ulto o pro~'eSM> cilcitoi'lll; eom a 
pr:.meifa oa I:Dteli UDiCA lziHuencia libcrlfl do termo de 
l"ono de Pedn.-, c Sr wigario Bello.. O Sr. vi~o Bello 

. foi o uni~ qnc osteor:ivameote se apre!~cntou lll\ eleiÇJio, 
que tro~n l'C'ro· <\üe ma~~ou iuo! abar..acnmcntos 
qut' captt,.neou. omtílll os hbcrae ... .r. o Sr Bcllo esteve 

· · MU\Pte com o (iel~ado em tal._intimida.::_c. que, c;.t~ào 
OU n~ped~t.dO em Cu& delitO, tlYe 0CCA.."l>IO àe Ver 1~m 

. alli Tt>-dores do Sr. Bcllõ · · ir em re.ctado.l. ins\ i· 
cante! o )ectoa e ü110 omt=atieo~ Orn, se taer. i!rBO as 

~laçúell · en'-l'e ambos, li! ~ · clla..c ~ t1~ntiver:io no 
· mamo p6. dttn.nto todo o ternro em ttuc esteve o Sr "i· 

gario &UI) ero Po"to ~e Pcdl'lll:, visit&~~do·~ 8$.-e~ eA .. 
'falheiros mutuamente, (.:omo dizer-se. ~em · ~.1nde in~ 
i~tiça. que na ele:<;~ô procedeu o del~ndo como um 
euergume:lon QnMto no lllrU!I qoc o nubl'>l cieputaclo 
ditae em réla~o á comnrea, eu nadR àir.:li. visto q10c, 
como i& dine. uRda provou . o nobre deputado> · · 

Niio po·~ com tudo deixai" àe observa,. que se o nó'bre 
deput.aQ.o quizar Mr ju.<~to; ~o qui:r.cr Rprecin com calma, 

· ()()m mod11T11~üo, ·porn prev .. nçii~, o c-otadl) aetual .da 
eomo.rl't\ de Porto.Cnlvo, niio deuwrr· dê I'Oil!''"!lnr qtu• 
o estado dessa comnrca é lté\je multo mais lisODgP.lro 
do que eta b:~. doz uu doto llnnM ••• 

. O Sa. ESJ>EJ\l»tÃÓ :-:-E' um paraíso tiltr\tol'iiU. 

0 Sa. CA - 'i.t.o· BII.A..'iCO: - Niio . <Ü · Cl uc ~'a 
p~~, IDas é o estado da romar~li~ cntno di'll'o, muito 
lDelhor d.o que era. O nobN d .. putuoio ."libc quo npez-r 
·o.-. prevençi\(') t'Om <J.Utl { .;j Nt.<ebidk ~t' meu.i :ulver:ta-
. rios minha nnmençii·• ce juiz cte dtrcitl.l purn aquclln CO• 
ma..~a, t~ annnl' '0 pas.aârtio ~em qUtl coutra 1nizn se . 
cliuosae couaa ni~D!l'~· ~o6 do;,~oill d.:li~O ~~ruço J11 t~jn. 
po, e \lUQ~\d.o " p~<tXUilS, pnt~ll!ldo o p ·rtod.o drt cont't• 
liaçiio. 'o tori\o du novo eltiii'Otblln<io. fot quu O!' jornaos 
a~riio ao juiz do diNito da Porto-Calvo: lnàll 
a&ll\m meamo eomu o ~eriio 't Cüt\~urtWdo-o por uctoa 
tllUO em outra parto senií(l recebido& como ptova Je 

l\Ul<Jr :i ju,Ücl' .... c ~~rlii~ · !lf\te" · ~P. lon~or á.' il.utor! .. · 
dntic. ·iue ·os 'l)Nticon. T~~ .. ; ~'~""''u e~e.,n\~ o un~ 
:n~1r•~ facto· aue · ~ervb di> ":t·e "~ 11" ··uc.,. çüe~ 'de meus · 
i::iroi~. e éom o ·IUAl tnnta hn1ha tízP.Tiin. ·.E!' te. facto 
f,.i op~~o do e~c:ri ,;ihC .. mhr~oi.nhll. . • 

O :tc>br .. lie:-.u•ado l'alJC o-rfcif>:,.,, n-:e cnmo ~to"'cdi 
neto~e nc~o 'io, e qarmt<~ eriio ptltide~o~R' a .. tat~s -tu~ 
xne · de~"nninllrii.•o a ilistaurar . es~e proc-e!''·o. potqu~" .fl)t 
~r mim OllVi!iO e eo~ttltado S tA} re~peito. e niio p<)• ' . · 
det'll p ·rtanto do!ixar de e--ta r. có~venc.-ido da inju"ti~a 
totn que fui .n~sa oc<-a.•iiio aggredido Como es~. for~ 
todas~ o~uas occa.Saçõe!l · 

• 
· peitr d" que di~ o nobre tlC!putad•• em relaçiio • admi
nie~~io da jw.tiça na ootoarca à.e PortO*r.alvo) & é quo 
o nobre cieputo.do. amst&-+o . peio entb11Siasmo com c;ue 
fundamentou o ~ requerimento. foi tal v a alem da~uillo · 

e n a Vls a~ q·.e u o P. .u"· . 
ferir a. todo casto os !~li amigos co hontc~n, oompro
:net~a, e muito, os 80'.1!1 amigos de bOje · O!>. dou~. juiZes 
mn)ltClp&lS!o que· tetu a ~trii.Z'CA são bacb11mP. fo11Jlados 
c ~emigt'!'•io nobre de!)utado::t éllf'S r"mpete o JUlszatnen
to das -tUestü--..s tiJai,. impor:tantel' . aJ~m di~co. a v .. na. .de 
direito ~ . (){'(:U:pada · ~~ m~ no IUinn por um de-sea 
j~izes municipaCIO ;. ~ · porrutn. o .~tudo às. coma'l'ea. é 
t:lf• gra~ c:o ... o o nobre deputado qUl% fip:un.r, se ttntas . 
im>gulandades e abll&OIL atli ~ con.mettt-m; nia p6de o . 
nobnt deputado. justo .como é, quCt"Cr levar em ~nta 

· s6Jn~te AO jtili de direito · de PortD·CalYO os eales 
daquella C:Otnllrta. · · · 

·• 
was em ret~post& ao <Ü..~urso qac o ::~ohro c!epDtado pro
feno hoje ncwta ca5a. ut. '(\ttrte :'élativa a ma eleição# 
'tÚto quo clle enteudeu qoe ~evia apro~itar a cllicuNiio 
do f6u 'roQummmto faur à apologia de$N eleição 
e emtar ar. g onli$ e as gf..naes Qt:VÇOC! q'Ce e na pro
vinda O nobre deputa.llo. ~ore.,, fez-me lembrar o 

A dito do esmptor Ína'Q~ - .Eis· aqui C:Ol1i0 ,. ~ a 
hi~toria ! - Eu digo hojo o me~mo, ~do a maneira . 
~t que nos fe:. o nobre depat.aa~> a d~pçã;.o doa r.en.~ 
triU:DJphos. · · . · · · ·· · · 

. Qusndo,Sr presidente, se tratava càa tleiçüca q11ede· 
vii\o ter lugar em tódo o Impesio, -entre .os ~didatos 
que iiQ apresentaviio petA minbs. provinda, eta certa~ 
mente mn aos mw digno• o n~>bro deputado. Amigos 

. commum, meus e do Dobre deputad<.t, me procuririio 
ne·ta oorte,e padirUo que, p:l~W de parte 1lQ.\!lUdissen• . 
s~, toal!we en. .parte uiL aleiçüo do aobte deputado. A 
~tcs amigt~S obset\"Ci q_uo. ombora nKo . tivesse, ezz:1 re
laçiio 1 ~ io nohr() deputa.do, ne htuna ind•eposiçio, 
coando al~ZUma& dt\"lli~nciu se · inbio .latto entl'lt I*-. 
sou c1a fauillia do nobre depu~ào c da minha que abS 
truiiio ee anelos. o uc rt.-.'\\t•· mo veria embara o 
COID Otlll)e\a ~te!l e amigo..~ em abraçar acand!datu
ra do »Obro dt>{)utado, ae aca!\0 (la se~ parente!' &e &Pl'e- . 

. aenta~m nu el~içao Aa'lf!gurou ~m .. qutf os . parenic! 
. do nobre deputado nilo toma.ri •o parte na · eteiçtlo, e eu 

. doi minha palavra do bonra de empenhar· mo em fá \'O); 
· de aua. eleiçüo. Ch-egando t. pro .. -iucia, deelarci a todoa ~ 
meua ~gos o empenho que ba.via·eontrabido e o inte• 
n'sae quo· t.oma.va ~a clei~o do nobre deputado O 
Sr Guilhonno Ga~io., meu amigo .e do nobl'l) <ter-utado, 
em cuja casa ~t1vt1 na noite do a.inha rhegll.da. po.ierá 
cllzor 1'4! ó ou nü.> c~acto quo ~~~~;im me ~"Xprimi perante 
muita" pau· a3, ~~u\'IUido qoe ~riR. n tmbf't' <ieputado 
um dos nossos · canditlld~" pelo primeiro àistricto.. . 

. ·· O Sa Em:ttrutío ...::::.em scir.llcin minl:n. 
·O Sa. CAsTi.i i.O Ba.Al'ICO: -PortAnto. i á vê o · noh~ 

Õoputildo '\UC, lon~,. d" 1\ UCtcrmo~; C(\tn() di.!U a ent(lnder, 
"'U'-'v ~ n • I '1 ' · • 1 ; • !I • • 

posto" a ~Cilitar . n cl\ndidntutn do nobre deput"do; q11e 
Hlml•rt! te11e da ·no!lr.n pnrto as llll<intel' -prc1Vtl.!' dtJ M'!Di· 
:u~de:· do nnbre dl!putsdo qllo {oi 11leito mllm~ro da..as .. · 
Sllmbléa rrollincia.l por 'U\\ll& d(' dti&.lo lcg•Y.latura pelo 
Jlfi!I!IO c:oucuT'lLO c •le no~.-sos amigos, e ·~uo pé-de aillda~ . 
medianto ~tO 'U\t'StllO 1\}IOiO• legar QqUelia cãdaira a um 

. irml\o seu. . . · . 
E uotn, &e:lhó\"61', pOdo() bótn JO!ao tolerar de Dlodo 

al.lltlm 'lue llb queira fazt»" ncreditar qull. q_uoirarooa o 
oxcluaivumo, o &6 n influencia do nona famllia 11a pro
'fmoia das ~as. Poia nilo 1ü o nobro doput"clO quo 
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· se ti"ffi'!'~IDOR a 'Velleidade de querer dominat a }lro
vio~;~ d~s Ala,!taa~. ja t~ illu~tracla, qne t'·onta úlboa 
tii.t1 u"tinctos e t.>.l.-ntol'ntl. como aii.o 1'8gMIUDI!tlt8 o nobre 
dopatado e o DOSSO co\ lega que ha poac:o fallnu, Dio po
deTiamo~ por certn ter até hoje o apaio que eUa noa téui 
pre~~ta<to ed e que 'lhe ~mos reeonbeo-ido&' Teriathos 
J16" aca.~ triurnphadu nas ultimas eleições 86tll esse 
apoio, que o nobre deputa<io não pôde deixar de. consi
derar ,.omo. muito ~nde e tnuiw decidido. MS quizer 

· aprec ar 1u• diffieuldades c:om q_ue lut.&moa! Nii.o sabe o 
nobre deptitad, qu" tiuemo" pe110 hente o pteo-idente d& 
· rovincia. e que ~m .. duvid& foi etie n .elemento mais · 

.. I '., . • M 

. . O · Sa Es~nuni.o: - E' injllStiÇA, e at;(§ ingratidão 
· .deV Ex. ·· · ·. · · . 

O Sa C.&~t.l.o Bu:\CO:~J( vê pois o~obtt> deputa-·. 
. . o a1wp es 1m sen..o repeo e, l.lOmo l • 1•se. 

queiramC! ex••lwnvümo. que ~ueira'""R a6 a inSuencia 
·de nosaa .f .. nlilia na pro,:néia d.u Alagõu. 

· De~o &Uld• observ11r, Sr presulente. que ILO passo que 
abraça vamos a c.ndidatura do nobre deputadll, ac:eita.
vamoa t·mbnD "do nnuo •'Ol'togs rne l.,. pouco o"C'Upou 
a trl'buna. apre:entaudo um .. 6 •-.ntiid•\o;, ua no· .. :L fa
mili&, pois qUP. mtiit'. 'DnO era. eu ~n·".id.stto t"''t1\0 fói 
aqui ~nhecidf' pelo l:lohT'9 d .. put~tdo o Sr Ot:oni; .e 
que asa.un · da'famoa •on• .,u\'ida ntn te· umunbo, o mv.U 
BblelD.lle, de ·que· naqneU14 O"C»i~o. ~mo em todaa as 
on~I&S· nnaca p-retendt~mos exef<C:fr ilelíaQ aquella. pane 
cl,e l~flueocia,que JlO& competia .·tios r.egocios a .. pro-

que en.nr.n<"& oosb1mo •"llllçar aquillo de que nia• teDho 
conl:et"Jnlt"DtO ., allruenta•a ·tatu bem. o tlobre cleputado 
como o.~ prmclpal cudidaw. como aquelle pOt qt1em 
elle f&nA ta ~o. · . . • 

O. s.. E~PEaiOIÃo : - Nunca fe& e.~ , G l1ml oera 
p~c. ~Qt:!•hoL App&lo para O .t~t81Dunho de V~ ~x., 
que •alna. ~U1tea 0t1 elemeatoa podcro!oos qu11 cu tinha 
}'&f& a minha. ele\çit,o. · 

0 Sa. CünUO Ba.ucco: - Já o cloclatel. 
O Sa E$PutDllo: In~ uualealdade. 

.. O. Sa. Cunu.o· BuN.co ' -· P~o (iue j#. cliiae, o Do
bre d.!puta·m deve eom pi'ehendtor que, loojte de estar por 
ora. co~bateado a.lr~timidade dll. aua eNld\datnn., ao 

.· contrano . tenbo mOtotrtodo qua n nobre de.,utado esta
. n. em eircumst&l)ci&A de ter eleito tanto qu• eu e \o-

cloa o• meus a.renw. e • • aeeiu.mos a aua · canM 
1 am:a. 
Mu o }>nuidente da p."''riucla,. que tinha o co'brG 

deputado como o ~eu ~rimeiro candilillto.... · 
O Sa. EaPt'f.loalo: - Ignona.va eita fortWla •. 
O Sa . <.:._-nu.o-Bauco • - ••••• tendo de~\• sabido 

que a fanuha dl,) nobre dei'ntado t&ma\'a em oomnai'O"er 
na e1ei~,a d~pei.to doa e.fnt'90& que M ~p~vão 
PU1l que aPim ~>io proct'de-t-e, e oomprehenci~tndo, po~ 
tanto, que nesdtt qt1e .a ~tpreseaw•e a familia do nobre 
d~putado, e lbe reti~etnOI O DOS!t'O apoio, a IUII. C&D.- . 
cudatura pod.ia p.!i'igal" • • .. . ' 

os~ EsPER\OIÃO :-Nti.Doa contei' com o apoio de v. 
Ex., nno 'euC.l"'\1. 1seo no:s ttletl.!l càlcui<IS. 

O s •. CA~'rg Lo Su!'co : - ... . principiou a. · descouM 
fia~ à.()s í."'n · e:1nd•'W"e"~ I) tratoD. de empregar todos o& 
m&o~·pa~ra dar. ·~anno dt! CILU!I& aos liberaeR, c:•m oa 

•es e:.tava e.ntllo · ga. )1, a a o no re e- . 
.puta.do. · · · 

O s ... EsPEII.lntA.o:-Nilo fez llt1~ nma a6 mudsnça. 

O Sa C.t.sTELl.O ~aAl'lco :-F \)i auim qne no termo de 
~orto dt! Peà~ILS! por tn:emplo, o presid.ente d." provinaJa, 
~me ... o maJ~o ampudente 'lue eu <:onheQO, niio ror.nou 

diante de escalld~<lo J~lgum 'l,Ue pudeNA dar ganho de · 
cansa aos r>o\iõ» hligo.t do !lO~ deputado, ji pro
m.oveodo com o maior oynismo a trai~o do padre 

. ~UUOt ZlO&lfO (.'Orreligi nario detde vinte annos, j 8. man .. 
u.aD.d~ fu11r llDlst qu&lüicaçiio esea'Udal~sa, e ji adiando 

~r. duas v~xes e aem fnnllamento. al;:turo. a eleição cl 
JUizes de pi.:& e vere11dores, &6 por .. rue sa.bia q116~ apeza 
ae todo~ eKoes escandaloa, venceriio a. e!eiçlo oe con-
sarvadc·res · · · 

Ass1m .favorecidos, obtlverio os libenes e= Otl.~ 
pontos tô'iliiilphos que fizerão crescer a aüa ambição, e 
boa.tos &a · forito e!!palhando . . .V.. exi,.tea~ .de · umt. 
chapa dt\ can;iidatos ·punünente liberaes. Coalpre
hendHU eu tão o . presidtlJJte da provin:i.ll. o se~:. gran

. de erro; vio qt1e· .o :nobrt- deputado, que era o e&u• 
didat.o de .seu peito. e cuja eleiç.io elle sllppuDha. 
llluitó ~tida. ,ma o primeiro toatri6cado ; e que a 

· · • - ·da · d · · ne o.t ado os li-
bet>a~. a1ão era poi:~ senio nma i.!('S para attr..hir o apoio 
d., lt<J\"etDO da ~rovincia Nestas •-ircnn>r.tanci~&S qüál fcn 
enti'l o procedi~eut.o do presidente! Cc.m o cnetmo dea
embstato e. c:yDlSJllO com q129 r~ti. iit1p{'Wlt&r 8'::1 

o e · · · · • 
desemb&raço pratica violencias paPf. o:! a• ganit., ele eausa 
aos conservadores em Saote Luzia d. Nlll'tl!. fa'fOreee-o& 
1UL Ata.l.ai• e ~• ~emb!ea, e afrouxa oa ~~euá ~:te 
eD: Porte de Pedru. mu Porto-Calvo e Camaragibe. 

O Sa. ~APSR.:ltl~o ·Da parbo do preo.i•ienta DiO 
houve VtO\"'D"~ al~t1:ma u.:s Alagá~~&. Appello pata o 
tutemunho: elo ~r. 'Taurea Btdtoa , 

O . Sa. CunLLO Bu~co: - Snu ~ui to f~co! .,.el'.; 
'bo do euspeito o ~r Tav.~" Ba~>to! por 1181" intimo 
a.mi.go ~utlle preaiderlte e. ter 21ido favorecido por eUa 
ll& •a• elei~. . · · 

~ia dhe'ndo. de desfa~r ~.pane CJ.Iiabto ha't'it. fclto1 

~t~ é, em~& todoa oa eefo~ psra que esn certoS 
pontos triumphuaem oe óO:laerndol"eea. Nio f•voreeeo, 
é -..erdad4!, o.. coD!eriadorea G& capital, .nem o. da lm-. 
. . . -em u'V& a porqtte eD~ aa g_ce o .. nmp 
dot iiherat:a nea&e~~ toas lagares nüo ~· fuer .lll&l ao 
sen candHato. mn tratou cto dar t:i'lla:pbo aos ~oUlPerv&
àort~~, como . j& diaM, em Sànta Luzia do Núrce, e faTO• · 
~eettMIICI na At&lt.la e .AA!Iem'blú tudo itto para wftt 
a eandiduu~ dó oobra deputado. · · . · 
'o Sa. ~1'111\DlÃO :-Oo.. de v. Ex. e de aeu ~o. 
O Sa. C.li1'EUO·Uaueo:-Anoua, nio; e WO"ffU. 

~ro\'u . 
o Sa. · E!Ps:kiDllo: -o nobre depu.t&do eati faZendo 

l:f!'telll~ m"Uit.o importantes, que .eu aceito e a. N• ptro . . 

o.s ... c.unz.:.o;BIW'Ico:-Ao l:Deslos teDho -.qui o 
mercto dtt franqueza. . · · · . · .· 

O Sa. E•l'l:aiinlo:-E eu estimo muito. 

teN eNe procod.mcnto p..;. n01 · fa'\'ONeel' , aa~ 
.'b4zD O nobre dOJ?U~O, e que ~\O .COlltrario, elle, ®Dl 
zznli'- --.lhacanil, w PfOCIU'Ot1 favorece~ ao& COillen&
dore. unto quanto fOMe nft..-e••ario, para ulvv, repito, 

· · a caiididatura cio 'Dobre derotado, m&il nl4 par& noa dU 
ganho tie cauaa. Eà porque m.Gtinha u inftUCDcllol · 
llbel'&c)S n• capit-al a na Im~. pontoa em que t.mbt. 
a ~ ... qno o 'DObré deputado obteria toda a 'fotaçi9, 

· som com tudo querer. quo trlumphuaem ca li'benea cio 
11~rte dá. provinci&. E11ta 6 a verdae1e. · · 

O· que fez eo~ o pArtido liberal T Rompeu ao prtn .. 
clpio em quoixu p.rticnlaru contra o preside.nta, 
ace:aando-o em tOdos os àrculos .da cidade de del}eal:. 
d~de, n:u'ls depoià iili!lentot! que era melhor •c:cltar éâae 
estad.o de cousaa, rosignou·-se & eua sorte nos collegios 
Ollt que O prt!;idente o.:via mais 011 menos faV01'ecido 
liõll !IISU~oo Chndtda~s. ·e &dopton. t>ntüo. • candidatura Cio 
no re epu o. e o r. r. . · s 
dn. capital e da lmpert.triz, com a eonài~o. pt'rém. do . 

· pre~i,.!cnta · favo~r a candidatara do Sr. Carl•l& .L·bo 
contT"a a de meu irmio Fei.to o pacto secreto entre o 
presittenr.e o os llbt!raéa. empregou. estes então todfla o. 
meiott indiret'tos que j u.!Q:ou lleCi!S&at ioa . para coue~ir 
o aen Jim, embora em publico aimntARI8 imparcialidade. 

·. E foi j~tàll'l~tà e!:l!e exc:e!ISO de perseguiçãO, se
nhores. da parto do pretoidente contra a noe~~ famllia, 
:nio quersndo. de acQÕrdo com 011 lit.eraes, quo nom ao 
menoa um membro da :t'amilia Méndonça tivease 1ml 
asacnto nesta ~a, qtto mdignott pf9f1Uldamea:te. o, 
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noao~_IU!Ü~ e mesmo a mdivid~oe que nessa ~poca 
··nos. 6l'IIO Uldtffetentell. e que det4-nntDoti por .parte cleues 
amtgoe a apn~SeDtaçSo de minha C&Ddit1atura . pelo 
2- cireulo, eatSDdo oa entiio awente d.& capital I>or~ 
tanto, não ha'fia nesu · oec&ltiio, . éomo nio. houve .· 
em te"'po atguas, idéa de predomit~io de fa oilia. ·A 

. . Bpt'eletltac;éo cta mhsba canclldarora foi l'Hultado, como 
· disae, de eXGel't-41 do p~sideate da provil:wia. ·deua 
penwti[Qi~ in-olita e selv~ . • família Mendon(la. . 

· Mu, Sr. presidente. •e digu ~ne . o nob...- deputado fôi 
fa•oneiào pela . ~idericia . ua ~eiçKo, · qoe por Jl!eio 
~a. tew um atknto llelta. casa. nló quero .•'Om uto 
dizer IIGD 4§ ·~ • • · · ·• 

Dio eeja. muito dlgn • de rop~tar a prorilicia •••• 
O ~a. · Eai-Eau>1Xo: - Obrigad.o. · 

· O Sa. C.uni.a.o-BJU!fco:- ••• ue nio p11cleue aet" . . . . .~ . . 
· 116m.~te que o DCb~ deputado, apept.cle todas ;_ auu 
. ~bili~t, acllou-ae t!Dl.~stancla& ~iates.e 
~fJl()eU, desde <IUetoua hulilia ~ apresentcrc. em boati, . 
lld.Wt comnoeco; quo Q~ ent.ào nio podendo o Dob'ri . 
deputado . ooutv eom o eonearst> doe co~vador~ do 
J)Orte, teria c:uumente .de nanúa11.ar se nio foa.e sns-

. tarJtado .pelo pre~iiàe•te q. provincl.a perantea oe eoJ.Uer-
'ftdoree cW au1 ~o circulo. . 

· O S... Esna.ti:t1io di um aparie. · 
O Sa · C.&J'nLJ.o-Ba.urr.o:~~ triactp~ a ~ o · 

DObre depnW:b Dio ·~· •id.? eleito Não aei que 
eoD"fenicciu polidcu led.rio o Dobre ICltado • aéei-

. p; o que certo e qu· » DO re epu• . t~'' 
OCCUiJo de oarahecer que dDha aa,da<to érrado~ aba.std.o

. ~~Ceio OI NDa auügo. ele Õll~ota })IA Ugu ..... 
aoutroa.... . · · . · . · · · 

am1 o: - u o n o. 
0Sa ·C.UnLLO·Bu,eo:-.... e àeredit.e ono'bte ae

. ~~que H def"!DdaNe elo aacrificio cio o!Fatu parti
õul.vee • mim feitu 'fê. }O ele UO'WO eam oa aeua antigo~ 
amlgoe, certameate eu· me .-quec=i~ clollu. 

O Sa. Eu0m1Io:......:Nio ~to .tàl "crificlo, pol'Cf.lll 
1llo e.tou f6n do panld.o, uem oonaidero q,uo o parado 

. lel•u)mbOm.do por v. E1 · · · 
O Sa. CünLLo•Bu.,co~-v. EX. u'be qt1e tallo do 

partido ecm.en-ador, que nAo ê .o putldo da liga; e 
oomo Deate ~ ae acha.l:Deia du.si;. de comenadorea • • 

. · nso tamrua. 6 por b110 que diSO quE~ n1o eeU. V: •. Ex. 
com os Cl0nl8f'faaore!l.ldaa, emtim, uiio proseguim fiM· 
te a11rzmpto. ~ ao nobre depu~do qüo o meu 
fim. expllcilnc\o os fa"tos a n:speito Cill ~\eiçio 11. q,u&.lt' . 
p~ou :nà minha pl't)vincia. n~o foi xn .. goa .. lo ou de-. . . . .. . . . . . 
oj~ qtze .Bc8ueii)OtJ ptiv11dos . de um <:oDcurso tiio iw-
po~~ eom() 'o do nobre deputado. . .. 

. Sr. presidente, termillo aqui o mou ~no.· Se . o 
·. nobre àeplltaclo YOltar a dUcUIIa!lO 110b't'$ oe negocl.09 ela 
· comarca de ~orlo-Calvo, me 6Chará sempre prompto 

para Je~~póZld.er.:lbe. ( Mvito btm·) .· ·. 
· . A diaeoaslo ·fica wiiacla pela hora. 

Dada a Ordem ào dia, leYanta-ae .. aeaaão ú qu&t:O 
hora. ela tarde. . . . . . 

Sl!llhlu1o~- Expedientt.- Jl ahiculG dl · uéuéiGntA.-
· P~ISo a D L • . A dt ·v s. cü · Andté~-Preteo•ÇlJo 44 . 

J. 111 c. He~Uo. . Pretrflçao do r.opita•ll X ct- ArGIQo~ . 
-Prt.le..çll· · dl A. C do S'ih1a. ~ Re(ofTM. Õ(• rtgi
mlt\co.-. Ol'dem áo di11. · ElnÇAo ciG Bohia lt"clietricto). 
ApprONçtsu -~"~mioi.aao "P'~ piv'ca ..uminar cal• 
g1iftl cvtigoá do cscto adci,Cii>flal. Appncaçao.-c-~ .. ; . . . . . .. 

do MtHl. mini.atcno . Ob~'"a~t• cl06 · Sr•· • f,râato • 
Pwlira P•nto. Approooçao - ftupo•&a Á (aÜG do chto
no • .Ap~.- Düpetuca du lrit ele omore~. 
Bnarramenao. · · · . · · . · · 

. ' . . . 

. Ao ~~.feita w. chamada, e ~hanclo-se~tu . . 
o• S.-.. viaclmde de C:&DJarapbe, t ·~ Pintó. Gama 

. Çerq'àe\rt.. VWnr. da St.ln. ~aia una~ Salathiel, Teaail'a 
Juuiur. ~; Pedreira Martim ~. ·ldiiDoel 
Fenaa:~cL.. .Tavúee B~o•;oe , p.a,. Barreto • Silvmo. 
Canll&Dti, Luiz Carlos • .An~)o do Amaral •. J Mada
reira, Couw. Mello FrauÕu, F.;rreir:1 <ti 'Ve1~. Bodrlgo . 
SU-a, Se·~ d.s Mi!Cedo. Coata Pmc.o, Fena.ildes Vieira, 
Fialhn. Paranaguã, pemn, da Sil~ C.naeiro da Cunha. 
Pintu de Ca.c&.~, Ferreira I.a,cé. Acuaro ·ela Sil~ra, 
Cutio. OttoiU; Feli1 d .. Cunha. Paula '-ntol, Rrtw, 
bar~ do lr!.nu. - Bello Nebias · Tiberio GN · 

. . . ' . . . . ' ' 

Um .,meio ~o miniateno a~ .tm~o. oommuui~do 
que S )1. o lmpen.dor. iica ~t.eitac!o claa '!*'OU qu 
compoom ·a. n:eBA deata camara que d11ve Mrril.1io cor-
rene. .me$. -lnteirad.~. · 

011tro d~ miaiatetio ·da l:Darú:h., del'Olvado o~ 
·· q<letimeuto •m quo J~ Goitltil cl~ S.btoa ~ •• au• 
\Onu o· ~'m'Do para · ccaferlr-lha a ·~ de g1larda
m.rblha. MUdô idmittido DO C"I.D!lO da reapectiya ee• 
cola. -A qbcm fez a reqniaiÇiio. . · . · 

· . Um req~etimento de Jo*> Camillo ·de Araujo, pe· 
clindo lt'll& DI. lei dó o~ento IC OOD&Ígne a quota iie-" 
ouaari. pan lhe aer pag~ pela theeouraria de fã&euda a 
eonunil'àiio. d.e .IO % oomo C'IJl1Ldor doa .A.irie~Lno. .linea 
:n~ provinc.ia. w Alágôu.- A' eommiuio cio fuencla. . 

' . 
penaa do lapso de 'CBmpó uartL u•turalisaL"-eeclàad&o !Jta. 
I.Ueiro.-.A' commia&iO do oon"if.u.içio. 
· Out.-o ele .Antoniu Saluet.iano ele Mirand• Jtmior, pe• 

· cllndo mat.rlcw-ae c f.uet UIU'Ile do ' ·' anno· d1. facul
dade de.medioina <ià. cl>ru, fuénd.o pre\'iamente os eu
m~ de illglu e .ma.thematica que lhe fal.tii.o;- A.• oom-
.miul1o de insti'Uoçio publica.. · . 

· Um•se, julgicNe objoctos àe dell~~; e vão a 
imprimir para. entrar nil. ord«u dos tt oa, oa pto-
jectoa com que concluem os seguintes parecere!~ ~ · 
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c A eommissio de inattucção Publica en:minou.n ~
tiçiio qu~ a e .. ta augu~ta c:tmata t(tti~o 'Fn~nci"''O <ia 
Cunha Beltriió Amnjn, para o fim de •C c!.ecll\l'llrê'1' va- · 
lidss U proVa!! de aptidão da<l:L~t tl?" ?IU\Je,. de prt11)1111L• . 
tonos que tizera na fsco.ldade de •hretto de Perul\lllbn~o, 
:noS termos déo babllit,areDl pãr& a m•trleula na: Íll•!Ul
dade de med•clna. da côrte ; e eonsid&ránà.o· ~ue nii.c\ 4' 
justo uega.r f~ a tl18S pto~, ~ele. paxooerquo se s.d.o~te 
a seguinte reso\ução : 

c ArtiJtO 'Wlico Fie~ o governo antc.oric;w ~ man-
dal' · C:Otbidcrar validos t1:1 faculdade de med1etua da 
côrt.e as · uames Je prepa.ratoriC)Il q~e C? alumno Fr'lUI-

. faculdade de ~to de. Pernambuco~ revo~dv.& as dis-
poai~ em contrario. . · · . . · 
c~ da. cam.ara d~ dAputacloa, 5 de Julho de lS61. 

. -suot\rG d4 Jlc&to -Cunho l'"~&rtdo~,. . · . 

. c A eomlnis&a~ c!e. initrneção · publlea e,:mnir.on a . . 
petiçiio que a. esta ansrnstiL CDJnara dirige ~r~t::oel F'eà~ 
àoa Santos !..una. para o Gtn de ~ lbe de<:lara1'6m VI'\ li
dos para matricula no ptizneiro anuo phat"Tn,.Q!ntico os 

. ex.&mQ prept.n.tbnDI' feítot. na f~culciade de d·~~ de 
S. Paiil~, ~ qtte_, por nio teretntudo. re<;8b•doll sUJI!&toa

. ae ·o ~etonano ~~o ~uentat o pntu~tl'O . lolUlO d~uella 
C'll'l'80 como otivint.e,e uer ..er ci.lnaidorat1c com direito i. 

. · ~· <:ozuiderando que ~io 'ju~to 11~ar t~ ~~ pro-v:a& àó. 
apttd.io de uma .ctdeuua par!L ontta; e que •6 por ~se 
i:Dot\vod~l:l opetieionat:iodose ma~~'Ulu, éde pa• 

·c Aauamoléa ~ legiAlati~ :eaOlvO: · 
c Al'tigci nnil'6 Fic:a o go~o · autorlndo n · ~andar 

· . .ami~ & m:at.ri~nla. do primciTO aa.no phanna.ceotico 
cieita ~rte o alumno Manotsl Pedro doa Santo. Lima, · 
recebendo o& .eurnea .ie prepa.nt..'lrios íei~ nll ía.eul-. 
clade de direito de<\: Par lo; revogaciu aadisposiçõea em· 

· contrario. . . . . .. · · 
. c Paço da eQiara cloa depn.t~oa~ s·ae J~o de 1861~ 
. -su.,:,u.o elo Jfot&ci.-Cunhcs Figt&tirtdo. ,. . . 

elo fal:leeiclct mateeha.\ du exe onn11 o o ar~o e 
Caçapava, forito p~tea 6. commiuão da pen~üe~ e . 
·otdeb"dot o Tequ"l'imento e documentos que l'et"ir-lo .do 
bale a ess~J act(• do poder .ueen.tivo: e ~lU ·· vista delles 
JeeOohe<:ddo a. commisaio que attueUe cll!õtineto S&-vi
d!>r do Eacado~ depoi .. ~'* 'lll'Qa . ll'.borio~ 'Vida, toda de~ 
di cada BO ~'l'VlÇO ao paa, ao qual p~t.o\l-~ por cerc:& 
de 62 aDDO&, sempre eom .• ~aior piompt.idiõ, lidei• ~ .·· 
dade. e Ji.rmeu, nio ae ~m1o d.u obed.O<ler ao appello 
do governo, aida. quando ref~nnado por l'UII. avauçada. 
idade; forio julgados nec8Nario5 seus ser.viços n.'uma. 
c• :nu~.i5aio ~roponante ao sul elo Imperio, o .. niie q'Ulsi • . 
finaltaar o8 1m portao te~ trabalhns de que fol'8. en<l~Ll't'e• 
. gadó fallecêra. deixando .. rn pobreu. " Kgrsciã.la~ · ana 
:filha le~t.ima, q11e no ~tado de solteira vivi" etn a na 
compannia, à de pafectlr que ·se approvc o referido !lo- · 
ereto, &<lop\a.ndo·se o •egbinte p,rojecto: · · · 

· c Art. 1~· Fica appruvada a ~io de \~O!'IOS, con-
eeclida p-Jr decreto dt~ SO <ie Abril d~ 'ft6\ a D Lu\~a 
Adel~ide de Victoria ~arM de Anurea. filh" le~ittmll 
do fall~do marechal do exercito refurm ado bario do 
:-;.~ava~ · · . . 
· • Art. 2 • Re~gão·ae as cllipo~içües em contrario. 

., Sala daa oommi6&ões, em 3 de J nlbo de 186l.
·~ . ~ Per~ra. f:rata~;o.-S~ Camnro.- Sihino CaPDJ- . 
ca.nti df Àlbtillilwqt.U. lll · . · · . 

Lêm·se, o ailo approva<loasem debate; oa seguintes --· . . . r-··--· 

\llU~ftt'fÇ~O DEi. DE ·.c. RE8E1t0• 

c A co~i&são. de. ~sões e otden'a.c'ios, ~elo· êu
minsdo o iuclnso re-in.erimeuto dccumencado,. em que 

· .Tuniniauo ·de Ca~tro Rebello, &.pct'entado pul" decre~ 
. de 12 de Outubro . do am10 pMskdo no f~ILI' de ad~

nistradór da n:esa do' C:On!lulado.da provmeta da. Bahia, 
. reclama melhoramento de npot~entadoria, elewndo-ae o . 
quancum ti.Dd.o na. ordem do tribu .. al d~ tbesouro de 23 · · 
de Janeiro du col'r9nte a.UIIo, eni attcnÇllu 8.I'S &ens bons 
ser:v çoa p-restàà.oa por espaço de quui cin<:Oenta 611DOS, 
e nec~iuíidó do ·informações do govtrne 110bre as al-
e o ~;nop cau e .·m o-r r--er ·· 

cia-las, e proferir o eeu ju~zo· ciefiniti'vo a respcito,. · do 
. pnrecer · ~~ue se o~ça o mesmo g;oW"no ~ aeeretsna ~e 
estad.> doo nP.goc1as da fHzenda. e ~'lll o requer. . . . . - .. . 

de J'tllho de l86l. - L A. Pertif'O .Pranco. - Stm~ 
CM'flftro. - Sd~no Co~ti ck AU, uquerque. ·.,. 

. ~ÇÃO DO Wl'rÃO ~. %~ 'Di A.'UlJJO. · .. 

< ~n.er o eapitio Josqaim Xaviei ele ~ujo que 
t'Or lei se derugne o d~t.o de 'l7 de F'e-Yere~ do cor-

. rente anno que o rdor•aoo. no por-to de capJtãO do e&• 
ts.do-maior de~ clut'e, a'lm de YOltar para o seu corpo • 

c Os motivos t.tne aU<!ga silo qne as moleatiu que 
pad~ e que . derio PtetelCr;o &quell! at!to do . ~er exe~ . 
euuvo eessário. e. t.tne élle COIX) a:au utD ou t;nau r.:DDO. · . .. . ... . . 

. ~ ' ' , 
lhot monziá, ~t(:. . ' ' . . '' . ' . . 

· c A eommiMãio de ~a o ~errá, inmzmbiJa de 
m parecer acbr$t'St& preteaÇio~ não -julga ftZC:'\-el, 
c i!te•O iDa ne \r. indenr. . · · 

< aço a c.aman. do• dêputv.dos. G @Jal.htt de 1861. 
--J. J!. P,r.nrod4S\Zw..-Z. G. 1 VGtcon<:fllo6.,. 

. 'PUftJCÇÃO DI A.. C.bA.IlLYA..o 

. . c Antonio. Cardo~ da sri~. ~ do h<M~pital 
· Qt m&rinha d& <:Grte. all~do mnitoa an:lOt <la seni90 
publi 10, avuçads. iclaUe . e mobstiaa que o a~uentio, 
requer que P"r uma lei ~~ lh~ couce(!.a reforma naquelle 
emp!'fgo 'Com o• M'OS ~~ti•oa '\Onclmen~. . · 

c A. c:oma:Wio de· marinha e go.etta, a cujo conbe
cimenw toi remetticlv o requolrlmeuto, 6 ae opinao que 
não tow lagar o .quo tequer o meucicnado auppUeante. . 

c P!tCO clã Càm·ara, 6m 6 ele Julho clél861~-J. Jl. P•~ 
rrira d4 Sili'Ci~-Z. G.; Va.a~Uoa. > 

'&U0&3U. 1'0 aSGUID"'ro. 

Lê··&e, e~ á eoz:onUsaio. de policia, a seguinta inai• 
caçüo: ' . . . . . . . . . 

< Indieo aa seguinte& altetaçõea do capitulo 1• do N! · 
gimento intetuo: . · · . · 

c Art. 1. • Cada deputado, cujaelei9iv ~ !6r ü~gic!
sa, presente ~ ~ões propara~rias, eeri ~eumbid~ de · 
a,tndar e tGcbSl't ~~·; O máll deeen'f01Vldo ~\'tl, 

. so'bt'é um numero .1g111tl ele dipl.oU1as en~es i mta&. 
, $ unico. Pua il. designaçilo doe d1ploma,s que ~

vem tocar a · cada deputado, proéeder:-te-ha &sorte, nao .. 
pocleueo nauhwn inc~Unbir-se elos diplomas da suarea- . 
pootiva· provincia. · . . · • . • 
. . " Art. ~ Ap~ta~.o o parecsr, acd üdo, 1mP.~ 
no jornal que publica o~ debl\tes da camara, e dia~· 
bnldo em avulso por todos o~ meonbff\s. . . . . 

· · « § i; Se algnn8 cio. int.e~..adoa '\Ue )u~ae pro• 
· cliearle pai . • • , • 
ao deputado, mesmo llti~oso, que~~ hajc designado, . 

· todo" o' .doc:u'ltl!nto!l e b pare·~ . . . 
c § 2 • EsU\ uutro <lOi!Ut&do 1'8Clig\t._ eoli1 to~ a 

'br~vitlnde uma e<>Dkl\taçio 'do · pa~, que sara. tm· 
p~ssa e cllstr•buida do . .,o .. rno modo · · . . 

c Art. 3.· ll!T.o feito, aerüo to«loa os documentos, o 
parecer .o ~na rontelltaçilo eonfia.das a ·nma eummiaaiio 
de tre~ mem.bros. elciUl tUt. prhneira .,es11i\o prepllratoria 
d•entre os depntàdos pl'OSentes, . vo~do cad& 1"-Ul em . 
dous nome~ apenas.. · ·· ·· 

c ·~ t. · Os tres ma!s votados fcmnariü 1l oommi~ ; 
e, so ~ o houverem s~do dons, elegét·so-h~ o tertelN· 
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• § 2.' Nenhum delles pertencerá ao. numero dos 
deputados incumbidos de pareceres e contestações de 
que tratão os arts l ' e 2' antecedentes. 

< § 3. • A' falta de um ou mais membros da com mis
são, far· ~e ha nova eleição pela. maneira prescripta 
neste artigo. 

< Art. 4. • Essa com missão reunir· se-ha todos os 
dias, uma ou mais vezes, e a horas que marcar, na 
sala conti~ua ao salão das sessões da camara. 

< § 1. • Ahi, sem fórma •olenone de sessão, mas guar
dada a ordem e regularid,.de precisas, ouvirá a com
missão aos deputados que formular"'o os pa<eceres e con
testações aos proprios interessa O>, e até mesmo a advo" 
gados a ~uem elles houverem dado poderes para tratar 
da sua causa 

c Si 2. • Não haverá mais do que duas dessas confe·· 
renci•s sobre. cada eleição, a menos que o interessado 
requeira uma terceira e ultima. 

• Art. 5 • Encerrada a ultima conferencia, e dentro 
dos tres dias immedíatos, a commissão, reunidos todos 
os documentos, pardceres, conte:-t,.,ções. memorias e 
quaesquer papeis que haj ão sido produzidoa, offerecerá 
á camara, em sessão prep~:~.ratoria ou já constituida, o 
re•ultado do seu estudo e juizo, por es~ripto, fazenda 
salientes as respectl v as conclusões, e ponderando ver
balment~ o que de mais occorrer 

c S) l • O mesmo fará o membro divergente do juizo 
da maioria. 

• § 2 • Esses trabalhos imprimir· se-hão logo no jor
nal que publica os trabalhos da casa, distribuindo-se 
como dispõe o art. 2 • 

c Art. 6. • Na primeira sess1io immediatamente pos
terior á do offerecimento do parecer e V<' to >aparado de 
que trata o artigo anterior, o presidente de,ignará esses 
trabalhos para a ordem do dia da proxima segumte 
sessão, na qual submetterá as respectivas candusões á 
vot•ção da camara, sem mais debate algum 

< Art. 7. •. O processo estabelecido nos artigos ante
cedentes será observada em toda a verificação de poderes 
e decisão de que>tões eleitoraes, quer durante as sessões 
preparatorias\ quer no curso das orctinari· .s. 

< Sala das sessões da camara dos deputados, em 6 de 
Julho de 186L-A. C. Tavares Bastos. > 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

ELEIÇÃO DA EAH!A, (4' districto,) 

Entra em discmsiío, e é approvado •em debate em 
ambas as conciusõeh, o "'arecer d11 commissão de pode
res sobre a eleiçuo do ,.. dictricto a. j>fOVineiu d>t Bahia. 

O Sa. PRES•DEN1'E declara deputado pel<• referiu o dis
tricto e provincia o ~r. José Antonio Saraiva. 

COllll\IISSÃO ESPECIAL PARA. EXAliiNAl\ ALGUNS ARTIGOS DO 
AGTO ADDICIONAL. 

Continúa a discus~ão do parecer da commissão de 
constituição e poderes sobre o convite feito pelo secudo 
para que se nomêe uma commiss~o composta de cinco 
membros para, reunida :í. que fôr nnmeuda pelo mesmo 
senado, propôr um projecto de interpretação ao •rt. lO 
SI§ 1 , 5 e 6, art 11 ~ IJ , e arts. 15, 16 e l~ do acto 
addicional, com a emenda apoiada. 

O Sa BELLa re'!uer o encerrameuto da dtscussão, e a 
camara approva. 

Pondo-se a votos o parecer. é approvado, bem como 
a emenda no 2' artigo >ómente. 

Vem á mesa a •egumte declaração de voto: 
< Declaratnos que votárnos contra o parecer da com .. 

missão relativo ao convite feito peJo senado para a 
iüterpretação de nlguns artigos do acto addicional -
C M Jdure&ra.-Martim F'l'ancú;co.-Sih.•ino Cavalcanti.:. 

gOMMTSSÕES INCUMBIDAS DO EXAillE DO ORÇAl'll EiYfO E CO~TAS 
DO NOVO 1\llNJSTER!O. 

Entra em discussão o parecer da commissão de po-

licia, adiado na sessão de 25 de Junho proximo passado, 
relativo á designtição das comrnissões que devão ser 
incumbidas do exame do orçamento e contas do novo 
ministerio da agricult.ura, commercio e obras publicas~ 

O Sr. Vi !'ia• o:- Desejava, Sr presidente, que a 
illustre commissão que elaborou o parecer que se acha 
em discussão me explicasse as razões que teve para não 
querer que vigore desde já a medida que pensa ser da 
utilida<le, sobre a divisão dos traba.Jhos pelas differen
tes commissões já estabelecidas e eleitas. O parecer da 
commissão, adiHndo essa medida para a sessão futura, 
póde fazer suppôr que a illustre com missão duvida, ou 
não tem conhança, p;> r3 melhor expressar- me, nas com· 
rnisl'>ões que se ..,chão eleita~ ~wtuslmente. 

Não desejo qua recái" sobre a nobre commissão se~ 
melhante suspeita; e como tam bem não posso compre
hender o que a comrois:;ão t\We em vista. peço-lhe ex
plicações . e reservo-me para depois dellas fazer algumas 
observações. 

O Sr ""erelra Pinto (1' secretario):- Não me 
parece prl)cedente a dnvid" opposta sobre o parecer da 
eommissão de policia pelo nobre deputado que acaba de 
sentar· :;;e Essa commissão entendeu que era. conve
niente fundir as commissões de contas e orçamentos em 
seis outras distinctas e com attribuições especiaes .... 

O SR VtRIATO; -Então para que adia? ... 
O Sa. PERElRA Pr ' To: -Adia por uma razão muito 

simples, para evitar a no meação dessas commissões 
act""lmente, qu"ndo .i á fori\o nomeadas as que no pre·· 
sente at!no têm de examinar os orçamentos e contas dos 
divt!t'SO:,. minisr.erios, e quando tal nomeação viria tomar 
b.rgú temi>O a cs~a, tempo precioso para o andBIIlento 
d,,s tmbalhos essenciaes da sessão. (Apoia1os.) 

O 8R VJRJATO :-Mas, se ns commissões já estão eliji
tas, é êpenas dividir o trabalho. 

O Sa. PenEm• PI,To: -As commissões eleitas o 
for>w por uma <órma diversa do principio ora estabele
cid, pelo pal'<ecer da mesa; e pois comquanto se p~o
pouh :-t '4.Ue funcc.ionem no pre~en te ~nno pelo mot1 vo 
allegado, comtudo não podem ser consideradas segunda 
a na,meza <Lque!las qv.e o parecer indica, jà pelo modo 
de sua csculha, já pela differença de suas attribnições. 
(Apoi<U!os.) 

Limito· me a estas observações. 
~ -•·. v;~,,to :-Sr. presidente, as informações que 

me deu o boul'ado memhro da comroi~são da mesa. mos ... 
trão-me y_ne as commis~ões creadas e eleitas não de
vem so-ff,.er t:e~,J.ndo eserutinio, e que sómente o que se 
fez foi mo i).iicaç?~r) n ~~ divisãJ dos tra.hathos; e náo póde 
d G.u u1. t,~·~:ro l!obr!"'; -e;mtado a coucmsão de que ~Se deve 
pro.Ce:iel· a novas eleições As commis~ ões estão eleitas ••• 

O ::la PEREIRA PrNTO:- Estão el~itas na fórma do 
regimento actual, " não no sentido das modificações ora 
propost~ts. 

O :iR V !RIA r o: - Estão creadas e eleitas pelo me
t.hodo seguido do regimento e não alterado. Estatuin
do~se agora novas onrigações, e div1d.idas estas pelaf:l 
commissões existentes, não ha necessidade de novas 
eh,ições 

Mas, ainda que houvesse essa necessidade, não sei 
a razão por que se quer adiar essa medida, que se acha 
util. para a sessão futura, isto é para o anno que vem .. 

O tr.halho da eleição de novas comm1ssões não é 
~t;.o grande que nos assu&te, ta1,to mais quando dahi 
resultt'. melhor arganisação de expediente dos negocias 
e de decisão. delles. 

(Ha " m aparte.) 
Ma,; niio ha necessidade de novas eleiçõe<; as commis

sõe.; e~tiio eleitas. V . Ex t;e engana entendendo o con
trario Julp.:o pois ~ue o parecer deve ser reformado na 
p:.ne que diz rettpeito a1• actiamecJtO: 

PMi e>t•s exvl cações, ::>r. prestdente. porque pela 
conclusão do rarecer, udiando uma J1>ed1da que julga 
de utilidade , par<J úa que a mesa uilo tinha_ con~ança 
nas commi3sões eu::itas por e~ ta casa, e que entao ad1hvaa 
utilidade queenteodta dahi resultar, parao anuo futuro, 
occasma em que se pod~ri:.o tom,~ r medidas preventivas 
e evitar qualquer embaraço polmco~ (Apo1ados.) 
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ConóOrdo com o parecer. da· Wnatte oommisaão na 
. pane di d.itiaão que propõe do trabalho pelas · commil
.. ~&a uiatente.; mas heid& Dégal'•lhe o meu \'Oto pol" i.IIO 

que ae qliar.acliar essa. utilid.Ge para. o. anno futuro. · 
.. O Sl" . Penlra.Pl•to (1" aeçretario)! ..... Leq,nto. · 
·me ~eu te para ueeverâr ao ~Jonrado deputado pelo 
HaraDbio; que pareCeu .pôr e~n õ.und& a. co1i1ianc;a que . 
~membros da mesa por ventnra clé~itlo nas cliver-

. au commi.u<Sea da eu&. ·que a commi ... eio·de policia a · 
· quo ~o r. hcmra .ele pmencer presta 0d&. a fá e am~or 
homenagem . aos illUJtl'8S ca~heíro.e q"De co~poem as 

• I . . . .•. . . •· . 

mesmo DO caso Yenente DBO duvidoo. e O propõe, que . 
. u conunisa&l ji elmtu de conta e orçamentoS fiq"-am 
·menmbidu na preNDto ~ doatrabt&lh~ qu·lht&ko 
inhêrenaa, ~do aa do novo miniateri.., de obras 
. · , · a n esta 8Cl no parecer 

. que ora ee dilcute. (A~- J . 
Vê-.e ~ qu~ pelo lado· da eonS~ça i• mesa em 

todos os di~ m .. m'bros das comDiiu!SeS d&. eu& o 
DObre deputi.do pôde 6~r uanquillõ. (A~.) · · 

O Sa. Vrat.~:ro. -Nestes auumptos goat.o mui~ das 

·~· . O· Sa. Psusu Pun-o : -Maa i "fiet& elo· que .C.bo 
ele ~deru conto quê () honrado membro se da:i ·por 
aatia&i~ (A~-> . · · . · 

Volu.ndo por~ ao parecer. ~tarei eiDd& q_ue 
a aoutnna . pc>r elle e tahela·•ida alwn o que toe acha . 
. . .. . o . . . . . . . . • . . 

ri ca coteji&Ddo Hdu~16i~1ieste~a1 as do Parecer· 
ou seja em relsçio. Cômo i• o. dUM, i. maneira d& 
noa11Saçiío .dsa. novas eom~. ou i <iiveraid.ade de. 

. auu iDeum*ciu eapec:iaes .. · ... 
· q • . 811Z!p ,.. re euo tranq os 

. eecn:puios do nobr& dtputado em VOt&T pelo parecer em 
~~ .. _;._,._ . ·. . ·. . . 
Wll'õ~· 

NisigUem Zllais pecllnclo a . palam, .S -posto. a ~toa e 
appro.,aclo o parecer. · . . 

Achando--. ua aal& imTCediat& o Sr. Jo~ Antonio · 
Sa:âu, d~aüdo eleit.o . pelo 4" di.'tricto elei~ral ela 

· ptO~cia c1& Bah1a, . ~ iDtlocluiid.o com u formal&chdu 
ao eatylo, prQSt& jaramedto, e toma aM>OQtc>. . 

sEGUNDA PART~ DA ORDEM DO X>IÁ. .· 

. BIII'OSTÀ. Á ii.LI.U JIO TII&Ol'lO;; 
. .· . . 

· . CODtQda • diacouMc> do projecto ® rei~\& A. fa11a . · 
dó~, com a en uda •poiada. . . · 
. 9 Sa Pua ba MuDÕ.'i"' re uet o en 

, e & cama.-.. eppn.rra.. 
· Poado-~ a votos o prójec~. é approvadol aenao rejei
tada a emenda • . V•·lt.ando . "'iuelle " meama eommi~a&o, 
·na fónna eatabeleclda. · 
. Tendo •le esgotado a DUteria Wa P':ra .. .egancla. 
parte da ordem do di&, 'olta··~ A. primeaa. . 

. os Srs Teixeira Jnnior• .Mlinoel Fero!Uld.ea. T-...,.rea 
. B&6toa, P&e!l B11rreto, ~Uvino Cavalcanti, An:celo do · 
. Amaral, J: Madnreita, Coau :Pwto F~rílillldeaVieira, · 
Paranaguá, Pereira da. Silva, Felix da c :aaha, l.)a.ol• 
Santoa, · bario de . Maman~u"pe, :Pedro Nóoiz, Bello, 

· l..e~a, Carne~ro de 'Menullnça, Oantaa~ c. M11duteira, 
Saldanha MMinho, Figueir• de llt:llo, Viriato, F. Oo
ta.viauo, M•eario, Fl:eary. Ca.~alho Reis, E!>pinola, 
Lixua e Silva, SUva .NUllea e E11periclíiio. ·. . · · 
. Dada iÍ .,tdem do dia, levanta-se a sesaão A. uma e . · 

· UJei& horada ~e. 

Sesdo em 9 de .Julho. 

Smor.ui.ro.--~i"':U -MGtricultJ d# ••tt~M~tt.~No .. 
· Mga~ 4 -oopor et~tre o pr.t'CO dl< Jl,..lCmcUo e o do ScSllo 

· • mlr'l o do Cotulituiçlli> ~ diJ .. Urugt.tts!JtmG no Rio Grtua
dl do Sul - COiil'm'u•tro upecial pGr.cJ ea:e~mincu' Glgun. 
artigos do .GCtO Gddietcm.d - Ordem do dia. . oa.,~a 

.. 4lU IN da .Gmort\:açal). ÂpProooÇao: - AugmtnCo "··. 
orcHncld<J GO tti • . . 

. P~· - Plft>ll" CIO é:GP\t~ te(~ J~ 11'. tl6 R~ 
. ·Barreto • .Appt'oc:Gçao. - /)lftliW 4 D t. F~ NI'OU. Âp· 
p~ -11'4trieul4 da eaCUt.fanú. 0~..-oc:~ do.Sr. 
Lilft4 DU4f'tt. AdiG1n~lo~-PagQIJ\If&lo Gil reprUI'IIIDnu 

· · · • · t"CCC en.n • r a. 
boiG do ~. flGI tim li'nitir.úeo • Pau ~to Adi.ta-

. fl'llftto. Obl~• do Sr .Ribriro d4 ~.-F~ 
do (orço. M1)Gl. Dü.eur•01 do. s,. •. . Gomu dl Sowo, . 
cü l.omoru minillro ilo -m0ri11Ao. · · · · 

Ao meio-di& feita a chamada, e ach&nclo-ae ~tea. 
oâ Sra. 'li.'Cml~a . de Camana,ibe. Pereira. Pinto. Gama 
Cerquei~ Vieira da SiiYa, C&luane, Sal&thiel,~, 
Carneiro de Mend •nça, Ferreira ela Veiga. Lnü Culõe, · 

. ?r{.,Uo ~. Rodrtg .. ~Uva. ~ilv~ CaValc:aoti. J . Ma-. 
·. dureira, Paula . Fu!l.~~~ . C na Machado, · Juq~ 
Brfta•. ·F.,f1l..,udea V1eira, Bucieira de Mello, Manoel 

• · , . o ma , . • a..'--
neiro da Cunlaa; 4tauio · LliLL :)e~U Carueiro~ A!uro 
da Siheira. &ldut.a ~àtmho~ ~:')Uto, Le.bclro Bezerra, 

. . &nza. Meodu, Carioa da. Lu,z, Leitão dr. Cunha, ~ 
' .. . . 

u~.o. r.pproq•te .. -~ela aA~tt. .. 
O St.. 1• Sscau.~ouo cU. conta do Mpinto 

JWliQUUTS • . 

. . Um o!liclo àr. m.iniàtetio . do iznperio; envi.nclnl.' h
quiili~ d&~~t.a ca'm&~, a eo~ia do avi-o upa<Siào I. 
pnsatde:lci& d• proviu oi a dl'l Cear•, no qual se parti
cipou que Del:l imperial tesobçio .de . contult• de 27 de 
Abril dose-e ~onno foi annull~ a eleicão ele "tereaadores 
e juí~es dtqu da. paroehia do S.Wt'Anna de AcUaed · 
pelos nto~ivoe apoetoe .Po zna-.zno aviao, e !18 lheo~e-- '. · 

. Dou que impu&IISie ao• 'm6mbroe da mcaa. pa.róéhi.al o 
.. ma.s.imo da. utulta esr.abeleciàa. no art. 126 .o· t• n. 5 

da. lei d.e 19 de A~s~ de 1~6. - A quem fu a requi-
eição. . 

· utro o meamo minit~terio, enviiLildo~ oom a oopia 
elo ofti01o da presidoncia da pro~incia de Goyaz n •. 36 ele · 
.21 do Maio ultimo. u RUU:i~nti ·•s <ia. eleição primaria 
da pa.ro-.:hia do ::) Fellit, perilluoente »o diat.rioto eleito
ral da. dita. prwvincia., ._A' eotnmi.;süo de poderes, 

· · Um requerituanto de G~tapv.~ da SUva. Ro~rigo.ea Ju
nior, pedUldu -~lho c:onoeda praça de guatda-rnariW, 
"Viato ter c:ouel!Udo o CU"W oomu altunno paisanO.-.&.• 

. oollUXÜil;iio de martnba e guerra. . . · . 
. . Um-se",julgito· ee objeoto Je.· deüberitçio, . e Vio a 

. im~tiwir para entrar n& ordem dos trab.th~, oa p-co
ject.os com 'lue concluem 01. aeguinteo pareceres: 
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.M1TIUCVU 11~ :UTVJ>-Ufn~ 

< J,.• eommisàio d~ mstntcção pul:illca foi ~sente a 
·petição do eatudtmte Man'* P~-- t:ardoso Vieira, quet 
~d~·ae prestado .::10 · prazo hg.I &()9 ex.a'tle& prepara·· 
tori~ pan. bbilitação t mat.ri..~ do primeiro at:ulo da 
fac-aldàde de direito ela cidade do &eü~: ; md de x.aildo 
de deetüa-la. depoi• de ha•er pago 91r respectivos direi
tos, por ee ter •erifie.do, .. m viata da. éertidâó de idade 
übibida, a. {alta de doze dia." p~ QOUlpletar oa dcze~ 
·seis a.uD•l& eXIgidos peloe e&tlltutoa, ~uer que se lho 

,· mande fa:&ôr eU, tiva a matricalli.. &brrl á& opport.nna
mtmte ·. ll6t auzrlttitlo a uame .daa 'tD&terUa do 'L'tderido 

· azmo, quo att. ouVlD o «'cro lW'l o.i •de . 
. c A CQa:ariq;o. · tendo naminado a pre~çio do 

aupplicau.te, ó ~do. -tue todu · u àaaa ,.u.,gllc* eat.ic> 
ptoT&daa óom do!ll" ~~mtos, betn oomo qu~ o d.trec..; 

' equíd&de conoe4er l-e .. wpeoaa dos pou~ dlis por 
· cuja falta niío ,ôde ruatric:ull\r-se; e .aasim oft'ereee ' 

cozwd.etaçio dâ camara doa Sra.. depuwioa a seguinte 
· ze10lu~: · · 

A a~Je~X~bléa gen.ll'8U1atin ~lw: 
c Af.tigo naio0 Fies o gov8t"'lo autor~ado a inn1aar 

etf~un a muricnüa do ea~d.nte Mtnoel Pf'dro Car
doao Viéira no primei't'O ant>O . da faculd~tde de. direito 
da cidaof.e du :Racife, ele znodo Ql18 ell'S ~· 8 IICr ad•••h• 
ticloauarne 'da,~~tivu m~~ri .. ll ctneeo.tá ounndo, 
• ""'" eumpri.to tOd.u. •s condi~ a legats; di .. ,-en
allldo-M para ·-:im o esp•ço de duze diu que lhe fal;. 

ao fi 'a · 
uicala; ~ogaélu aa dis!>O"iç<Sea e:n contnrio. · 

· c S&S.dü comm~. 8 cie Júlho de l86l.- Villtl4 
t~-~. Fi~*irtdo. • 

J14'Y14Açl.Ó A YA.N~ tl'CTU • MaTO 'DS •~!\Tt.'flbi.o i o 
. DO &u.'l'Oo a ll.'fta O DA CO'ít,.TI1UIÇÀO B 0 lt4 iiaV• 
o~"f.úUI l'IO -.o•soa.&l'UIK 110 ao~.o 

aen~ ele A. R. Cbam .Fllho~ .u com~ nuaEo 
a apt'Gel&·loa- · . · · · · r-

c O ~i to de. prefeJ'97:loia 011 privilegio q., .. o recla
mante lD,oca em l'eU fawr. fanda4o no 01 na-aco qae 
eelebr6ra com o pra-oideote d• prov1ncla de S Plldm do 
S~ ~m '2 de Oútubro de lR58, parece._ corrnm.S5es · 
~ ser. firmadn em bollS fZl:ldamento~ •. porque o oro-. 
JOOt.o di. na~regação cantnt&da com J.; C. Pereira Pillto 
é du natureza âiversa e mais vasto: é propo,.to em im
portan~ l!.scala . e uio ltmica-118 'Qaieamente a uma 
parte do. rioUrcgu~&y, comoo de\'haves Filho; 11brange 
<l~a_" tinhas, põe em ,~,mmanic:ação u proviociaa brazl-
1eu•u. àa-ta~Ue lado d" Imperi1) C!' 'In Wcio o litnral e . " ' ' ' , ' 

«m.ten t!tlver 11er 1'96p&i~" por llte ter l'iclo coo~diclo . 

I ' ~ .~ro'blé& l~~·l&tiva d•-tuel•a P"•Yincia ~e IR· 
()(lll"al2e~clo eurbo .. xorb•tan~ c:1u attnboic&s ·da mes, 
ma. ~blé- em hee · d~ leio 61> 4i.;, 8 de • )Utubro· de 
)83:J; •UII 1'1!-f!I"WWil para O. go...-ruo imf*t'i.t a f.ca!~ 
cWio de favore·~ as em1 ~Pite m~~&gaçio qoe iot.eres, 
sart~ a mau. . de oma pruvioti". doutrina ea\8. q_ue foi 
continnda. pela con ... ul~ do OOC11'elbo de e.~do de 27 
de.Se&e~bro d~ 1859. • qoe ~ •flfdroo o al'i1t0 do miai.-. 
t«tio .<lo u:npen .. de 4 de Jaoetro de S860: e em MgUodo 
lu~r. po~~e tatl pri•nlegio noio fMe oon~oer-MI d"•.de 
que é certo que •!le utret&•i• a plindpio oia l•berdada 
da navegação do no Orugu•y e MU& -.ffiuentes. sol&R~.ne-

- " ' ' . 
qaellas repuboeu. . • · · •. · 

• Ob-ervio t&ioda. as <lOtDmis.~ quo .o filcto (Dão 
au.tori~o por l~t da conceo-aio de um pri~le$rlo .a~ 
tal auum •o 'OO:r de . . . -
viocial. tio er_a ruão ,ufficitut.e pua . pea.r o goweruo 

c A'• ccmiD1i~ n'lmidu de fuenda, ju.tiça civil. 
. commerclo, ind.uauia e an:e& fario pr8SeDtea o ~...,.1:' J 
c o projt~eto •· ~de 18 ·9, apptoYIII! ~ o oontratr r- l~ · 
brado ,;elo miniaterio do ~mperio ·com Joio Carlor. Pe-
ndn. Pinto em 4 de.Anril. dt) 'IDeamo anDo para li&V.O,re~o 

· Rfl' at no defen.DO-nto de qualquer ~p eu. idetiUca. ® 
utllid.de publica. qÜAlldo a') ooo.tt&rio 6 •lt'lt'te que. l1io 
obstauta -. exiatencia de CJOatnlto" d• naveg~ for· 
=~te ~oancciouadua pt1n mí&iDi\ ·.~··mo imperial. 
totn elle ontorar;ado ·na mO..ála ho.ba •nb .. !l~ patt. 
a org.mieaçào do ontraa OOII\P&nhw. penua"indo d4 
que\~ · ~ .. trali~~ f~ a na~o enRe por-. 
toa do lmpenu oa..se J& W"teln ~ 0111p 'eU" I'Ub· 
~clOiiadu. Serve a'- ~fle::i:llo p•ra iemoú·s.nr que, 

a 'ftpOf eutr. o P:·nG de )fooi:.tiridáo e o do Salto. e .. 
entre o à ... oaatitulçi .. .., o d.. Urugu•y"nll, n .. prov•nci• 
da ~- Pecho do R•o Gnuide elo "tll : e tendo exainíua<lo 
bio 16 a .Pf'tic;Ào do A.Dtonin itodng•·é" Ch•VêA F1tho 
reclamando aoo\l'a eate ooatraco. t.lOID" tambem • 
OODt.taM do em('I'UltriO J C Per&il'la Pinto &!< a~le-. 
ga9l* d• .uelle. '*11 ~~c:tu&hnmta expôr o nsaultado do 

tiO ' ' 

~ Cel~tbr·d .. u O· ntrato de (de A biÜ ~t.Te ~ ato vemo 
· bnperi•le J. <..:. Pereira Pinto• depois .de ouvida 'MC
olo do CC•DJeih, de eat.. •o. lltlG ap na~~ f<~z liaelt'll11 mocli • 
neac:&sa ~•IJ"C'pnst& origlDatlJ., foi o ntl~tivo d.s reto 
enri~t) a esta aagu•r.a o rn~ra para que ~e \.,e d&-..e a 
app..,•n'Cito· d~t !Jae . •h•pt-nli.: e allj'<~t.o o .'()ntl'lót•• •o 
ex&DUt da comnusdo ·de eomn2arclo •. icduwia e anea. 
deu ~ua. o .sea pi!U'O'CO,. •e ·~:r. oe Julho de aRS .... •pllra
~do·o. ce-m UlXla aitenaÇt\oJ H~rne •• te n,> numero da.~ 
~1i11 ~bri~daa . . . 

• Submotndo á cliacu•11ii.o o fll"~>ieeto da commisaão 
ettl S de Ag ·•to do re•torido ~onno, apP"I'IIc-u enti· o 

· peticionario Antoniu RGdrlgues Cnáves Filho obj~~e
tand.n i t~ppt'OVIIIÇiio do Cbi\tratto de · 4 da Abril pelas 
duu segu\nte.< e m11\'l .&alitn•t<s ruões: t•. porque 
ho.via ei.J.e Ch~r.vea Filho em Ootuhru d~ t8SH ~ ntra-
tadô .uma partll .dea~a metrua n&vega(,;Ao nu Alto Uli:l-

. ra 'dtt • li. -ili • " P · 
Sut em virtuu~ de urua lei dl\ ~Uit t~r.s~~einbaéa leogt•1'
tiva. qui! lhe <lOn~~ra t11mbem o. privílcgio da. dit.a 

· llaveg •çio no ca~o do! quo ~ .. t~ntendel!l!le. •lever proli•J\· 
ga.·ltt.. lllém dos lim.it'"" rlo N&pe 1ti.vo t'Ontrato. e es
lentie-lll ao11 "fiU~> affiu fitos ~ ~·, poNUe mui ''levada 
er11 1\ suhv .. nçi'io cc•.nc...dldll ~ J. C. Pert!irB Pinto pat'4 
teo~li:zar o· ~niç . ., t.'Olltrltt~do, propondo-se elle Cba.voa 
Filh1.1 11. f•z<!r a mesu:a uvegaçt\o . pel11. · met!lde dess& 
!UBVenÇAo. . 
· .c Sendo est.;,a oa argumento& principaea . cl& repre~ 

TOMO lti 

i 

I 

· &mda 4~•ndo o re('l•mante r.tJ,a~ F•lbo holl~ ra
ü"do ~u Aho-·UtUgU&y • znesma. na"•~· que " in
tenta, •'U por COD\'lO•sKo da ueem~l~a ~C'Ovto~i..t ou {)O:r . 
stulio de coõtratn . 00111 o tz:O""'rno g.·nel. ne;n pror iaiO 
fica,& e!fo innibido d.~ auxilial" out.:v. ~mpllGhta .que 
te j)tOpuxe~ a le11•t> • e!Fóito uma na'fe«&ÇMO o \gW 

· natureu oa exten-~ tott! <k-4uei!• rio. · · · 

qua.nto i aUeg .. çio elo dl.-. ho àe J)t"ef.,~• inv·oc.lio 
por Cba·ea FUbo, pul&riiS ·~ ai~DlU <"OmUJ~ a 
tnv.ar do q~ntum ·d& •ubvençlo outorgada • J. C .. 
P~ira Pioto. · · 

!l As com·n:-~ cllteod~ que-. propnat-. de ~ba\'ea 
Folhn ~fll 'l'b\inr o . urojeol\0 de Clio.Vé~hçii.. OOQOI'blclC) 

}ll>r J. C. Pet~Jica Ptn~ p;.~,. mttt.tu!o da •ubveilçlo quo • 
e~~t.j "mp~'-:r."r•u fô a t't•U .. ilCUad" V"!IO oro,.._,.n irn_.r\•1. 
Uliu p >~lt!ria &o!l a ar_, ·, f•v,.r d" "ll" p'• {t4• euci~ PO't -.1111-
ple~ f~co por'{uauto o p,-:,je<1:o dtt ua~"ll"'çin otr .. recldo 
por J C. Pt>r><ir. Ptn•o e •'"'ltoptlo g.w .. rno~ ~nt.• .. tu. 
h•~ mui import.atitea, ql1M' •ob o aat.eeto politi,'O, qner 
sob o ttspe ·to commP.l'eial; re .. ttlta de .... tua .... npeoiaes. 
St;b~e a materi•, ·t! dom,.l\dl. d•"peu.t'l dt~ orde ·• &upe
rior~ Rttentas .. ,. d·m .. n~ e n~tu~a dns v~pc.ll'eS q,uc 
~m de ser MUa. emp"g"do11. Sem ®oh&~r pois a ex, 
tens!io dtt·ee ptoj~IO; cnjo d~;..en~otvimento ~". aeha 

Ji;ove•n•l imueri&l e app.tnso:. i. l4Ua. refuuçl\o. igno
r .. ntio •a10ne•ll os IU'ti~ll llddioion<les d·&lle ~:c.trtLtO,. 
· qu .. gr•w •O •ô ~llll ttlnpl' :zario eon:l niiu })eilll!llOB .. uus, 
oi•l) !)Od .,. o ~f.,r\do Cl\av~s-. Ftlbo · ~~em t!Xpõr· ~e llO& 
a:. •t'9~ de~ f •turu'l p ej uizos, ot\'Ol~·~r ~e !lAl'lt. ex.ocutar' 
O~>llà eon .rrEIZI\ P"r u ·ua qullllt.tà tH.o inferior 

.c Pea,t\o ns camtllÍ!-O•!)t~~ '{UI! ... e to ut.il !1.. n&.'lll'litaçlift IL 

"apor do A\ o e B"bc.o Urugu11y. e 119 e•h e.t•p eza. pócle 
tr&u~r ben~Stico:~ ro:~ult~do!-1110 oowmsi'clo, aa mdu .. trias_, 
.í. coloniaa~o e á.a~ea politicaa GDtro o Bra.zil e \ls 

13 . 
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~OI ~01, ~() puece q~ foi. oom{?rebencllclo 
pelo ·gowrno uupenal e pela PecÇ310 d·~ 1m~o do con
ielho · de eatado co·nt.Taundo ·&e com J C. Pel'lira 

mtu eaaà naoç:e~. · a~1m ·como a eomm1r;..ao. o 
commerclo propouclo a ~u& ap(lt'O"~~ em 1,.59; e se 
pera 8Sfle contrato prt'Ce!!ilrio toda» as indttgaçaes ne
~aa. e foi · êlle · eouventeutetDente estudado. · niio · 

. ~ ' 

' ) 

qne o jn® 'doa podere.- eompételltes que sobre o u
eumpto for:i.o · ou vidt>S ·fone repudiado 86mente ilO~ue: 

. s~ um ~ndénte, que pMe sn aliP · mui bem 
intencionado, mü que t~Uz.bom podia pr~er movid~ 

. pela ~i"ade · do "i ta~ a. concU.'CreDcia ele lima em• 
preu Qüe ;,ai afFtktar os so-ns •nte~os. . · · 

c To.ia&via. não d~'Otlh~. u commt~s&s que, 2t-. 
teade:ldo· "Q M rapid" pro~ e-tu t.jue ultimm~~.e ·tb 
fett•• aa divel'!las pnv«"~acUe! ·lt~dq ns.. ma~a do . 
Baixo e Alto Urugaay, e bem U~>iUJ h n'geucias da 
ll~u aetualidade I'Uawceira pódet·"Se ha re<iuzil" &tnb
-.enção con~da 110 empreurio, tornan4•• o contrato 
por e10ae mod~' 'ainda m"ib-v..ntajosoaointeres-cepubli<». 

• AWm ;ambetn · pensin u cotnmia•&,. que c n'm%l 
preci~ mai• clanmente ó limLte da aegund.a linha, 
poia que, tnarc.ndo o art. ~ do re·~vo qmtr-att• ft.ra 
ténzlo nbri d~ desta. lía.hl\ & "ill& ~~~ Uruguayana tta 

thaticam,.ute a "iha de h.•QI)i. 1.1~P. -fi11t~ d!Waslla <'fll'ea 
·de 12leguu. GIIC!Dclo ~e ·int"OntG!'ta\IP.l van~ tarnar· 
desci• j• 11briga:oria & termín .. \)MO tleste. ultimo ponto, 
CUtnp~ tambeto prevMir i hypoth~ de reclama~:&& 
fotnras, redi~do- 114H·on~er.te,ne:nt.e.o referidti ar-.igo. 

· c Por iJen\idado de ..... :tAo as eomlnmi·~ anlie
:ri.Gdo ao pen;ilmento do parecer dado em 1859,t!llten<tem. 
tam~ãl i{ue de-e &c~r~ele~n~o num~ .ILI&. via~'· 

o~ignladu) e mai!- ff na ~egw.ada hnha, con!urme ji te 
achn" pmpc-sto .Daqnelllll p .. l'llt'U' • . · · 

<. &nt~ttt~to, aLJUar das razlles exOéndidaa em fa'IIOr ,, ,_. , ·n . t. , • • , 

\~ t'\1'8. •p.-eMntt~da"; e q,u"" tiio exigidu P"lA -n:ndançs 
daa eircum:Jt&Dcw • . u c:omm~·, com'tuanto eot<in-

. dão .. '11lt de._ ..er el•e approvado. nio podem . todavia 
oouclu'r péli aaa ..seeu~o . d~!~Üe já. pnTqu.e iDfeüz-. 
ll)entil ü candi\-6a &nau~ins do piÜt exig.-m nAo tal> 
a mai• -..era o :onomi. nll t1o:tpe:u. pu"'lie-.. como nté 
lmJ)OI&ibUitilo ~ue ..e. pililo fruir aetllalmeat.! os 10 nl· 
tadM YautajOIIOI>· de orn.,-.zi.a deata · ot<tem cles<ie ClUe 

· 11118 gozo e:tiRII um ~ta.eri6cio peocsniãrio que virl• ag· 
gt'&Y&r' ainda tniU~ a DnSM Wt118ÇÚO 

• Po" \1110 pvi1 •. d81oej anio eonetllar 88ta d fficttlda.de 
eom.o loaV~~vel iu ult" ~U@ teve •• ~vemo imperial da 
pomuver.o deatenliulvim•nto dutil impi)rta •te t~avcga• 
çlo t'u.vlal. tmte.ndem .... con ltlit~~ilell Q\1t \iO deve ~tppro . 
nr o refe~ido <JOUtr.to~ Gl'tipulaudo r.e a cl~tU!~Uh• d!! q\10 
do J.OU elle principiar .. onerilr ,, thél>ouro ll••·íl)ual 
Nnlo no futu~ exarc:ieio de 1 M62 a 1 tlt\3, ou. •1elltntiva-

c:inlum•t»nead l'in~~ira,. E"t• con •içiin. con.;ult .. ndo 
u exiget1du da no"" a *'ctu~tlid~tde, ""'"~tar• t1u11h\!m 
a e.'teeuçiio dOl!M! ,l[r&nd .. melhóra.tnei.Q eai uma época 

· maia prU~-pera e opportuna. · · 
c .As COmtui·•Ü<!S portanto anbtl'lo\tem & causidera .. 

ção esta. "U,I[··ilta cámara & ~g11it•te ro. .. oluçtü>: 
c A u~etnbléa JZe'a\ legit~lathll. re~>Olve: 
c Art. t~ Fies app.·ov .. d'J o decreto n 2,401 de 9 do 
. . . - . 

lli11Wrio do imperio éôtxl J. C. Pereira Pinto em d:1ta de 
4 de Abril do me:!. mo anno, a.dcütaudo-so-lhe as &e• 
guiDtes al~eraçõeil: · . · 
. • S). l. • A condição rim.-,ira.t.et( substituída la se-
gmute : -. empl't'tano o rtJt&•SO por 111• on por meio 
do uma. companhia .org,,ntllada dentro de u.m afino 
contado da data om c.tue fõr declal."sdo em ox.,cuçilo o 
pre-.enu~ Cóntruto; e cútn o capital nunea meuor de 
l,iOO ooos. a. susto-..ntar pelo tempo de l!O anllCI!I a na

. ve,lt~tçào r.-gu\1\X' por, vapor nas duas linh I! do que trata 
o artip:o t~egninte. · 
.• • Se dcntn;> do pruo cle!oignado o Oll!prezsuia nito 
tiver prvmov1do o an'iatneato da t>tnpt&.til, incol'l'Ol'á 
em uma multn de 4:0008, t~alvo o caso de dlfficul
dadea de força. maior, que liCriio expostas ao govemo 
f&ra qne apreclllWdo-aa Jnarquo novo. 

sto'bstituid& pela .seguinte -A ~mpsmhi& noa cinco 
primeiros an.noa do co:ctrá.to ~ ob~da a fazer. tres 
~· pol" w~ na linb' de Mon~dêo ao Salto, e 
dezoito per auno il& outra linha~ e d" .. h, . ém diant.e 
qna.t•o vi14ten~ po'r' mez n~& orimeira linpa, e vinte qua• 
tN por anno oa $8gunJa linha Fi·-. porem ao seu 
arbítrio· au~cn'3llt&r o num61"0 de viagens 11m qualquer 
das. dltllS linhas, ~· >1118 d~te facto poaaa multar 
obnp.çiio alguma pua o 5ttlverDa . . . 

·c §. 4 • ~UU~l'e 2:000S men .. sell nà iubvençiô ClOU
&igua ta. na con•1ição ~uana. ticando por iNo liznitada i 
quantia de 8:.0008 por m~. . . . · · · · · 
. c An.. 2 ~ E .. te o• ntrato não poderi Princlpiar ,a C)De

rar o the&l)nro nai-ional Mnin no .. xercici.o de 1862 a· 
18~3. ou no ~~tri.te ·~ a.it~d& tu~qu~lle .o ~VOZ'.lO t'tOC). 

· nh~ aa meau.a11 · d•í!icwdadea tlnalltara.a qne ora 
~õubl-iatem 

tn....-io 
• P1090 da. , amara «!011 depnta.ioa. em 8 de Julho de 

l86l.-J. I. Trtt.r~lro.J .. •••Or~-A i; 6arbn.i4 da~ 
- J. 11 · F~tHiro ck 'JI«llo. - R•btiro do L14:. - P~
Cinl> Jo.l S~ de . ~ex&:G.- 11 P. tü So...::e~ DuniGI.-./OG.
iJi.lim Gomn tU SOU:4. - F. Ni fo'vrtod.o. • 

tO .. J.SSÃO. 'aP~tU.t.. PAaA &X.UIIIC.oUr. . .U.C'Pi ,,~a'l'Jao. DO ... 
. O Sa •. Pa~•IIE."ft'c n••on\111. OA Srt Pecltcira~ Zaeariu. 
ViU.:Ia 1'~~.v .. ,e., C0rota l>into, e F. t>ctanann para a . - ' 

. PRlMElRA PARTE DA OlWEM DQ Dl.A. 

J>un."ll4. ».u · 1-EfJ »: .AJIOilTI:Açio. ·· · 

· · Proet'lde·.a • votação dó projocto que oon*e & · 
igtej~ matm. da fregu~~ia d& Uba ..te. Paqae~ poder 
pot111U1r uma data dtt te•ru de qus~tâ braç..s e cluu 

. peql:enas · ca• "" n. díttulh~~o~ -ill& nvuve pot doaçilo feita 
por Mau1oel C11rdoS4) R ctnua, Ciljll . diloCuuiio ticOu el:l
~rrad~ na ~~O .ntee 'l\61lt6, . O 6 llpji1'1)Vadó e retnet• 
tido ll ec;Di:llu.süo ao reaacçUo. . . . 

Entra. em 1• tiit~cua~o o ptoj~to que eleva a SOOS 
O OrdciO~odO do porttl\rO 1{., •Cll<1Mlla dáa a..tltu ~· 
o qu.lll n .. uhum~~. gratitica~ito pertt~~ d'ora em diante. 

O Sk Vrl:tk.~ DA StLY.l pede, o a ea·~lll'a conaenttt 
que o proj"cto tcuhl\ 1111 ll ~6 rti-.cus~iio; m. 't'llll tnt.nn~ . 
do, c approvu.do~iem dttbatt.t, e remcttiao ll cómmi~io de 

o decreto pelo qual !oi concedida 'l;O ct~pitAo relormàdo 
do l.lXerdto Jo.ao FranciMeo. ti•.• Rego Barreto ·a. ~n.'li.O 
SlUlUtU de :i00$ ~ C'Jl'telopondtmW li. l:llOt.llt{_o ciu soliio que 
perceba. · · · 

O Sa P.\1:<~ BAnl\ETo pe<1o, o a <mmara cowsnte. que 
o proj~to teu h a uma ~o6 di•C:U!olliiO; 11'1. qunl cntrllndo, 
é. op!lr ·lllld() 50UI dehlite, · e remetudo â commissio de 
rcdacçüo. · · · · . · 

P&Nslo A b, (:, i"· !'I'Efl!!l. 

E::~.tra igualmente em 1· diaouasiio o projecto quo 
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approva a pensão mensal de 368 a D Chndida Fraga 
Neves, vluva do cowmissario da 3• classe José ReJri
gnes das Neves. 

O Sn. FIGUEIRA DE MELL·o pede, e a camara con
sente, que o ~roj ... cto tenha uma só discussão~ na qual 
entrando, é approvado sem debate, e remettido á com
missão de redacção. 

lUATRICULA DE ESTUDANTE. 

Entra em discussão o parecer da com missão de ins
trncção ·publica, adiado na sessão de ~ de Junho do 
correoiltd anr.JO, >-obre a pretenção do estudante Prn- , 
dente Ribeiro de Ca•tro. 

O Sr. Lhna 0tJI3f. te:- Sr. pre~idente. o parecer 
que se aJha em diRcussão f. relativo ~ petiç.<lo de u ·n es
.tudante qne pede a esta eamara ~~ermi-são parl-f fazer 
actn a~~ primeiro t~nno rn~dico depois de fazer os exames 
de geograph1a. geometria e historia, exames lJUB o snp· 
plicante deixou de fazer por motivos constante:::; da sua 
.petição 

A commissão de in•tru,çíio publica porém entendeu 
que esses motivos não se ach,1vão bastant.e justi:fi ~ados, 
e por isso indeferia o rt>quedmento Eu nada diria, e 
estaria de a·'.·~.ôrdo com o parecer da illu:-tre commis
são, se o supplicante não Pnviasl"e a est>t Ca!':a dnc•u;; en· 
tos que comprovHo as ra~ões em virtude das quaes dei
xou elle de fazer a 1ue• les ex:imes 

ERtes document não f, rão presentes :i illustre com
missão, porqoe quando vierao já se achava elaborado o 
seu· pare ·er. 

Seguinolo os princípios de ju3tiça e equidade, e indo 
de accôrdo com os precedentes da casa. faço um re
querimento para que o parecer em discust-ão com os 
documentof.õ apresentados sej~ remettido á illustre com
missão de instrucção publica, afim de ser por ella to
mado na devida consideração 

Vou pois mandar á mesa um requerimento neste 
sentido. 

Vem á mesa, é lido, apoiado, e approvado sem de
bate, o seguinte requerimento: 

«Requeiro que o parecer em díscu-são seja reenvia .. 
do á commi~são de inbtrucção publica com os documen
tos orâ apresentados, afim de ser novamente conside
rado. 

< Sala das sessões, 9 de Julho de 1861.- Lima 
Duarte.!-

PAG.uti;ENTO AO REPRESENTANTE DO ESPOLIO DO CONDE 

DA BARCA~ 

Entre em ~ • discussão ó projecto que autoria a o go
ve:no para satisfazer a quantia devida pela f•zenda pu
b)Jca.ao representante, cnmpetentemente habihtado, do 
espolto do finado conde da Barca, em conformidade com 
a decisão do poder judicial. 

.o ~r. Fi alho: -Sr. presidénte, de,ejava uma ex
phcaçao da mesa acerca do projecto eru discussão, -se 
~ apresentado em parecer de commissão, ou se é acto 
Isolado de um Sr. deputado, 

O Sr. Barbosa d:t C •nha: - Sr presidente, 
~arei uma ligetra explicação ao nobre deputado. O pro·· 
Jecto que •caba o e ,e, lido na mesa fui ofrerecido pelo 
n~bre deputado o Sr. Pinto de Campos em uma das ses· 
s.oes do anno pas~"ado. U me.-;mn senhor no prinCipio 
de .. ta .se~sãc pedin que o SP.U proje~to fosse rernettirfo â 
oomr:'Jssao de fazenda para interpôr o seu juizo a 
respeito. 

A comr:'issão apresentou o seu parecer dec!Hrando 
que o proJecto estava no caso de ser "pprovadn pela 
camara em virtude dos documentos em que se funda. 
(Apowdos.) 

Eis as informações que tenho a dar. 

O St• f!iartim Francisen:· - Sr~ prP-sidente~ 
para me or1eutar- e poder votar com toda a c~ ns(~ienda 
nesta que-<ti'io. eu desejo interpell~u·· a mesa para que 
me esclareça sobre di versos pontos. 

Primeiro, desejava saber se o individuo ou o seu pro• 

curador, a quem se ms.ndou pagar e•~a qnsntia, dirigío 
alguma t-~etlç-:lo nu re'-i.uerirneuto a ~~ta cam~ra_. 

~egundo, ~e lla algum parecer ae c.orum1ssao a res
p>:-.ito na ma~êria.. 

Tt>r;:eirc. se se .::.ab~ .. mat a ou anda que o tbes )uro 
n&ci,~·nhl S.'ca onrigrtdo a: pagar êm \-irtude da decisão 
esta-:el~cida neste prc,l.x:to. 

Jnigo <iU<2" são 'iue.-iões táo important<;;s 1ue devem ser 
veatilad"s para, depois de explicada;, se poder votar 
conscienciosa rneo.te. 

O ""r Oarbusa da Cunha: -E r. presidente, eu 
não ;;ou o r€:ls.tur do parecer 1ue -e ach~ na me!"a, mas 
na au .. encla cio m,-u nobre ,•ollega que o formulou pa~
sarei a dar a~ explkaç.:õ..;-. J-·edi ias pelo nobrP deputado. 

O proiec:to Lj_Ue se acha em àisc:msão tem por rim au
tori::ar O go·.cru.o para_iazer o p<igc.meoto. ao ces~ionario 
com oeteut~·· ent"""' habillt dn do cond~ d,.. Barc)1. da quan
tia qU- ... e r:ieve al' e~ poli._, do Cúe!"mu E!ra dividafun·ia·se 
em urna :-entt'lll'.:<l ubt;da 110~ tribuuae~ CUillf.lBkntes e 
qu~ passou P' •r · todu~ os tramitéS lt3gaes Sub1ndo ao 
coo!J..,.; 'imento i v g'JVerno para or id.1ar o pagamento da 
qu<:totia li..Juida o go\·eruu mandou OUVlr o thesouro, 
que d-:ehrou não h:.tYer funlamenw algum contras sua 
execução. e depois foi '.lld. su '"'rnettid.o ao con~elho de 
e~ta·io. c.jU8 por um parecer contirmado por uma reso
luçi'io ele consu ta se cunfvrmoll eom a-jU:.'ltiça ria causa, 
ficando de.Jendente ·i o , O'"i)O legi,lstivo a auto.risação 
para o governo pod.:.r ~aldar a-1.ueHa di.vid>1 A, vi;ta 
de to·los e~tP.:- fuudarn ... ntos é '-J..U~ a cotDmis~ão deu o seu 
parecer approvando o \Jroje..:ro -1ue se discure. 

Qua to a -l.uantb em que llnporta e:•sa divida. eonsta 
igualmente dos papeis que foriio -ubmettid,,s ao exame 
da com missão, e LJ.Ue V Ex.. mandou vir da secretaria; 
á vist'l delles p ·derei indicar a snmma precisa Creio 
que farão estas as explicações pedidi<s pelo nobre 
deputado. 

O ~r. "'a<>s Ba>'I'et ·, depois de algnmas obser
vações, manda a. mesh o segllinre requerimento, que é 
lido, apoiadv e submettido a discru;são 

• Requeiro o adiamento uesta questão por 48 horas. 
-Paes Barreto. » 

OS'. Ribeh•o da Luz 1- Sr. pre>làeute, fui o 
membro relator da commissão de ,fazenda no parecer 
que :::e acha em discussão, e apre~entei·O resumido por
que reservava- me para dar as explicações que fossem 
exigidas no debate 

T, ata ·se na I' discussão unicamente da utilidade do 
projecto, e por esse motivo não descerei a explicacões 
minuciosas a respeico desta divida, e do proce~ O l.lU6 

se seguio para condemnação da fazenda ; UI' entretanto, 
como o nobre autor do adiamento deseja ouvir informa
ções sobre a origem da divida de que se trata, eu vou 
dá-las. 

A divida de que se trata provém da compra do pre
dio da rua do Pas~eio, em que se acha presentemente 
a secretaria da justiça; este vedio era co finado conde 
da Barca, devedor ao barao de Cb" da ,mantia de 
9:735$120; e promovendo est6 con"ra aqu~Ue. que 
nessa OC'l~sião t:e achava ausente, uma execução, a 
fazenda publica apre·entnu-!=-e, t.rnou-se ces;;;.ion--::ria 
do barão de Ub•, e indo em hasta publica o predio 
para ser arreroataio. foi adjndif•Hrio ::< me.-.ma fazenda 
pela qua,.tia de 14.600$, fie. n"o asoim por~s.ntv a 
reetmt• quan ia ~e 4.4•88'·' 6, depois tembem de paga 
a de 416S8<4 a Fr M"auoel de Loreto, credor igual
mente d.c, finado ~onde 

Ha aind" outra dhida por ~ue é respnns"v" 1 a fa
zenda nadonal a•J:-~ repref-ent~nt s do con·ie da B8.rca, e 
et-si'l. divida provélll de uma livr'lria de 70,000 voluo.DeS 
que forão arrematadas pelo bioiÍothe ·ano da côrte. em 
virtud~ de ordem do g' Yerno ~ arr2mt~tação que teve 
lugar pela quantia de 16 8t8$40n, obrigando-se o bi
bli,,thecario arrematante a entrar com e-ta S' mma 
para o banco do Bra:;ril exist!-nte nes-sa épocil den
tro de trt>s dias A fazenda ua ·io al nüo pagou os 
4:44'$~%. import•ncia dores todo pre~io,enem tambem 
a da livraria Passá.rão- se muitos anoos sem que appa
recesf:.em os representantes do cOnde da Barca a recla·· 
mar o pagamento destas duas dividas; em 1848, porém, 
apparecêrão solicitando do thesouro ou o pagamento do 
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. valot' ,.e.l daq_uellal objectoe, ou a· et~~ga doe me&1Boa; . 
lXl&a n tbetoouro, sem conte&t.al' o peüdo; declarou por 
cletop .. cho ,u., do-vião .h .. 'bil·tar•&e pzimein.roen"Ce. . ·. . . 
· PO"tedor" eoce u& iDtereo-Pdoe pTO.oo,~rlióuma ~ 
pttran~ oa tr1bunae8 cnntra a f&Z8nda n-.clODAl Correu 
.alle ~:odO!< 04 tramites \eK .. ~ e ha'lendo .a.entell9& do 
juiz.cl do .. ftoitoll · cun".a. oa ~p~tantes do .r.onde da · 
Bat-ca. appelt .. rão e5tas pa~; .. a. relaçiio d& cürte~ qtle 

. ref"rmnu aquella tiêtitenÇA; det.ermioana.., o pll~muto 
em moe:lot forw, e com os juro· legaea Reoõmu a. fazsnca. 
na..!Ío%1&1 ao suoremo ~buaal; que. ~eot!.o. rem ta, · · 
~ignou a relação ela Bahia~ eooheeet" ~ !eitQ. Eata . . ·. . .. . 
.a~4 44H~~ I'!Zl ;,.4-édafnaca e.a3m jmo&, e dll. outra. 
somma. ~m moeda fone e CO!D oajuros le~ · 

U • Sa Dvft~Í>o :-..A :elaçio foi ~, den ~ais 

O Sa · Rt.atko DA. t.n~:.....r11nto aos papeis vem u1na 
. «lata fd;a peln th8!0QUto. em que ee m05~a que a. dívida 
do np~tante do coocle da BL."Ca impattaYa .~m 
l33:00DSntlO. · · · .. · · 

Eis • ..,ui . a COilta feita no anrto ele 18.'>8, e saaignada. 
. . pelo empregado Joio Jo&A do Rosario, cl• qual .e~ que 
a fueQda pnbliêa á te.;pan:-a.vet pela quantia.d .. 183:0008. 
ele maDeira qce ha ainda jarou ()()Dta~" d-sde 1858 -~ 
hoje, o ..,ue de~. elevar talvc a t50 0008 ena cihid&. 
E' ama llÜrs runito elna.ta., e eu de.u declaru i e&· 
:tnna ·lue llllo ob•tante re~eeer os ~uros üna.uetiros 

.. elo the.CI1ll\l, Dão ciuwidei dar ette pUeeer, a6m de a~b- . 
' . ·· • cam&'N., pata. ctue esta 

então têtólva ae con~ mand r fazef ja o pa~n~eD~ 
da .'~u .. ncla que • .a devr, ou M 6 melhor ~ee pag.ncio 
oe ~ ~poocutOS · · · 

w l'Mpoia&vei& 'fazencl•. u.clcmal . pelos. mrei~ que 
dt'MID . pag:. .. d sta mama henmpa, na. it:nportancit. de 
9:0001 ~co tDaia ou lDeuoa .. · 
· o ~L Pu.Juu u SlLu.:--. ~a o~a.antia n1o foi. 

troc&da' em ZZtOeda ZlOo\aa, nem tere j~ aeeumnlaclOa '! 
· O Sa. RsnQo l)A, tu· ·Não. Mnhor: jl. declarei que· 
.. sou o .. ~eU-o a re--onne 'el' que. a t-Omtna. Q'tle M tem 

de ~gu' do 'tbeeouru' 1\lUltO el.,.-,.da 1 que &a Cti'CiliD • 
atanaaa _..,~ 'U> t.he.,ól'O aio · u. Q)ti)OII propriu P•~ 
te votu o psgamen~, de uma divida detta .,r-Ma: ~ mu 
cateccli qu& il oommlaaio ~ deria tomar IO(Ibnt ai & 
*p.>n,.~iü~ de ~r.r o p.gatt~e'1to cte uma divida 
que estava· ·~Jeita. a jnro., e a l"'Mpeho ela q_UÜ llio 
tem hoje a fuenda pnblica ftc:Utt'O alguin • ..t.ilo q1111 
ella. eeu. eoc.dwn&aa a ultima in»Wlcia. a ôto pa• 
~m~ . 

. ~ ·f\& expo.i .. -lo ~ue tbo ; e • rda.ç&u da B.bta uta.de-s. 
que ~t~.via C!Oodemaar o ~ro n1o la6 ao pagawe.ato 
di,\ >siVlda, teDdn aUl -riaL& a dtAero~~~ d& ~~~~ eomo. 
AlDda ao \)tl51'itieilto .d01 jaroa. 
. Cam~re p4•~111 ot'OO a <~UDà~ note. eemo '" fis ver, 
que a. dilterertça da moeda el:!l qao foi oondemoada a 
1uend~ nacional, ..,,.1m ~tl\0 o paaamento doa juros, 
só u rd~recn a quatia por que fori&o COCDP.radoa o• ao .. 
~ta mu· ..... ·!nmes P• ..... hibliotheea PU"Uea: pórqtle 
<JU&Dt.O ao foes~ute ~o P.~io do ~ .. ue'o Pablico, onde 
·esc" a aec~"~ootan da. JUB~•ç .. , ente~&deu a. relaçio revi- . 
~n. que n.ii.o d~vi;. ·C<lnctocnn&l' a fuenda publica pela 
düf '1'1-nça da moeia n~m t~o.'mhem . pel011 juros. . . · 

Oa emp~os do thes<~uro, ouvido· s .. bre esta ques
tão, forno dt1 <>piniiio que, aehand,.._~ a meRma qne.or.üo 

. no eatad') t>m que "~' aclla; não h!l11ia. milia rcettr>oo cl~ · 
gam senio p~u:-se a impn1'tltnoi& da liiv1d&. Exi .. te ~ui 

• o.Jt eaoaro, nao o 
Sr. eon~•hoiro ATêaa, :mu o sea r.ubstit.uto. concluindo 
que e•te negocio e-ta.va d.,fioiti,&meate resoM<t,, e que 
Para evit~ (!Onfli ~to COill o poôer jndicimo1 que 116 ~e 
tn.z·,r .,m resnlt •d11 o e~fraqu~·i nento da força aooral 
elo .,nooipio .•h autnriiade, se devia mandar pagar a 
im.,o'U.ncia d• di~ida. · · · 

Exlate. ta!Dbem o pa~ de uma c1u contadorina do 
ibe110uro. ~ ~ue aon~lua ee i~almente que não apro
..-e1talld,., l'hW a11 raseiea rela~ no meam'> pa:reeer po: 
ter o pleito . cMrid') todu u ümanaiu, ãdoptava a 
ooata ftit• d•t. divida ta quantia que ee devia papr. 

Foi ~orm~te ou-9ilió o eon!elbo de .estado; 
aqui está. ., aeu ~"~r, a~·ig;oado pelos Sn con,.elbei· 

. ro.. e ttz~bi· dto. Qa~. n.~onde de r~ "l1211ay e nutras, 
em que ta~beaa !k> «Se<:lara q_u..! e« ta q,ue1tio e!'"" com
plct~omentere · h"ida. qut' hav.;ria verQ.d.!iruoofull\o de 

· po,tr8$ ..e <t .. ?Ou t4a déci"io. ~b&l de po-1.-r juàiciario 
8P anurSNe .•• tO~IU'() em JllU dOf. '-•UIJUIZ'IIo, 8 que 
só eabia ao gOV~J:IW pem-··' credito. P&ra p11gameDto ã.a .. 

I 
divida rec:lamad&. · · · · . . . · · 

Por aitimo e!Ú!te l1ln -~~ do. ~X· muwtro da fa
. · zend&, o $r. conselheil'Q Ferraz, étl~.ando. todoa esta 

apeis ao c:Orpo legúhO:~vo~ .afim de ~erem por elle vota-

.I 

YJ~to qüe as· clrcua~stanc:ia.s do the&Ouro uãc são, c:oülo 
disse, .~·m•is P""pries para ata •it"t-pe~a. embota dahi 
te .. ba de nl'~tar ,. at' u~ula~ do P':mio ·~:m. r.m de 
decorret", á Yl!t& d" de.!t~ào da relaÇãO da. .. a,. àa · 
qual éio hál tnais TeeOl'!-:l algum. . · . 

$o esta.!', Sr. p~Hente as e~plieaçlSes que tinh11. . 
de llar. E~to<M e!ta quen~o. u~ sabia po~ue =.· hiL .. 

. de e11ttv huje e:n dbc:ussiio; mas ella em é o que 
aeabo de exrõr · . · . · . . 

Sct»par.bo que com ~ta! ~xpli~s ·ttnlJo mó&l:r&• 
do -111e ~"~ projeeto ~a tU e dewe merecer etn :pri~ein dis-
cu .. ,.iió â. a.pprov.ç~o da C&!lt. NA ~~ttda t'Xporel com . 
ma.ia aúaucio,ida~e a 'iu..;tio, todo. o J)rnee&•õ judi-
. · &o e a. u 'l s 1('1 

ells. 
. A~ fica acUada pela hora. 

SEGOt"Dâ P AB'l'E ·DA ORDDI DO DlA. 

flx.torlo Z.4 ro•ç.t. lfd ~ 

. Elltr& em ~ cU~tio o are. 1" ela propo~ta do ~ . 
~o que 6u a força Jl&Yal pa1'l. o e:o tbiaDotb:o c1t 
1862 a ~863. . · . . 

Acha .. ae p!titn~ o Sr. mlrlitt!'O rt~r«tlw; 

· O SJO. Gn•~ de S••um (JI"'f~o~ndo l(lfft<'ict) r
T~SD·I&8 ultlmUI1eut• dltcutldo multo, Sr . .,*mw, 
~bre a-. JM!Urtivtu do poder mod~radof'. Nl.o Ml ctut · 
de •Jatoa:ll\ll'O pauec't ttr prctrlttldo il alg,ma• de••U . 
pubUi!s~; (.'t'JDO ,. H qutu.ie clar a tlt!tcoder qat 
· · • v • ·c .u pa • 
taDclo e.rcear u prtn>iitíva. d~t•M põdor, q~tr tevo• 
lncion.uo o . .,_h~ . . . · 

· Multo· ettudadammtt tfDho e,•:\&do cl• dar =blba 
optotlo a e•te ntl'llto. p,.laa mesmu raz~n por CliJ• a 
pitA~ do aobft&Do .#> li>\'iola'Ml • '"'M•• ptla1 m•· 
ma. \'t.&Gos uio ronw=s ~til'~ .. di~ tio a c:&da mometo 

. oa liadw da at111t pr~trogatlvu )lu dearlo 1aa o Sr. 
miní•tro da. ju~otlçt., "P•~u.i,,ntio a tuil brUb~r.Jite. ta• · 
lento por. S Paul .. , q110 b~ · pnn~i .tiaa ou,.i.mo' pela . 
prlme•ta. vu .nesta e.sa~ jt:.!gou eonve11l•11to uuer a 
quest.io P!U'& eaae terreDo, ô meu ruett.cio n6.o teria m&ia 
e~u~a:vet. · · 

.. Qaando o Sr. ministro . ela ju!ltiça, Sr. pMidente, nos 
di~•e -1ue os &etos do J)Od~r mcdec-v.dor devem se~npruer 
refeNudados por Illilli'troS l'e•DOD~aveis pa;'l'}tmfDtar• 
ment· perante 11.1 cam•u·as, S Ex foi bem Mas a tbe<>
ria do nobre minbtro. 11be•ra do e·pirito da CU'IUtltbicyiio 
que· o • x. noa a rma q ne em c~ a nm O! actos 
dosto f)oder e$tiio ~uieitve aos trihunl.e& ju'iiciarios. E 
quandt:>, para ju11tifi.e.t ena dootrin11., S ~x. nna diue 
que · 6tnoate ao eriterio do <-hefe do poder mociendor 
COIDpet.e o illitin~ir ae ha abuso ou niio ba abaso no 
e:x.ercieio que. o me11mo chefe faz du attribni~a. de&ae 
poder. pois que o cannarlo eeria. abl'uT<io e supporia 
que hnuvé&~ no paiz ~ntictacle alguma anperio:r ao ao
lierano c primeiro ehefe da naçao, o nobre · niinistro 
e~nitte pt'tlro-i~ qu11 fariiio e•treiJlecer t..a Brazileirol 
se ellea nlo aoubea&em altundc que nada têiJl que recear 
du itlnslSee doeee poder. · 
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SESSlO EM .9 . DE. JULHO DE !86!. !oi· 
O Sa. S.u.n.L"'QQA. Ml~o: .-. :t· cloutrina mtnos mo• 

· narchica .· · · . · · .· • . ·. · · 
O Sa Go•u u Soà'Z' : _.A .nossa · éon~tituiçüo, . 

· Sr. pre~1àer2te. •;omo todas aa que . tenho lido, qul\udo 
. tomado- Ch' eeu'§ di .~l'>-08 artiiCOS ao ~ da leua, encc:mi. 

c:ontl:'llldieç6ea, · pMrNdo%08, 11b•u'rdoa ~ tudo porélb . ee 
~. • IJ enct.dêll., M h&nnOrWil (tU&'ltlO l'eflOrteiJlO& 
ao· eeu espirico. A argumentação m8l.ml) em que vou 

. entrat' pron uuber nttmente o 'lue le~· dito 
])e toàoe os artigos da. C:ODI'tituição. o maia elevado, 

o mm im~nt.e eem du..-ida.. á o art. l79 ; o Bl'tigo 
. ~' aqu~ . q11! trata d.aío.prern t.i~u e direito' pó-

. , ' . 
O Sa Otrciaa :·;....Porei só c§ uma. magna carta. · 
O Sa. Golizs b~ ~:-Na thenria .M toc) .. s Os. go-. · 
~ · represenWi~. e pelá letra upt'e~SA de u~ 

· piZ'& .a fto.llc:ida.do ({011 poTOa,;, uiio staa pua o aemço doa 
10bersoos .. O ~ 12 da co~titoiçio. estatuindo que 
todns c-s poderes ~ delegwçüe. ela n'lçiio, li~ a.legiw 
. Umidade, D1J& f-a direito. cie ongeiD dittna. fau: ver que 
a 'tlaÇio é a fõote e origecu de todo, e qu~ tudo eleve ser 

· feito para a uúlidade da naçio. . · · · · . 
Nio cS, 8r. presidente~· por mero amOl' •s ab·~-ões•· · 

ou por e»-tar lugar. ootnmum de 1iber111ismo ·que 
· anbo de in~ u pr pe.iQZ~a prececlentee Ellae me · 
aio lDdàpenQ'ftÍI pU I .ftJ.n<lameUtaf 0 CflreltO de cen-
áura eobte OI actoa do IJOder moderador. . . 

·Com e&itc>. tenborea. se tüd.o <iU"nto cliQ(' é uaeto, 
·a " 

u entoo10 o. ~. ·pMt !lnte, qae a ccrua n o o 'IJ:tti• 
. Q • OUYir peuo~ al~ma \4UaDdo, DO eXei'CicJO .da..• i-Le• 
I'Oit'&Üna do poder moderador. e'lla ~~e cnC"etr~~. dl'lntro d6& 

.limhe• qae a conailtu'Çáo lhe lnSL\"CCu Entendo p?NI:b 
. qsae o ndDtatro nilo delxa por iPO do 'e-t· te · pouaavel. 

Ba duaa maneira~ senhores. peluquu"uo.- ~a,o. 
!tapoau~a por tliC acto '(U..tq,uer. A primeira~ "uan.- · 
do 110112oe partlcl~t~ ueUe, o a té~da ~ ~uaado, 
sem o.bave~ a1do, daa2oe·lhe o no.-110 l.l'li(!OUmeutc-.· 

Mu aqui se levst.t.a utna. nov~a qu~r.ilo. E. te o minla· 
1.To nio aonuni.r ao aótn, se o »üo jülgllr co'tlvcnieuta. o 
que deritl fuer'! ~u en~do, Sr .• Preai'liento, ,«{Ue ello I) 

dml'f. aemp"-' aa11gn&r A dont~a coutra.na. de q_ue 
(18 micis.itos poc!e.rn.M~'1li~ ~fete.adar 011 ae~ do po!lçr 
. nuxleràd(ll', trarta. ~•tri<"Çdl>. embaré,'O. 110 livre U!-o da 

· attribniÇÕ'!a que a conttituiçilo contiou ao sobcraoo ex
cluaivamente, ~ cu algum d&a. Sr . presidente, me · ~on:-. 
taA8 nos co!lklbor. da oorôa.o Sua~~.. ~tade, uereado 

· el:&nler UD1 dos a"tns o - er modtlril.<ior. C'On~s~iio e . 
. 81:Dl:Üatia. por exemplo, ent.to.nde~~se niio de\'Qr me •·uvir, 
e eu ?"lo men laio ja gu-w . esse aoto men s acert.:\do, 
nem par isso. Sr prt:&ident.e. d~i:u.rla. . de o reren.ndar, o 
~õda.-lo im'aiediatamente •. Dtlpoil' diuo. p<>~rn. pe· 
di.ri& . a Sua Magt~~tade a grsça d11. minha. exoncrnçi"L6. 

Uw Sa. Da:~t!''I'A~ : - Depoil de aaaignar o aoto~· · . 
· Oono Sa. DaPUT.u>o: _;. Oução. 

· · O Sa GoMa ..,. Souu: - Eu i~ prena a oble~o. 
· . V6a qureü um absurdo. =• dlrio; quérca que .& 

' " 

. reeDOiilabiliaade lliW vi. sempre recàÍlir em quezn·ra.;. ·. 
· fetcnd:& o "c:to · E' verdade. senhores~ . a ·ellpoii.tabilidade, 
no meu en~·kr. Dio aeeahe to•lae aa veia sobre aquelle 
que refet"enda: cabe •. em algttlll raiO&; ~mo naquelle 
que !i~i. sobre o miniat.ro que Ot.)l)tinda a. ·ficar jUDto · 
i. corôa. . .. 1\. ~:on,.tir.a.iç.-;o·~ exp1i rita, é t81'1Dinimt.e; .u 
atcrib•úções' .Jo plder nio'\~do-:· l'lendo privativamente · 
(:onfer .ctaa ao cili.úe .&upreu~o d• nação,· oa miniattos Dio 
podem jámllia rec:uàar assigna.tnra. aos aetos emanadQa 
desse pOder. · . · . . . ·.· . · · 

O Sa. Bz· 1.0: - Faul'·me respon.savel por aqnillo · · · · 
que soa. 'brigadO a fuer! ·.· 

· O~n Sa; Dun.uo~--:W06contútoduas~ 
de dit"etto. . . . · · 

{Hcs diew1~ ou~ aporC~1.j . . 
O Sa. G:t~ES n . Soou: -N~s Qtamos portal modo, 

Sr. presidente. a.eustu.m•doa ·a ~a id~ 'de -respon
$&bilicbde • ele referenda e a de ieferen,da a dê rea~
aabilidade, que O..nobroJ d~utadt>s eàtrgio um gnnde 

· obl'utdo 220 qne ae•bes de dizt.T" Maaa eu vou DlOCt::ràl'. 
Sr. pres dtnte, que elles <:Outfemniio em theoria aquillo 
que totlot 010 dia· reconnec:em Jl& pt"aÜ~. e • camara 
eneso ..e con~oe.r~ qu~t ~u .. ji impHo~$Dte BPPfO"OQ . 
a doutrina que repelle a,tora. como .novidade uoentrica. 

' ' ' " ' ' .. ' .. ' ' • • 1 é 
o preaideete d() contr. lho quem teCetenda o acto d• .DO
meaÇão do orgmi...dor do gabiDeto qnr. o "ftill nb- . 
atituir. · · · · 

.. em 
ha elo ~albignar eue acto. 
· OSa GoUA 1>l: Scnn~: .""- Ora• porg,into eu: o mi..; 

. ni•tro ~Q.e ó dcmittido doa. ~c. a. ClOZ'Ô& pode& . . 
por vm~r.. .- recpouu.'VGl ~· ~- c!e NU suecas-

.· 10r, . quando eUe Dio tem . ni.AIO .inioiati.a ~!·e 
amda ma3 qiumdo .e a&bG que elle uiO p6cle à~ 
de ftP'I)'ftl" com todl.ll · as 80&1 io'tQü a ehamada 
deste bom\tXXI C!lõJ& poli.:ica õ mui tu ~' diameti'al-. 
mente contraria tt op.iott& ·i alia~ Ba.~ .po~ 'G't?ltu.nl 
alg12em <~1le au.tente qoe Deste euo o m.uuat.m aJgna- · 
ta.rio aejw. o ~naavêl! ·· · · ·· . · · • . . 
· . Para pôr ainda maia ~m rele'IO (I que acabo de cli.zer, 
.Sr. prtsideoto, vou tornar nomea proprios~ Suppollha• 

. moa -tne o Sr. cont~e\hei'o SollU Frcco M acha j)rtSi
dindo tun ~bineto~e qt1o S. M. o lmperadót haja por . 
bem demitti · lo, e ch"mar J*N M'll tu~t o Sr. con~ · 
aelbeiro Eu18b\o deQaei~ Pltrgunta·N~ . poder-.. -~ • .. 

. o •. 11 • · r reto • 
""-!~ ali1.11 ""!m!ndou. de nomaactto pA'!'& ~·.ali dente do aon
aelbo do Sr. ~btelbelro E~bio.de pohtics i.uteiramen-
te opposta. t. au~. e por ~aM-tueocla quando a& ube quo 

· o-te Mri~ o u: thno .hnmomqu~ ~no -.lembraria de indi· 
car· t. corô" com.o t-oa al.lCOl'lll()r! Nioguetn pnr. euto a· 
poder:. crer; Logo, o mlníatro nio ~ ttcmpro l"f''pcmaa.wel. 
por todo . o aet.ó que referenda. .Logo, o mhú .. ti'O rele.;, 
renda actoa eem · exaMe, o c:uju coDI<!qGattclaa ell• . 

. re~uta au11. . . · · · . . 
A doutrina op?Osta, do ~ue um min\&b'o deWJ ·stt ou

vido na ~ootba cte aeu nl!ce$ll(lt, .ti ab~~rda. porque ellG: 
poderià talvez nunc. onoout.ru e~>l~G t~ucceu.or. 

A unica theoria. !)Ois !lb'\~nt.ltvel ~ quo a re.renubi
Udade cabo neste cáso. icbro o mihi.!tro que entra. . 
· U• SR · DxNITAbO: ..:_ Dõ tn• do qu!, . ··'tapois de ~n

sununado ·o . acto. qu"ndo tio hata de execütar o neto,. . -, . . 

O SR. Gons nt: Snou: -No ~aso figurado nio ha 
SCI~io N<püDllllo\lid&de mot1Ll. · o niio se tratà dfl dar 

. exeeuçti.o. a. um acto que jA. 8llt.ê etec.-utado · Po11ta. a . 
questiío no11 termos em quo a ptlZ> o nobre deputado 
nem ningtiem m'a P6de refntar. . · 

· · O s ... Bt:u.o .: - Qaal ó a ~espon11abi!\4ad$ que póde 
rveuhar da nomeaçlo e . cletnlUil.o· dt- muu•troa l Qual ~ . 

· · lei que se iufnn~ DG~tte euo! .Nüo b& ~pons..bUida~ 
de lã&t&} porque não ha i.nfxaoç. io de lei; tesponaabili-. 
cb,de Uionl ilm. . · · · · . . 



!02 SESSÃO EM 9 DE JULHO DE 186i. 

{ Cruz1!o ·Se diversos apartes.) 
O Sn GoMES DE SouzA: -Eu lembro aos nobres de

putados que eu é que e>tou com a palavr•. 
O apHte do nobre deput"do pelo Rt·>·Gtande do Sul, 

Sr. presidente. me parece extemporaaeo De que res
ponsabilidade tratamo~ nós s~uiio da . re)OpnusatnhdHde 
mcral ou parlamentar ? E e ... !:'a, como o nobre aeputado 
me:, mo concorda, como tambem admitte o Sr roi 11istro 
da justiça. f:empre existe, ·quer se disso I vão c·amaras. se 
or,zanif:em mintf'terios. ~e concedão amnistias, etc , etc 

Estabelecirio as~im. Sr presidente . qu~ a responsabi
lidade nem sempre cah~, y,uando ~e trHta. dos act.os do 
poder moderador, sobre o mini~tro 1.ue reteren ja o tJCto, 
não é ddiicil provar- que eUa deve recuhir no mlnL-tro 
que lhe sucrede ou fica logo j•mto á corôa depni" do 
acto No ca·o me~ mo de esC'olh!i de ministros, a cam~ra 
comprehende que se o soberano tem H jniciativa. do t,..do 
desses ministros ha d~vere~ B. Sft.t.isfHzer p ra eorr1 o paiz 
e a mesma corôa, e esses deveres po ~lt::m lhes fazer ver a 
convenieneia ou inconveniencia de aceitarem os uargos 
para que são ch.mados 

O Sn. PEREIRA DA SILVA dá um aparte. 

O Sn GoMES DE SorZA :·-Resumindo o que disse a 
respe1to ·lOS a ~tos do poder mo( lera dor, -1uando e~se po
der se txerce dentro dos limites que a COilStituiç~io tra.
çou , tem- se I", que to rio~ os ~:~.c tos de ,.se pnder devem 
ser refere :.Jdados e estão 1'\ujeltos }\ censura parls.mentar; 
2-, que o e:oberauo mio é obrig->do a ouvir os mimstros 
nss re:;c-luções relativas aos ados desse poder; a~ .. que os 
ministros ... ão obrig -vdos a assigoar esses setas sem cri
tica nem reflexão; 4", -tne a respnnsa bihdade nüo cahe 
sobre o miuis&ro que referenda o acto, m:.~s sobre a ;uelle 
que immediatamente depois continuar a estar JUnto á. 
corôa. 

Até aqui temos tratado do caso em que o poder mo .. 
dersd"r se exerce normalmente. Veiaml1s :.gr,ra aquelle 
em qur el!e tende a t&:orbitar de suas attribuições. 

Em vez de entrarmos em rliscus~ões abstractas 4ue nos 
levarião muito longe, julgo dé mais convenienc(a, por 
amor da concisão e da clarez g., tomar uro caso particular, 
fignr~r uma bypotbes'e em que se dê um abu>0 da,lo, 
e sobre elle. basear a minaa argucnentHçoo ::iuppvnha
mos qoe morra um membro da ca.mara vitalio.Jia, ·e que, 
feita a eleição, o Sr. ministro da justi9a (po•s é :-i. Ex. 
qne truto de refutar actua1mente) . então m nistro do 
imperio, apresente i corôa a lista tríplice donde se 
tem de tirar um senMdor do imperio. Supponbamos, 
potém, que Sua Magestade. em v'it de fazer " escolha, 
fnlle ao seu min1stro por este modo c A constitui_ção 
determina que para o preenchimento das vagas do >eua 
do eu escolha na lista tríplice formada pela nação t>m 
dos tres nomes que nella se eocerrão, eunica.ruente um dos 
tres. Ora., podendo acontecer qae o ~enad ·, por ocJaM 
sião da verificação das eleiçõea, annullnndo •lgumas fre
guezias, venhá total:rilente alter<~r a Jista que me apre
sentais, entendo que es::la hsta ainda não 63t3: formada, e 
consequentemente não exbte. ld~ pois ao senado; fa. 
zei-a reconhecer prLmeiro, e entao a minha \-scolba terá 
lugar. 

< Até hoje, é verdade, continú• aind · Sua Magesta 
de, tenho-me abstido dessa formalidade ; ma• pretendo 
não fazê-lo mais d'o . a em diante, visto que dani·po·ie;n 
resultar graves ahust •s para o futuro Se n.o senado vier 
a formar . se um partido poderoso que pretenda gover
nar extra constituciouah •. ente , elle poderia, apruvei-· 
tando se de.-.sa minha cvnce~sào, snnu Llar todas as elei. 
ções em que não fossem escolhidas pe~ soas do mesmo 
credo e sómente approvar aquellas em que o contrario 
tives~e lugar . ~ 

Se Sn• Magestade se tivesse expre.sado por e_. e modo 
por sua augusta boca. como pela da a14uia de Dante no 
céo de Jove, teriáo fallado oito milhõe• de Bcaúl.nos. 

:Mas a -4uestão não é esta :-iuppollhamos que a et~ma
ru. do~ Srs deputadoB, de a côrdo com u fõenar:lo, entenda 
que a e!'colha imperial dr:ve preceder ao reconheciH1ento 
da valid!:idedas eleições Suppunh<L "'!S tambem cjllE: o mi
nistro sustente o acto da corôrt, e que, em con~e-loet;cia 
do cor.âtict.o, a escolhfi ~enatorial o >.lo ~e faç'l, e a v.aga do 
senado não se pn:encha "'ergunt).l se: hav~rá a.-tui ou 
não exorbitancia das attribuições do pod~r muder;,dor? 
·)!; qu!IIldO lllllbas 11s camaras o reconhecem, haverá a!-

guem que sustente que ellas não têm o a~reito de cha
n1ar per~nre o tribu.u~l competente o m,mstro, que .s ~s
tenta e -:-.e aetcJ '! Ni. , .guem por certo; salvo o Sr .. IDlDlS• 
tru ·i a justiça. 

No cft.~u ~~ntu~·l não ha refel'f>nda Figuremos outra 
hyoothese qunsi inversa em que e:la appare~a Sup·· 
ponh.mus que. ~ua M'llge>t"de fava a e>colha ~elo modo 
umal com que se CObtama fazer Suppot•hamos que 
o senado, ju!gándo da vuli tade das eleiÇões , anunlle 
algumas freguezias e exclua da lista o n• ·me que a 
corôn ac•ba de escolher 8npponha,. os tambem qne 
Sna M>gestade enteorla não dever fazer uma "gnnda 
escolha, sustente o seu sct .. e o mini~tro o -ref reude. 
Pergunto : se as dua ... camaras ent nderem a questão 
por outro modo: não h~.verá no con.·eito dellas abUS:O 
das prerng.t ·ivas do poder ,. ·o·1era:1or? E haver• •lguem 
que su~tente que nãv lhes cab~ o dir f- ito de cbama.r á. 
barru. do!; tribunaes o ministro gignatario do af'.tO que 
viola a c·.oustituiçào do lmperio? Nmguem por certo PO
derá su~o-tentj)r opiuião cvntraria. 

O S11.. »EnEJRA DA SILVA:- O que ha ahi é uma 
hypothese de conflwto. 

O Sn Gonms DB SouzA: - O Sr miuiotro da justiça 
nos d1-se que não h•via abnso possível dos actos do 
P'·der moden~dor, e que, quando mesmo o houvesse, 
fican. ~o uni ca!neute ao cri te io do chefe P.u_p~emo da
n~->ção o distiuguir o uso do abuso, esse abuso torna
va--se de c(-'rto morlo imoos~ivel de reconhecer-se., e nãQ 
hHveria meio:; de pôr lhe en1bnrgos. vi~to que :-e não 
póde ' uppôr no paiz entidade alguma superior áq.uella. 

Fdizmenre, ~1· pr.-sidente essa doutrina não éex.a.cta.; 
e na nv~ S11. constituição ha meios de pôr limites ãs in
vasões de qualquer poder, o poder judiciario suspenso 
e prncessado ; o puder P.xecutivo demittido e accut:iado; 
a camara do• '>rs deputados dissolvida; as rielibera
ções d ·, senado sem effeito · quando tom" dos fóra do 
temp" lega1 Como, porém, pôr embargos aos abusos 
possiveis do poder moderador? Dtrljctamente a consti
tuição dá meios de o fazer em dou• çasoa: o l'. qu•ndo a 
assembh\a g•.~-ral n -1n é convoead~ em tempo competente; 
o 2 ", 4URlVlO os decretos e resoluções da mesma assem
bléa não ::;ão ~aoccJonados dentro de certo periodo que a 
mesma con:;tituH;:üo marca Nos outros casos porém. 
como o f.azer? Tornsndo, como em caso~ antf'riormente 
figurados, respnn-ave1~ perante a::; camara~ os ministrOs 
que com sus prtl'ença junto á corôa ti verem sanccio ... 
nado os &Cto• it!egaes que por ventura etle haja querido 
c,>mn.etter . E' o ,ue se dejlrehende claramente, além de 
outros artigos, no art 113, que ordena á assembléa 
geral que no principio ·i e suas sessões examine se a cons .. 
tit uição politica do Estado foi exactamente observa
da, e que dê as providencias adequadas se tal cansa não 
tiver tido lugar. 

Assim, Sr. presidente, na constituição ha remedio 
para tudo, e podemos ainda uma vez dar graças ~· Di
vina Provi iencia por essa lei sábia que nos foi ou
torgA-da. 

Partia limitar aqui o qu& tinha qne dizer sobre .~ 
prercg.tíva• do poder moderador, visto qne só !Dente os 
pontM precedente; têm bido objecto de discus.ão. :ro
da via, Sr. presidente, já que trato des•e assuropto, 
aprov~ito a occasião para dizer a minha m~neira d~ 
pen .. ar sobre os diversos artigo:; re lativos ao pod~r mo .. 
derador , sem entrar porém em desenvolvimentos . 

O art. 98, q11e diz que < o poder modera ior é a chave 
de toda a organis•ção politica, e é delega·io pr•v•ti~a
mente ao impe:-a•~or, cumo chefe supr~mo da naç~o e 
seu pri meiro rep,·esentante, para que incessantemente 
ve e sobre a manutenção da iü.dependeneia e ~uilibrio e 
harmonia do... poderes politi(~os, -. encerra wu1taR pa
lavra' •uperabundantes e superfluas E' do art. LOL,que 
ID9rca as prerogativas do poder ffií'derudor, que ~e con
clue qu€1 elle é a. chave d"' nossa org)inh.açúo politica,e 
o encarregado de J:~rredar casos de ·.·qnfi.ictos, e es~aoe
leeer :t ha .. monin e E':'{ullibri.o entre os outrOP: poderes: 
ist• l nfto po~lin. ser oi1ject•J de artigo espec1al, mas 
se deve rlepreheuder de outros artigo•, como de facto 
se deprehende 

A" p;.llavr ··s - nhde supremo ria ll'..!.Çãp-:;eu pri~eiro 
repre,eutante - e;t i\o aqui fóta rlo >eu lugar . E' no 
art . lOO, que trata dos títulos de Sua Magestade, qua 
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ellas erão bem cabi~as. De maneira que este artigo 
devêra •er red;gido do modo •eguinte:- O pod•r mo
derador é delegaria privativ• mente ao impet·ador. 

JJando o •eu a seu nono. dev" declorsr que tudo 
quanto digo a re•peito dos arts 98 e wn da constitui
ção foi tratado cabalmente pel·· nobre ~eputado oor Mt
nas-Geraes, que encetou o debate da resposta é falla do 
throno, na sua Circular aos Minkt10s- Tenho porém pezar 
de dizer que de tudo mais quanto toca ao poder rno1era
dor é essa a unica parte orthodoxa doa esrcriptos de 
S. Ex 

Tambem no§ 5' do art. lO L, quanoo diz: < ... dis
solvendo a r·amara dos depu r.ados. no!' cn~-tos em que o 
exigir a salvação do E-t..do . . .. • a•·ho redund »nte as 
pabvrR.S -no ca:-o em yue o exigir o hem do E !'l tH-do-; 
porque ~nem é o juiz n• que.r.iio? 4uem é que julgará. 
se a oiasolnção é ou n:io ex •11:•da pelo bem do ÉH•do? 
O ir:Dpe··ador, e unicamente o i.11pe:-a 1or Ora, se bem 
intencionado. elle nunna dissfllver ..;. a CfllL&rd .. p;enão 
quando o exigir o be.u do Esto.cto. ~então as re> r.r i .. ções 
são inuteifl; no caso contrario tnmbem ~li as são ittuteis, 
porque, seodo o nnt<~o juiz . e!le toem pre po•ler~ r:lizer que 
entendia ser a dissolução da caro ara de intF.r sse publico. 

Es~as re .. tricções ~ervem . qu~ndo muito . para mostrar 
que os actos do po·ler moderador est<'1e suje\ tos ~ cen:::ura 
parlamentar. cou!'ta que 11Ór-< 1'\a.bemos alitv~~de 

Da fi l e~ ma maneire1 no ~ 9 do art 1 O I, quanrlo se 
diz c coneeden.io a I : [Ji~t~ e •• cas.o UrJ;tc~nt:e e que a~"im 
aconselhem a human'dMd•1 e o bem 1iú Est:- do . .-.a s pala 
vras< . . em f!a.."'o n rgent.e e qu~ í\!"Si.m :.-con~elhem a hu
manidai.le e o bem do E!'-t~do t são pouco mtJis ou menos 
rêdundantes. ..;e o soher~no tem amor pela hum a -idade 
e pelo Estado, elle nunca 1 .:onced~1·,. amnisti. ·-· ~en:io ne::!sea 
casos. Se essas qualidot.des l he faltar~· r· , a~ re-tncções são 
inuteis. As palavra!ot, .mis, • .. em ca:;:o UTJ!ente, e que 
assim acon,elhem a hum>•nidade e hem do E·t o<do, só 
seryem para esta:beJe~er que ha censura parlameot··r 
sobre os a ctos do po ier ru oderad.>r. 

(H a alguns apartes . ) 

Se nos parograpbos citados as re,tri~çoes i!e que fiz 
menção serv1ão ao menos para B"'tabelecer cen~uru par
lamentar ~obre o~ acto1- do p.,r!er m i' rierador e par a dar 
á corô~ eertas re~tricçôes mor~es n]a;;iv t~s ao exnc·cio 
dos a"tos des;.e pod··r, o§ fi ' do art. • Oi é certamente 
redundante, quando diz que tt corôu nomear i. e rtemit.ti
rá livremente oro ministros de estado. A pala.vra livre
mente é de mÕ'1is. 

O ::in BELLO dá um apa;·te. 

O Sn GoMEs -DE 'iouZA -Escolha , Sr . deput •dn, é 
aquelle acto do et--phito em VlT ··Url l::l d.o .nnl, e··tre rl.ous 
ou mais vbjecr.os, elle dá. prafert"nf'da a um ou outro. 
Escolha, Sr deputaria, supiJÕe libe,dade ' aP•·iado); e do 
mesmo modo yue n ào ila hbercl;:tde livre . nã0 se deve 
tambem dizer escolhr. livre . 

O Sn BEt.LO: -Então uão h a escolha ce-m condições? 

O Sn GnruEs DE SouzA: - Restricções ao a':to da es
colha concel.le·!:!R. n1as uúo ampliHçõe~ ao 4ue é jl\ livre. 

Tirada mesmo a palavra h-vre·r,ente ., § ti", Sr p;eo;i
dente. ainda é Rujeítoa ptquenas r ~.:: stricyõl1ti, de que tra
tarei ma-is adün1 te. 

Taes são em resumo minh ·S idéas sobre aR p··eroga
tivas do poder modt: rador Se dia· .. ,.;'to :--nh ·,er:)ivas, eu 
sou revolueiouario; mas s'"'. pe\.., ;·outrario. cuw creio, 
ellas nada mais são do que a intt· rp t:·taç~": o genuinR. da 
letra da eonstitniyiio . eu tão. Sr p··~:- i.:tem;~ eor.co nin. 
guem nessa matet'Ü:l. vai w~,i :-: long~ do que eu . vr.-:io que 
no tJBiz não exü-tem es~-es p~"Gte did'JS revolucioaarios 
que ttut-irão ~tacar o pode! moddadur (A;uMaào...-. ) 

D1.1ixando ~te part~ e.:s)JS que~· tõ · ~: nbstractas, occupe
mo Dos agora da politiea da "ctua!idade. 

Aqui a Cllmara me rlesculpa 1" • !JOt ter .4_e ent.rar em 
qua~tõe.-; que j á forão mnit.a~ veze.s trut %' d:-l:-=. E '· me 
indispensavel fp..,zê~io ou porque ~.e.dl~ de a. 1Jre~~-~.: tar 
alguma~ co .• sidtr ~~~·õeo r..o'il :·.t ~ s•.1hi"6 o~ 'íll83 ·l· OS obje :l·,os, 
ou poque ella~ me s~jão bd·~pem;:..weis cvmo e:scala a 
outras coUl::'ttS que tenho que diz01.·. 

éomecemo, pel• retir ' da d J ;.;ahinete pa,saio. 
No meu entender, Sr. pre::)i riea~e. for i\ o furtes e pode~ 

rosas as razões que se derão pnra a dis:5olu~ão db gabi
new passado. Occurrencias g r aves tinhão-se dado no 

período das lutas eleitoraes, dizião alguns dos seus 
membrott que exigiRe a inidaçio de u'm nova syStem.a
de politica. Outros membros iJOrém entendião, p610 cc;n ... 
trario, que não hav1a ~ravid11de alguma. nessas occttt ... 
rencius . e que no estado actual do paiz qu•lqtier tbll~ 
dança •le politica •ena ioconveni .. nte O ae,ôrdó poiil 
eutre elles era impossivel, e o g"binete.devêra retirat-8e. 
Entendo tambem que os nobres ex-ministros noosio 
obrigados a expôr os principias da nov· política. 

Mus. Sr. presidente. o que não posso deixar de cens_, 
rar ~o gahmete é a inopp,rtunidade de •u• retirad'!. O 
Sr . mini•'oro <la justiça nos disse que deveres importan~. 
tes, acompanh·· dos de grave re~pon!'a bilidMde , pesando 
sobrt>. os m !nbtros, elles devem ter o direito de largtp: 
as pasta• quaodo entender . e não ficar •ewpre preso~· 
a ellas como •e foS>em servos da gleba. 

E' verdade. Sr. presidente, que os ministros não ~ao 
obrigadoS a ticar iudefinidamente no ministerio é ver ... 
dade ~ue el\es podem deixar as pastas quando entende
rem ; porém corno esse• c.rgos , alias circumdados de 
honras e consideração. imp,Jem deveres e obr,ga.çõee, 
não é permi.ttido os minist · os de e:-.tado entregarem as 
past as an e• de haverem dado cont~ dos actos 'de sua 
a~rnir:lcração Ora., essas cvntao f-ed ~· o perante o corpo le
gisl,..,.tl vo : é ~ntíi.o, p ) f o~ca~-,1 ão ·i.a a.bt::rtnra das camaraa

1 
a n i:o h:.· vMmotivourgentissimo :o ~ue não sed .. nHgora) 
que os gab i nete~ ~e devem r~·guhrmeqte dissolver Tod~. 
!~tir~ún anter! nr ~uppõ~ rle:-ejo de evitar a responsabi, 
udade p!'rlameutar . p~rl{u~ a cam~;~.ra não ign~,ra. que, 
sempre qlle um unm:-teno se organ1sa antes de sua. 
abertura , as discussões rolão muito ma.i~ sobra a 
politica do novo gabtuete do que sobre a do aabinete· 
decahido 0 

Mas Y,uer a. ramara ver outro inconveniente ainda 
m.uito rruds grave que re~ulta da retirada extemporanea 
do~ gah.ine,·e-. '? 

Q!'" ~"n<.ido 'e dtwe .d•r á chamada do nobre marqnez 
de· 3.>n:•s para < •rbam~ar o novo g:ahinete? Não se tr ~ · ta 
a.~uí. hem eu teud1do. das glorias miLitares de S Ex. 
Corno Th-l.1. ranh~u~e . nin_guem ma1s do que eu r~conhooe 
os tributo~ de e,; ti ma e alta consideraç))o ·~ue devem s~t 
da~los 'lO Hlu ... tre m'~rquez pr.la sua b"rilhaui6 adminis
tn.ção na n.Jiuhrt provincia durante os armo~ cals.mi
toso~ ti e 1 ~3~; e 41 (A poia,uJ~ da dt!put:·çilo do M aranhllo~) 
. Amda ha.~:Jo?co, Sr ~re~1 ·teute, \i'lajando pelo inte .. 

no r da provme~a, a roa•• de duzenta> leguus do litoral 
ti -v~ I)Crm~iãn de re l:cmhe' er e Jamentar os deploravei~ 
e1fettos d., guerr" .,jvil! t<Jo C•Pital é ella j• facto his
~on.(~ < ·; m "' ~ no mtedo~, nos campos me .. I"?-o em que se 
der:to Sttng:unolenta!oo bar. lhas, e em dt!'õtnctos inteiros 
t.JUe ~ RtJ.err:~ HSf.Oiou, ainda ~e fs..! la uells. como se ella 
ú.J1ta:-s~ de hnu tr.m! e niio se eucontra quasi atguem. 
~u~ _ n :> o ten!lt~ de Jameut(lr a per ct11. de um pai, de um 
:trma~~, d::~.. m ulher ou de ;,lgu n olbo! 

• Ne~te~ lugares, me diziíio. a guerra a-cabou com 
tudo . e nos achhmos reduzidos a misería pela perda 
d.o pruco que uos ... o3 pai~ tiverão Mais adiante ot-:C••hor 
scnara riyu~zu. :t Eu ia tnflis pa.ra diante, e era sempre 
a me~ma. lP~~ul-'lgem 1 Gruçt1s, pois, !-Cjiio darias ao 
nohre rnaro..tuez, ~ ue ~utrocvu o revolta que desgraçava a 
provir.c:ia. {Atwaado.•. ) 

Mas h •je, Sr. pr•>idente, só vou tratar do Sr. marqnez 
com·~ ho ·· e ·· po1iti.co. O que é pois em política o nobre 
pre~H'leuie do c:on~(';Iho? 

S l!:x rez parte do gabinete Paraná. g~hinete inicia
dor la politi ~a de coucilü:~.çii•) M,>rto o mar~tiez da 
P4r::tn" .. o nobre mmistr•• tomou a direcção do gabi~eLa, 
que nontt uou na. mesma politica. 

.E:sse ~abH..:ete, é verdúde, durou pouco tempo, e nunca 
fcn <:om~!~t_h~lr,; In:JS mlo ~oi por o_bs t aeulos que lhe pu .. 
zeFJse :t pnht1c~ de conelh:-tç:ta_, p~ ·15 que a elle bUeced~m 
o g 11bm~te Ühndl'l. l que :'l. braç• u e 11ef~ndeu a mesma 
p.:;iir.imL O (lUe -1uer pois dizer a. chamada J.o nob're 
m~ :·q·l ' z . <!v . ~obre m~rqu~z que tinha a poia 10 a p li
t!Ce;\ de t.:!:.UCl!lt~ Ç •· · , para org:wi~ar u ·n novo gabinete , 
q<., ':l.ndo um 0utro se b~.da dls·o·viclo puryue a. guus de 
s_eao .. rnembros ,,ret;:ndião phlntar uma nova politioa 
f!Gl'...,Ib3 DCl i 2. condlw .. ~.~ f. u ·? .N:io qu""r "isto' dizer qu e a 
coroa condemua a uovn. polltica ele compreósão? 

(Fia dive>·sos apartes e t·eclamaç1les.) 

E.u espc!ava por estes r.pnrtes. Os nobr~s deput.ad,os 
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e ; eona <l'110 011 no • epv; .. • 
eumar 1188 auaa. cumequcClU. 
(811 uson Apuru.) . . . · . 
E" aoecuilo de ai Ucar o liwmmu ele q12e fal-

a. v. ~x.: debaixo. do ~Dto do Til'• politico, e DM 
.a12tido . :cio .pouo· deiXar ciediur cttze a sua ellti'ad.& 
·~ o gahlne-e foi · am .~do erro. . . . •. 

· 'N~em ipaor:. aa di~cau Pl" fundu (lCe tinhio 
Uvido ctze O Sr. G•miDiatro clã marinha e O Sr. 
~oito Jt~aqaim · J~ lpcio, di~ciu . ~uo 
forJo auas grav. para levar a ae dar demila*o a este 
Dltimo 1mhor lllf'llta.. ~UIItotDciat. e et!t.nlda d<> Sfo •. 
OôDHlhdi'o Jóaqaüii Jo'M 1gaacio p..-a a pui:a da ma• 

· J'ÜlbaDio p~We dei.nr de Nl" int.ervretàda por lllgamu 
I*IOU como . run aclate feito ao Sr~ c .. Jdelh~ Pau 
Bamtto. · . . · 

O Sa. Pus BAaano! - Eu~ • .C4>111iderei a.uW. 
O ::i•. Go•ltlls Snoh:-FaUo por minha .eonta. 
O. nobna dcp11ta<lo.. aabetD .. ue na crgaui .. açio doe· 

~'b1110'* <proour&•ltl alttabir o .. oio e poupar - I'Da-
. ilbilidaclo do. di o · 
ueamaru <n., a cb.aaiad. do ~l'. eun~tdt"OJo~nun 
Jo.é lgucio pelo men011 pcxietilt ler aido .mal. ibtt,rpre
"-da jleliL àepu\il.çio de PernaíJibuco. 
· U•Sa t>ni11'.~.H:~Tar.lhem aehllms.Jado c;r.u:a.~

qua ele Cu•1h (XIderia IOC!t" interprecada ·coJllo acinte · 
io Sr. coólelbihro ReCJ llatro11. 

O $a. Gou• b'B. &cz. ~ - Ningnam iRUol'l\ qulllito 
.S dHficil •clll\1' Mnnid» em um met~1) Ülli\vid.uo tada.a 

i '\\1. • ·'"'o · ecessà:tl.tla· a Uai orp;~~nt~>ll.·iOr de · 
gabinete. Qar.nd.a tne!tno, poi,,se d~se por et111e lado 
~lll inconveuient4!' J'll\ chamada do nobre llllll'~uez de 
Caxillll , a camara l..>oro.prehen.M ~u" is~ . nüo ~eria ra. 
züo pua •ieixiL• de ab11ma·lo .' eerellee 14\\0 de..avtltlça · 
entre O nobre tntl~Ut~ de C~~\\& e O tir. eanse\htiro 
Rego Barros niio houve, lllna entre este senhor Q UUl pa-
ren~ cio nobr~s lna~u.Ol.. . · . · · 
• Seja po~ hl. como íGr, o que'. erto e que t~e porahi 
Já se •up11uuha po·der hav\\r de~eflntcnt.amento lua. . de· 
pntaç..l\" .de l'e•n~tmbuco. nilo ~<& d-'viil' .. ah1da ir aggi'A~ 
vnr f!lllle. rte~cott't.tlt\tatnento C..•uvid11udo o ac,ua\ Sr mi· 
:Uatro da. m11riuba, p~>ra ouj~o out.r11dà no g&hinete nio 
se da.viio lk•r cerl<• as tnet~ma~ 'nllli'Sel'l q_ne pt~'ra a. do no· 
bre mar<f.ut!.z. · · · . 

Diz"" q,ne a e::~.tr..da. do Sr. eouaelh~ Joaq'ti.lm Joa6 

I 
I 

pn\ament.«), tinba fei1:Q zn,.Difa:o~ 11\piticati..-. 
! Poia bem: de toci<'L' os mea~ brot ela r.IUD&l'&o aq uello que 
( o nobre o~dor J.o ga.'binate .c:bou o mais c::>nve-

1 niente ~· IMU' milli·tz:o ~a f~n- . foi. ~,ct&meDte 
·. · aquelle qu~ acabava dfl ser aerrot-d<? pêlo dutriCCO com-

I m8rcial e maí, impor~t.é 11u lmreno I · · · . 
Para a entn.d& ·do Sr. CónMiheit"O Joaq~im Jc>M 

.. j Iguacio allega.;a se a De<lelllid.àe de t'Otihi'Ctmf'Utoa •~ 
·~; lblió para a o:D.vada do ::)r. ~lhetrO Para• 

1

1 
nhos.para oa ne~.ocloa de.. f .. zenda quft .ruió illlep t 

· 'IodO. cua.b~m s• habilita.~~ dé S. Ex. para OA ne ... 
;tocloa · cUplomMtt~: maa até ea;oe . dia ninJtUI'ftl WUut. . 
no\lcia da. conhecimentua 6uance•NS ~~ ~ ~L ·Se 

· acao~ ao tDenoe que a puta do. negociOA estru .. 
geiro)s .e.tive.ae · OQCup.ciA e n1 hoU'hltll<t' cliJponivel 
H!ll\o a cb. f~d .. • bem; mas nem isao metmo te deu. 

Nio 118 pOde deixar de formar o dtlemma BePÜlta: 
ou$ E ~i • • ' · 
nlio c.~~ra. ter aido ch1U1111do par:a essa p&a~ e a e .... 
hla, por qt:11 ruiio e-t,..ve S. Ex.~ t11i ClilaJv ~\\&tro &DDOa 
in:airo;, ~u•ndo qoestõe .. de fazeJlda fonio q~ú u 
unlcaa Q'tle dnnui\é e.'INt periodo ocoowAo. P oceJAl\ÚiO 

1 tnoviV\UD8nUh•p-trlallldnt-• o o p.u:titneirot'T N~· eepresta 
. J t•etepruo·e •imenwaa. queaetJiga qce ometl:oduolD.MiaCCUl

veuio'lt~. & M1gul.r·IP8 q Ul\nt!o ~e~'" qnt.lo~ullt qu.-tQQ• 
ca~naraé e'ta'l"ail~nci~l'4>, nilo dizer pala~r&, ~!Wtal' a til 
VOi'dà' " ...... .. .. · . . ' . • · •• ·-

1 se~ .&: att $ .l<~x.. pars~ escapat' a nta ceDI'Ur&· alle«a a 

I. fal.~ deconbeeimenws que ~:ltilotinba eJD ma~ri~s baJ1. .. 
cariKs, ol\o 1111 tirau a cuoclu .. !io que ~tnd.oa intbalhoii 
prothsi11na.e"• coPbecíwent·•• reaes adquirido.;. e iomço. 

I
! píéK~08 na didncicill~" dai qvts$t&:l que mtereilí~ 

ao p&iz ni\0114trvdm p!U'8 aecnpar•l!e car~oa fillblicoa, m.u 
que o ~rbitr1o, o ~r1cho1 ou a simpltt .. boa vontade de 
um urgaui,.ador de gabinete sii.o os meios que oonduaem 

1

.. a fa.ze• •1arteitJ1 no paiz 1 li: züio &eta e.»te urn ae~udo 
exen1plu que S& pód .. ap~u~r &Q5 nosao~ home•ta de 
E~•ad 1 p •rll. lh;s .. .f'a:er ver '{UO a corrupção (sempre llQ · 
aenttdo de po~tei',O:YÇtUl d~t lei. e.':IOripta ou conaue,ndina.• 
ria OILO Vt!nl dttb~UO'? ·. ·. . . . 

E11 et~tnv~~o . a1u<l• no not1:e · qu··ndo soube àll. eau-.d• 
do ~r. · eon.;llll.lau•o Par~uboll para · a paat& d.s. f~da, 
Cweaao i. camara. qQO 1iqa.ai muito aorptenclido, e ztio · 
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pade deiur d~ ·f~ moitas Conjectüraa 1L respeito para 
·a explicação desse facto que cenSurava. Um amigQ com. 
quem ~u ~tilofallava(ríndo· u),e queeinto uio ..ea-.•hlll" 
Dac~dbse-me;-Vosae entiocre '\ue oParanb<l$far& 
un;a mi adminútraçáO' . - Niio , pelu con,rauio, rea 
poudi éu, creio que fari ~oa, e i"-Õ pelas me..mi\1" T~õZlies 

·que dio aqu~ -tue pretendem .• ue o J(Overilo cie rai
nhas 4!. melhor que o de reia.- {Ri•mla...: Qu ... odo porém 
Cheguei llO iüo do Janei~o;soubt- qutS ~. l!:x W:lt:Ja su.u 
~eidades . ele . inrle. en~encia. e l:e:1ClODtl1 !Qgo. dar .lh~ 
um CODMibo Sinto que..; Ex liio esteja niL ca-:a. PfL'á 
ouvi lo E• ~~NOtho de ~Uega e de l&'lll{(·~ EID pulit\ca · 
a indepenr\enetw é U'II ~rru. um gr-ncie erro. lias em• 

Para reP-,.ar oa m.O. . 'PU'08 que ha.via. dàdo, o 
·$r; marquez de Cuia& !oi procuri.r o apoio dndt!plit»ção 
de P~mbuoo' e parà ~· bm dlrig•o-~ :.o nubre . 

esau. S Ex recusou entrar no gu.biut~t--, e fe~ mU-ltO 
· 'bem. Memt)To aali•nte de um• . deputaçii .. importante, 
S. Ex. sabe oue toei:~ as veze.o que quiur b:1 de ter um 
auento nvs éonselho. da OONIL Nu aetuaes circum
atanci&~&, porém q:ucndo &e diz ~ue u ... i. ~illiu appa.te
c:2ra na depu~çio de Per :m~buet•, a oen"c.T:J.Aiil. do nobre 
1iaconde no l:ÚJÜl.terio . ni.o era ptu"t!ntO . S. Ex prev11. 
que ni.o oodia leva: com.~go a âcpullt~o de &ua pro• 

· Tinc:ia. especialmente pel&S difficuldad~ q". V ~x. 
. (tH~l~l pcn2 o Sr tninutro ela tr&ar•n/Hr} VeiO tnuét' 

ao mifliatcri.o, O nobre v:sconcL! ~'tl.klu, e lCI.:UlõOtt · 
mui'O ~. · 

Em tal coujuuctu~ o Ulustra m&rluez niio teve reme.. · 
· . o Mll~ao . azer ca o'IOfQ cnngm se no grupo 
dia .. idezlt.e do Sr. cometht-irn 1~.es B:\.rl\<to t1 ST w~ 
lbeiro Si e Atbul}~ue foi con.ndact.o. e II.Cettou "p:l·U. 
ile eatiu~ qúe llie foi ~·ffereocl:l. · · Fni. um erro .. ~4!1os 
. ' . . -. . " .... 

poderià Bel' cbAm.-ito pari. o millisteriu; Dio d"v~ril ter 
p,.._ em entrar agora &. S Ex. Diio &t~w.. u minis
'terio,qu~ hamj~ com~l)liobtiom~ a.uspici()(l, niío 
ien~ · · · · · 
. Mu Ma enu&aa do Sr. cou.elheiro ~á e Albu~uer
que era. inditt~'fel ~ que bou9fi.'IM m\materto, iillA 
Dio era t~ui5t!lente. Era izadía~vel. ~ &OOadJUv&çào 

. ela importá.Dte deputação c!• Bahia. O Sr. tobst-lht.llo 
Saraiva foi ccmT~dado, e o miD,atetio H c:ozu.olid••u. 
Bcnu-a.. poi11, eejAo clad-. aS Ex~ que carrega c:onl o 
~bi.Dete em MUII· bombro .. : hc•nru a deputaçi-.) da Ba
hia. que dom.\Jla: a situ:\QàO ! . 

Ab .! Sr pNli·t~te, c0mo e bom. ser deputado po: 
pi'o'riiicia graouie I ' · · · · 

O Sa. l'anz 'f4CIUDO :-Ouve ()a. trillmpbos do emas; 
mu se eaquo.1edoi ilis i1 gemidc» àe ouma. 

cliadb .. em d.u~d~ 'tue eu &lada. Zliio té:il.hll faltiLdu no 
Sr. minü-tru d ... juatl~ e no apt>io que eUc tru '-«• ~bi.· 
Dele. A ruio 6 ea'l : O& now d.eput~Of! que loC cio
DominAO pD.ritmoe p~tendem que o· Sr p~;denw do 
~o é tambetu purit.ano. Ora, se iA'oQ uaim ~. l'!l.aro 
aati. que o nobre ma.rquez por l!i a6 obteria ,o a~i~ dos 
~brea. depu\ados. indepanéitmtemente do Sr JIWll&tro> 
dã jDtiQ&, que. {»f. eace mt~dn .uw.um apoio numerico . 
·tn.s aoniiouteno. Se pór&n o nob~ marque: nllo é pu
·ritauo. entiO ~im. o Sr uünistto dA justica ~ ao 
aabinete o apoit• · àl\9 nobr. di5putadoa. VV E~:s:. es· 
eolh~ eatl'tluma co~ e outra. . 

Quanto ao Sr mmi ... tro da ~eultur11. e obrn.a pu
blica.-.. o ultlmo ·1e. '(Uei'ii me M!lltatia faU~, eu nada 
digo: S. Ex periOclt:e ao sen~u~ o do que vt1 pele• senado 
ctt natla etlten .o _ · · 

O Sa. Onoi'CI: ~Eate t.am.!Mim era indi~ avcl. 

O Sa. GttMI'Ii n• SOuu: - Bem ou ·ual eompot;to, ve-
jamos agt·r~ qu~t.l a ~litica d<> lot1Lbl••cto. . . • · 

De.,o'" de mUlta tlffi•uH .. de, ht.••~~ •lc mutto t~A·· 
\'Oeiro , pa.xa.udo daqw, emporr-Blldu o.ia.lli, d.es...vbr10• 
so a 'lnal o pro~m11. do minist--rin 

O Sr. Almeid~& Pdl'ttira fallou E.xpôz os aeas terrores, 
as n11~ ne.crae e as dt!»gra.ça.· que vil penden~il sobte 

· o faturo ctu p~iz A~lllr poté~ de to1& !!'· au& elc~~ 
queac:i~ u nobre u muaiatro em fiell.io na m"1" temvel 
. tm.idacie. Os cradorea ae · aucceliem, e uns ap6t1 ou~ 

TOMO 1!t 

l 

I 

.. 
I 
j 

l .. 
I 
.I 

I 

I 

sobem. ' tribüba .para decl:lrarem que ·a atmO.phP.ra 
~ta para. qao o eéo es'" limpe •• e que elles niio. vêm 
a menor MOmbrs de &rnet'Ç. l\(· . PllU. o nobre depu
tado pelo muuicipio n~utro. o e-<piritU<'PO redactor- do 
i.'ON"ttb 'ffert:atll•l, .UID dOS. prirueiMM fez \'8T COID uzDa 
clareza. c:om ua:.a preci-ii.O. cum um ~tttic.:úmet de lin· 
ga .. gem. -4Ue n atmospher-a t'lltá tiio ptuu, q,ue o l'éo es" 
tio sertn<1, e l{llC reina tanta tranquillidade o ealllla n() 
pai%. que me jnlgo tot:Uinentft. dU.eeu_aado tte diz ·r uma 
~ó palavra a eNid rtttpeito Nilo ~a fuê lo tnalhor, 
e nem pc,r ~ tlio bem. Em ~n~uen'u rw.tnotto 
aqu .. nes qae. me nu virem ou.quf) me lcmu a é.~ part~ 
dO <ti...eurso do ilhurtre deputado. que esteve iniznita,•el. 

r.Q e e w ~J40. t>lltro" ora• · re;. ~ ou ·o nobnt 
eliC· min s~ru •1a mariuh .... o Sr cu~~-'lftlheiro Pá~ S..~to, 
e vio "atm .. •pbera ·<'!lU'& e lirnp>é F .Jir•u tam:,em ·.,Sr. 
ex-mUU..tru cl& juatiç.. e,oo.,•o tOdcos,nadH ri•• O nobre 

I .. . • .. 

Taqaea •. t!tljO .minutd'h•li~mo· uj&o 4'~u.•pei"·· tambem 
DHO eux~u ·des~•ÇioS p:esen~ ou !atora' pe••dente3 
60b::-e o pai~. ·O Sr mini .. tro do imperio, acjm11 d~ nJdo, 
Í'li de uma tal clareza quo D.iio havia preci~o •se·ue
nhuma •:mtra damOil!ltntçio. Atâ ai«~mo o Sr. Para
Dha&. "ne duaa ou tnl:!5 vetes ,r,o l'eu dieeuno hCO
nhoceu · qae • atrooó-phera ~ta\'a um tanto turft, dou. 
oa tl'eS ~~·no IDB.'n>o à i~ uegou a .rtatidade· deqe 
Íllct4"'. (RI•"tda~ t apoWt .. l . . . 

?tf~t-•. !lenho~, qâ11ndo tOdo o mnnd" v~ as t"OU.'-s 
por um modo. o qco qner diur. o Sr Al.m-ida Pe~ 
o '!!ó o Sr. Acmeida Pereim ver aqnillo que nhlguem vt:~ 

. O Sa. Goxz.s Dlt SoljZA : ~ Se:nbOTe!l; isto é 'mob!etla. 
l h~ud41 fkU g-aleritu , .&· mole. ti• de o:bor. ou. . de eere-
bto. lei . . . 
rioa de .mooàicina Dão ;e ci'leontroo mole tia a~oi•aa espe
ci riCRtitt que ta.-üha a Jl"eelnr relaçio com elt.. Quetn •ii.be 
po~ PQ. ~doct•ea .. enfermiciadflll. ceti!ibMl, nüo 
ou: h aremos 2lguma que se~· com aque&Oftre ~ &~'! 
.Vejamo• · · 

(lla - apart•.) 
A amara aa'be ql!c ~el. .An~o. quando piD\ava. o 

teeto dâ capllll.11. ~tina. l" força de olhu ~ta'l~eu .. 
te pua cima.lld.-luirio utnaU1ulettia;e:nvirtucle cU. qual 

· olle Wio via t«lio oS objecto. q~o 8ê .ach&vi. etD ~çiio 
muito ele•ada: na.d& 110tém VlQ. do que ee pu.u.va n& 
sll}Wticie Js Wrà.. Or• .· Mr& eats a ~tia do 
!)r Aburiu Pere\t'll! Nii.o ~. 11811horet~; Eu tcoho um 
,_i~al certo }Ido qual ret'OuheQO qutt DL:~'-. A elll'!l&ra 
cor..preh,.nde que quem loti'tt~'ll dói~ tetrlve\enfenntoin· 
cio. • qut'lror·f\nol~l' p&Ta 1\iiU\te. ~ ob~do a baiur, a 
b:UXI\t, a. blkixar tnt'lltO. a~". de maneira a. tnTUP.~ 

otuon " metn. e .aupflnoT. o.C!<''tpt\,·. e·-. 6\'ln& e 
cil~·ra~ atiàl rte . l'det \"er us ub}eetuà (lU" fici&o em 
frent.ts cl.o tti. (Ruudu. • ,,,;,.,...~·· ) ·. . 

Ora, o ~ . Ahueicla Per 1R na<a tom que \i! p~ça. 
com iMo: mas llnaa de et~.~a lev~tntadot. e mmlam.· 
pciro, o consequontemonte nio sotrre da UlUJU wer·· 
mídada. . · · 

O Sa N~:aru· -lote parece que o abi!Üxat-, abaiur 
muito iL ~beça. nlil) se apr~lica ao Sr Almei~ .fle~ra. 

tTil s.; Dc••OTADO. - J : dh!Wl quo tll\o se !ippli~··· 
O Si\ Gon ... DE Oo~ ~ ~ Nito ha ~o~ . pnt~ do 

q,-ae ~" ap&""-"8 ll f~"··r . S.~o· s}lOii '{UO &"~D~aio .,, pa
lllvru e f,.,um ver mall~·hClo rude m•h~tdaAe uio 

· existe. ··E' por iaiiO que ~pN- qo.e em ouçu me l'<'m~ro 
. da fabuln do ürso, que qu~nmlio enrho~ úti• fll08'l_U'~. 
d~~o teSt. do araigo que .totmia., ag.troa uma i_*1ra e 
~.z..;lho 05 miolo .. de í6ra. · · · 

R\tn n'•·•t plt.u <itlnQtrf\U: q'un impr-uOtf\t ·Gmi, 
M aiu.r IXludrait un ~09' ennami. 

Ainda melPi.bbro · e outra Wtttmido&de milito !!ingn- . 
lar e llxtraorduul.rl.. ~ue ~tcomma•.tiiu o grande pby~ico 
illgle& WollaaTon. Un.. dia que elle aqa~va de ~ertitar 

· aobtooni~~~ litlriM.o Jtt"llVe,.. u.onoteceu, Sr. prCI'ldento, 
que nilo via pur lar~to. ~m.o~• ~o~Sotlo · urna pa."',. doe ob- . 
joc:to& 'lue -s~:~ta. •ilo diante doa llf!UII olbos. Por ese 14• 
plo, oUe entra'a DG&ta oua, eó via eatoa bancos {opo nla 

l-l 
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para os bancos puritanos) 7 e niio via nenhuma outra 
parte mais da ramara. 

Ser• esta ;enhores. a molestia do Sr. Almeida Pe
reira? Não é. Uma ddfer~r1ça profunda !-Spara uma 
enft'rmidHde de 1 utrfl. Wol\R.stDD, sen hore-.. o que mio 
via era o lado esquerdo dos objeotos OS· Alme1da Pe
reira, po ém, o que niio vê é o lado d~reito das couaas. 
(Ri.,adas .) 

O Sa PER <IRA nA SILVA : -Esta discussão toda pes
soal é muito inconveniente. 

O '\a . Nesus , - E note- se que o Sr. Almeida Pe 
reira n~o est<1 na ca~a. 

O Sa. GoMEs oE SouzA: - A culpa é delle Mas daqui 
a pouco vou explicar esse facto . 

(H a diversos apartes.) 
Os nobres deputado• (voltando · se para os bancos da 

esquerda o que querem mais, se eu mesmo desculpou 
facto que ~~rometto explimtr .? 

:,Oe me é im~os,ivel reconh ecer a molestia de S. Ex. 
como moles tia de dhos ~ é forço~:-o concluir que e:le sof 
fre do cerebro, e que sua enferm ~da de pertence á. grande 
categoria rias moles tias nerv• •sas., a re1:-peito das '{Uaes 
me eonfe~t-;O incom~~eten te para f uzer um diagnostico 
com pleto. Ma~ tenho muit ·1 1:onnttnÇh na iilu:;tr<Jçiio 
medi.~a dv nosso paiz para dizer t.J.Ue dtmtro de punco 
tempo teremos de ver publicada:-~ subi ab dh • ert~~ (;'"·es 1JO·· 

bre a causa.. natu '"eZ!:l. origem, modo e tratamento de 
semelhante infermidade . Entretanto desde j .~ eD·,to f .·r
necer á corpí'raçüo m edica alguns da .io:; que lhe pod.-! .. 
r ão ser de umita utilidade. A causa da molestia é - per
da de eleições no municipio IJeutro ; a sua marcha me 
parece retrngrada. Qu:mto porém ao seu tr ... tamento, o 
que podemos fazer de melhor é env1ar o no>su collei(a 
á. imperi ... l academia de weJi :ína. Se ~lla nno der conta 
da enfermidade, entao só S. Fratlcisco ele Paula. (RISa
das nas galertas.) 

UM Sa. DEPUTADO: -Acho inconveniente semelhante 
diocussão. 

OuTRO Sa. DEPUTADO:- Principalmente n>w havendo 
motivo. 

O Sa. RooRIGO SILVA:-Hade terresposta. (Ap ,•iados.) 
O Sa. GoMEs DE Suuz.: - E• tão no seu direito . 
Como as mole:itias ner vosas são contagiosas~ e inte-

ressa profu"RdHmeute ao paiz o saber se seus miuistros 
gozão ou não de perfeita sau de, eu julgo conveniente 
passar nma rev ista sanitaria em SS. EEx. Em conse
quencia, Sr. tachygrapho, escreva : 

Boletim da saude minis ter ial. 

Comecemos pelo Sr. ministro do imperi ·, que infeliz
mente nüo está. na casa. S Ex outro dia fallou com 
uma tal clareza, com uma t al lucidez, com uma tal pre
cisãol reinava um tal accôrdo entre o que S Ex pen
~ava e o que dizia, que não ha uma só pessoa 4.ue 
possa sustmüar que o nobre minit~tro soffra o menor 
íncommodo de cerebro ou. mesmo de ner vos. Escreva:
A saude do Sr. ministro do imperio e perfeiti sim a. 

Sr. ministro dos negocies estmngeiros. -S. Ex. 
ainda não abria a boc.a nem nesta casa nem na outra ..... 

UMA Voz : -Está endellnxado. 

O Sa GoMES DE SouzA : - .... mas tenho razões fortes 
para aflirmar que S Ex. goza de perfeita •aude. Ah ! 
esquecia -me que o nobre rrüni::.~ro soffre de intermit· 
t entes. Mas disso all(uns ~raos de snlptmto de quinina 
pô lo-hão inteiramente bom Mas á preciso toma los em 
pó Nada de pilulas (riso) _; o tratamento por pilulas 
está condemnado; e~pecialmente pura ministros de es-~ 
tado : alguns velhos h a apen<s que o preconisão: mas 
está condemnado hoje peln escola moderna . Seja porém 
lá como fiír, que S. E x . siga ou não o meu tra
tamento, o seu incommodo é ligeiro. Não diria o 
mesmo se soffresse da tal · terrivel enfermidacie. Sr. ta
chygrapho escreva:-A saude du ~r. miaistro de es
tra ,·,geiros é boa 

Quanto ao Sr. mini~tro da marinha, hasta ver-lhe as 
fórmas robustas e Rt hleticas pü.ra conc !•:ir- se imme·· 
<liatamente que S. Ex. nüo soífre de nervos, (Hit~ridade 

prolongada.) As molesti~s nervosas suppoem fanequitos, 
en~haqne(':a, dôres nevra1gicss. espasmodiras, byste .. 
tkao;, etc : ora, isso é imposhivel em quem tem um sys
tema mn•cul•r tão perfetto ( flilaridade.) -A saude de 
S Ex é pois inalt"rada e inalteravel. 

Sr mi11istro da fazenda. - As molestias se cnnhecem 
pelos symptom as,eos:-;ym !Jtomas aqui são-a pe.lavra.
Ora. o Sr. i·'arauh\Js fallou, e fa ·lou muito Porém nada, 
abs~~Iu t<~mente n'ada se póde (•onclnir No que S. Ex. disse. 
( n,snd.ct8.} Não ha pois remedio senãa recorrer aos prece
dente;,, i l'ltO é. ao {.e.upersmeoto~ mo.lestías havidas ante
rior m nte , ge ero de viria, er.c , etc Ora. cnmhinando 
tu•to, eu ~onduo que S. Ex. nada sente, isto é, que sua 
saude é perfet ta. 

l'emos ~inrta outro meio de chegar ao m~smo resnl
tfido ( depoi' q ,.,e o Sr ex -ministro ~a justiça introduzia 
na C11.~a n Ry~tl·ma de Lavarer) con~ultando a physiono
mta sempre •~mavel e rl!-lollha de S Ex Que contraste 
com o Sr Almetria Pereira. que fazendo as vezes de He
rar ·yt.r;, cbora, e chora sempre Enbre as desgraças do paiz: 
Ain'i:1 nü.0 ha muito~ c( -s, Renhores. que nós o vimos 
na · :t:.Sh, ,•.heío da ·on;.tis rr.rfunda compuncçào, nu~ expôr 
.as 3. (/:ar gutHô, a!'> wrwr~s de fSplrito, as tribul ações de 
cou..,dew~ia que pe •ão sobrt> aiuelles que carregão uma. 
lJb-··t<l para tr be ·1 do !--el'viço publico. Ah I senhores, 
í..!U ··Si que IJJe :t- mb:el ··ie R('b:-:r··o PP.el. 

1"\ ('8.tD11ra n;;o J!!nora 4ue o grande ministro ~ s vezes 
~- <~ mbem r. ), h in >J f:~ S.· rS L muria:•. Mas eu .acho mal~ seme
Inanç ... enr.re 6 ~X e s~~lpião -o-Af ricano 8cipif;.o cho
:n. n ·jo l'i obre fiS ' u i na:-: ne arthago; por'{ue Sei pião, 
st"n lloreil, ch;·,r ava sobre os mR]es que elle mesm o havia 
('uU:·ndo; e o ,iz. Almeiâ<l Pc.r~Jira chora l:iobre os males 
que sua im .. g inat.:ilo forjou . .Mas dura r·tte que o Sr ex
ministro dn 1mpe io. (~orno Hera<-1yt , chora, e chora 
sempre. o Sr PPt·anhos adapta a divisa de Democrito : 
Dum ridet philoscphatur Escreva : -~ua sande é per
feita • 

. ~r . pre,idente do conselho. -Aqui começaaparte mais 
,JHficiJ da mioha taref~. O nobre marquez aqui ainda 
nã rJ di~)l.e pB ia vra: mas no seaado, desacau 1elado, ou na 
eí-Fusúo talvez ele .se u corAção, deixou escapar uma pa 
lavra ·· mod"rado-, da qual se podem tirar algumas 
illa•,:õe' Moderado niio se póde •pplir.ar a pessoas ner· 
vo -ah , !iUjeitas a movimentos desordenados, convulsi· 
VO '-~ ; todavia como em medici na não ha sign)1es patho
gn.:}mouicos, eu ainda tenho duvidas a respeito do estado 
daS Ex ., e por cooseq uencia só em uma segunda vi .. 
sita lhe poderei dar alta. E sr.reva: - O Sr marquez 
ainrla não pódG sahir. 

Sr mini strodangricnlturaeobras publicas - Sr. pre
síri e~te, eu teuho conscieucia dos serviço ..: que e--tou fa .. 
z""nr( ., ao pa.iz Sei que oa mem• attestados serviráõ de 
fuudamento para que elle deeid• quaes dos nobrea mi .. 
ni.-.tros devem t:icar no St'rviço activo . e quaEõ!\ devem ir 
parn. a r1•serva; por consequencia, devo proceder com 
toda a pru ir.n ··ia e critcrio Ora, eu sou amigo pH.rt icular 
do Sr. cou,elilelro Manoel Felizardo de Souza e Mello. 
Se eu d·r a.t testn.do favonvel a 8. Ex, h~~~ de dizer 
tal vez que é porque sou seu amign ; e ,e der atte>ta<lo 
contra, não faltaY>lÕ tambem outros que díKão que 
quero affect ar virtadea Gatonícas , e que nem sequ er 
a meus amigo• poupo. Por consequencia, digo desta vez 
com o ~r Parunhos : - Nada, nessa não me apanhão. 
(Ri.mdu• .) Nào dou attestado. Ri•co no Sr ministro dQ 
agricultura e obraa puolicas. ( Risadas.) 

Sr ministro da ju.tiça. -Sinto qne S. Ex. não 
esteja mais na casa. 

U" Sa DEI'UTADO: - Não está, mas t em quem res
ponda por elle. 

O Su Go.HES DE SouzA (depois de alguma pausa) : -
Senhore•,o Sr mioistro da justiça não está bom. (Riso.) 
Nutro sérias apprehen;iíes sobre o estado de saude de 
S Ex. Todas as pessoas que me têm fallado do Sr. mi
nistro da ju~ tiç.a, todos, sem excepyão, me tê n fei to 
elogios de ~. eu cara~ter (apoiados , de sua prohida.rl.e 
como m::~p: i st'"iido, de seu talt->nto corno orAdor logico, 
c sohretudo Uo tiOU amor impre~criptivel A just iça. 
(Apo ~ .-~d ~J ., ) A' vi.t:ta ._tisw) tenna ne~ejHcln approximar 
me rw. S Ex. l\L-~s, St· presidente, confesso com toda a 
::.impiirirlade do meu (:ortJ.Çào. en tenho meio do Sr mi 
mistro da justiça. ::J,Ex, é ~~\0 bisonho, tão mi.au~hro-
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po; ·uic, !alla eom a gente 1 A ça5a oompüe-•e dequil~ 
.tfoputes;l!ll··ntaotoealenuoeabedaquetlCl>bli'DL~{llpon• 
. 14n4o JWr.. G dirtit•J. r Niio ~eria Dlbibor qt.o :). Ex. pu· 
aeas~e. que ora f&U.s~ eom um, ora·com oa.no; qudo&te: 
JIC.Ird:elnplo, .. t~ lilli ~onversar um . . poueoeorn ·~ Sr~ Piles 
B:uT~.·ou .maua ãdiante tr...car lllftUm~s p~,,.vras com 

. o Sr. Puanagna.! Acho mesmo que S. Ex. poderia app"· 
re~-er por. e& ; .. enbtr-se 11m poa.eó z:ao ~ de nmn ou . do 
·Sr. Ottuni. Nio faz mal . Sr< prt>.aidente, " qu.,m é tiio 
grande ~ten~ a. mio abs pe~u~inos. (t:úadus~} · · · 

U• Sa. DUUTA:oo: ._lo' por itso qv.e 56 faz oppo!Í-
ÇãoT . .. . 

· 3:10 Mio doe seus am!g..e Raramente tce •e alsta'll. &<!trUco 
c!Mab~se ~ ·~111111\bii.a OeordibariO.S ~:1(. baixa 
a ea~ er>nzsta •~ sobraoc..lba.. ~ a" uuh&:'• CI!~M 
ci&lcen~ Mo Sr :Pa.raubos falta. ( lf..-nda•.) l>~!l qu~:1ra 
qUe o nobre rnia.i&tro fi{Ue bom : uúe.Umeute técbo 
poue..a eaperiiDçu . . ·· . ·. 

Agora Sr • . presidente~ que ~rmiaf'i o meu boletim 
medioo, V . . E,; f•r· me~ h". o favor de m·•n·,a.,.,o d•!'· 
tribuir en:. circula• a pelo .,..iz t~otdr~t; e eomo ~o" O! 
~balh"" da ea"a lláo .tfo<ci''" a . u··ua •'OTIDlll>'·'o, . 
tomo a li~rdade d~ lembr ·t' a V. Ex 0111 11o1tl•ll doa · 

· Srs Frmac:iacoO~:t~aviuudc .... t:lleiiaR . ~;:..do~r or· :; ... 1-
. daoha Marinho~ e do. Sr. A~et. !li ~ Sr. A<iet é da 

& PO a• 
Teud;, ·fenznnado o que er-3. relativc- ' l"'litica lt'Cl'nl, 

anses de p&~ alétll julgo C:UnYt.nie~&te il~r llO ~\".,ruo 
mn• ~ti~açio ·por n~o u:e ter. a~br.d~ b~ntém níi \."»& . 

· .. l'l5a Eu poderia. dizer ~úe ,.e~ ea. t\v,-a. .. e e.ot~d(\ . o m.u 
'r'Otll kria aici, a.fll1iOr.de U•llUCI'I'U~Ul" ~(\ liTO)I'(!tc\\\'IICoo • 

&Ocab.ldo. não t.en• sido por l11inha e•·lp" pmmt!tt.•nrio 
'VOW' • fal'Or 110 C'UO em que el.l• fo,.,.. rf'pMdu;.ido ' Klb 

. outra f6rml:. «!,UJd'tUet . l..so po~ ~u ~til no- mellB 
pr-eCedentes • . ~ ilAo · ~ ~te o · geueTO de. ~c.i!of~açilo que 
ti8Zlhé> • dAr, mu sim earoe . · . 

VV EK:u. hii.. d" tem du11tda te't M'Lado que ~ cu 
faltel honttom. o Sr. A lmaic!a · Porei~ ta~n hem !ah .. ·u.· 
Ora. DÔIJ noa achamos em c:omp\eto . anta~iii~lD'Ó é O 
1)6lo SUl e o p6Jo NC\rtO: .. nosai .. Yôt•ç\)e~, .pois, 
CUlÜO ter' U1tCtadl:leDle <'Ontri.riu. pois bem . .. eubnres, 
DÓS ~cimo• . Eia COJ:lO oe factos· 18 ~r.rüo .VV •. E\I;u. 
ubem quo o Sr Alm8ida Prr·1n tinha gn.n.ic ~~ . 
.ictac!e de i1io ouVir oe di3<·urll0a que aqui l\ll e-.m8.l'11. se · 
.egui&Mm •o loOu Em CW\teiucocia ar.umou viR:.cm . 
pU. Campt ... Ora c:>mo s. &x f~Uil!a(:· ni..C, na UI i-
uha pre-~. eatead' . --~ 

. pua que 0-a Dle auacmtn~e ta•u'beo•, e coo.o aavtt..n.
:rio t.t· eltdetlVIiiDeDte o iit. O mini~otorio com iuo · 
nadà perdeut P~Jit qne •. c:omo di.ae. no~ vot~ erii.O 
CODtrari9fi; agora qual doa dona~ Que .vota\'& a. f .. vor, 
4 o "uc detXo &o maia babil ~ .aillvinh'!-'· · · ·. • · .· 

Retpoo.ci&Q)oa a al~ \Op1JOS ào.-o cliaeunoa ultlm"· 
meD'- p~zum~i•cloe Como. ll'·róm ja me alnt• fa\IIZtl· 
elo, ioc:&rtl · ~11·•· n'.cm cu o'outro tlOnt.o, para !'b eJ
'cendir ee mutto, começanrlo por aq\dl• do di~·u~ 
do Sf, · mlDsatro do imueri1• em que S tx 1<0 ttdmt~ 
ele que a. op~i~o, <:Ompoata de elern .. ntot h11teTOgG• 
ueoa, po..aa jau·ai11 matt~hllt' tio ~or.do. · . · · 

Confeaso que uil() <:Omprelleud.· o fund»tnento cle.,ta 
cenaura Pi.rt\ que uma L"•oc•açàn quMI~uilr de hotn>~n!l . 
leVé ii.Vá'Dte um <:ertQ UUIUtsro tlC id~N!I, ~ pNCi'O q Ut! cllcs 
estAljslo de act:êlrio em t.ldos óS ·fUutos : qua:ldo se .tTnta 
poráa: de di!rribar um parttdo, bn.-t.a 11peuns accônl.o . 

u ou n ont1o pouto. !!Sitn, ~r. p~1 . entl4, par" que 
ae &n~tent.e o cathoücismo .! prccillo aereill'.ar em todos · 
oa princ:ipios que 'Dos t~l\O C•tsinados pela !=l\nta madro 
igr&ja eathnÜ\!Iiapnatolica. romAna: e~tretnut" q~o! pMa 
. qtie epi;.eop1185. lutberuul'a, prdhyteM~tnt•ll, colv1n.~~tu, · 
quake.rs. gregoa schismn.ticoa o musulmuuos clltDJUO de 
accôrdo , bnsta tiW-!!.ón1ente que ellc!l coll"'tdem u•um. 
pauto. n !\abllt\ quo .couvom degtruir a suprcznnela ()no-
~ a infallibiüdade ào P"Pa . 

O Sr. mini&tro do im~no ainda. DOS dis~ :-A o.pposi• 
fio niio tem programmn; ~or quo ra.ziio clla nilo :1prcson-

····· .. ... ... · ~·.····· 

Mu vu;os adiante. . . 
Pa.uando ~o ~;~c:urso do Sr miniltt-o .da jn,tica, como 

. }JOder~i eu. Sr. p~id nte. · eiJre~~ar a minba ,., tpnoz.a, 
ou.,·bdo um minitotro da corlia. vir l)erllnte o uaY:lPmento 
~U'tf>uta.r como legitima. . a inter"'enciio do S:OYf':Dn ~u 
el··•ÇÕt•: Até hoje. Sr. ~!N ili...ut.e. tinha : ~e ""':On~~do 
que tolO• <•~ .r.••'-en!."" •· ais · "u mcuo• u:u"'~huo n~ 

. Vi~í(.;o • el"l~•ra.l: lU» co~tailtem~nte. ~UbU&O,I\I&dOre& & 

vnuo p~'\Üa·" ~fimpTe 'Delflr Boj~ p6fém. Sr. presi
d,•nte. é o pi"C ·pri~'~ llC?'~na<> '\u~ vetD ~nbe<-eT e •a-: 
·tentar •• facto! Dt~.'ll\ldamente faz~ prop1101 DO 

· meu. re · te..enútiw! · · 
110 .I;)!&~ •;tora tir:ll' to..ia• ucon~ueZ1t1•tt e uma·. 

t&l \loutrin" que exige · di~Y'IIO • parte~ ~ &~tal'ei 
-trna chu. "ua• con•e1ueuciaA t:\llill imm~tat'-.• o ma~s p&
riotOIIIIt'. ·~ & dtt. Ín\&rVeDÇJ\•) .<io ~O~m'llO tJ() &Cto dCI ven• 
iica~io •o podl!~ i?temuçUl• 'iuo ti .eorre ~r tAl modo 
ciu di~r-o 1e . S Ex. , ~uo . . a~u euune&&li• a •ua 
iho:-On.. o uoofé tn\DÍ!tr'O .cere!~'entou !:tgo ' c Repare ' 
po~lft a e~ .... l 'Df' o cn'IM•no wiln ~motl ptel'te nu 

· · qu~\~· ulntD•mo:lte ba.vbas sobre ver-ali ... çio ·· •e po. 
der-,:. 'M.ao por 'lu• T uo. •lfi1"JtUil~O~· nã · ha <te t01t2ât! 
Ni.u ha. me fe!:PODderáô, p .. rl11adc lllgumli Em una caao 
t::abl~!e lie pecbr vo~· ·•· e ()rn outru . d.e faw jl:latiça a · 
quem ji tem <U"'\to- adquirido~. Mu ae &t."nUtecer CDio 
façu aU~Illgusn .. ) que &.t'Wlata queil't; obrar _fnli•da 

. por ~pinto d~t Jlarddo c ei.duir do ~ seio aruJil()l ~o . 
governo., petltUDto, do~ra. o.t~ fieu- 1m~i~ e .u~ 

. traba•hiU' pAI'a 1Uo fllÇ"O )UI'UÇ& ~ 11011~ aalljZOS • .E" 
t'\0 . <1011 • . 

. teúl dojtWra: quaouiio os cuos etn que-o tu ju~ouca 
. a. ~w. ~~p .e ~u-:Uos em c;:~e u~ ae fax, 4.:Iaro, 

Pfla tbeona do Sr .. rn1olttro da.JuSttça. que o go~o 
JJl'&I"Yir& · em ~ ~· <:POt no . ..cto do ven6caçio ele 
podens. . . . . . 

AUlda. u~ -.et., Sr. ~r~ideute, "iuto que o Sr. ml
natl'O da jUIItl\'11 ~o Ollt~>it. n~ ~at>a. •6m de E..:et a 
S. Ex uma ~.~r~nlll. (\Ue do"'iana m.ulto ver !-"poD· 
d.idn Tr11ta-~~.t de· f~&lllr ao·tu" ·••ente nma elcuçün na · 
.minha P"'vlucla ~ ora. coa~o S. l::x ju.-\hoott o pt'lnci-

1 pio ·ui lutclrvcn~" do ~·~rno .uo P!•·et)-ao elelto,ral. 
·1 . JlUtur~·•·enta ba.tto aproveitar '1\ ~~ulo p~ applicar 

a J-Uil tboori,. , ~ entlu eú .,8ço " · S Ex q~l) hajA ele cu 
a buudalle uo dWlr-nos qui\\ é o seu candidato. . 

O Sa. Vu:tu OA S11.u : ;..... Con~'ta que o \:'resldenttt 
dG.·provi:lci". o ca\)itti~ d.o potto .. u~mu autondt~~CIIln.. . 
tervl!•u ; { .. ço puN~ JU&tl\·a ao muuatmo a.ctí:d1tudo · 

· O Sa· ~M•!o 'DE sOtÜ: • . Essn l'Cstricçüo qn~ o tlo
bro deputado pií ' ·~ offeo•ivn. ao Sr. mililittó da jnat.iça, 

· que nii.o admitto a uão iutertençüo. · 
· 1-'aço est~~o ptU"guntn, porqu~ se o gov~roo te'Dl algum 

e:mdidato !lcll. entib ó ir.utll tr.te.r de 11p1'8Se%ltar o 
n'!I~IIO • se poTém s..; E I:: 'S. niio t~m. ca lhe11 recommendo 
o nom~ do Sr Dr •. Ant"ltio ~far<:elliho Nunc:. Gonc•lves, 
netua.l' presidonte de Ponuuubu~o, e nm do• mais ài~os 
iilho~ ela provinc:ill do M:t.ranhüo. {Apoiad01.) Se eu bti· 
vcas~ no ministorlo · ~oool15idcrarin esta rcco~ebd~ 
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SESSÃO F.M 9 DE JU" 11') DE' 186!. 

omclaea ela~~~- O Q~ . Dio . ·~tl'U . de ~ · tliso de . 
Dota, }IOtqUe llào ha exemplueeme\lumte na .. ·IÍigu•atu'f'iUI · . 
anten~.àeba-se ~aiDda. onu-da , ... m dpt.inctol' taleutoa 
em JUiuW,~~·~, s.l~ cloto 11uar• pidem·ser justa· · 
m~te~Jder:adoapr.·fiaaionaaem t.eiteicl•-a delD>onnha. 
· ~ta cii'I!Umetancia J)aM:e por um lado Ciispe~tllr o 

Zllala obaemo a,~. ~fmtantt.a d. arn•ada (••Bo a~ 
. IÜ>II de tomar pane b06 d~'bate~> pa.rla,... tmlltTe- e pc;r 

.. . outrob~~:oe auu:o•.nt-~·. o, pc•rque uma uuva ·~ . 
~m·~ obnga u a Dlo reculhct ~. a~m n-odesto 
ailaoo, que r.er·~menu- ~ o ~Ol'io d••1nfll•~ que !!$ · 

· oomprnetriO cl. 1naaffieiencia de aet·o. DleTec-•men~ a . 
Ann•· e · · '.• ,. 

&étll•~te o. n~~ 4ll n •rinh& .ctirijddo~ po·r um 
doe .m .. aa •llbtres e mais .habilita.dos ~e5· do cotpO 
da armada · · . · · 

Co;m etf:ito; S ~X· tem motivos piU'D . t'ODt.-r C'O~ il· . .. .. 

em~o .;!" 'Jlle' ae •eh& de f~ozer pro.pera'i' a IXWiuha, 
e muno prtnopalmer:ate d.qurlle~a eaDW'IodM3 que. eleva..; 
doto 1t1• ~l..zl.m&o pda \toot~ode cto ~. eatiio em. 

. malhO!' pos;~o ·de d.iãcutir cl4' n~oa e obter j~tiça. 
~nm, pow, q:t...e-quer que ~CJio' u r»<~· quo me · 

. mchu:i. a DL· exhibi.r m•nba.. t. -~Caliquagezn de homasm 
do ~·ar Dio alerto a ontoria parlaml'lltar. um de-ter 

. . m&vo .IIJ~ cho.ma-tr.e .t tnba.na, e a e:o~en.•ia quer 
· qoe-ea diga o ~a. sinto, embora oe j»izea compe~n•, 

a quem a.aito ~to. alio ofln áa mil:lb.wA palavraà u 
hDDru cl!i Um diaoc'UI'IO. 
• AD-. do tudo -ou offici&l ~e .~ub~ e eomo tal à 

N Creio. MDbores,que êüllllateri .. U.o eapeciàlcomo 
~ej.a .~. ~. ~ iufta.ir o. ~p,tito .de partido~ a 
oplDU*o poht:iea; qu., ab .. aê em apt de recoóbecamen-
to JiU lata. c!e outu ordem e iD2 nC:iL . . 
· · to q,ua ·pG!'f'& aYer d1~a ~o · o · 

. lendo que duaa tamtiODJ eeUo el&Mt6oadaa coco xnaa, 
o que Hclua ~ clDco o uume:o total dellaa. · 
· · O. W."Yi0. ·ele ~ de menor porte, ' uQ.pçiio do 
JroroMao e elo ronelero, nio merecem .que d!Sll1111 noa . 
O<XlUP."tDOII, .tQit.b maia que ae.nd<' ao todo quatorze. in
cluirlllo ntn . condem.nado, oito têm nutaa pouoo liaon-
~ . . . 

T,u;ta. o trea vapores é ~~te numero 'voltado ; . 
maa notemo. que nezihum delles .tem bateria coberta; .. 
qua a 1nai~a ' cl~ pequftuu emb~~~~. -proptiu ~6 
para o aomço ftuVlal1 C,Dlquan\o w.de'fld.uneo~• atppli- · . 

. ~, 
cadas ao d" ~.ano; e fiualit!enb- <nle GIIM ~umaro trlnti. · 
., tl'ell reduz· se a. ~uêo.ta l)roi'o~. attendeodo·M ·a 
qu~ doze nio têm DM~U- f• -mra"U., pori!'e eebiD 1U1S t!IJl . 
mio estado, oa~ alquebradnoc •. o 011 rest.&Jltea · rtgU• 

. lor'u-, denominação · q\le é sUB.,eita, e que ·. qlWldo 
menos afast. .. e do bnm. · ·. 
At~da-se ~~ a eno!'1De de8PI'Z& que faz li t&PR• 

Ü<>O et•m •~· '"•por~, pela mai r- parte d" rodu,·e . 
·diga· ee ae· inrlicão elloot~ . .arda<ieir.& . pi'oaperidsde · do 

; elemc;ntn mt.ritimo t i ilitt.r GO P"iz . . . . . . . . 
NiollUem ba hn1e "ae i~tnôre q~en auio 4 h .. lice. ele 

fotÇa effilcti.,.., é o que conVftrn. & D l >!ifl& f,.l'tà na'ltU9 
·· d II'OQ ·tl1l·IOS!rii .. ~tbUoolt'd• favnrà010 uaiD& on~· . 

~~~'-~t.ii.Uto• Qkn d,.1Xill'e\ de O~HÍ". &4U8 tat · e&pebe 
de navio!l · alétn d.,. impo:t.antea vantagens DIIO.DCU e 
mib~ ~ue ·llat'IIU .. m . apl'?l'en\ll am .. outra. mui co ade- · 
q'!.W. áa .. ouso.-.a cir· UlD~?"••ei•• . tiJWJCt:ir&e . a .,ca..no-

<>rdeli" ..Ci.er•dt• ... . e mesmo u Upeciidu ultima
mente pelo n.nbre minl,.tto d. muiDl1a. .ctifiir.Umaie 
con~egu,nõ que ua v•pc•tes de ~ pnupem o•mttus- · 

· tivel. por 1510 qu~ Ít·'D.•w:Os aio o~ f"&IIO& em que de na-. 
· Cf5!1id .. cie :ie•e"•õ Jl:••'•·lo; t...nt.o m•ia qas e~~t~t eapecie 

ele vapoi'ell, por eau, .. a -tu e DMO·..u~.,re ·~ tUYeStigar, 
cle•DI!n<te .ftlltb. ca. vio dei que U.'lflria uigir a tOlçá 

.ne~t,.,a. das maebu:iu. · . · . . . 
Adm\tta o nobre UlÍnilluo que me &lute um pouco · 

do pen...ameato eqUlleiado• uo 1'6U. Telatorio .obre a 
eonve..,ieu ..:_. ci011 uavic~R sclu,.i•trowenté de ~para o 
.c .. i.no pr&tico "oe nONO!\ ofti ~, .. e. e tripel~ · 

• • · ··- l••. 6m t&:ld()- ti 
perfe1t.~ate •qc-ue üaiac.er e podmd.,. pa1& fac:lildiide · · 
que tem d~. tll~'fer·M "m ealma .<JU .eorn ...mtos ~
UariOfl.àatt.i•fuer .o .r..~ elo~ nario de· 

. · ~erra na~·' em que 'riYe ·~· 

• a pO-alblhdadf' dá p...,.ILt' em .um.· ~Po · li•dô cb. . 
clefm,.iv" para " .o~va e•· ' <lOmba~ naval, 5io cun• 
di~ .uo •ti .. tla~ o naYio a helice .• e q,~ ulo N 
achio usC1Wd&~~ em oa n•YÍoa · de 'tOla · Ao paaaac!f• per1 
teDce o domiuio delta; boje a marinha de ·autiml. ·· 
repreMDta .... no nã~o .. heti~ de força clf«ltiYL 
Nem ee ~e oon.tea~ que .,;~do ez:*"•mate 
como ó na 'fio de. Yela, . o mixto lhe 6qu 8CI!ZltllO. nu 
eto\uç·oea do q:ualque: ~ . · . . . ·. . 
· Por.• mesma qua &.DONa~ nanl d.ne ... ~-:
pGr de pequeno numn de .naoe, \S\1& um cte.t.a flltll 

· · ·melh•:r modelo no~·~ adiantadO d.u ~ · 
maxiDhu do. mundo. . . · · · · · 
. E·~ id~_ Dio. di~du ~tadu pelo no~ 
bre ~...t u.i.aiatro . tla mt.rWba aon1o em que . opino . 
eu pila· ootnpleta escluiio de udos de -.ela da ·'UOU. 
f~ naval cõiiibateute, iMo. que a. rDixtol 01 
eu tuem ·Wl o o eentl o e com . 

~·quero~ ~to diar que aband'lnem~ Oli ~. 
· . actnaea navios de vel11., ou que Dio ae tire dellM o ~ço · 

que posaio presw;·Diaa <ligo que, quando tenhio.de aer 
aubatituidos, o aejio ~r navü. do noto 1yatt ma 
. E_, por oceupar·me ~ .:naterial · da ann..d~. direi 
. aquillo que •a nas. C()D~oçlSéa doa que eatudlo a ma~ 
l8rl&. . . . . . . 

. .. Sem artnbaria ~cel!mte; e .tobnUJdo. aem. 'bani ar-
. tilhotJ:ol .. c ü'rio d.t S00l'l1!. deix&ri. :'• ter o · qlor. e 
mo.~men~ quo o tttulo llae attribue. E tanto UIUD 
o i'eCODbec-e o nobre !Uiuiatro, que ac&b.ll ~ tomar alou• · 
vaVtll dolibençio de 'desigAIIr. um rloa maia babei. d~ 
noseoa jo'te:D• ufficiaes . pata ir *' Europ& e.tud&r Mrla· 
~I!Dte oe importantes melhor msn~.a pO· ~llé n•tea ul-
timo,. aniloa tcmpa....do" ar:tilbatta . . 

Nio er. eem re aro no na. tiiand:amn-ae ofticiaes · 
eatndar ou\I'Oa ramoa e CôD ecl!Xlentna a pro o 
mariüma, l.lles · como ma.ehiuu de npo •r . e oona;rt~c>;~ão 
n11val, entretanto que a artiln~a li~:a1ra e~~q,ueuida E"ra 
co•~oo que <t~•JOnbo~.~et ~uv. impo~cla imm.eusa, e oou
c:orrer para .que ficaaeemos a~TUaroi om Ullla eapecia
luiado qne, aub peut- d .. gravea prejmo•;. nio ailmitte 
allega~ôc:a; d.: iguoranei& . · · · . 

· Sfim pret~!lder dar nm QOUelho ao no'b~e mixüatro da 
. marinha, c:reio que ~viria maulil.r ma.ialllguna o'ffi· . 

cia(·s de · 'bou diS1l010i~ !)11'8 i i.truimn·ae o a~á
~~·88, OOtllo a.qiUil.io a iUBm ~reSto. 



HO SESSÃO EM 9 DE JULHO DE 1861. 

A escola pratica de arti lharia, cujo estabeleci mento 
fôra ha muito tempo annunciado, acaba de ser de!ini
tivamente insi;ituida E' mais um serviço im portHnt~ 
que pre~ta o nobre minhtro, porque cJnderia aindri. pnr 
muito tempo deix:Tr de ~er uma realhadt> e~t"" in· titui
ção, 1-{Ue cada vez ~e r:ornava mais ne ;es:;,ari)ol, . 

E ' na r:az que nos p··eparamos P•lra a gue ·r a, ,. , 
embora nao deseje "'U este ft à ell•.J. do qubl ..,.li •s re . 
suitãn ~dori.a e p :c..;vdto dos howe11s de · s,.tada. pó te 
ella dar- se de um momento p>t""a 1 utw, por c>au- as 
que nãv estão nas previ.~õe9 humanas d~termin .. r e 
então maiores damnos caust~rá. ~-e no::; s rprend.t'r inha~ 
bilitados para fazer· lhe face 

Eu so': do pequeno, ou do grande nume~o daqnelles 
que cons1derao utupia a p~tz geral. ou a i.h.de dt: ouro, 
n~ste ~undo onde as paixõ~:s ~er_nt're existem ~m ... g,t'\· 
çao ma1s ou menos violen ... a . C !m~as 1iCI111mulad .. ,.. de
terminão abalos nas sacie ta.des como he~elh ~:t.ute . uente 
na• entro.nb ... ~ a terra 

Estas reflexões não deixW de vir a t'rnposittJ para. 
reap~mder aqnelles economistas que ap eg·~~~o 4.ue u~lo 
preCisamos de marinha de gue· ra ) em de ~~x.P-r ·i to 
(apoiad.,·s), como se uma naçã11 não rle t-:t'fle t~r .. f. 1.ca1-
dade de defmier-se do mesmo wo.lo qu-. de1la 1 .• re 'i'a 
qualquer individuo. 

Volta .. do ~1 questão, concoril.o com n nt'hrP. rr,ifii -t.ro 
na apreciação y_ne faz do corpo tiejm ·to:-r·ae .... ,, <-~. • ln·u-ir··F; 
~as não repetirei os elo~o~ ft: ito~ '.., e.:,t.. lHo he •l in 
plr !o:'~a it;1stitnição. nern farei c) plogio 110s DO~'~') Gravr)S 
mannbe1ros. A utilidR.rle dtt inst)r.nição e os ~:-ervlços 
prestados pelos impPriaes marinheiro~ e,..t>i.o n~. oou
sci~ncia de todos (Apotados.) • 1 que -ei é que de ha 
mu1to ac.h~·~e resolvid~ DO. nosso pa_iz a grà"e .-~.uestão 
da acqutsiç~~o ~e mar•nhetros lup:nado.s), obteudo-~e 
soldado. espemaos e homen, d • prolissiío em uma só 
solução do problema. 

O corpo. de imperiaes marinheicos e as companhias 
de aprend1zes não &ão uui~·amente o viveiro de nossa 
me.rinhagem; são a marinhagem na sua tctalidade 
logo que se lhes queira dnr o desenvolvimento que pode~ 
ter e de que care• em. 

Se Col~e-~ houve -~e pen•ado n"uma instituição seme
lh!-nte. nao 1nventR.r1a. .a inscrincão maritima, que não 
de<xa de apre.eut"r mrutos embaraços praticos. 

Os .fact~s autori-ão· me a avançar esta proposição. 
Ah1 este_? os lng•ezes. ainda •gora imitando nos, po·· 

den:os dtze·lo co u orgulho, concedendo aos seus mari
nbe<ros, para obter o servtço continuo, aquillo que de ha 
mu,tC" gozao o:-~ uossos pelos regulamentos 

Até certo tempo o soldado como que não tinha o seu 
lug.ar a bord'~ : hoje, pelas transformações que ,e tem 
8.a lO ao Aer<JÇO naval, o soldado é um elemento neces
sario no ma.r. Isto íutttHica a. existencia cio batalhão na
".~' cnjo incremento não é sem plauiiveis motivos so
licitado pelo nobre ministro 

Limito -me por hoje, Sr. presidente, para niio me tor
nar mmto enfadonho ... . 

UIIIA Voz:- Tem fallado muito bem. (Apoiados.) 

O Sa DE LA>~ ARE,_ •.•• ás considerações que acabo 
de produz~r sobre a noasa marinha milit .. r , reservando
me p~ra _outra vez que houver de fatiar prosegoir na 
apremayso de < utros pontos não menos importantes do 
relatorio de S. Ex. 

Creio comyudo ter d!to bastante para chegar a estas 
duas. conclusoes ,_o pa1z nãopóde presciu~ir .-Je marinha 
( apo•ados ; a marinha brazileira, contendo em si mui
tos elementos de prosperidade, acha -se entretanto em 
deplorayel atrazo. (Apoiados.) 

Se a 1déa pudesse merecer o assentimet•.to da camara 
dos Srs. ~eputados, eu não dmidaria pro~õr ~ue uma 
com.~1ssao de membros. della, coadj·.1vada por ;>essoas 
hab1htadas da armada, procedesse a um inqnor<to sobre 
as causas que têm dado origem a esse atrazo. 

~eria isto um_a imitação do que já se fez em outros 
patzes, com man1festa vantagem para o serviço . 

Estes exames têm um fim util e altamente moral. 
Os (n~leze~ l~ução _mão delles toda a vez que entendem 
que a admmistraçao tem mar chado por trilhos e'cnros 
e ·convertido-se n'uma especie de segredo que conve~ 
decifrar . E' um dos beiJos recursos do systema parla
Jllentn.r poder pel~ 11nalyse e pel11 discussão restabelecer 

a ordem n•qu•l'e• ramos -lo serviço publico em que ella 
parece c~-.ier lugar a cunfugilo. 

Pecmi•.ta me V . Ex. a•gumas palavras ainda sobre 
m:.1..rin~a m •!:- e ·n refrlreucia á província que tenho a 
ho•nr~-~. de T<-'lJre·P.•tta·· 

Qu~tn conhe.·e , !-e!lboreg, a importante provincia de 
Mar.o G ··· Hlo ~ · fll~m r.erH viajado seus rios magestosoa, 
prln•:i r)' ·lment.•.: , , Pa"":··guay; quem contemplanosmappas 
~u ex.te'l> a f olir . .:i l'a, ha de forçosamente reconhecer 
que t-6 ' • e1h ·1ute prt~ vtm~ia. pela especinlidade de suas 
Clrcum-.ran = ~ia .. . ''>'O 1 6 I e prosperar senão á sombra. de 
u ma pr 'tf>eÇ ··o effi :to~:t, quA necessari~mente lhe ha de 
prov1r daexn•tt·nt\lado t:lemento maritimo, quer para sua 
d t'.fesa, y_u.-r p11.ra o rle~-envolviruento do seu commercio. 

(:omi··reneo-ii.Ja e~ tft n.- cestdd':lde, foi o governo so
li cir.n eyn pron•ov r wlli a .:re'<l.ç:-lo de urna estlol.ção naval, 
de um (•orp1 n~ h · pen ae~ marinheires,. em elevar a ar
SP.Utt.L o •rem n~ V!'I: de Cuy" h", e õinalm.eote eru autori~ar 
o e r.ab leClmeuto de urn é -it>l leiro no d0 Pars:tguay. Ha 
n·~~S !-~ ... est~t~"~ .. lec1meotll .. um duplo hm de utilidade, para 
o ~P.rviyo uavill F. parl:i o cun•mercio. 
M~s >1 e~'r.,.ção naval, que, em meu entender, nunca 

~'evE!ria c"m!·Ôr·se dl'l m~nos de tres vapores completa .. 
n1eute •H ffi"~Ji' ~ ~ tripotados1 não tem, desde sua insta} .. 
hyl'to , consistido em mais de um de:--ses n1.vio,, porque 
como tses não I'' n~idero os v a pore!:- Anhambah·y, Paraná, 
Jauní e Vur~~nnbá., 1.\ Ue se achão desartilbados e com 
guttrmções muito r~sumidas 

O v• por que se esta construindo no arsen al do Cuyabá 
não podera. ficar tão ced•, prompto; e menos se deverá. 
contar com o outro, cuja construcção só poderá começar 
depoi' da connlu•ão do primeiro. 

A' eerca duestabelecimento dos Dourados, disse o nobre 
ministro que tem tido pou•.w -iesenvolvi nento, a que 
roe3mo o não poderá ter ma. i o r antes que pela respec
tivA. secção do cvnselho de estado s~ apresente parecer 
sobre a loca!idsde mais adaptada, em vista das opiniões 
divergentes que existem a semelhante respeito 

Eu. Sr presidente, estive por dioersas vezes no ponto 
dos Dourados, e até fui quem o preferi para a eolloca
ção do -stHleiro. De todos os pontos que examinei nas 
marg:enH do rio P ,:, ral{uay f,,l a luellê o que me pare
ce~ mais "daptado para o est ... belecimento, jil. pela 
so!1dez e d " pos1ç o do terreno, ja pelas matas que 
se encontrão em suas vizinhanç11s. 

Achando· se porém este ponto 95 milhas acima da 
povoação ne Corumbá, opinão alguns que o estabeleci
mento naval ticaria melhor coll·•cada no Ladario, cerca 
de tres milhas abail<:o dessa povoa~ão. 

Se estP local por sua natureza prestasse-se á imme
diata fnndeçao co estaleiro, teria siio eu o primeiro a 
preferÍ ··ln aos Deurados; mas assim não acontece· o 
terreno uprov itavel é , aléo> de máo, insufficie te: e 
.para nelle a~:osentar - se o estaleiro serião oe ·efsario~ tra
balhos difliceis e dispendioso>, incomp•tiveis conseguiu• 
temente com o estado tinaneeno do paiz 

A' vista das breves reflexões que acabo de fazer, 
espe10 que o nobre ministro da marinha, profisoional 
como é, e conhecedor du ma teria. tratar• de dar solu
ção á questão do estaleiro e de regularisar a estação 
naval de Mato-Grosso . Tudo está por fazer nsquella 
provincia, e seria um dos bellos actos da administração 
de S Ex tomar uma iniciativa que acabasse com 0 
systema de procrastinação, que tanto difficulta o pro
gresso nas provincias menos adiantadas 

Concluo aqui, Sr preeidente, prest ando O"meu apoio 
3 proposta do governo que fixa a força naval, e pedin
do á camau que •e di~~:ne conceder-me toda a sua in
dulgencia por lhe ter roubado tão inutilmente o tempo. 

(Muito bem ; muito bem.) 

(O orador <Í comprimentado por muitos Srs. deputados,) 

O Sr, Joaquim J- -sé l~:nacio I ministro da ma-
•·inha) '-Convidado, Sr presinente, para assistir á dis
cussão da lei da fixação de forças nav ae•, preparei-me 
com alguns estudos espe01aes s'lbre o relatorio que tive 
a honra de apresentar ao corpo legi sla tivo, não espe
rr.ndo que me chamas~em. para uma questão politica; 
para a qual, sou o pr1me~ro a reconhecê lo não tenho 
as habilitações preciRas (não apoiados ., ni\~ podendo, 
consequentemente, dar ao nobre deputado qne encetou 
o debate explicações tão cabaes quanto fôra de Jllister 1 
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Responderei, porém, a dous pontos, porque entendo que 
vai nisso a minha honra e dignidade, quer de homem, 
quer de miniRtro da corôa. 

Por. mais de uma vez, Sr presidente, 8e tem notado 
nesta camsra que fosse chamado para rtingir a repar· 
tição da m::~rinha um cicnvião ~ue pouco antes fôra 
demittido do emprego que exerria mamfe•tan 1o-•e o 
desew de saber-se a razão por que teve mg:ar semP.lhante 
demissão Esaa razão~ Sr preFideute. não · desd ura 
ao ministro que a deu, nP.m ao official que a pedia 
(apoiados); cumprindo· me declarar que tribuw o maior 
re!<peito e co.,si l~r~çflo á .. dtstin('.tas -~.ua1idades e intel
ligt·n<d.a rle meu illnstre antecessor 

Serna eu Sr. presidente, ha cinco annos o lugar de 
chefe do quartel-general da marinha. e pedia instao
temente que se lhe désse um regulamento apropriado, 
sem o qual tào importante repartiçf1o não podia ser 
u.til ao paiz do modo ~ue eu desejava Por lim , foi pro
mulgado e~!>e regulallJ eúto , não cont·· ndo, porém. em 
meu humilde modo de pensar, as idéas que me pare
cião in tispensaveis á hoa marcha do ~erviço navaL 
Levado p11r esse modo de pensar e pelo zelo e interesbe 
que tenho •empr.'• pelo cumprimento de meus deveres, 
no rdatorin que dPvia apre~entHr ao r,orpo lHgislativo 
com a maior franqueza dis:::e todo meu pensan1ento 
á.cerca do Tegulameoto. 

Fiz pois as con-ide' ' ções que me pareeêrão acer
tarJ.a.s; ma- o illu~tre ex ·· mimstro não as 1ulsrou atten
diveis ~ 2utenrieu que minha!' idétts não erHo' e.s mais 
convenientes ao serviço publico., e assim procedendo e::;
tava e ,n oeu pleno direit.o. 

Vendo eu qu~ o regulamt-:nto estava em u.uitos 
ponto::; em anta~onismo C(•D'l(.l 'ew <'orr.~ o m~•t a.o tn rla 
pensar, entendi que não podia cootlonar n11 d1re1;ção do 
quartel-g::.neral , e por isso . como mtlitar que se ...,r~zt:t e 
conhece a diseip"iín tt, pedi e obtive a minh >< deroi3Rão 

Hl'i neste proeedim~nk•. !--Buh~ · r~-~, a.lgnmtt ~~ou - ,.. '-1UB 
possa aindtt da lave desd~·ur11r o t•araet~"r rlo at~t uRl mi 
nistro dk marinha? H>J. !Jt•r v~x•tUl'>i a1g-urr•a Ct'lu""a I.{Ue 

poasa offender a dignidade d1 ncbrH ex mlul&tro, mem
bro desta ca.rnara? E::. t eu C'nn -lt u 1do que __ F-u, pe•iindo 
a demissão,eS Ex. con t: efiend··-m·~. , \JtllCt! lemo~arnt--os 
dentro dos limites de nossas attnnu:~õ..,;. 1 !lu•t' bem I 
Apoiados.) 

E por ventura, Sr. presidente, o m~i ~ T~r que proeede 
desta fórma deve ficar ?roscript- ~ inh~. td,r.11Ór:> <"le pres
tar os serviços que deHe exigi_·;:- a n:-.ç _,u'! 1 :rr i•.J uue 
nãO; e pnrtantO .entendo ~lue, por er-te lH, -10 a 1IJiUh:-1 en
trada para o ministerio n•da teve de irregular. ( 4p"'a-
dos .) -

Tamhem disse o nobre deputado " qne'll re'P•'ll~o 
qne eu não podia ft~zer parte ''o ~abim•re af:tu:-tl. por 
quanto não tenho uma~".;adeira e ·n '{Ut1l~t.er lias can•a
ras . Entendo ttue o illustre d-putado uão tem razão, e 
por isso responier lhe-hei caba<mente. 

Oradores illustr-:s e impnrtantes j !>. nemPUStrárão á 
ultima evidencia ttue o ser m<'.ml>ro <!e qualquer dos 
dons ramos do poàer legislativo não é C.<'•ndJçâo essen
cial para se ter assento nos conselhos <ia eorôa E qu"ndo, 
senhores, eu não tivesse em meu favor a opinião dos 
oradores eminentes aos quaes me refirv, ahi est à a lei 
fundamental do imperio, que nos seus diversos artigos 
nada encerra que Ee opponha a que eu occupe o honroso 
cargo de ministro da marinha. (Apoiado.•; muito bem.) 

Reconheço, Sr. preoidente, que minha ínte!ligencia é 
muito curta (não apoiado•); reconheço que a tàrefa de 
que me enc:-1rreguei é por demais peshdu. para mim 
(~~o apoiados 1: mas t nmbem reconheço que estou muito 
coJJstitucionalmente co!locado uo lugar de ministro. 
(Apoiados.) 

O Sa PINTO LIMA.:- Nínguem foi nunca ministro 
da marinha com mais habilitações que V Ex. (Apoia
dos.) 

O Sa. MINISTRO n .. MA.RINHA.: - Felicito-me, Sr. 
presidente, por r.er ou v ido neste recinto a voz de um 
irmão de armas approvar as idéH!-1 que tive a honra de 
ma.nifestd.I' no relatorio que apresentei ao corpo legis
l~ttvo I sto. me encheu de pra·1.er, e me anima a cun
tlnuar na dtscnsP.ão 

O honrado membro a qnem me refiro , meu illustre 
am1go e camllrlldll, depul~dv pelll provillC·ill de Mato-. 

Grosso, offerecendo-me seu apoio, que muito prezo e 
agradeco. apenas discorda de mim em nm ponto . o qual, 
considerado profissionalmente, não tem valor algum. 
Como porém o bonrHdo deputado a1Jresenton e~~a di ver-.. 
gencia, a cr;mara permitta yue eu a considere, visto que 
partio de um de ~eus membros 

Não h", Sr presidente, quem niio saiba o qu• são 
systentas. G»lileu e Ptolomeu a reFpeitf" dn movimento 
ou não movimento da terra, tiverão f'BUS F-y~temas ; 
e po,tant.o não é de est.rsnhar que o nú~re deputado por 
Muto-Grosso e eu tenh•mos idéas >•lguma nc>nsa diffe
rentes ti. re~p .. it.o rto IDI~ -Ihi•T ~ystemR. ne navios Devo 
porém notar, desde j", que em meu relaturio reconheci 
q1 1e os n&vio5 de, ~yl-te'n~ mix.to são os mais. con~,oenien
tes par);!. a::; exigen(~las d~• guerra. pelo que n iltustra 
deputado e eu niio ~'tamos em de-armon<a ah,oluta. 
A minha idéa, o meu pensameuto, 4U~ dP-d-;.rei fran
camente, sem rehuço: é a ~P.~ninte : ret oulwço a supe
rior idMde e vaJJt»g:eus do syBrema m.ixto, mas tambem 
reconheço qu<· os navios de vela são os mais proprios 
para formar offi ·iaes e marinheiros. 

A nürsa po~jção, s~uhme~, a re~p.-ito de marinha~ é 
deroa!:nado ex•·ei) '~iontt-1 Pa,·a termos marinheiros, preci-· 
samfl~ for,na - los~ p·tr as~im dizer. de!-<deoberço; não 
P"'jrmo '--: , r.• ·mo ourra" poren"-ias m>~ritimas, ir buscar 
a~ J:!D r"l ' õe c a. · a r10 · SOF 1)avlos de guerra na marinha 
mer~-. n •e tt. -. ua1, ao revez t-.e fon•ece de marinheiros na. 
ri!- ~u~ · · r;:. F t-ffi \1U''- nto rttSso cornn~ercio se não desen
VCI VP.T'. em ~U~into :n-1~s , popnl:-ção não augmeotar, isso 
HC 01 e e a To i os stt.héTU que os navios do com
m~r . ·1o n~.o püd.!:!m ~er movidos a vapor, j&. pelo 
~li .- ~J-: u div Lh carvUo, repd.roo das machinas e caldeiras, 
J (\ ).ela l-''"'1" ta do ~3~!1i,.:O para a carga, d.o que logica
ment~- ~e conclue qua ti navegação commerClalserâ. quasi 
~e .. . pr6 ~t vt1la Ür•·· r.endu o g ·•verno obrig ... ç~o restr1cta 
e illoie,·lin.uvei de coarij nvar e proteger o (;ommercio. e 
tt-n ~ n e~re HeCe!i~i(tart("; de marinheiros, n~o é fóra de 
dnviria -1u··. ne e-::;Jta.m ·,p; de navio~ de vela, visto que 
(J~ r~e va;J'·r, '-!Ut' n.;,·:Pg~o a rumo directo, que não têm 
qt,af'i rn~-tnohn.s que urio reclamão tantos cuiriados, não 
1-[lr, o3 m:->.i~ aproJJrl.aios â. formação de marinheiros~ 
Ce,·r.o yue stm 

E a ·urla mHis, Sr . p<e,ide.nte. O estado das finanças 
do JJ:-tlZ nad -;. t.e '" d~ li:,ongeiro; precisamos economisa.r 
muit e n .o f ,zer coust~. alguma além do que fõr tJe in
rtedi .. ~- ele ~ bsoluta nf' ces~i·Jade. Como, pois, em tnes 
c:ireUfl1"1-ancia!; ha.v~mus de tt>nt.ar a organisação de 
urntt mHrinha coaJpo~sta unicamente de navios:;. helice, 
qu,, rle-. endem o t.r1plo dos de vela ? 

O 'n oe L.,..nE .-Quando andão a vapor. 
f! ~R MJN~>TRO DA. MARI.,HA' - O que aoontece 

muJta:j vezes. 
Senhurt-s, como j à. disse, nos~ a marinha é excepcio

nal nflo e-tl--moE no c~:~.so da França 1 luglàterra e 
rncsrno •tos Esttt .tos-Unidos .. cuja~ marinha~ silo mo
delo,. Temos muno que fazer, muito qne andar para 
chegarmos ao ponto em que ellas se Mhão actu•lmente. 
Alli a bundão os ma.rinheiros do corumercio, que depois 
de cerro te~po de .es<.ad.a em navios de guerra adqui
r em os hahltos ,.!a d1s•.aphna Nó-,. temos t~e•· essidacte de 
formar ~ não o simples marinheiro, mas o marinheito 
militar . (Apoiodos , E isso, por mais que o dígíio 
niio se consegue em navios a helice. ' 

O ·'a. DE LAM,>RE: - Ahi estão as fragatas Forte e 
Pa .. àora, mgleza e franceza, que são apparelhadas 
exactamente ·como navios de vela, comquanto movidas 
a hélice. 
·o Sa. M1~1sTno n.1. M .\RINHA :-Eu o provarei. O 

~en nobre camorada sabe perfeitamente que nos· na
vtos a hence a mastreação e vergame, e conseqUentf.
mente o panno ~ não são proporcionaes ao comprimento 
da quilha. e isso por motivos muito ~lausive.is. pois que 
se o fosse, qual a força de homem capaz de carregar a 
vela grande de uma fragata de 300 pés, por exemplo 
debaixo de vento fresco, eapecialmente entre nós, ond~ 
n :io abund?Jo os homens de constituição forte e robuflta? 
E n ào é só isso: os uavwo a helice, pelo seu pouco callado 
em rel»~ão a quilha, não têm todas as qualidades nan
ttc&s 4ue devem possuir os navios de primeira m~rcha. 

Ainda ha, Sr. pre,ident~, uma consideração que me 
fot~alece 1111 opiuii\o de que 11iio podemo~ ptesci.udil; do!l 



CÃ~mara dos Deputados - Impresso em 20/01/2015 10:54 - PÂ jgína 1 de 14 

. . . . ' 

SESSlO EM .10 ·DE JULHO . DE :1861 .. . · 

qu&GA ~aentemeo~ muxto m81or ·Olll e• ·l 
'fir~oe oD8DldeVe,nóS, ie~unuito.cn~o. ~tar 1 
a Fri.i:i9& e .IDRI~ no qn., dis relli'Uto á. uwinh&. . !. 
Pôtqt~e· ·eue. cl011t cotoeaoa. no temor de~ llllla gQen'& · 
íu~ apro.eitão Ml .de : todOa OI' de!eobnm"!tlto. · Dlo
dernos e fuelii hviOS c!e ~ W'~tciCaS~ pt'OCU-

. 'l"&Dd~~àl~uer d~ ~ aup4"rin~ i.cut.ra. ~ ie ~e- · 
gue • que aa l'"itemo.. ' l&Dto' tnllll! q_ue e&loe8 na~oa 
llio do os mais "p!o.s para a navegaçao., . . · · 
.·. O S.. ·Da wliUn -Apoiado. ·o. eooouPaÇaaoa 

o s~ """5i-&O 11.& Mu~u!-o uóbns depntado 
· · ~· ..-~ lw a lle..criPÇMo, pu'oU•:a-1a hí. pnu~ dia, 

daS fngetar. w~.mtlt" e . i~!" E ~\0. eP'" d~ua 
· pg""* do mar têm aa qulids:ta~~ .nautlca ~ .. , 

-pociem atn~ o ooeaoo em c;ualquer tempo't ~ 
Ufl bio• -ia Qct 11. . - · . . • 

}!O~t.-~hicd~ ~t~o'~ qa.a,, q,oeem puT& •· ~· 
'ftl' o -~ do ntt·i-o ~f'Sé>lu·o t'Olb d dlilll)eSal' Ulbe · 
· ren• & 001llt.l"l1~ ele 22anos df. ord•m · do• q11e a-:&bo 
de tratar {ApotOõol. 1 . . · · . . · . • •· . 

. o ne~aplo do que, tw-r M!nll•lhante me1o. .e obteve 
em-lngl .. terrl, F'tallçae Port.•ga\, é 1:ma gan.• 'lt. ..e
gur. j!OS tUultacloe que ae eevem eapt.nr <lo 18lllelhante 
couunistftcl. · · · · 

Eu i••'llito · d~ira que" bObf'l deputado, le-..do pelo 
·· zelo .e ..oliaitude que o ~IU" .. ~ter\,.ãQ , tot'al\11-. .. !-e un1a 

pró.~C. & ~~emelb•n\e .-e-peito, podendo S. · Ex ti<:ar 
.êerto do •'!" com<> .maior prlller, The cl•tel. o ~air. ~m· 

. Nio lDG leaho, ·r p~iilente. eequê&clo ae !bt.o.; 
QrQ~ao; siin. ha tunito ~ttte p !'S \i m~<n· •oo. ~r~eu ll.obte . 
asi.t.el"iee~oor·um "apor de dimen11t'>é& •pTOpri;ul~. • ~'pptlt• 
tuuamt~nte <laid · · · · 
'P··'I:'eOOl' ueool"&t\raa. · . . . · · . 

. Comu ~rftd·lllt ente aabem ~ nobrK deput.Kdoa })Qr 
Mato G"O'ISO, tliio 6 p<>~sivel fneT nt.vrgu uaqu.,,lea 
lug"~ n&Vlve ·itS wrande couM' m~O.tn1 e 4ne · u.\ .. rn 
.muita. agua (<~f<'Wdl•.a !: .#!. ~tttet'cl;.nl\o 11\nci.a ._ citl'\ltil· 
atancl& cil' pollQ!l que as veze ... t~lll 011 tio .. ,. que os · 
~UGnOil navio• qut)'la ~:~erVtWl an1h\o '"'U artühana., 
iit\ln ele evitar lk u deteriorauu.uto pf61'0('9. . 
. A. l'e!'peito do _&otahtii'U do'" Duurl!d•'ll . nii.u .·oaaó pot 
o~ proDunot•t:-me oom pr&·lSt•o Sl> oonb~ tl~ \oc:lll\ . 
dadoa ~lo. que tt'nbu lido " pelaa infu"nu•c:~ ~ue tem 
tido a bondadE' de dar · n1o; nilo t~6 o nobre dt<put,do, 
cwme» .. o11t.roa camanclu. uoaaos que pot a.~ and.~Q.o. 

I 
I . 

I 
I 

nto~ ouvi 9 illuat:raao Sr. eh~e 
·weqtMt;, indabitawlaumt- ·1DUlW . . 

ha'bilitadn. e .l'll•mpeteute 1 oJK!tGdO-) paz& dar infor~ 
· sobre a provincía de Mato ~so. . · . . · . · o Sw. CovTo ~ ~ Men08 iL ~peito da navipbilidade 

que. qUIIndo t.omei a palà\"fa !oi no Srme. propoeito de 
llio •bll!&r da bou•hde clot nobps dtp udoe- pronun
ciaado um loogo d~acurso. ( 11 uilo blm;, trllri&o bem.) 
· A dlaassaio fica acliada pel11 hora. . · . . . · 

. Dacla • ol'dem do wa, ievania·ie .: uaalo is ~tzo 
horud&~ 

i 
l " ..&UlDt-'C:U. J)O P · . nttO\IlD~ ~S c.l~UA~· 

S1lDA.-.ao. ~~ :_p,_lJ.o G I> Jl N: ~- · 
,.tcl6d, elo · t'• ftlrOIO <»M . O ~,r~CMO do clacoaw-o U 
s Pedro • .-()Nem clu &-P~· ao .. .,.. ... 

· to•.,. do ..,..rio . do co,.. d•· -&Jrco Obo~ .. elo. 
S· .a &r~.. de& . ·Cltl/14. . Pttrfit'Q elo ~.t'DG, Ptftl • · cl.a 
Campo.. Hnriqw• c F',~, d. . tliA F~ c1G 
·força . ..af<ál n •rw•• do $... HarbO· ·do c.mh•a in-
. krp.U .. ~r< Oo~.,..,·~· do.a S • . JtmqW~_ro~ .m•..U&ro. · 

dA/tV.tttdD. • . (;(.~, dll S•ov%a."&•clo..M Jfori.tM, w
.Wtru cta j!U~tpo, F. 0cf4GWl•• ' Bcwro t;Gc~Qltomi. 

A'• ónZe hor» . c ""~& da manbl, feita a ®amada, · 
· . e a.•b~tnoo-~e p~tr-• os ::;r.. YJseoude .d.eCanteN~be, 

PereiN t'mtv, Gaa•11 • 'erq,ueira · Vteira da SU.-a~ Ca-
lauus, '"'atatbiel, ltfi&nOf'.l Fernauctee, J, M.d • . 

· . • . , " • · . l<(Ueu'lt c-

po,.o •ll ':lliniLr&,, a~nrlquea. \l utello-Btani)C), ~gio 
d ... M"~·· . Taques, ·Vint.to, <Jal'iio, Ott.oni e Culos 
d.t. l.~a, ~bre·se a sessào. .. .. · · · 

· · C••mll~o~ ... m lfcpoi·: dé ~toorta a ~ ~ ~"· Couto, 
. Brílta~~, Figu~üa .de M.ulu, Rtt~ &nos. Pereira F~~ 

oo. Ell&lniDunda . , Zll•·ariaul, T~avar-.t- 'Saatoa~ Sousa 
M AI:!deih S•·yi&o Lob ·o · Brand!Ão, Macario. <2omea de. 
Suo.u., Fiel <te c.~ar•~rlho F~lix da CDDb.a. Lima·Du.rte, · 
J d.e Ale·•CIU' An~o ào Amaral. oondl'l d11 lbepeucly, 
Btill• , Leitil· dll t •llDh~&. Llma e SU ·a. F Oct.vismo, 
Santa • :roz, .Silveita dal:lo~· a e PWto Li~. · .· 

. Fult.i\c:) com participaçiu ca Sra. Forn"Íldeà da Cauha · 
e Carufli..n rl" M ... A.......... · · 
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.fA..Mt~PM a•aetaõ.m\Geiectenta. .·· 
·O aa. 1• ~.WO ~· COJlt& do eegoin~ 

DPD~. 

Um o&iclo do Diiniaterio cio impelia, eoViandó aa 
~ cL. elei~ pri!Jluia .. du. paroclüatl de J~, 
S. Jo.4 de Toleâo • c.m. lnllly. pertea.centea ao 1• col· 
~o do. 5". iiÜitricto -Neicor-1 da provinda Ue· Mizw.,. 
Girut.-A' oomuduiio de podere.. .· 

Outl:o da ~ftcia ele~· «l~do dC?úa ~--
ftf8rida p~ -A.areh1ur ee. 

Um ~ma:o de J011o TheOdoro AJ,YWJS da Roeha 
• ~ do curso pharmaoemico para o mo-. - -

·• . . 
nado' A. 1). '.. 1'1· GZuç. 

. U· te, julp-ee objectO de c!bliberaçio, e -.ai a·~-
Jilir pca entrar ua oiclem cSoa t:abe.Uíol, o projecto con1 
qu ÕODClDe Q .epiu~ parecer; ' ' 

& Foi pt't!Minle ( ~ de~ e ordemad"• a 
copia c1b ~ ele 3 de Da.am'6ro d .. G'Q:Ilo ~' 
~qual foi eonoeclida a D. Ma.-ia Nathalia Gm.rd, 
'riu"& elo ~Oô italiii.Do .D:t- Auc•~ ~cilu:oDi •. a 

chtista; pelo qae é a ~má eommisüo de~ qne 
ee ~opte <t ~to proj~to de J'eiOhaçio : . · 

· 'A wett1biM p-ai. teaolve: . 
c Art. }.- Fica appro •ad.a • J)8nlio ILIUltal ae 6001 

oonood.idat por ~t-1 de R de NOftmb1'0 d·•llD.í:lO pu- .. 
ucw, a D :Matill Na~ Gerud, "1u~ ® Dr. Augu&-
to F...nciJcoDl.. · · 

c Art. ~ • Ficio reYOpdu aa clisposiç(lea em COll-
trario. · .. . .· . 

c Paoo cia '*Dar& do• d~utádO!~ em 9 do .1Dlho ~ 
l$61 '"-Silnno ':O~h dl .tUaevu.rqua -5tn'.a ~ 
Niro.-L. ~. P.Mro Fm~. • . 

.. DIDO 110 eolU'U'l'O c:o• õ E•ra~lUO liO TllCÃftO Dil: 
i PUllO•· 

• A eefP!Jld& oommini\õ d• o'tÇIU1lento requer que 
pelo mimeterio ·do im~tio •«! peç .. a copia do co~ trato 
.~brdo pelo ~\'el'DO uupenãl. C)C)m o empt'tlZ&no do. 
th'l&tro as s. ~&clro,e ibform•QI)et sobre o eu.mprlmento 
clu ocmd.içGes d!l IDe&ZXlo contra\ o de. parte d.o empreu· 
rio.-P • .ti~M.. - J. da .Alencar. -o. Por4~ · ,. 

.J)fiPD!.L J>U J.Bll ))S UOJI.'rllo\Çlo. 

í.é-81\, julga-se objocto ue clelilxità9Ao~ c viü ~ 1mpri
T~~ 'lll 

.mii p~ra· . c~ tta oraaâi doa trabalhos, o ~te 
projeeto : . . · . · · . 

. . c A U!elnbW& gsnlt!lSOl~ ~ .· . · • . . . . . 
• •A:rtiso unico. ·· JrlCào diaP"'DD"das aa leis de i:ul.mti-

. z.çio t!XIl faynr ua irmail<iadc cio Senb.ol' Bo'Ul-JUwt 
da l..pa, d fregue:ia elo Unb'li) lll'Ovineia da B.;hia, . 
para O.•DJér war o d.o~Dinio elos · bela -tl\e a.ctulolmeílt4t 
poune~ e aupentar o aeu. ~o ar.6 300:0001 ; · 
~dU U cblp08iç(lea Cllll COD.t:ari.O· . 

· c F• c1a ·C~Un&ra <los deputacloe, ~m · 9 de Julb.o ~ 
1861. - ~nol4.- Junquc\N• - Go.eponno. r. . 

. . .·. . . 

P.A.~ .A.O•URÜJ!ft'Alfn 00 ~rouo »>CO!UI~ . 
. . 'D.&.IIAJlU~ 

· Continúa a · d~sio do teciuerlmento de :àdiaDlmto 
propot~ ao projecto a. lOS do CDo ~asaaclo, qae au~ 
rlu. o go~ a satiafuer. a · quaDtia devidA .pat. ~ 
z~cta publica .~.reproaentute, com}'eteutezaente habi· · 
liaido, do espol1o do fiD&do c:cmde da -a&t"Q, em coQior
miclade 01m1. & decisão do ('Oder jadicial, coajonownmte · 
~ o~ da oomlJiissio de fUeada apresenu.do ua· 
lelalo ae 25 de Junho prc;ximo. puaado. 

O Sr. Barbosa 4a c.:..iha s-sr. preai~te, pa· 
~me ·Clue uão po_dallDAis p~ a.s .~ em 
que o DObre a&pll~ r PetnambuQO fnnclamentou O . .. . e 
hontei:D; porqna.nto Oboltre depu , requerendo ~adia· 
lntntó ~te projeeto por e&p~ de 48 bona, fuaou-ee-:. 
llri~~~~'~ em não ·aebar·eo p~te na cu.. o 11ob~ de
pn~ que foimulou e .~o clt ~ elo 'P~·da 

o &di~~ttnento, .i o de 116l'. t.ómen~ por 48 horaa. {A~Ia
d~.) Quúer& que f >1.50 ou~ido t. respeito a commi!lllio 
d.e jus&iç. clnt~ •..Cpoiodo$ ) .· . . . 

Seo.!lon~S1 trata ae. de um proi~ttl W.di .. iclaal man
ds.odo que () go~o p~e aws hordeir.;-e do mncle ela 
~a impótta:ncta de acntença que obtnol'io aoo.tra a 
fazenda public~ ' eU~ apr.uaa acoaspGi\hado de ttltl pa .. 
rec:er . da cotDmiaaio de tuendat· ~ aimpl ... co1:11o o pro
je.,t.o, eUl o qu.t ee n~ Uio e~püea a natw:ua da divi• 
d.a. a lli.archa q,ue 118g11.10 o p~ para au& oobl'l&llça, o 
q ttal a q:nmtia a pagar. Acho irre~. este IZMtchodo · 
de t'ro)ec:toe paniculàrea em eemelhaote. ques~ 
{.tpo~.) . . . ' . ' 

Parece-me que quando uma parte cotam eent.ença, 
e a quer execütar, ~&ma do corpo legistatiVt> fando.t · 
pare. o 11oa pagam&llto :. ajuut.a a. 11eu PeJ.ido o. doeu: 
mentoa pree\80& quo <lOmproYeZD · a ;.ua. preteucào : vu .. - . .. . - . . ' .. 

tBUte para pT<IpGr projeetoa s respeito; no c:a&<~ \Wtent&• 
ante..' (\ao a. 'nmtn'&"ão u.a.minu~e • pretençSo e.tor
klltlla·aa ao& \tpiniào, apparece um projeo•tO particul&i" ua · 
ca.-.o. , daliberando que pague o I!:OVet%10 · a impbrtan
ci" de um~ aen~ça onJa quantia M niW. m«nolo~a J 
(Apnícadol ) . 

Ni&o exaxninoi papal nenbwn ela q~esti!o: do qae ouvi 
poréro do nohro ~relu.tor da COtn.!llisslo, trata eo de uma 
divid• proveniente de. arreltlatactio de qtna cua ~r~
cento aos herdeiros do oondo da Barca, e de nma livt~tna 
do 'mO~ZXlO conde. Doclo.rou o nobre *to r da eorl'llDh&io 

't5 
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que a importnncill da prim•ira arremataçfio fôra i!e 
20·oons, dos quaes se ab"têriio lô cooa qne os her
deiros do conde Jevião ao tht'~ouro, ~estandÇ> Jhes 
apenaa o thes• uro a quantia de 4:01!0$; e que a 'tn
portar,cia ~ã livraria montára a _I 'i 000$: temos por 
consequenm• 20:0008; decl•rou mnda •· nobre relator 
qne os herdeiros do conde da Barca devião ainda ao 
thesouro 9:000$, que abatidos dos 20:000fl, red'>Zirao 
a dívida a 11:0008 sómente-

Pareceome que sondo a natureza dessa div;da uma 
arrematação, deverá o thesouro p2ga-la adminütratl.vH.
mente: parece metam bem quA es!"e dmheiro, f.e bem que 
não ~n~regue aos_ her~elrm- do e_onde d:·J. Barcl;l : de~e E-P-r 

cons1d~rado em depo!-'Ito. ew VISta da proventen(~m _da 
divida: entretanto 1evo11- ~e a qriestão para a <ela juüi~ 
ciaria, e, ~egondo F-e diz, foi othesouro publico condGm
nado " lõO:OOOyOOO. 

(Ha um ap,wte.) 

Faça o nobre deputado nm c>-:1. u.lo ecF,O e iuroe 
campo.:-. tos <1c1:;6.e a épo(:a da diviéi-·, '-i\.1~ é ct~ j 822; e 
digo-lhe yw.~ é imp(,ssivel <.J.D.e llú"a :lhid.~ de lL\)OfllJ 
monte OJC a 150:000$ :Ap 'a1,<s. 1 

Dis~e, é v~rdar.e, o nohre r~-iat=-r 1 a c0r.:1míssRo, qne 
uma das razões por qu._. a mvid c ~uhir, t: .. o <!Lv fo·; pt:r
que o tr1bunat d:-:. re aç[';o -:ia R- .\lÜt, qm~ J'(JJ o ulti·JJO 
julg·ãdor,. converteu o valvl' cia .,..~oec1n de e~:: tão para o 
valo; da moeda de hvje. . 

E umâ que_..'[.:to para :rmm .,,; .-~:-; tnbunaes podem 
fazer esta OJ!en.ção .• (Ap .. --,dos.j 

u, SR. DEPUT>Do. - Niio podem, 
O ~n PEnEIRA DA SIJ.VA :-••• m8S, dadn e c:·so quG 

pos~-oâo corno é que o triotinal d BdJ;~:. c.;u·rv·ortr- u e-sa 
di vi ia enJ moeda dehoj~; triplit~awJ.. •· a e q<:Jr;drapl ( an
do-a, e, segundo :adeel8raç~'o -Jo houralr· mfmbro, fê- lo 
a re1:1peito do!:' 20:0oor:s q_ue devw. o thes:.mro, ~~não em 
reb ção aos 9.000f1 que deJt o Rer eiiContrad.o~? 

H,t ainda uma circurnstancin par~ .!:'Ugrcentar as 
minhas duvidlH·; o nobre rElator da commi:~.ão dec.l:ron 
que honv~ um tribun~1l a favor do the~;our·:, e t!UP. e-; te 
fôra o supremu tribunal de justiça., que concedêra 
revista 

C1-mprehendP poi~ a casa i.J.Ue houve um tdbrnal que 
entendeu que a questi!n não era liLJ.uiria. e que o the::;ouro 
nã~J devia pt1gar. ~s.":-iiD; poh, o direito da oarte que 
ex1ge o p::~.gatne~,to 116 _·sa divida. não está tão liquido
que (J possamos deciair assim ás pressas, como se 
pre~ende. 

(Ha varias apartes.) 

O SR. PttESIDENTE.- O que está em discussão é o 
adiamento. 

O SR BARBOSA DA CuNRA. · - Eu n~o quiz discutir 
a materia; limitei me á quBstão do adiamento. 

O SR. PEREIM DA Su.vA.: -Mas eu estou demons
~rat~d.o a ?nnveniencia do adh1ment.o. ?erá pela pouca 
1ntelhgenc1a 4ue a natureza me prodtgahsou i não apoia
do•) ;~ue não sei traçar ,uma linha divisaria da questão 
em si e da questao do adiamento ; não posso SPparar os 
fundamentos. principaes. de uma questão da4uelles que 
devem 1nflu1r para ad1a~ b., sem apreciar as circum
stancia~ que a revestem expliC'-ando umas pelas <:utrs.s~ 
(Apoiados. J 

O illustre relator da commiS>ã·L que fallnu na materia 
propri&mente dita, quando tratava -se uni(~amente do 
adiamento, deve comprehender que eu nfio me &fastei 
ainda da convenienda do adiamento, acompanhando-o 
no mesmo terreno. 

Pare~e .. me po!s q_ue uma qne[tão t::~:·i gra_;,e como esta.J 
e que nHo esta hqmda, merece ser e~tudada •·om muita 
circ~rn':-peceáo ~ela camara; ll.r:rorov,1r·s:: sem hrrg~ dis
cussao um pl'O]ect·. que :rnand1. pr!P-::1-r uma div~de. a0 
150:000$, que teve p r b"''e Ll:OO•·s ... 

UM Sn. DEPUTADO;-- Não é etacw Qunnt.o ao ca-
pital. -

O SR. PEnBIRA DA Sn.vA · - As:.;m--_j_ o cli:-;se o ntJhr8 
relator d.a commissüo. (Apr;ú.rd·,s. i 0 que ~int•1 e üUG o 
adiamento do nobre derutado por P8rnambuco fosse 
sómente por 48 horas, e não cornprehendes~e a necessi
dade de euvir-&o a commissão de fustiça civil. 

D'z-se que é cousa julgada, e qno a 0111\I!Wa 1\tiÕ t~m· 
Jireir,o de negar o seu pagA-IDPnto; mas quantas. ques
tões identicas tem a cawara julgado não dever atten
dê l "? 

o Sn BARBOSA DA. cu,RA:- Em questões de funda
mento diverso~ 

O SR. PEREIRA DA SILVA:- Em questões, identiC!l.S 
temos negqdo o p&gamento proposto. 

U "A Voz: -Não se tem negado. 
O Sn. PEREIM DA. SILVA: -Rejeitar os projeetos qne 

mandão pagar (-~ertas dividas, creio que é neg11r opa
gamento dellas. Nlio rejeitou a camora o projecto que 
mandava t:agar a importanr:ia de uns bois de Anaj~tuba 
da província tio M~•ranhl'i.o? N:-i.o tem recusado o p9ga
mento de uma inder·r.nisação de uns Moraes da Bahia? 

(H a varias apartes. J 
Enteudo qÚe a coma1·a q11ando trata de conceder 

fundo:; e autorisação para 0agamentos tem o direito de 
apreciar es~as questões: àe outra sorte, para que vem 
ella,,? Se é obrigação pagar, n>io deverião occupar a 
attenç,\o do cotp« legUativo (Apoiados.) • 

Mas tJ·ata-;;;e fljJ8tlh&do ariiamento. e portanto termtD:O 
aqr1i, de1:lanmrin y_ue "aoprovn e :-,pprovarei r utros ma1s 
largos. p~:.:ra rllf~ll1' r ~e e:--.tiJdar a mareria e apre:ciar-se 
a sua justiça; q·.::ero ser escla,·ecido p"ra r::aber votar, 
quando chegar a, cca<ilio competente (Ap •iadós.) 

@ .Sro ij!õ-in-lt® .r~ ~· I.Q;).m-z~•·s:- Sr. preaidente, o santo 
furvt' C·.>m qui-' o r•o1•;·E.: ~e;Jutado pelo Rio de Janeiro 
acaba de P'·or;U':tdar- ;_~.;~pelo$. hJteressei' ri;, fisco, o ce .. 
guu ~~ or f,alr~:odo, tjli'~ não rluv,d!)U r·ollocar em posição 
es.1uer:1.a uu 2e.'-varotnj -"a o depucado que ousou apresen
tar o projGcto 'lUQ on:,_ ·e clis,..;uta. 

O "-'R. PEREIRA n~ SILVA :--Sim. é santo furor, porque 
se trat-a rf,~ dmheiros do thesouro N~.o empreguei a pa
lavra uusou. 

O S . PI •·o DE CA>rPos : -E quem quer balir nos 
dinheiros do thesnuro ? O que se pretende é qnP. o th~
souro pague uma divida 11 qu!3 foi condemnado pelo tn • 
bunal competente (Apoiados ; 

Senhores, apresenta,do este projecto, creio ter exer .. 
cido um direi•o que <~ahe a qualquer membro desta casa 
(ap(dados; ; creio que não ha arti~o llíJ regimento que 
prohiba ao deputado te. mar a iniciativa na apresentação 
de qualquer projecto, ainda mesmo sobre ma teria que B<1< 

ache affecta a qualquer das commiosiles da casa, m1!).to 
esp~cialmentc qu~ ndo essas commissõe~ se mostrão ca
prichosas em reter em seu poder papeis sem lhes dar a 
svluçao conveniente, como succedeu com a nobre com .. 
mi!'::-ão de fazenda do a.nno passado, de cujos dignoa 
roem bros não fm po,.ivel obter um parecer q]lalquer so
bre a materia que lhe tinha sido sujeita! 

O SR, VmrATO , -Isto não se pôde dizer das com
missões da casa. 

O SR. PJN <o DE CA.ll!Pos:- Re•pe:to tanto a• com .. 
mi~sões da casa. quanto o nnbre deputado póde respei
ta·la<: mas dizer que algumaa rlellas retêm indefini
damente papeis sem lhes dar destino, não as offendo. 

Entretanto, Sr pre, idente, deeeng"nado de que a 
ref~ricia cr,mmissã.. de fazenda nada f11zia, por mais 
que :·e lhe instast:e que désse ~ug ,)piuião sobre tal 
negado, assent--i de :-.pre-entar este pro~ie~to, ~ue ~ 
r= querimento mEm foi submettio:lo a po··sideracã da 
illustre e,>mmi,.~tío de fazenda dn enrrPnte anne. Onde, 
pois, ir,·egularldade >o meu procedimento! Quem m~ 
podia tolher o direito de apre>entar este projecto? 
(AI' ,(n.dos.) C, mo vem o nobre deputado pelo Rio de 
Lfnnúiro levantar (·e\ eu ma por ue as~im pror~edl 9 Quem 
podet·-· ,::up:-ôr q11e veubo ~qui advogar interess~ s Ule
gi tmw&? ·A poLo.d(;S ) 

Se nhor8~, q•_· .. e esnP~~tr~r>ulo. que c.xemplg -pretendPmos 
dhr a•1<; -·0·.;n~ .:>lc;v'm•J..O a ~nar(\hia P.Xpedi.r·nte de 
rover.w, R ·.·e~;l/;}tc~ cL_; direito ~1 direito! Que é !e que 
se trr>.w.? N;':n é rlc lJ~a questão sabidissima, longa
mcntf~ di~·-:ULid_:-: 8f11 o~ n -f:SC!S rribunses. ondt:: tave aen
~ença. clehnitivac;·: Pms as deeisões do poder jndicial 
devem passar acttü nesta enmara por um novo pr0cesso 
de revisito, e ~tté de revogação? 

A constituiçüo do E;tado nos diz que o poder ju· 
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dioial é tão poder como o moderador , legislativo e 
excutivn; nos diz mais que na indej:lendencia, divisão 
e harmonia destes grandes po.-J..ere~ reside o princip1o 
conservador dos direitos dos cidadãos. e o meio mais 
seguro de fazer effecthas as garantias da conFtituiç::io. 
Desrle, porém. que passar em julgado que qualquer des
tes poderes póde annullar as decisões un~ dos outros. tem 
deaapparecido o equilíbrio, e a desordem se 1;1>io farà 
es~rsr. Ora, perguntarei eu, se achari em cirf"'um .... 
Stancias normaes nm paiz onde se c0ntesta a proceden
cia regular e le.itima das deci>ões de um dos altos po
deres da copstituição? • Apoiados ) E admiro, Sr. pre
sident-e, que hajão magistrados que não duvidão con
correr aqui para a exautoraçiio das sentenças do poder 
judicial\ 

E note V. Ex. e camera, e•te negocio já não tem 
por ai sómente as sentf!'.nÇflR do poder judJCjai em t edas 
as suas esealas, tem tau·bem nm parecer do conselho 
de estado; e foi depoifl- de ~sgotarlos tod\·S Qs re··-ur::-os 
]egaes que o nobre ex mini8tro da fazend1:1. se Citgio 
a e"ta camara a pedir fundos para o pag-.mento da 
divida E será crível que os membros <lo poder jud•cial, 
que os do conselho de e .... tado, e qu.e o ex- inislro da 
fazenda fossem menos ze) .. sos pelos dinh~-:·irf1S puhliccs; 
do qne o nobre deputado que combate o pwjecto ? Niu
gce o crerá.. 

O Sa. VmiATO: -Trata-se agora dJ aoiiamento. 

O Sl\. PJ.\TO DE CAM_Pos ; - E o S.r. deputad.:-1 pm"qt:.c 
niio fez essa advertencia ao nobre deputado pelo nio 
de Janeiro? 

O Sa. VrarATO:- V. Ex. está fóra da ordem. 

O Sa. PINTO DE CA>IPOS: - Eu fóra da ordem ? 
risum tenea.tis! (Riso . ) Não estou sen~o justificando os 
motivos que me levárão a apreser,tsr o projecto que >e 
discute ; e se nelle não de igaei a ·JUaaoi '" em que fui 
condemnado o the~ouro e origem da dJvida 1 ·é por'ine 
tuào isto consta de todos ( s doc.umentos que exü-te1u 
na casa, que podem ser examiu• do• por todos. Alem 
destes documentos, ainda ha pouco foi rtistribmda ama 
memoria em que aão expostos todos o~ fundamentos d.a 
questão, 

Resumindo Sr. presidente, direi qtie o meu fim neste 
negocio é que o projecto seja francamente dis(mtiào e 
não atacall.o de emboscada. Se o paiz deve, pague; se 
o labéo de caloteiro é feio e d~•ho .. roso a um particu
lar, muito mais p deve ser a um paiz, que, eomo o 
nosso, preza em _muito a sua honra e a ~ua di}!nidade. 
(ApoiadoJ ) Por ora limito- me a e& tas re:fle:.:ões, ::: gubr
dando a iiscussão cio projecto pata adduzir outras 
razões em sua sustentação. 

Voto contra o adiamento. 

O Sr. u .. nriqu .. s s -Sr. presidente, estou dis
posto a votar em favor do adiamento, assim pelo que 
disse o nobre deputado por Minas na sossf\o de h ontem, 
como pelo que acabou de ex pôr o nobre rieputado pelo 
·Rio de Janeiro ácerca do obj•cto do projecto em dis
cussão. 

D.as observações feitas por ambos vim a reconhecer 
que a questão é importante, que o ohjecto de que se 
trata é grave, e reclama por is:w a mail:leRcrupulosa apre
ciação e acurado exarr.e da parte da cama~·a. 

O projecto apresentado pelo nobre rlepurado por Per
nambuco _limita- ?6 a 9:ntorisar o govern., p ~ ra pagar 

·aos herae1ros do cuu<ie da Barc• a quantia em que foi 
cJondemnada a fbzenda publica~ S•·m 'lUe esdar~ci.mento 
algum se nos dê da provenieucia e natureza de!;sa 
divida. 

O Sa PINTO DE CA.u Pos: - Póde excnuinar os docu
mentos. 

O :SR. HENRIQUES :--Mas V. Ex bem vê que somos 
muitos, queremos todos examinar::: questM.o ; e não será 
posS> vel fazê-lo com a calma e rellexao conveniente no 
det·ursJ da di-cuesão, que, cr mo V Ex r;;abe, tera de ser 
uma -.6. A n· bfe com H·Sâo de faz .. nd:-'!, u. i..:uenJ o pro
jectu foi reruettido. tambem n~da DO,.; diz , ne :: huma 
inf...ro.açao, nenhum escJa,ecürevto w,s ~ubminist.ra.; e 
em ta .. ~ Clrcun•~tHOci~~ não 1-lel se votsrenJOI:i a e~mo nela 
1>:.g .. ruento de <'P.lno e r.antos conr.1•s,em lfUC,b"'gll.ndÔ se 
me dlz. foi comi~lllllll((ll l\ fa.~endu. 

O nobra deputado por ~Iinas que hontem fallou nos 
àisse que decorreu muito tempo sem qn~ o dinheiro 
que se riiz perto;:ncente aos her--leiros do conde à. a Barca 
fosse reclamado do thesouro nacional : e entretanto o 
nobr ~ rtepur.t:.do não ignora.. e a ·amar,-; o 10abe. que as 
dividas pa!=:sivas da faz!?nd~1 pre~creli'en1 cientru de cinco 
annos A1é ..,... dl3U·, co:r:::ta yue f:e ped i1 ... é a fa~enda 
fo1 conderr·nsJa no pag u.eutc. de jur·~ s , Lj_ilan-:i•; estOu 
informacio de que o dinh.:-ir .... _e.-te,·e em de1>ositlJ uo the .. 
sour.> pn blico. 

Se os juros não são maí~ do que uma retribuição que 
3e a~ ao crerl.or pela pri·:aç~.o de ~eu dinbeirt· q_ne 0 de .. 
vedar u.~uf s ne, pare•. e que. ni;.o n~ufrnmdo de "T1aneira 
alguma o the:;ouro o d:nbeir.-, de \!Ue ~e trata n~o JJÓde 
ter lu_gar a pe!'~epç4o do:0 juros e necn por rúu·equ~nria 
Sü.hsh-tir aconclellinaçâo no p;;:, g:.1 :nento deEes. ~dpvtado&.) 

O ~R PI~To DE ("AliPOS: - Tntlo isto fd di!=-cutido. 
r-er~nte o-. r.r bnn,e::. _.;. à.-_.r:ira que o nobre depurado os ... 
t~nte l~n·~ra;:: ;;.·::=. n.=oi)te L'a::v . 

O c:R H:::;o;nlQCE :-_-\. Í"to B'2Cre,ce ainda uma outra 
COD i•ierh~ .qc_, e ·:::m a :::er que: como uos de•' lar. u o 
12obre rleDutado por Mi~as. foí con::iemna-ia a faZFnd~::~. no 
1-~od"~n"l.;e :no le~::-f. àl'ri:::::!. d~ndo-~e a mceda um valor 
d:~!t:rf'r:T.e r a :;_ n< 'ê ·~l:i: as Jeis e..;tabele.:::êrf,o; diz-~e que, 

l;r~~;:@~E;~,~~~li[.{{~~ai;t~ 
E' -:!.ht ~ m •. ea ~:: r.;;; · o \·nl rr '-i.u.:. ~ctuF>l e leg::dmen re tem, 
ma~ t:.qut-L~ - ~ u.:- 5 ~ te e.·-·. valr_:~r antigo! (ApotadtJs . ; 

Eu, r,,_. rt~n·: <• ~r. ~re~-io:!e n·Le. emendo que a. que;'tão, 
nos tf-rn:w :- \·age-s dll Y.'-'-t e:.tá submettid:t á con~idera
ç~c cl;1. ~~atr:.,;r ... . D o •.6 ·e::erconvenlente·mentet.E .s.cutida . 
P:rec~ .... Hm r.~ de ir .. fo;,y,,:;.~ões e esclarecimento!-: e para 
qa-?. t-< ile· n·.::.; ~ -.j(.o 1-:g"!.li?.rm.e:nte dados, é :'2-c.is::-euse.vel 
o ~:d iam t-r:~o 

RPtnuhrço p(lrém, Sr. pre~idente, que as cousidera
çõe~; feita:.;. até ~~-l_D Í p··dem ceder ao principio da iu
de• .:e :;d~nci 2 r~ ns po~ece., , consagrado:: na con~titui~ão 
d·-, Imperio. D r-se h a. 0 pnder judici&rio é indepen
àeme: e; e ;a· gvu a que~tão, e cumpre ~ujeitarn;w·:qos 
ás eOIF~lÇ'Õt:: ~ ·10 ~ y.~tema, e eonsignarmos os fundos 
predc:0s para o f.'à@:l-lme.uto da parte. 

:Mas, Sr. pre:-- idec te, e. f>.s te raspei to uma consideração 
ha que mmtv p~ a e:n m~u esp1rito i é a da incoto.pe .. 
toncío do poder iudHario para liquidação e j ulgameato 
àa rlivirls=. de qna se tr r.ts 
S•g·m~ .. a iei de 15 de Xovembro de 1821 , que fnn

d· ·· u ~ ~ ivid;.t pu.,hca o pagamento de~sa divida devia 
correr ad·nini'-tr'itivamente:- a sua liquit1ação, verifica-
ção e julgament<> é da exclusiva com~etencia do the
souro. A lei ~jiz a:-:::im : 

< >.rt 1." Toda' as dividas, de qualquer naturezá, 
ori .. el!l ()U clssSe, constantes de tltn~os verídicos ele
gaes . cootrehidas pelo governo, assim no Imperio coiiió 
fóra delle ate o tilll do •nn<J de 1826, com excepção das 
preocriptas pelo alvaT" de 9 de Maio de 1810, fioão reco
nhecidas como divida publica. 

< Art 2. • O governo fará liquidar immediatam•nte 
assim ne:!ta côrte. como nas provincia:,, toda squella 
parte da divida interna que o não estiver aindll, e 
apre;entar• a c.mar• dos deputados a conta da 'lUe 
se t,ver liquidada até então . 

< Art. 3 R2cooheci->a no thesouro a veracidade e 
legalidade dos titu•os de divida, proceder -ae-ha a ins
crevê-las uo e:tande livro € ,.tixiliares 

< Art 2 i !\) 2: As apolices do c, pita! da divida 
public-a funci.ada ;erão applicadaR ao pagamento dos 
credores publicos peh divida interna actual que ;e fôr 
inscrevendo no grande livro e seus aux:liares » 

Da4ui vê V. Ex. que é o thesonro o competente para 
a verificação d& divida passiva da fazenda; que essa 
divida, sendo primeiramente inscripta, é paga om apoli• 
ces da di vida publica, e não pela maneira por qne se 
pretenàe 

O poder judiciario pois, entrando na liqui1ação della, 
e julgando, parer.e-me que arrogou a si attribuiçõos 
J.O thesonro n acional 

Se pois, Sr. pre,;,deate, as tres considerações que em 
prim~ito lug&r çive ~ hQnt~ d~ ~ubJlletter ;í. considçraçí\o 
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· ·üa. ~~a~ eec1er •o tnin~pio .aa mc1epen~eia do 
pod6rJil<tlC1ano, ,_& qne a ultima damOilltr'& • Uiet•DI" 
pêcenci& c1.ee1e meamo ~er. e daoui. ao meu Yer. o di~ 
reico que ... bté a · ~amara ele apreciar de\fid .. meate a 
qun\io para resolv@ -la como em. !11li. tabedoria achar 
melhor . . . . 
. Vt pois V. Ex , Sr. presidente; · qu~ a que.Uo é m'lii 

- ~na e p-n~, .e· não e poaai"ltll decidi-la • vise, dOI 
termO& eUDplea e ngoa em que o ptojecto .U. ecm-
cebido. . · · · · -- - · · ·- -· 

0 . S~ . ~TO ii~ C ... mu • - Nlo ' anD~el pt'Ojecw, 

·do menor d~eo vimento aobre a questio, e allObte 
· commisaiio de fazenda nada tambem ádiantou. . . 

Ji que f&llo iul nobrecommiuio de &.=lda, V. E%. · 
2lle perm_ ittir~.ll.ue cu mpond& 10 nohN deputado pór 
.Pernambuco a respeico c1à Oonlun _ que. elle fez ' com-

.- missio de ·fue:nda do am~o- pulado, da quil eu li" a 
hODra de ~r membto, :6cerca ela demon Da !Olu~ 
dMte Degoco. . · . · . · 
- (} Sa 'Pnn'O·D~:.CA.nos:-É foi um elO. queM ~r· . 
t!rio melhOr. · . · . ·. 

O Sa.. ll~ato~:-Ett.lmo ·que o.nobre clepUtado 
_· rec:ouheça JUO; e düeDdo que me_ portal melhor cõmeue. 

que u .pane~ no~ dal~(q ~~ee 110 Sr.~ 
út;rO '1& ~~e trauriu àe pedít ltie o-~ 
de.aa _di~cb ; que •e mi:aiacro de~ dtt ou~ tiodC. cs -
-~ J.o tbelotllO. na 110nfi•rmi~ dM -~ n
~a ai~tec a <leMA. di~~. e a~ra que : 
ap.rte-•e bbilit&He-~te o podàriudiciar.O aomo·o 
müco _competente. Ei..-. o que COData- dl: _ama memoria .· 
qllG foi . ~blie.Ja e cltstriboida ilest& cu& ; _& ..a 
memori& o ~mte. ~ Bec:Wniri\o 08 twdei!o.em l84a 
por.·n. admi~tnati:"!- a mti~i~ doa li\tOil beDa.iD ... 
CleV1damaite meorpomdos -- na fazanda, · oa. o ·_Mil real. 
'Y&lot então. · ·o_ ae DO tb~toa.TCI o com te p!'O• -
cesao qo~:J eXl&t.e ;ra.~ o att t.i<:O _ • n
. eOnh~o a set!Çio de ciividll, . a · contadoria ~ a 
i&l~ Jo tbesouro, e. ii. ptOC:Uraclom d& corôa. m-. 
COD.tostabiliàde dA divida, e ~&Dõ.o () ~ -· .. 

eeaa q11Mtào tam . . 01 _ecl TUDeQte 
pela. die'en:ntea · tri'tun&oa. _ 
AWJD~u-"! wnbem queatio .obre q~ da~ 

da eni que e1e.-i& eer pap ã cU -.ida, e ehN tn"b'!iiüo_ 
• 11> •• ' • • • • 
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L.~ secló • Digoelto ·p~ aia o~té·=· · 
c o ú~ ... ,...Pitlr ,..~ UJHrM .s. iU 
.._.. .. ~144of ~~ de~· ,u; "nao 
Mti,.,. m pP«:W, AlrJi jltJgtJ,. D- AMgmmio. • . · · 
· ~. talQbem. o :Dobre rl~~o pela·Puabyba que a 
...-. . ..,_.Do àiraito de ~o pagamato de tae. ·· 
~ ada qumdo ·!'6COtibecidu pelo poder judlcia..; 
2io,. e cp. · ..m. o tet:D fato co:J:~Stmtemente : por&., .. 
-.ahore.. ~julgo quo nobre àp~taclo H ~a nestt. · · 
JDúetia, po~ » ~ que tem balido a este 

. nepeito - .&mente ú di'iid&a ec>D.trahiil&s po't. 
· ocóUlio c!a.gaerra da mdepcmdmeia. IOke que ha DlD& . .. - . -· .. . 

ce flmdot aeoeilll&ro. .~ Pl'~amento de-u di -.ida . · 
Pretezldeu '-8m'beln o 11• bn, deputado pelo Rio da ,Ja• 

Miro c• meo ~ Ntd ~ por f,a)ca de. infc>t,•acõfts) 
qais • tinha feito 11Ula QODU. d.tt d.i'ric1" .illteif'am~nte 
aia. t fueD<io nacim:tll. tJO"{t~e itft. 'Í' hio· llté ~ cu• 
malado ora capiulilll.do oa j'llrot. ~lfo qu& .-bmente por 
•ta fófm& podi-. cheg.r i US:OOOS eul~a diVid. que 
C!riP.nutJente ~ .cte 11.0001 . pou~ sn.W. on u:eooe. 
O DO~ depa:aàcl ~ntcfaJo AZD. ruio em uanhuUla de 
&UM ~; a cli'Wid ... u!o é Jo P ;OOf\8, e sim de 
n:60oJ, Mndo 16 8•~1400 4& btbli.t•theea e4 '"'t·~. 
elo Nlto da eua como ae .a doa autoa e ela JDell)ona 
que a~trd tenho Pelo qce r-peita aot ju~. wf . fO da 
«llM que foi feita :oo theecn:tio ll&cloz.&l. qua .nella bio 
• ~i\l.u.&rio 011 jul'OI. e uem o tb~ poderia m
.Du!r a MJDalhmte ~OU\0 (lC)mO .CODttanO b 
l:IOaue Jàia, A eam~ IUt permittiri l~, para proYa do 

. . • "! . . ' • . 

.. --. Somm~ tudo. 

· . Da(\1d M ~ q_ae ntmoa hda"8 juro• acctUDüladOtl para 
11 \'Qdet" olev!U' mtb.-ic!Junente a d'vida ao ponto qae 
••u.-ta o n· bl'e dep11eado; e, pottan'<>, o tJobre delluta· · 
do lab.Jra ·om lllaoif1tato en~tu~.o qU~Utdo asaia:D. aa 

~:mbÓl'efl.aendoeet& a quCJtio,p&l'e<'le que o adi~-. · 
~MAto eo podia bom d.iapeaau; a ma~ia loi t.tada .,ara 

COD.det eúl Jequit.i.Dhonha, cie tal-oraby, de UJ'Qpay e 
de M&r&Dguape. ~· 

Port.an\o, .enhoree. eu não ._,jo fonclamonto pa-ra .. · 
e&r.it ad•amen · · 

.· !.ru, ~ua me a uobre «nnmiNio que dfnl an 
J»recer !Obre eo-tá materia que ·eu di~ qllti! ella é a 
~a ~.. tocL\ ·1!1~· ~itocll.,lio. S.. à DObre Clt1nuUBMO 
tiV"'tM ciK<tu Ultt p& eceJ' ~XPllê\t.Q ·IClb e a. UQG!Iv-0 ~ne 
fui aujeita i t-.. u exam.. • ee·c, •etof.e euetuii-i\t. ~ndo 
e delac•ddfi toe!"• ... qQbo.l!Se$ -i\10 ella poderia dod.uait 
dD:I ~" qua lhe forio fJf'eMl:lte&, a eaom •ra wia ,o .. 
.tado ..-m em~. o ~r V..O i uoll~ ommit-ÜIJ ~ 
Ci'Dll · -u. ~ ~a • •iàlp.o · do uma cl.iecnsNio CJút boiQ 
pot_!sti& ~ prevesa\do e evitad.o · · ·· · 

!>e'fO amda Íu.t uma ••b6orvaçi" a respeito de U'IDa. 
Qlssrçio ~ue aqtu foie•,•it'lida. isto'· que o nobr$ dc
J>Dt.ado de Penwnbam apreM:Dü:M os te ~ecto ·.tem . 
nenhum preoedente na cua. que D.ãu·ao .abe . como · fai 
eUa a ~toldo. · · . 

· .. Senhca~. para mostrar qae eata aaiill'Çio uso fuac
ta. baata dec!L-at' ~ue o rojftC&O do Jlobl-6 ·des:utado 
f i. . 

· ct:"etanto J• em 16 d~ Mai<l do mot~Vo &Jmo o Sr. Jni • 
. Uiatto d .. f•zenda rtmettia todoa o. pe.peia . â cua parA 

JmJih decid•dOA e re..olvidoe por ena.; eomo énted-.o 
con vtmien te~ · . · . 
·. Po~ntO ~ta t~ção .qUe 6serlo ao DD'bi"ã depu. 
tndo dePcmr"Clbu,.o nAo ~ fá.udamentl\ algtuD. e.ea 
l3io J)('Uo deixar de fuer juatiça .a anaa i»tanç&ia n-=st.& 
materia. . . . · 
. v oto,poa. Sr pteaide.c~, aontra o ~to. e julgO 

'l.u~ • daseu,aiu deve oontmuar !lo ~ em 'lWl pnn ~ . 
ClplOD· . 

V~ i moat., é lido e apoiac1o, o ~~ reqtmi- . 
a.tClta: . 

~ Req_ue!,ro ill~ o _proj~ em ~i&a11~ ,., :am'*n 
i COlllllllllt<llO de )U!ItlÇI. Cl\il p.ra Ulte!pUr IIObre elle O 
Mtt p81"00ee' ...... BtnriOut• " . . . 

A cliiiCnt~aão tica · ·adir. 

SEGONO "- PARTE DA. ORDÉH DO DIA. 

r ' ' 

Contm"-a a ~ difl<lllelliO do·:;.~ l• da. p<ro-pceta do go-. 
l'el'Zlr.o que fixa ». f,.:rç• naval para o anno ~ceirO ti• 
lS6t a 166.-s. · 

Aeha-ee ptetenté o Sr. miDi&tro res~tivo •. 

O 8f' • ._.,.,u .. •• ()ualaa (•ilMcN>): -Sr. ·pro • . . 
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!idente, não venha á. tribuna instituir nmlt discussão 
sobre a fixação d11. força de mar Terei talvez no correr 
do breve- di•cnreo que vou proferir, de fazer ligeiras 
reflexões sobre o assumpto recrutamento, que de algu
ma fórma se prende a um dos artip:os do projecto que 
se aeha •ujeito á consideração da c•mara; mas outra foi 
a razão que induzia- rue a inscrever-me neste debate. 

Pre'valee.endo-me da amplitude· que, na conformidade 
dos nossos estylos, costumão ter as discussões da~ leis 
anmi11S, eu tomei a palavra principalmente com o tiro 
de vtr a este lugar tjnuuciar um protesto contra certas 
proposições aqui proferidas por occasião da discussão do 
voto de grâças, que encerrou-se sem que me chegasse a 
vez d<r fallar. 
Pro~onho-me pura e simplesmeu•e a dar, embora 

com algum constrangimenr.o, uma breve resposta a 
um cartel que por vezes tem sido Jança·io neste re
cinto, sempre ~em s··hrescripto pessoal, mas sempre 
com uma direcção bem tran S~oparente, e sempre ~~om 9 
fim de fenr aquelles a quom aprouve a alguem délio
minar puritanos 

Antes de passar além, Sr presidente, cumpre-me 
desde i á declarar que pela minh a parte aceito a deno
minação de puritarw , como ·iesig lln.ndo uma quadàe.~.e 
commum aos dons lt:tdos Bm '-J.Ue se di vide a c~sa, co1nO 
uma qualidade que póde ser applicada tanr.o " liberaes 
como - a conservadore:-; isto · é , aceito St U enoudn~~çil.o 
de puritano como reFrese>ntando um11 idéa contra.rht. á 
idéa do justo meio, como )'oignifi.cando que em poli ti.·:a 
não ljUerem•'s e não desejamos identiticúr-nos com o 
centro, ou com aynelles que yuerem ser centro , e qu~- , 
mais dias ou menos dias, hão de passar a l'ier circuwfe
rencia. , Apoiado~ e rt.<o:adas.) 

Euteudo, Sr. pres•dente, que esta~ denomin~çõe.s 
nada tê •n de injurim.a-s A camara saba perfeita -~:; e-, te 
que as denorniuac;ões de torys e wigh.~, qu"'l po':' e paço 
de dons s-e~nlos têm 8ervidn para indiear dons oarcidos 
que se debatem na Ingiarerra, e.rüo nomes yue -~onti
uhãu a prin.~ipio idéas e t-igoi fiC <'H(Õ~s mulco ittjurio~8.R; 
no entanto eE>tas deuominac,:ões farão aceitas, os parti
dos .servírào· s~ dellaf> sem que por is~o perdessem de 
sua 1mportancta e nobreza 

Eu disse, Sr. presidente, que entrava nesta discuss::io 
com bs.~t!·-nte con .... tr~~ngirnenw; e é wr;B. verdade Eu 
havia fetto o propo::>tto de n~o tomar p ~.-~:;e ne~t: ~ casa, 
ao menos por emli_ua.uto, em discu:•$íi.O :1 lg!1ma que ti 
Ye5se ct~racter politico. Sinct.ro em minh: -s !'Te!~ça~, 
franco no modo de ennn.Qia-las, pr:>eurando r::emure at
tingir aos fins a que me proprlnho, marchandO para 
el;~s em linha reda, pre lí ru h:~ i>\ ... f,O ifr~~,. !!ma ··:errota 
lt •. 1i em f:.ubl:0o. :-t •: ~;:r::ee ~· :·:o t liY:: . ;e :;. ~·J:;;br·- .~ 1 · ·~ ·ul r. as-, 
.?.".J <!Ut3 a ?::H::-.. _'•-"•'<t - .: t::..:-:.':\~ ; ~ é :·",\): :..0. ::. . , ';~~:•,~;; · ·. ·;.;. IV~l ·,da 
~ .. "':JlO pc :.- 1-ru~,-. ,:.. ·-·: par ' .:,.::v h~:rcr.:-rr ~ u:::· v~::.t - . ~ (Apoia 
~L.\ .j Com t..-ws d..isF e-síçõe.:. C:Jmorthe d(~ - se f:.:l.cilu:ente 
lf~6 a ded~~.o darta (JOl' esta augu"sutc~:tn:H·~·. em ur..1a d·, s 
'~se--tões de verificaçào de pÕderas ··eiativ<i <). minha 
Pi'C>"Jií.cia. em uma das questões em qu ~u c meus no
b:·es amigos de S. Paulo entendíamos que a just'C" 
~stav_a mamfesta.menta do nosso lado, não podia deixnr 
a. e augmentar, em relação a nós, uma nova decepçúo ao 
car.alogo da_quellas que em nosso paiz suffrem todos os 
·homens pohtteos qu~ se ded1cão a esta carreira como· a 
uma curreira de gloria, e não como a uma carreira de 
especuh..ção. 

_ _Mas, S~- presidente, qualquer que fosse a minha opi
nmo partiCular ácerca daquella deci:;ào da camara eu 
como ~er~ade1ro adepto da escola doutrinaria acat~i-a 
e r e•peite1- a como me cumpria. (Apo•ados . ) 

O Sa.. Sn>vEinA Lono:-Sempre porém protestando 
como acaba de fazer. ' 

o Sa BARBOSA_ ~A cn,HA =:-J:lem; um protesto muito 
resl;ettoEo á deCisao da ma10r1a oc.casional que então 
appareceu. 
_Mas, Sr. presidente, respeitando, como disse, a deci-· 

sao de_sta aug_usta camara, fiquei entendendo comtudo 
que nao era mnda chegado o t empo de reprimir os ex
c;s~os de todos os emulas e imitadores do padre Severo 
Ua1m Atuá. e que me cumpria, ao menos por emqunn _ 
to, abster- me_de tomar parte em qu ulquer discussão de 
natureza poht!Ca. 

Aguardava que !W n.uvens ilo my$terio e incertet:n que 

entrevia em nossa atmosphera politica se tornaase!ll 
mais tra~~sparentes com as luzes que devião re.saltar da 
discus•ão do voto de graças. Foi esta a razão pela qual 
não qniz talhar parte naquella discussão; inscrevi-me, 
à verdade, mas fi -lo por mera c nu tela, e creio que disse 
a V. Ex. que assim o fazia porque queria ter a palavra 
para responder se al,q;um dos meus collegas da proviucia 
de S Paulo, mens contendores, yuizesse chamar a dis-
cussão sobre a politica de minha provincia. . 

A deputeçoe conservadora de S. Paulo não tinha 
neces,idade alguma de vir á tribuna definir se para se 
conhecer qual a sua attitude em relação ao actual gabi
nete. Todos conhecem os sentimentos de estima e vene
raçfio que conser'famos para com o nobre_ Sr. ma.rquez 
d .• Caxtas. Um gahinete presidido por um dos chefes 
ma.is antorisados da nossa opinião: um go bin.ete com
pnsto de mtmbros "ue em S · a gran<le maioria offereoe 
as mais •olida• garantias ás noss•s idéas., .• 

O SR. PEREIRA DA SnvA:- Na sua totalidade. 
(Apoiados ) 

O S11. BARBOSA DA CuNHA (e.om força):- ... um ga
bin~t~ -llle em sua .:a!:tande maioria offerece as mais so
liri ;.L~ ~arantÍA!' ás nossa~ idéas; um gabinAte em que 
temfJS 1"1. fortun a ele contar alguns amig .. s parti . .:ulares, 
nfio pre ·~b-ava de d(~clars:~yão nossa pa-ra saber que dfl".via 
~~mP.:-:.r com o nos::.o concurso em todas as questõe~ po
E:ú~ n.s . 

Q•:t••nto ás que>tões p•rticubres, Sr. presidente, eu 
pod"ria ap0ntar exemplos para mostrar qu• o direito 
dH reflecr.ir ~ de votar, de proeeder ne,. te re~into com 
r,erfeit• iodepeorlencia . não é privilegio exclusivo de 
s.l.,-;;uem nem de nenhum grupo (Apoiados.) 

Q SR. PERE IRA DA SILVA:-Todos têm dado provas 
di [o. to 

O Sn BARBOSA DA CPNHA:- Entretanto um nobre 
d~.put:.ado, a (!amara se recordará Rem duvid·1 , querendo 
iazt<r um a distinnção entre o que entendia por conser
vador moderado e conservador extremado, a.pree;entou 
como ponto de differença essa independencia supposta 
no acto da votação .... 

O Sa. P,"s B•RRETO:- Supposta não. 

Reclamaç?JeJ e>>ergicas do Sr. Paranaguá, Paes Barreto 
e Zacanas.) 

O Sll . ZACAlUAS: -Está se com.promettendo. 

O SR . BARBOSA DA CuNHA: -Não tomo o nobre de
putado como o meu Mentor nas discus~õe• da tribuna
d'oixe o nobre depmado que eu me comprometta; tenh~ 
bast<IJte coragem para responder por minhas opinióes • 
{A poiodo•s . ) 

O Sa. REGO BAanos: - Está clareando o horizonte. 
(Ap rJiarto.)· ; ri.,adas.) 

SJ Sn NEniAS: - V á-se compromettendo assim, que 
·~,~a1 bem. 

O Sa BARBOSA DA CuNHA:- Já declarei que não 
tenho o nob ce deputado pelo Parana como Mentor de 
m ~ uha:; iti éa~ na tribuna; tenho meu julzo proprio 
-~mha m.telbg~acia ~ hei de chrigir-me ne~te lugar con-~ 
,or· e minhas Idéa5, e nüo pelas c!o nobre deputado .... 

UMSn DePur,tno: - M.s não pódefazer in ~inuações: 
O StL BAnoos.t DA C:u.,HA -Nem eu fiz insinuação a.J

f~~1~~: . apenas apresentei a opirtião de um nobre depu .. 

O Stt. ZACAtt!As:- Repillo essa insinuação. 

O Sn BARBOSA DA CuNHA: Se_ houve insinuação 
fo! f! . Ex. que tomou a iniciativa ctella no dia em qu~ 
de.cl at·ou que hav1a ne;ta casa nm grnpo exagerado que 
:nao __ votavct com 1nder::endencia. Q'l<i.nd.o sahir impresso 
o d1scurso de V. Ex ver- se h a se sou exacto · no 
entao~o- appello para a memoria dos meus collegas' que 
O OUVH'U.O , 

O S!l. ZACAl\IA.S: - Fa!lei em extremados. 

? S tc ButnosA OA CuNIIo : -lVL' indicou '\Ue erão 
ex~.~remad.os - os que na~ questões não políticas não 
vot twão co m independencift. -

O SI\, Orro~1 ; - .Apoiado. 
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· OS•. s.a:~ bA. Ct!ftn: - E ia que acaba dG dar · 

· .1Un apoiado. o bonndo · depü~do' o Si. Ottotii. que. 
i alru•nta ·dá ~temunho ele ue o .oobre d~ nr.ado 
e;n1nc:uo~•se COtlfo ~bo cse di:r.eT. Convinha poi~o res
pandel" a eS&e. topic:o·do díacuno do 110bre deputa-do, e 
oroteetar contra elle..... . . · 

o sà ... Z...UIUAI: ~v .. Ex. estL 8 aixonado contra 

o Sà. Buli®. 1U.: c~~ :-Niio t~o ·fliliado a~ . 
no llOme do V Ex. · ·. · . ·. . · . · 
. o Sa Z-4.~r.u ~~Mas niO eaio!t llqni Alerta! . 
· o s .. ; BA&aou. ~»~o. cu~ &A. :-tnfetizment'!, Sr. pYeti-

. den'te, a Qíat-u»io do voto de gn~ tr•>uxe para mun . 
~ma nova d«k.-ej)çio; aa lnzes que eu e~perava que resal
.tAuem des8& cili.<:uaaiio em . relaÇiio . a que les ·ponto!' que 
me paremio ob&"uraa nii.o fvrtão baatllntt~&.; unic»men\e •u. cli~ demonr.t.rou para mim dUP co-asas. aclà· . . 
l'On Unic.nient6 .dow;. po:n=os: primo, q~:a ·o ~,.bin.:te 
c:onta.nesta eamara có:n grande mniona; .,et~t.do: que 
ha .nesta .. eua um grupO. G.Ue, l!eg_uraml!nte com \'lllttu 
znuito 110'bme, tem ·um inl8l't'Ne · ·qual-4uer em proXllO\~l" · 
lcisio nas íil8ira,, clú partido com-erv.dt.r. 

~o.icsta aomeao'> a imp~sBc>em ' que fieou ornou. 

feridos, CÜSI."'llrsol que ou•i com toda. atteil~ •. 
. · .· O Sa.. ·auca.u c .... ~u:.L'"T': -.São e•~~ que qnerêtn 

d.iYidir ":1 mini.sterto em ma~oria e miuoria .qull ti!m •tn · 
'rilta a acil.io · · · 

. O Sa s ... ~ b.l Çmm"' :~NiA:I qu~ro dividir o mi. 
nilterio. v. Ex nã .. póde attribulr me UI~ vi~tl:h : j. 
declarei ~té .. ue !K1U minÍ)teml, 'lue n •:eputaÇl1t' "-vn~ · 

. o . ' . ' . . ·, . ' .. 
eom stll woeu di.'•tlocÇio de minibtro~: n-asdêeln•d tatn~ 
bem. que no JjC8hin .. te oxiatem meruhro!'l erJJ ~ucrn . àe
poaltamOtJ .85pecialmente teMia a eotúiança,.d~oa todo I) 
apoio. . . . 

U• S11. ln•g"''uo dá ·llnl apa.rte. 
O Sa. Buaou.•ÍJA. Ctr.\l'fJU • - Fallo com a !nnqneu 

quoD"O~.... · 
O Sa. Z.~alü: -A salidarlodaàe foi·~! 
O Sil · B.u.o:u.. DA C~u~: -Sr~ preaidcnte, hl\ c:ertu . · 

propoai~ m\'CrO!limeis.~. . . · . . 
. o S& SrLYBlU ·toco:..;._. cida um dos gnipo.'l tem 

· parto n.à bezerN..lRí.J:adu.) · · · · . · 
. O .Sa ILuos.ú,~o. Ctr!\IIA.: - Nio ouvi bem o. iapute 
donobro dc:p~wlo; eeme tizeaae o ía.vor cb!ropeti·lo .••• 

O Sa. SrLmu. Lo•o: - Disse que · cadR. um doa 
grupos teJll. puto. no mm\sterio ~ mas uaei . do. termo 
- <la~ - ~· tem parto na be1et'n\. 
. Ux Sa. OzPO'\" .. DO: .....;.. o tt-~o é um paueo r.huló. 
A oacuio.l, 

! ou duns. da& ·p~!Josicües <tne emitt\o . ·nessn·discua&io 
f.,r;.o· d~tqi:ollus ~N, l~:tllr!ente nle ,r briJtl\~~o a t'lrt>ar 

· · &. ~at .. vt·u s! .. , .. : ••.~ : · <~<• · · • • 
ni~: rú o;. · mctrtuh:.., :al,.:u· ,. hn11rt;.do d~put~~o<iu l'eilf. i>ro. 
vin~'Íil do .l'l}luhy. y~waút~i~tru da iust.i~-a. ~ Ex. fez 
tnn ~iscuno em minha opillião .muito c:onveaüento. mu 
S. Ex... · 

• 1r.. DEPt-r .. no: :--Mas elles nilo foriio ao minis-. 
. terio peln aca:;o J:leul pela fortunli.; forão'muito JegUl•t.; 
.mente (Apoi11do~.) · · . · · . . . 

O S.11. BÁasaSA. · DA. CQ:\R•:.- AqueUes qne · qui~.· 
·. fazer alhl.-iif) da .. PtOp<:JI!içQes ge~ qne émitto xu~o trl· . 

bnna. pode:o ft•Z~·lo pot sua. p~:u conta. O Sr .• u- · 
• . mjnitítro ds. jtu~t.iça, . dizia eu. pn·Íerio D~$ta cs~a um 

I .. · . discttrao lllnito COU\"Cttit~nte, · mKl' qu~ ' tem nma partt
. contra a .Jual %lhO po!o!õO deiur iguaim& t• de reclaruar. 

S E~.; drpoi. .. d,., uo" bllar d" sufl. c.-nergia. · das prnvi-. . 
dent."l&s q_T>e tomou · p:.n u.anser intacta a tranquülidade · 
pubci<'IL p.ir Oc.-ciit-liio ~ ultimll ele;Çüo primaria_qa4 teve 
lug:;llle5tacôr~.depoia de dizer•nosque estl'lvaprep~ 
do li(\JR ·ferdôe-me ~exrre•t>iio;, comooNeptUDo ~a or- · 
de:u put• ka • . fr .. {enr cvntro. u ondJ.& da.·· anarchu• po-
pa!tu: u r.eu qtwz ~go ••••• decliU'O~· uo.O atiíl.l•l que• ocrh«:ia. 
ex1»nr nt>tlo..\:t\.'"~ no partido \'Ollter\'ador lm:.sa: ~outa-

. •. ' ... . ' ' ·. ' 

ta.~o .p~l~· Pará, e que httvill nm outro fmlpo em ctuG 
5, .li.1 ~tltVI\ ~>e. •1!1.0:~, C{Ue era ~-mente a pluticie, 
<:<ou,o idl'a úifi\:rente .lli n;onta.uh!k . 

~\ ·.tt:~ ~e rt!>i>c.nder ~~ta d:~otiueç!:o, !Obte a qual in~ 
~j<iTÍIO .1ii\~rente>- ()no do~ ~U\\ tOmirii.o p,!'rte lla'l,UellS 
dc:b:.t-:, c•1 pcço liien~ aS Ex. paradis.ar ..... 

o s.. r AR4.~A~ti ~- T~mei ft palavra -mo:ltmhi-
t'OIDO ~i itic~tnd·· ~Uo.Cll'to em b c:0 m•is · to. · 
·.O Sa E~uo·!t4 .DA C171'1BA:...,. Aceito aozplica~o; 
pa~ mo ~·.~m q~e c nobre!'% ~ini~tto~ cajo.®.cur-
10 ahllll ttehP& . muno . c011venaen~, qcena ins11tit CQ 
d~i ár uma. ditlerén l:IO& baneo& da maioria.... · 

O Su PAa.A:é~c:d: -Reeordo--~~e do lagar Ollde es~- · 
. va. eo.tio ,;entado o nobro rieputaào a q_uem ~referia. 

O Sa Bn.~!IA. DA. ~~u·-Bclll; aceito n~pllca.çiio 
do nobre deputado. po'fque era tó n~t~~~enth!" quu~ po- . 
clel'iiio tomar Q pala"t'U- moutanba o p1micie. -
MIUl oo.t.ro& nob~ cl8putadOA quo. então fül.ri.o lança• 
l'1io 'mi\o de ~rmo• ti\o llignitieativo& \na ~~. poasm 
pre-tar-.e » expli~ que dJ. o nobre ex~muu•uo la 
su~ paJavru. · · · · 

Mns, St pmidente. eu ~ U060ça ·r.o uobt'l clepu
tadu J*o Piauhy pua .diser~l!le ~ue mo parece (lue 
niu se aeboo cowpflte1lteatente UqQi·iadu u .'~ to!l
W CO'Ql o hopr.c:lo . dopnbdo, chc!e da opc*~ 'l!beral. 
nesta casa; p•ço·lhO: licença para ~rchr ~ mcülonte 
em prova da 118~~0 qtte aeabo. <le rraren,r. .. . 
. o·nobi'e deputad~ chefe d• tipp I'Jçáo liberal dec!a'!" 
t'OU (li. caaa !III&Uti&IDen\.e se ncotcle.,, declatOu no aeu. cU e-
Ctlri>O O ONIIO .. O l&tric-..o I.DU (ltll' ~-

O Sa Bt.uocA. .,.., CvMU: - f>las, Sr. p:etidflnte. 
eomo cliaia, certu propoi-lç\'iea, por mai" inextu:tato. por 
nu.ii inveroaiuseia qne i-ojio qu.,odo di~ ·e ro~till~ 
=uit.a ~• a&Ul \lOnt.e!ota~o tú,ltu1lla, p&>IIÜO tttiD~ .tJOr .. í . 

· pa~ verd11dea. Eis a. l'Ulio pel" qual ct.. teudi J,.~:r 
laser . llm4 reclamAÇAo . áCtlfC.I> de al~tUmaa proP<\tllç.ie&. · 
qut f.oric> aqui proferlw,·e qnD me obrig$rüo a poo:iu• a 

viaeon"idérado O leU diplotilt. d~ deputado JMUO DlUDtdptO · 
da c<irte romo um galardio aos M~Nl~ par .. 111 pres~ 
tadoa a ~u t>U bhc& ·O ?iobnt e~ ~iatl'O dt. ju.tiça lle-: . 
c:1ara quo a r•~ pubhca. cil.o ~ol perturb!Ui&.; uào fo& 
tl1POaçad111; ttuo. ao a. pu. publica \lveeae llo aer port.nr
b~Wa. ,, pvarno estava armado, · ettava competen' . · 
m11nto hn.otlltaclo par& roprimlr a desorcl~ID, 'rioaae ella pa!ana · · · . · . . · . 

.. . ~ .. 
I : > • 

mereci meu to, que tom~mdo ao ~ri~> o nc~o ou u íur• U~:lll. 
quf! ·oa . {fa uma vu ter ·M,entotno. ll:'lllstolho~ d. C•l'U», 
entend.etn ·{I r eete í.cto quo jt.llu •cbito trllm~>formudos 

v · · · · h ' · .. ot- ni 
··só à darem patent& de moderados o de ox~tltad~>a• eotno 
.. aprtgoo.tem noviiJI doutrinas, da.rem novas rogras do 

governo..... . · 
O Sa~ PAEtl Bu.a&TO:~ V. Ex. r~feu-se a llli.n! 
O Sa. ZA.cuu.s :~luo hn do ser cnroigo. 
o s .. ~ . BAIUIOS~ »4 Ctri'IIU. :..;..o nobre de!)n~~o que 

acabo~ .de mo d~r um ap.nc pcrguntando·lilc 110 tne 
referi& a, elle, proferio igualmentO tlllSta C)a.<:n, ror OC<'ll• 

r.iüo da . d.iscu!lsüo do Vuto de groças, um diMcur,;o 
que oont.t\111 UtU OU do~ topieU. qUI! Jn~ proponho R 
teapor:.d.Qt-; 'l'ed, entii.G o no~c deputado que uxna 

I 
I 

Clont .. ~i~.e. · . · 

a pat publica. Che~on a· ~r pm::turbad:a e amoaçeda, a 
pouto do plotll\ttr doa aor111Çóa dç nobre doputado po.t 
Mina:.·Goracs, o nc"te caso o nobro ex-mi.oiscrt> d~ jua
tiça ~liio éstan. armado do~ melO$ competentes para ro• 
primir, plit'!\ fa.t~r frente á. de!ordem. 

. O Sn. P Al\.Utu~nL: ...:.... O quo t)n nü.e queria er~ com-
. ptimir. . · . . 

. O Sn. B~auou. P.\ Cmuu:- Nem Diugueni qais que · 
V. E~. comprimis6e; então V. Ex:., perdõe-mo, nõ.ó 
lnO comprohQlldo; . tal voz Gil não 61nfrtl~t\Sa6 ~alavna 
b~Utantemonte cllU'u; llla!. o Q'lte iltm: d~OJr fo1 qu.q no 
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. ~ da oU _P-U.bli~. qu" houvee..-e o 1DCO& . 
~ ('OZ)V. e1la tf,., o nobre ex m\u\t-\tO oont .... a 
O ~ ~- decl&r'll 'lU e "'UY& &ral~O <f.! .I.Odt.Je ot aléJ·o. · 
pr'OQ& • pal'lt f~ tDalll»>' & m:dt)m pub\l•"L. ~o c:*SO de 

. Ont.- ·Jl~I~\Deit'te ba •··8"fl'• de ll;., . d~ \ali• ia: ou · 
. nio h& 'lia 0...:. mllo.o J,, ·aob•é .. .x Uüw,t!:w• eJEoa~ JneiO" a · 

qQe ~lle :4 Y'llf~; · 01ÚSÍIO uj,.t;itil> -- \eUlÇOI' a CJUe · 
. · f~ alluio o. b«mrsdo lieplJtalio . clle!e do pW:!o li~ 

netta· oa>oa • . · . . . 

Ui.~- l)st'l1TA»> dá Um apme. 
· O s.· ·. JMa~~CN DA Co~n - B.a 1:lD1 · cmo· poz1c0 de 
~~~~ d.etde qa.e · hvu.w <tUMl ~ aeaca cus,. uma· 
cü.un ~~Dtre colllet"ftdoreo moclahdo-t o ~ 
ru ~todos, ctr.a libe:rt.e& u.1oder&<tos e Ublns 
extrcms.J~ h JOeglil'IIDleZlte · «1tre _,. e:r;_\~oa um · 
C*'t.O 1)0\\t.o cie oontaeto. ·. · · · ... . · · 

· .. · ag .· Fel , ao . · · TJOP 
~~ u~ ·iMn. P~bu~. n -müüat;ro<la 

·S. E~·> · · l• d.c ha'WC' ~~da~o ú ' intSl\tt.io . " . . . . . . . . 

I 
I 
I 

semi. us: ·apol~op~·-~~---.• 
.1ft~ .. . · .. · ... . . · .. 
. o , •.. BUSoiA DA Cl!Q~ r-se . o DÕhre depltado 

·. por Pcnuunbl'.ou .~"~O<!ID· ~to~~ h .. 
corôa, • ~iilioar amapo\idca ..melname .~ 

· que noe acou 0011)0 e.xetnplo ae 'boa poü~p •• aal08is.da 
o ~apcme ·i~ s. Ex. ·~ ~·rl•t*- .. ~ da 
oppoelc;lo. mu não 1ft• &lU . -llllln'U'.. como ~ 

. ~ta, ~ue ji& alli u JDiJshM t.rmU,acatiOj•aa. 
. ae \1Ul& eampauba na ''PPG'i~ . . . . . . 

·O Sa Pu.~: :-E~ tambem :mailde=aa 

o sa. !l~"D~. c~: ... b;go m.a • ·v. ·'KL 
q11e .: i jUAwueo~ o lélmpo em qu-rin Dldac.za&
'ra · ma•e bmfeito · e UU.~tllillo ~a.,ueUe em ~-milbê. 

. .. . -. . . . . . 

: .. qoe maico ~~-·~. -.em a •· a eweD ~ poeipo• · 
que ~ aon• uoUoeado. . . . . . . . ·. · 
o Sa. P .... Biauro cli = apsr..e. · · 

· .. · os~. s•·~~<:~.,A·~ ~'\"-U\t.O. ~o~- · 
biuete pN~te nil) OOUtraro.R •. eo=o ~, OI . 
principi·"·· ~u,. · a~· em ·1ft pro_gtal'I''IU., o •'

· ~twl·•h•de~malte~-~ ~ puaoaa-
tislu&r a NU lado no .campo ~Wiial . 

OS& P.ta Sna1ro:-Para mim émdi6rellte .... . 

. ~Pfiad!. ~ <:iOSl...UtDtà~ c:o~ aq-u QQi u.u. aenir 
. de ues:aplo •• · · . . . . · . . . · · · · 

O Sa. ·p,. .. &~-Eu• cl.iue~ 

. ~pOh\\~ (\UC foi--~~ \\ts\'UOMOã*~em~ 
~a pela ~UI-. pt'OOCU'a'ft. -=abtr o 6POio ele &ll• 
ti~' ·~.,..fi'U\Ot<~m•n '!reqbili\,rio ~ ~o do ~po. 
por meto doa etn~~ pubf1ons. · · 

· . Na ~iio ~= q_ue_1eu-se a ~u • ctli• 'me 'rol) 

. re!etin-io. V. Ex., ~ pt"e&i4iate, ~ ha ele lembrar qae . 
~m hoo.T<Ad<> membro cl~ú qll&, 16 aquelle múü»te
rto se con~ervavt. oom Tld .. na lltSpanba, era teso de
~d.o ~ gu~ de Mmoc:c., que •eio tnzer lhe =na. 
divenao felh . . · · . . · 

E' ÍIIO.U.tna. ...eN&-4e, Sl'. -~tlt»t.e. No lneltDO .,.._ 
é!ri!*t quo ~eabô de meclou.r . ha um trecho em <1~. 
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noa deâcontetatsa ae àm'bOe os oarti oa, eaa politiea . 
mes=o ' a1li tem .na.o enaai&da. em épo=s anteriores, e 
aetnpre com· succesao de~dõ. come nos_ moe~ & 
hhtorl& doa · d.ift'~tes mhüaterio& qu~ de. '883. em . · . 
~bmet.e que t.etc ~t' clttsfe o duque · elo I.nfa.ntado Na · 
Beap•nha Di~ 1e -rio mtio aenio pbine:eo que ~rilo 
por mezea, ~empoce apoian<lo-ee lio~ Ú'aD.Bfugas .dos d.Hfe • 
rentes. partidcs, e dando em wultado a sua clicsolu:-
çic> llXlmedia.tt. . . . . 

· Isto COD~ de q!le uma tal poli ti~ nio ~e t8r li. 
m.i3 remata applicaçào i.a COUIIU do JlOl\~ paiz. · 

o .. rtigo qll& ~ocebei de wcllcar temllta o , que tinha 
~e diztt a. . e.te respeito .com as aeguínt.o& pala.'lttU de 
apteciáção da poUÃca do sabitlete O"Dol1il\llí : . 

c Os quta pT&tendem go\'6t11&r sem o. coueu.-so · dall 
. partid~~ ·e M. qae . pnten~em am•1Ra02&-los, · cléaco~ 

·, te ae eoudi l·berd&d.~ e d9 
teZ%1& cODititncloul. Os putidoa aio UIXl organismo 
easeocial deatcuegimc: ellet llio a l'epre&clt.t.çio "va 
e l~tixna d.u ti'adi~, doa wtos, ·. doe .entimentoe 
diverio~ de um pai%•~ W» forç&~~ C)o}l8Clti"f&S que :pót ·~ 

toJo4~or. 
· O Sa. B.t.a.IOMA _,4 Cvtnu.: -Elle apreaenta princi• 
pto. de utDà vetdsU et.em .. e els o pouto es&encial. •• , 

O S~ P ..a B.-un : - S.i que praticamente tem 
J)fe)dwao oa_ melhore. result5d~, e et1 goato m&it ao 
feto. que ele palanv. . ·. 
. O Sa. B.tUOM 1> .. C~n: -Ser~. verdade. Sr. pte• 
alc1anw, que aotnalmente po11a ha'm' fUDU1nento para. 
qae wato o putldo ~ad»r como o liberal pn;alo 
·CID DONO ~ 10tfter moditi~ ctre =ocierdoe o 
ualtad~ t Creio quo n1o . . . ·· . 
· . sr. preatlleuta, t. mcxl~ ~ uguram~~ uma. ·-n:
t12de muito· reoomtz2encla'f81 :no· ho=em poUt1co ••••• 
· Ua Sa.. Dutrr.uo: -Só quem .S. moderado é que & 
'tlrd.adolram'lUite. aonaenador. . . . · · 

. eonaonador, o epitheto cü vertne1hC) quê na. íoa. daQc, 
hiO :noe cal>e. . · · 
. Ouno Sa. Dtt•"G'I'ADO: -Foi o Sr. CO$tà. Pinto qlw:b 

M déiiominoEZ de paritazio. 
o SL. B.a~ J>A C~mu : - Hu, · eomo àWa. a 

· modera9iio é. •~gununente umL grande vitt11de do ho
mem pOlltico : .etltretant.o a Dlódet'açio. parece que 6 . 
maia um ar. tributo inhereute ao ~al'9Cter . do ·homem 
Q)UlO ~artiaular, do quo um attrlbuto de i~a politioa. 

JJI1d6âa pollticu, ai gtalldu idtSu propriu pa.n. 
ro.D -m 

~banh~· p&l'tiaoe, 'pua crearpró~~, ~ ~811& 
natmHa intólen.ntes e exclui'Viàtas :nas ~pocaa . em qu. 
10 achio.em .luta coxn as.idéaa e ~rinclpios o~stoa •.. 
. 'A. adopção de tae• idl!ás em penoaO! aé luta importa 

para quem aa esposa toda a mtoleranci&, ou mtaa tocló. · 
o entbusiaamo inaeparavel de lima fone couvieção. 
Póàe haver dive:gCDc:ia na êa<»li.'&. dos .meiO$. propziç& 
para obter o mumpbo~ mas. a 1déa por aua. proprta. · 

· esaencia é então exclusivista. Aa conceasüea e a .~le
rancia pomu-apps.recem depoia àa victoria. ele um pnn- · · 
cipi9 eobre outro. Ora n6a,. ui!.. quadra . aetual, não 16 
não vivemo~ em. mn estado proprio da latas . politieu . ' ' 

ele particl~ . etrt. 111oderacl.o• e exaltad08, a ,que .ao 'rtlferio 
~ .. nobre i:· ·.utado ; e. tanto ia to é verdade ."ue •. 'l'IWl. do 
talguem · 10 lletlta. casa ao nobre deputaclo pelo Pat:d 
éj~e exp ·easae a 'base ou a ra1ito d& d.i~çsL 'itte ha..; . 
. 'Yta entre co.laer:vador moderado e exttemsdo, s. Ex., 
apenr' da todo o Mtl talento ~ vio-sa l'elllmente ém'b'lft
çado , nii9 .~endo na 116'rib.de indi<.:ar ruD .ponto~ 
aobre .elle b&P.ar a differ.mça entre· moderadoe e ~al-
t&doe ••. , ·. . 

O Sá~ Z.o.~;u.u :-A di~Ça e!U ~'"IOnibda. . 
entre~·. Ex. e mim: ~ sou moderadb, e V. h não o é. 

O Sa. B.ur.DOI4 D.t. Caiu.:-Nio etti ahi a ãieereuÇa l · 

· govento n~ueUaa ·quOI'tlíea ·que nio. aiO ~t.e 
goyerzwnenuea, ~ué ui.o ~ ~pri&inente,q'Ge8~ po-
Iitieu. 4 . eontrono •emu qua diset ••• · . 

O Sa. ZACA.&LU clá Um aparte~ · · 
o s ... RA•IOS.L 11.\ cu,~ :-se Dit) 6 cs cimtnrié,-.. · 

~.eu estou no .n:ettao pontO : se por ?eDtUra "qui~ 
cleclata-r q'lla o particlo I)OlUerv&dot' n.~o.!! ~uelht 
que uu questl)ea · pot•ticu e e111 q~aeeqver onttat Dio 
.ae .quer~ nanea do governo, eu,tJm bem dv.honra, 
em bem da cligliid&de da camata. direi ~ue l*ta · cua 
ningnem ser • capaz co. ent»ntrar um 16 u.tTwwJo, ~ 
qadllio ha um aó de. Mta membto5 quto em ({l)eltões nao · 
-,oüticaa :nüo queira •otar, refleetir e pcocedC.t- com por~ 
!eita inclo{'eCidencia.. SenhOt'M, reêor:a·.te ~.t.a=s.que 
ae tam p.wado dent.ro clute pTQpno recm~. e Ui ae 
aoou~3Õ nuútoa · exemploa de qo• aquêlle. q'll"~~ justa
mim te .-o . h o· e <lenoiiÜnaclol. como extremaaoa forio 

e votá.lno11 contra a puangem a onD& e,-
'kn'l!. . . . . 

O Sa. Z.t.u..:ua: -Eu eepVei·nle, e eombaei·-. 
O Sa. &nos~ PA Crnillo\ :-E• ~O!dacl.e; V· h 

aulm procedeu, e deve reeordu~ ae qu.een me aclla.:ta a 
· eea laclo : l . ~t&Qio foi .acnninal; e ttCOttendo-ae aot . 
~"na.' P4SrlG~n~~Uaru, U · ae · euc:cntrãri~ o. llOme& ~ 
muito! que hoje paaaio como extremdoa, 11 que ~Uo 
votirlo oon~a aqnella morm&. Igual exemplo de ~de· 
penclr.cia deu-se qU&nclo .110 tratou nesta cua da ~or-

16' 
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ma judiciaria, proposta pelo Sr. ministro da justiça 
conselheiro Nabuco. Eu, que prestava apoio ao gabi
:nete de que fazia parte o Sr. Nabuco,não só inscrevi-me 
para faltar contra o projecto, como votei contra elle. 

Eis pois uma prova de que conservador extremado 
:não é aquelle que nas questões não governamentaes quer 
acompanhar o governo a todo o transe e o nobre de
putado não achará seguramente nest; casa alguem a 
9-ue-:n po,~sa assentar essa denominação, porque, fazendo 
J~ttça a meus collegas, entendo que não ha um só que 
nao ':luetra conservar· sua independencia e votar com 
todo o criterio. Onde está pois essa differenca.? onde 
está a linha divisaria entre moderados e extremados ? 
Se não é esta que fui ap!esentadg pelo nobre deputado, 
eu quero liabet quat é e em c_:ue consi~te_ 

. Sr pr~sidente, eu p-Ryo liL'enç.a nesta oecasi:\o pura 
dtzer) e 1sto sem que se me a~trioua intencü.o r:e o-ffe:r:.der 
a qu· m quer que s~ja !se C·!m~ndü hop.v8r nlJ~;um eol
Jegr! que de~c~~ra essa. Enh::. di vi. ori8,, que :Jossa esta
bele -er e:-.sa d!ft::>.rença _ C!ltre ext:·,.:mados e nv,derad s ), 
eu p~Ç·J bcença p~~ra diz~r. l't~pJto, ."1ue üinda. ~:s:,)nl fi~o 
sat.1ste1to com a winha d'.::mowiau(:f..11 de cxt-c\~r.uat~0 1 e 
neste pauto nus achamos de accOtdo CO·:ú Ob extremados 
do lado libéral, se l os ha .. 

O Sn.. ÜTTo~r: -Na·la: nós totl.::s somos mo;:lera.do::;.~ 

O Sn B'\H.Bos..t DA CuNlL\ - Cita~·.d um f ,<·to cl:, 

~~~~~X':~:~i':~~ E~:~~{~~~5;~"~~:;'~~ tl·~:.i;,,:;~·;··~~,s~,~~ 
que não íal!o lo w_:.~sv paiz) d~cquell, fr,,i.!çi"w cL~ 
franeeza que no te<Dpo da ret:.taurayJ.J cha:ncl\'. ~o c 
ventre,. 

O Sn. PAzs BARRETo : - Se te.m referenci:1 a m:im) 
eu desprezo ... 

O 8n.· BAn.;:O'-'A DA CmmA:- Nü-J m3 rsfit"J 2 nin~· 

t~~~~~·~:;l!~a:~:i:.i~:;~\~U;::HI~0.:~~ G~i:;.~:::&J,~:~l!; 
que era appel!irlsd». eom o n.:.n~e d.e vl::n.xe. 

UM .:-)n. DEPUTADO~ -O vcnvre uãn Cl.e-.:e e~·ttn· no 
centro, :mas naquelle,; lpi2 esti';o LJai~:. cheg:h~c·s a0 p~~:·\·r~ 

• OSR. BARBOSA nA CuNrrA:-Eu, eomo .:,:lo tGn!:.o sqli· 
citado dtsp!ichos ramo se não ha de e-;:_co.,.ltrar na hi::;-
1:oria de Iussos g-,1hineks u·.n ~6 cles::,t·:lw ou gr.::cç.:.;. para 
O deputado que na:- te momento d;rige apn;av1:1 :J. csm:::.:-a 
do:; daí!u·.:nd, 1s. n .o accittl o aparte, knt;) f"Jrt;:,s qua:::.to 
declarei {UB não f:1zia allu,üo ao noo;so pdz ..• 

l!nt Sn. DEPUTADO :-En n0.o tiz ap;_Jlicr.ç~o ll'::nhuma, 
ass1m co:::o V Ex. nã. fez. 

O Sn BARF.OSA DA c"'.u:-'HIA:-Sr. p:e icL~i1;e, a:naa 
h a um oonto con~ra. o '-{Ual tn~ cumpre re:~:am:.,r V- Ex. 
S?gn::-a_mente se rec()f ta ·.il!_e n"-:nn. do:_; cL!SClL '005 prof;~
ridus Igmdm!"Ute 11a di3Ct:S•·!\O do votJ de p·,·ç;,.s, um 
do . ..; nubres d·3putrLdos a qw~rn já me tenh,, r.:Jerido, 
<fazendo um~t discrimiwl~~~o, ou pr·r ou;;ra. chEnlndo em 
que cun~istülo a id.ea COIL3el'vadora e a itté:i hb01'al, deu 
nma explicação C·lffi a qual eu d.1 modo algum me posso 
co_nfnrmar. O orad.Jr, uatur ,1 ~mPntA in~lu:·.~ lo pela muita 
leitura que tem cl.os pubhci"t!-IS m~tr:t•1geiros, quiz que 
o parti:lo conservaflor no Br~1zil fo~se em tudo e por 
tudo a mesma c ou ··a que o CO:.Lf:ervador da Inglaterra, 
da França e de our;ros paizeb. 

s~ h::.m comp•·eht~nrli a~ idéas expof'it!]S por s Ex., 
}:larttdo tlOnserva.ior é aquelle que aL:heh, e~fürça· se 
semt>re para t•onservJ.r a::; ir~~titulções exis<.:.ente~, não 
negando o progres~o, mas niio torm:'_ndo nun;:a a ini
ciativa do progressJ; que o Hheral é aqnell·~ que tende 
$empre a march.-tr H'uma c;ewla ~nntinufc de irm·,vações, 
'Sem eoa:tudo ~xeluir a conher açao, Sr. pre.iciente, eu 
.entendo que em uma sociedade nova eomo é a nossa os 
con·eovadores (tal qualn6s somos no Bra"!.ilJ nado têm 
de comrnum, senão em certos pontos, com os conserva
Cores_ dos velhos p~dzes da Europa; n6s n:':o temos 
q:uestoes dynastíca-:, nó3 não temos privgegios herda
dos nas épocas do feudalismo, DÓ> não temos Uma aris• 
,tocracia tal qual existe em Inglaterra ••.• 

(H a um aparte ) 

Eu quero mostrar que aquillo que se chama conser-. 

vação de instituições se refere nos velhos paizes a uma 
ordem de interesses seculares arraigados, e que têm 
grande impi>rtancia, principalmente para certas classes. 
O conservador no Brazillimita- se a pugnar pela obser
vancia fiel da constituição, porque a nossa const1tnição, 
Sr. presidente, encerra em s11as theses prin0ipios tão 
previdentes e tão salutares qne basta a simples apolica
ção, cumprimento e de.-,envolvim.ento desses prineipios, 
não só para congervarmos o que temos de bom como para 
marcharmos igus I mente pela estrada do progresso, do 
progreseo razoavel que deve anbelartodm o Brazileiro. 

E' essa ju~.tarnente a razão pela qual entendo yue em 
nosso paiz a idéa de conservação importa a idéa de Ji .. 
be.':dade Tcmoe sim um partido chamado liberal , e 
se a palavra - liberal - é empregada como uma sim
ples denominaçJo desse partido, é isso ind1fferente, por
que nào passa de uma que::t~tO de nome. Em outro sen
tido não é poré<n admissivec. porque o ser liberal uão é 
attrihuto exclusivo deB;:.e lado, e não pó de um purtido 
apr(,priar-se esta denoDinação sem que por esse sim
ples facto elle f~;ç::. uma u:mrJ!a.ção daqul.llo que ccLLsti
tue u~a quaUcl.-.de commum a todo o Braziieiro. 

(Fia um apart,;. J 
Parece-me que na posiç:í) em que se achão colloca

dos os pa1·tid.os hr•j8, de--de Y.ue os liber~es deelarún ter 
ah,·.ndon!tdo a.s idé.JS de CO\I~titui!:lte. o appelh ás ar
m~;s. o princi;J~O ··te t·e::;i:<~J•,f•i:t, eee;·ca·~ refot · asoma·'o;.·a 
a?rego •. du. por !.;Au;. de>de que elle . ..; se ap-
p~"oxim:1o ~s irié ,s e semp1·B sw>tent'l1das 
pelo yartí ... l_o con"ervl:ldor, a qu':'.:,tã-, de partidos unica·
ffientedtweve:'S[!.T' í~.e~n~rlrpc,r díverg"'ncias na siJre,úaçiio 
das qr~estõc•; admi;,i::,~--.;·~tiv<'-S, apreciação do estalo fi
nan.:.::eiro do paiz, ou hdbl",'! esta ou aquella lei que lhe 
diz r,·;speltn, é i."tu o que póde cons'Gituir entre nós di
vergencia e e:.cad.o de luta .... 

(FI a um apa,-te.) 

O que eu la.:nento é qm, quando têm desappareeido 
os pontos (c,u ao menos aqn·llefi m&L~ e~serwiae:-;) que 
outr'ora con: tituiã) a dive:'"gfmclaentre um e outro lado, 
Eeja esta j usr.amente a é~o.- aew que s·G venha fazer uma 
dü::tincç:;o de ~~onserv: dores em moderados e ex.CJ enwdJs! 

Agorit que tenho d do uma ;igeira resposta as·pro
po&içõ:::s a ,-1ue me referi no começo do meu di··curso, 
V. Ex ha de p:;rmit,tir (c crelo que nilo saio fórl:t da 
oxdem p)r este motive) que e 1 me oc.~upt> t:.U11b~ •1 de 
res .:cndcr lig ·irmnente ao diacU.!'hO proferid~~ na sc'$c;ão 
Uc sabbE'Jo p -!o nDb;-·e rl.e.putaclo representante do 2" dis
trbto d~ provi:tcia de S !~aulol qur.md.o elh~ rUndawen·· 
'0n um r~~que:·ime:-;to que foi submettido á COllsideraqilo 
da carnara, a;JOiado, w.a:~ nüo a.1nda discutido. 

O Sn. S:LVEIR,t Lono: -Foi discurso feito na hora 
dos re -lueriment,;s 

O Sn.. BARI~USA DA Cu\IIA :-E" ve'"dade; m~s, como 
na clbcw:sf<.o da iixaçüo da fO\·ça se permitte amplitude, 
llll'0C8 qfie GU, dnY.dO U:;:la ligmra TeSpOo~t:.'J.. áS COllSirle
rayõe-; que fnt·ib ex~; )l:;t:.s pelo no ore deput:::.do naquella 
occasiito. n:\O ~á i o 1'ó~·;-, da ordem. 

A camm·a, Sr P' e"ideute, deverá ter rf'parado segu·· 
tamenre ·~lue, depois Je iurlo quu,nto se disse e se e~<:re
veu e ·ntra a adminü.trrç.:,~ do Sr con;:elh: irü Antonio 
J ;;sé Henri·.jU2S na província de S Paulo. não :-.e V-nhão 
proctn·n:l:• aprove.itat· diffe~:entes oc~asiões, differ,··ntes 
opportEn1dade" q"Ge se tê:a dado para encetar [•.e uma 
discuss8_o ::obre a-.iuel1n administração. 

O Sn.. JÜAn':'DI FRANcnco: - E' porque, comn tudo 
se come::. L:!, e:lt-·mo:' á es: e.·a de documentos que furão 
pedidos c tê.u s~do demorHd·JS. 

Os,.. BAnnu>A DA Cu,HA:-Apenas na sessão de sab
bado o nobre depumdo apresentou um requm·irnento 
versando sobre recrnt<·•mento e ::.obra um proce8SO orga
ni:-:ado de re::enr.e da::a em uma freguezia da marinha. 
O nobre deputado ne;sa occasi.ão dirigia uma censura á 
administraç:w éliJ Sr. conselheiro Henriques; mas V Ex~ 
comprehende que esse re-1uerimento ~preseutg,doeunica
mente apoiado tào resumido foi nos factos que lhe derão 
causa, quando suppunhamos que aqui fosse apresentada 
uma accusação por factos taes gue pudessem de alguma 
fórma dar razão á celeuma que se havia feito sobre 
aquelle assumpto .... 
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.. . 9·Sa .. !rúa.!t• lr~CJsco:.;...Niio .at+..eildeu . ao :meu: . 
cliae'nrso. Eu a.~ que em tempo apresentari& ~ 
acoo~·em fôrma.: · · .. · 

O Sa. ·.Las."' : - Es~oa · & espera de <locuxne.utos. 
. O S!'· P.~tD~::oin: ~Obsmro ao nobre deputado que 

nta discu11suo agora: nao. é opportuna. · E"3C 1'3'-tueri· · 
mento deve 1oer diãcuti?o em tempo.convc:úente,e então 
o nobre -!eputado poder&, occupand.o-se delle fazer :as . 
obaerv~ que entender .convenientes. ' · 

· O Sa •. BnlloSA: nA Cln'tBA: : - Obedecendo a v. Ex. 
ue é o o iio e e10:e.."Utor: d · • · · ) 

. . r aqui, deixando .para outm oecasiii· tninhas obser~ · 
vações sob~ ·o ra.?ri';~ento; T~inatci. repetindo o 

.. que d"cl~ no pnne1p1o do meu discurso: - q_ne presto 
o mtll. apotb ao .actual ga~inete, ·c que .C(Intln;are\ a· 

. _ . . . . , ..,. · o s ecçu.o 
·entre i-&lU ~goa • ptóaeguir em nma políticá que cor.;. 
:rupond& uao só áq,uillo qae Pe a~hz:. e:taiailo no seu pro-. 
gramm~ , C0!)1o- t~mbem aos preéédentes dos dignos 
cavalbeu-os que hoJG se achüo cow. assen~ nos conse-
lhos .eis\ corôa. . · . . · 

T81lho c;;.neluid.o. {lf'llilb bnr.-) 

(O . ora4or ê r.ofhpnmtntc:do por 4Zgur_; Srs~ d:p~clol.) · 

l.'C'n.I\PE!.I.A.ÇÕ E 5o 

O Sr. Junquelr:u-Sr. pt$idente. no!%:o::centocm 
.que me lev11.11tava para toou. r pllne no .d~bt.te da tixa~ 
• de !o de mar a !lare · · • • 

que .1) Dmús~no a.e acha mociitieado ·{a~;uufD.J}; q,uo · 
dou~ .d~ &cU! tUustre& niem'b~, o n.-b':'t'! Sr. cnOkllt~\ro 
S~suv~ e o nobre 8r. cons.-:beito Si!. e Al~uqucrq~, 
d8l.:1t·~ aa pastall do impe.no o do,, ncgcctos estrc~ 

. - . poaa 01. . · 

o parls.mentó te:n o dlretto da aab€t isto claran:cnto, . . 
sem l'odeioa. ( Apoi4do,. )' ·. · · 
~Entendo, Sr. presic!onto,. quo . as polltícaa tortuosas 
~~1as. que .fazem mJUS mal .ao pai:. (Jluttt:~ 

Os •. Sn.~nu.~.o11o:-sem duvida: Yenhii~ pala• 
~ claRa e lntelligcntes, nada. de 'b!Ul.Ud.ades. . · 

o s~~ Jm4QUtnu. : - Reservo-me port.mto pa.ra.· 
~egwr com_ a p~avra e f~et' aa co~id~~ quo 
~~ neoeannu &cerca da. s1tuação e do proJceto que 
.110 <llscute, quando os nobres ml:lhtros ·~os bou~:n 
d~'?. os eaaluecill?en.ti>! 8. u explicaçú_es · a que tomos 
dire1to o que o p&JZ unpencsaman.to enge. {Apo;odOI· 
mu•to blm, tnlliCo ~·) . . . . • 

o ~· ... Panuab~s (mín&ttro ·d4r~~ ; ~/tl.tlllo 
.u.ncio :-Si. preatdente a &lavra. ar& ctUn • 

· ·. .Soücitou•a n_?a termos ~ .nw. Q.igave\s, dei>..la~ . · 
nmdo-:se de aecôrdo c:om aa nstas .~ elO gabinete; 
. mM. ~eun~o que uu questões !eCWldàriu dã publie&. 
ad~uw.tta~, ?tt no <lesenvol"''imentó. pratico dessa 

. polttica~ niio ptlcles~e haver o mC!!M, ~nlo entre êlle 
o aeu.scollegas, oa ~tre elle e i\lgnm de. seU!Icollegas ••• ~ ... 

o .51\~ VIB.I.\TO:-Quest~ secundarias i 
Vw:-Ouçlio! 
o Sa.. Ml!'ol~'l'l\0 DA F"zE;~DA.:-0 nobre tninistro dos 

u~os estt'IU!geircs dei:tou•se leva.t- tnmbem as.· 
. mas appr 1 eu cs , •. no re W.lhi~tro · o in:lperio~ 

qau: acompa·~hl!.-lo no p~.!!so que elle deu. · · 
• Lumeutám•l& a deliberaçilo que toruáriu e~s nossos 

. nonrado~ ~llcgn3, e .• tpre~:unot! quanto ~forço estava.· 

n_Ios <V·n~eiencia do que o pl'tlgnlD•ln'--·., ,gabinete tinh;. 
lizio cstrletllmente ob~et""a.do po"f' todos os !&l7&%Demb:Oa, 
porque ;:uul.!a r>~ ~õentlm~ntos ele benevo!~cit:. e de am.i
zl\~é, qu~ siio u:n ~dos vinculo~. ·th ex~atencia àe . qual,. 
quer !Zllbme:e. !orao quebraeos r ApoicdoJ df)l Sr1. minit~ 
tros dn )Uit;Çt! p dJ· marinl;a.) Nâo foi patim poui~l con-

. ~gtlir ~.p::.e o~ nohrt!s. ~in~trc! .io imperio .~ ci~)1ego- · 
eto,. ~· tr.ln ~t1:es de~ust1ssetn a.o c.eu proros•to. · 

.A re~rstla de tódos <lS m,;n~:>tros seria a t:olu-;io da. 
· lm"''~ qu~ hnllt,•m ~eve lugar. ~e por acaso dcvet!•etnOS 

l . <'O:t ... ultr!r t;io ~ó!D!lct' n!l-«~o ... into~ses pes..~aes ; cnta
. dt!~t.os po~m qu~ ~-r.a t!q llOW) dever ni1o · :~budonilr 

o po•t:) 'lúe nl's tin~a :!<~do conflndo op• ic.dCJ.t', em-
qu~to T.:.wc' <i.:! ou o ctn niio nos o ngarem n. 
i~:'·. (A p;)i'lcoJ.: lo~ ~n~ ncs íalrar O&?Qio da opinião 
pu•:lH!!l r~pt'· :!-!m':.l(rla. etn ambas llll.<'u:lS elo pntll'tni-nto:) 

. ~~--l~~~a'l'!mnii <ie mu•tl). bo " · grrdn o eu~o q,ue sem .. 
fCD~IU'. 'Na•, r.pO•oldi.M,) . 

o 5n. !'aLn:.u.a LOI!O!_; z· Utnlogop-ypl:c; tnu ~ 
:ci!~~" d.: :;.iJ.;z~'i0 Ci:lr.tillui:.o t · . 

O Si.. F Ocr.u-u~o: .-E" a mflior 06ll!Unt 403 mi
:list.ros q~:e $l\bitiio. 

o. St-. -'~..:.•au .. i•• ~- Sr. pt61-idC1lte, ~. :Ex.. àea'ba 
f!o onvir ~· ~~?li~~s •ue o nobre ministro da fa .. 
;cud11. deu !cttc4 da retirr.<la de doeu mc!l'bros de gabl.-
ncta ••• · 

O Sa. SaLVEIRA t.<oaot ~ Dn. tatirad& i~ . Unh:unos 
uoti:i11: l:ias o motivo que houvo psra clla niio .ic 
apl'O!óen tnn. . . · · · . . 

· O Sa. Ja.'QUEIU.:- •••• r.o~m. cem eatu explica
~ creio· ~~o llin:ia. nio fi·:a.mós in~ento ~-
re:i:los. :.. · · · · 

O Se. Z4CUJ...S : _.Achei a e%pl:carão no di'CIU'SO 
ào nobn; de~utt.do por.S Paulo · · · · 

( CiÍitr.•M a pariu,. trocao tmre 4lgtdu Sn. de;puta4or,) 
O Sa .lci'IQt:tnu. · ..:... N::o ee u.:s .:xhibio niuda • 

Sr. pro• ide%.'~, ~·mo~ de ~rernr, úma dfasu l'UtM de 
ordei:l políti~ quo pt-<i.em ~tn~riw a retirada ou a mo
diSCAçliQ de ntn m..irdatct!o· (Apoi~; .Cimlirdo n . 
4p11rt•• ) . . . 

O s ... Pawo~t~ : - Attençi~ 
O Sk . Jc~Q1!Él'U ·-Neat.a .ttaaQi,o~ quo ' dt certo · 

muito ob~cura. (ll··O~h a en~do 9-ue Dii.o pouo 
usar da p!Uavr& preeenteme.nt.e em uma düetado mtei
l'&Dlénte pollti<:A. Por Qfloteqnencla. tcaenO·me p&neut 
outra o~siito fuer u Cl0tt1id~ q~. me $1f'apwa.b• 
api'elentar. plil'a ~u.uoio n&•ta <:&lllll.t'a se àprellén~ 
reeonstittiido () gabmate. euja.a tdw sejlo tosia aonhe-, . . ' ' 

O Sa; Vaau.'I'O !-O nüniaterio nio ~ nt~R aabe ô 
que tl.-m ·de fazer · 

O Sa •. Gons . D~ Soou: - Pela àrcl"Dl• 
O Sa.. PUilDEM"n ~ - Eu. DiO posso· dar a pi1&'9ta pela ordem. . . . . . . . . 
() Sa,. Vtax4TO:- 'Pela. oriam ÜO 8e p6de ~a 

pal11.vra a um deputado. . · · . · 
. O .Sa.. GaaBt as Souu.;- Túo JldgOCâo ursante! 

.fGçQ • palalta. . . . 
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o·sa.pgj,ituu:-se o nobredepU~do querpropôr . 
alguma aia.-~~ ' ' ' 

o SJt. GoJrU J)Jr.Souzú..:.. E' o que quero fazer • 

. o s... P&amun: - ··~· <le'lia cleclarar que pedia 
. para eue fim •.. · · · · 

d~; po~ue nio tendo. beJi:t presente os terxnoe do re- ·· 
gunento.... . · · ... · . · 

O ~... Cam M.t.eaUlO: -' Pron'tlncie a. formula. sa- · 
cramental: -Tenho ·negocio uTgente. 

O Sa~ Goxu11~:.Souu:-Pois bem; tenhÓ :negocio urge::.te.. . ' ' . 

O. Sa.. PaatoEM&: -Tem a palavra. 
: O Sa. ÔQJDS DE Sot'!%4 : - Ha algnn& inatantéa1 . 

·Sr. ~idente , que , discntinclll o projecto do go~o 
sobre fixação de força Jillval • n6tl suppm1hamoa m&l5. 
9u .menos conhecida· a . politica que del"•&. 11!F o. J?aiz. 
Os. SrS~ ubnistroiil já. tinbão fallado; A camàra t.inhà 
já. emit.tido s. sua opinião ~bre a maneira por que en-. 
carava oa neg.,cios puhlicos ~ a resposta ao discurSo da 
cora. j& ·tinha. sido YOtada , ·e a situação das eol1845 
parecia· :tz~.U. ou :menos definicla , quando de :repent.e fo-
mos sorpren • oe P'! no ~a lDfJSp!! a para 
de_ que o gabtDete ãcaba de diaeolvlll"-se ~ parte. · 

. · Ninguem pot. ora. u.be, Mnhores, o que dáhi pod.tri 
resultar. N'w~ein por or& H p6de cteader; e as d• . 
cuaaões em que ultünama2te eata"nUDDa me parece qoce 
:li.o podem ptoteguir. . . 

U• · s •. I>nuroU,o:- Poia nio contin'da ·a mesma 
polltiea já. eonhecid.d · · 

• A :- • 
· noa cfu'Je o que pretende fazer. 
À~CIUB'Vo:a:~çiO o OJ:'I.àor. ' 

o s.~ . GoJRJ in~ Socu: .- .. 

· · OS~-. PUSliiSJmC:-Peroae~me o n~'bte deputado· 
de1'e limíta.r·se a propôr a ~ucia:. · . · · · · '. 

U• Sa. ·Dn~.a.~:-AI urpnclaa nio aa di'ICUte:n· 
propoem .. 3e 1l1lle&:mente. . . . . . . .. ' . 

• O Sa. Gous Dt ~~:-Bezn. · Pt:90 l!lltiio a V.Ex., 
w~. ~e Dio d ~ttido fundamentar a 11.."'g811c:ia, que 
admi~ llm :requ~~to q,u':. ~u maud&l' ;. mesa, ~-

co~o, ou .~suem em -.u ncme, 'Vebhà a esi! c:Uà 
explicar & politíca .do tlow ga'~~ete. · . · 

O Sa. PaQU)an'JI:: -O Do~ deputado pedto a ~.;. 

um acü&alento. Nio posao &dmittir o requerimento. 
· (Bo GlqutU opa"tf.t.) ·. · · · 

.o Sa. Gona Da Sovu: -Em todo o osso tenho 
feito ver ~ual o meu pela&Ulento, q,ue julgo 0 da maioria 
~~ ~ .. nobre deputado a q,uem · " pala'Yl'a competir 

. r-o~ m~W~or leva-lo a e1ftnto. · . . 

. _._~ s-;;~D~~~~m•.t; -Ea estava com a palavra; 1usniio 
~ 11e~foi por ae ter dado .. _ • .. · ·~-t .. __ , .. .,. 
desi tmci . • . ..... U1Cl"""" a no .... ~. 4"ao ma:O. . o por 1110 do . mm dileiio, ptOpOnào o acli&-

. o Sa •. PultDmn :-O no'im deputado nio um • · 
pala'lta. . 

O Sa. Vnw.TO: ~Tenho mataria urgente, e~~·. 
ea.tnara que me .conceda. mostrar quanto. convem apptO- . 
, .• , ... e&te adiamttnt.o.~-~ · · 

· O Sa. PustDUTI:: ~ En Dio admitto a proposição 
de !Ldiamento proposto por qualquer Sr. dep:1tado que 
não tenha a palavra aobre a mate::iL · . 
· O Sa. Vnu.a:ro: - Nãô pódé deaar de aàmittir, por.:. 
~ue tenho mataria urgente.... . · · . . . . 

. · () Sà. PlwtiiENTZ :-0 Sr. deputado tito tem a pa-
lam O regimento ha. de ser ca.taprido 6XDqU&aco ea. 
estiver ncst& cadei......_ (.tpoi~.) . . . .· 
o Sa. VtJUATO:.....;Mu tambeàlaeVe-H sujeitar iquillo. 

que~ estylo da~ • . · . 
U• Sa. Dun.uio:-Ni&o d o Sr. o cürector du:~~era. · 
O,Sa. hJ:SJDEK'l'E:..-.T~·a pala:.n:.. o 5r. Saldanha 

· (Os ... Viricto di= olgumc.~ p~onz. P'.mcitaoAl,'li'IIU 
rtc:Jom~r' cll or-dem .} · . . . · · . 

. O Sr. Salclaaba •••.lubo 1 - Sr~ ~dmte' • . 
· ~l)ticia ctue a eamara scaba de receber da l!lodificaçio 

do minütéiio. modificaçãO que na verdeile :não poctill 
eeresp.ncla (apo~) , .e que ilo& àorpreDdeu, teto 
m.Ua qUSD~. erio. eomt.antea. u IISfm!Tações doa hobres . . . ' - . 
maior barmanla. a mais perfetb mtell~a e IOÜU
rled&.ie; er.ta üoticlas Sl'. ~idente, e qumao iienhum 
de nós ainda ha'lia C:omprehezad.ido c;ual a 'erdadeira. 

. litiea do · · binete o · , nmto ~emaam 

. .. !Dànifasta qu~ . tus moti~, que a oamara 6Auetazito . 
Jg:Dora, ae du~&"io~ . . 

Em mta àlato. Sr. pre.Jdeou, • para mim laocm
teata'~ ~11e o mbiiaterio hoje teiSl 'IUDI o IDllo di'fel"'a 

set que, faltando ao dever de tranques e lealdad'e, qd• 
· zease mjltitie31' o pr.rlammto. (.fpoiodol.) · . · 

Se. o xninilterio do hoje do é o t:neSmo mlnlaterlo cl4 
houtem..... · 

O Sa, 0CTA.YIA."Co: -E' olaro. 
O. Sa. · 5.u.DARU. M.unmo :..;.:.. ••• se· Jllc) aabem01 ~ual 

· . lOja a aua pollf.iea, qaaea M aua via tu aclminiatratiYU 
COIIlO, nesta COllfuaio, :neste labyri:ntbo, ou, &n*, 

· • tal ignorucia, podemos firmei pmaega.ir em uma 
diaeuuUo tio im~•, qual a · qu :noe ~? 

·· · ~~1!0,' ~ruo • · dizér, · de usn" lei ele ooiafi&D~ i 
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trata-•e de uma CÜicualo .onde a politica gual p6cle 
ler enmin&da.... ' 

O Sa. S1f.-nuu Lomo:-E tein. todo o cabimento. 

OS&. S.L~oDAJQU. M.~..L .. ao:-Sendo as&im, que conai-
~ poao fazer a, eu que tenho a pala.vra :nesta 

' . - ' . . . . . 
· hoje aubatituido' Que pensamento t'3.Dhc a apoiar ou 
combater! Qual é o. pensamento do governo, se :nem eu 
nem o paiz eabe qual o caracter do governo que temos r 

. · Sr. presicleote, é fatalidade que ~ vicio •.CC!,mpa:nhe 

~~~~o~);~~o:nd;':~:;t~~=~~~ · 
tario·t;.ue o leYOu a cahir ~e p: r s1. me~m. o '4poâ~ 
cb); é ainda o .vicio da organiaaçio do. pres"nte;, e que 
já; foi demmciado :nll!'ta tribuna, e que &e conhece~· 
i!&à.eiro agora o que deu lugar ao aeonteciment;..) ines- · 

· parado da retirada dós dou QOnselheiroa da coiôa, ei:n 
quem tahe& grêde parte desta eama.ra tiveese muita 
confiançn. {~~~~~) . . . · 

. E' pomn para maravilha: que o Sr. mWst.-n ca fa- I 

. :encl&.venha aqui declarar que ePea. d(\115 nobres conse-. · ·I· 
lheiro. sahirão do 111i:nbterio :na melhor entttata cordi4la 
com. oa seua Cl0llegaa2 (AJI~.) . ·. · . 

Ev. bio pouo cnr, Sr. pteaiaste, q~ 011 Srs. SaraiY& I 
· e 51 e Al'buqU:t'Clue sahiuem d.o 1Riniaterio por CGmaço 

( opoiMN; rüo) ; hou~. iBf.ui'fehn~t.e motiva. ~li
;icos e gravet que determinirio a retirada de SS. EEx. 
. .lUtei moti..aa. :não pouo cleiw de crer, de'l81:n str de 
altO f.lcanoe po'Jiti00, tanto maia. gue se co:nprebenàeu 
du dUcuuõU ha"Widaa que ~:~~ea aoua eavalheiros.ta
cliio I*"' a ~oclaração do gcmrno~ ~nem noa clirbgora 

.. q~ a .poli~ •d& niO ~·.a de eomp~; e • 
. Quem · de. n6s . pois r6de uaeveru ·qual é :a: po "tiea do · 
gabinete! . . · · 
· .Asle~u-se :ne&ta cua que: os membroa do minis- · 
.tario ele 2 de .. não eata\'10 de accô:d(): 01 Sn. üü-
zu.troa que aquuepnmunct,~o Dfl« ~o esta p~ção, 
repelliria-. mesmo. . ss .. EEx · ~· entretanto bojo 
conve:ncidoa do que era liSCI 'V8l'dadeiro, e que ellcs erio 

· · oa que ~ eDg&D&~ão ou enaua~io ao Ff quando af!i.r
lD&-.Io que ee aeba•ão em perfc~ ~rdo I (.4poioew.) 

. Portanto, ~~ V. Ex. que a diac:uulio ~ 'IU11& lei de 
. ~ nio p6c1a conthinar :nesta eituação ainda n1o 
. clefinida. E' preciso que a.cama:a couheça o que é o mi· 
niaW!o., ~ .. !lue nell& ~ ~ chrauieDte distinguir. 
OppoltaOJUS- e gow:rma ...... 

Ua S... l>IPVTAJ)O:- J' e3t' clividicla. 
· O Sk. Íi.u.D.AIICII.l Mnii'ao :-E• p~ qae o goYer

·. no ~..eohadizereom ftUquéza oquo 4,eo q~q~, 
pua que a camara() j~e, apoie, ou repilla. (Àpoicdo,.) 
Em.C!.lWlto elle o :não !u. t\ im~ivela dilcullio có:n
venimte Íle'l1ma]ei de confiaDÇL (Apoàod01.) . · 

Nio. quero ma.i:s tomar tempO 1 essa; ienho clito 
qu.c. u para e:zprmur o que penao Dlltta ocewão;; ; 
=~)requenmilo o adiamento por 2~ horas •. (.Vuico. • 

Vem' mesa, 4liclo, apoiado, e entra ~ diacussio, o 
Mpinte requerim.mto: ·. · . · 

c Requeiro o adiainento .da Jiacoa~o ~. 2' horaS. 
-8lllclcMII• Jlarinho. ~ . . · . 

O·&. S...Ylo Làil4'1'0 miniltro ciG "udi 

lbeiJ.o para nüo coutinuarem :no minuterio. (SWUrró.) . · 
. Tenho 'Para mim que esea dehõerPçiio elles a'bt"a
çárã? muib> de sua. "VOntade, nsa:n~o da liberdade que 
auiste a. qualquer ministro de declinar de si a· respon-

. aábilldade.·mioisterial, e retirar- se de um gabinete.. . 

O Sa~ F. O~AYU..'-'0 :~E· a maior ct!III'ura qae !)óde . 
fazer aos seus ex:-collega.s..... · . . ·. . 

O Sa .. Mr:usno DA. Josnço\:-Cada um doe nc:.bres . 
· ministros t.erá de uplicat-se ·opportttnen:aotA, é de 
certo nennum ha de divergir elO que acabo ele declarar. · 
Nlo ha. ceDsttra :nu. mi.IIhas palavras . : ellaa nprimem 
mtlceramente o~ sentimentos amigs.veis de que ainda . . 
bojo· me a.eho po~uido para com elles. · . · 

Quii.ilto i politieã do gabinete, contit;úiL 11. ~r a mesma; 
o seu peD»amento a resp6ito da admini•traçiio do pai: 6 
o 'lnEISII\o· que já eatS manifestado, porqunto os doua 
hGDados mem'HGs que sub•timirio"" Srit. eell!ldheiros 
Saraiva e~' e Albuquerque si\() bem co:nbeeidOlt·no paiz. 

· (.4poiGdo#.) Um neata camara e o outro no senado derão 
o te&tema.Dho n-aia relevante e espontaneo de oónlia.rem 
e adherirem ~ tudo e por tudo ao pensamento do ga-

. bU:ete {Àpoli4àol.) ·. · . · · . .. 
Conseguintemente o ministério, emboft' modificado 

.quanto aos· dona honrados membl'O!I que 11e retiririo, 
ocmt.inlia n() t:~eamo. pensamento -e na meatnJ~ politica.. . . .. . ' . 
corôa e o . apoio ela rep~Mnteção . nacional • 
cpOioGol; .milito bftla, a1uil0 bmt.) · 

O Sr. F'. Oeb:wlano t - Felizmente , . . . 
lado polltieo a que me acho U~o C!Uia explicação n<>.a 
de uma modirica~ ministerial. N'o aomos :n6s que 
explicamos a ~tirada c!a minietros do. conselho da 
corüa por moti'fOe infantis, por meA puerilidade. 
(.4poi4W.) •. . . . . .. . 

. Ua.t. Vo::-Nio 10 cliaee iat.o. (ApoiGdo•.) 
· OSa. F. OCTutA.oco: -Oanobres deputados parece 
que :nlo prestÃri.O at.tençio aoa discuraoa íios Srao minis
uoa. Onobre. mWtuo· eis jmtiça,.eom-a ai:ncerid~ 
·o disti:lgno, Jiue·noa ~ue at.é eate momento. Dio • 
Atinar ou n»o podia dúer q_uai a ruio que lerira os 
eeua collegu a podUon1 clemaaão.. .. . 
os.~ ~uusno D4 JtisTt~:-E· um .. ve:dad~ 
O S-.. F. Oc:T~n.uco: ..-.Ora, q~:mdo miniatio. ae 

retirio neatas cil'CUUistt.nciu, ou uanclO ae ret:irio, ". . •· . . . . 

uma tu!o do Ía6to; re"eli\o que elle tmn a chave da si
tuação. O Sr. min.iat:o d11 fuenda, q'lle tem eraprepdo · 
i8UI eaforçoa para ()Oilter tul irrltaçiSes O~ O choqull d~ 
elêméiitoe op · · ~ que entd.rio na or~saçio do gabi-
ne e, q~ am a. agora Vl , a -
buindo nahidá dos 8%·miniatros á. poaaibilidade de di
varmmciaa futurss! Mas nio se vê que cata explieàçió 
é~!antu.ia, nada tém. dê nal 1 . · 

o s ... SIL'f&lU. ·LoBO :-Apoiado, ' uma embaça-
dela. . . . . 

O ~-. · F. 0CTAVIANo: -A c:amaratem., pois, %1000!
.. aidad.e de mait esclArecimentos. O acüariumto pro
~ to ~ teu1a6 por fim arredar uma diacu.saão fmpoa

. ai vel 10bre a tixaQão do força : 6 wn meio offerea1.do aoe 
a=ip cloa a:•WDhtro• ~provocarem do ga~te a 
'ftrücle IO'bN a lltua9i0~ ~lo •peNm OI &mmJOI pa:a. 
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as res-post2s ele amanhã, é nesta occasião que os esclare
cimentos podem ter valor (Apoiados ela opposição.) Cum
pre que 03 conservadores moderados saibão o que ilUer 
dizer este ''cto da modificação ministerial, que suppri
mio no gabinete as arrhas com que cont.avão : cumpre 
que saibão o que lhes espera de hoje em diante. Em todo 
o caco não devem de.ixar pe:-:ar sobre osdous ex-m1nis
tros a accusr.ção que ouvimos h a pouco, de que se por
tárão como crianças. (Apoiados da opposição.J 

O ~R. MINis·~·ao DA JusTIÇA.:- Não procerlêrão ramo 
crianç~~s: clles darão á caro ara a razão do seu proceder. 

O SR. DANTAS:- São caracteres que têm d&do ao 
paiz boas provas de si. (Apdados.) 

O SR. F OcTovrANO: - Niio soel eu .qne o contesto: 
entenda·se V. Ex. com os ministros. 

O ~~"J·. Be::-:e•a•wa C;:·.vaie:ft!nt~: - Sr. presidEnte' 
levanto-me pera snstent};:r o zcliap.:,ento, a e que, em rfieu 
enb:.mdE.r, nüo r.e pód.e absolutamente prescindir. Em ou
tras circ:am·.t~inc:i.:u>, se o facto da retirad1: elos dous 
illustr~s membros do !;tabiuete. or:t recomposto, ti.-;esse 
appat·e:.·ido na C'.asa isolaàc· e nf:o coinc_\di.~se com o dis
cun-o r~ntavel do nnh"e deputado por S. Paulo, eu não 
~ent.iria tau~a neee:.sidade de explie~ções iustantaneas e 
urgD.nt.-~f>, e deixaria talvf'.Z a~~ -enm.::ci~Ir_-me em sustenta
ção do adütmentu pi.'opoHO- I\Jas. quando ntJs verr.os que 
o fe.cto deéTa l"eti:·e.clê!, <:.'.t·ü1d::~e com et~se notavel d!sau!:'so 
em qu'~ n nr-bre d.eputo.d·J ·:.'Onvenient.e ou inconveniente
men'.:o \ (:.eddí;o ::c)quelicg '1T,e se a~sentUo :uos bancos cha-

:~;;~.~o~~~ ~~d:~;-~~~:~~~~e~~~·~~~~~Jt::~~~r~t~ ~-~:s~l~t~~~~ 
qu.e foi deucminr..do centro dn.ce.mara .. ha:v]ã(; de strcon .. 
vertidos e::...n circumff-.rench; qusndo o nobre deputado 
h2.vb e.:-:t);~be)e~i<lo um9. scíP-àr no minl::terio que n pai a va
mos, dec1<;>~·o.n··lo que cstt·va <-Ü\e àividtdo em maiori-~ e 
mirn.:·~ir..; qcl~é!ldo o r:obl'B ,..1eJ-mtnrl1.1. dém disto fcle~:i.dSo 

i:C~~-v~~i;'~~~~~.~~~~)~1·:~~~e<~~~~ pael~~~~~~l.f:p~~,j~v(Í~j:~~.:G~~~ 
raçC:) em Fn:nça. paree8u fn.z.er un"'-a. npplicação mH.Hgna 
aos GOn~e.rv-:' dores moc~erad1Js com 2. denv;.n'ln:~c!:o equi vo~a 
de pr:.liücos a.') ventre.',.. ' 

O Sn. BAncosA nA CuNnA. :-NUo disse tal. 

VuzEs :-Disse, d.L.ce. 

O 5n BEzERRA CAvM.GANTI :--Se o ncbre denutaà.o 
se ret.r::<.cta~ on ~e o ministeriorBpuüa t8.esex.pre:4~c~es, o 
caso podera su diveno; m:.::.s se a::~im não succe:ie, EU 

direi que para mim. como para aquelles que C:lmigo 
pensão, é possivd enxe1·gar e1n tudo i::; to o que ~e chama 
um ponto de honn ... e des·c'nrte aceitar a posição que 
nos traçar o ~::abinetE:. recvmposto. 

En niio sei s<::: os conse:rvndo1 es moders.c1os têm essa 
p:retenç:lo que o Iiüb::-e dep'tJ.t~do lhes ntty·ibuio, de se 
con . .:;tituir!-:m centro da camsra: entr~'~t?JJto o que eu 
del1es penso é que toclos nreú:o a sua dignidade ! apoia
d.os), e não ss.bem prescindir do ponto ae"honra em poli
trca. Julgo portanto que é de nossa obrigação smten·· 
tar o adiamento pB-ra que se dêm explicações claras e 
satisfactorias que determinem a posição que d'ora ávan· 
te nos cumpre torr:.ar n.esta casa~ 

ALGuNs Sns. DEPUTADos peitem a palavra. 

VozEs: - Votos I votos! 

O SR. VrRIATO requer o encerramento da discussão 
e a camara approva. ' 

Posto a votos o requerimento de adiamento, é appro
vado. 

O SR. PRESIDENTE dá a ordem do dia seguinte e 
levanta a sessão ás tres horas e meia da tarde. ' 

Sessão em 11 tlc Julho. 

~RESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE CAMARAGIBE. 

Sul\mAnro.-Expediente.-Pemi!o a D. c. R. P. Nunes• 
-Ordem do dia.- Pagamento ao representante does· 
polia do conde da Barca Adiamento. Approvação.
A-ugmento de juizes da relaçao metropolitana do Impe
rio. Observações dos Srs. Dantas e Villela Tavares. 
Adiamento Observações do:; Srs. Villela Tavares, JJfar
tim Francisco,_(] M adureira, Dantas e Pinto de Campos. 
-lnt•rpellações Observações dos Srs. Saraiva, F. 
Octaviatto, ministro da just-iça, prt'sidente do conselho, 
Ottoni, rmwistro do impedo. Gomes de Souza, ministro 
da. fazenda., ]o8é BonUacio, Stlveira· Lobo, Nebic.s e 
]jf artlm Francisco. Encerramento. 

A's ,onze horas e meia da manhã, feita a chamada, a 
acha?-do~~<:~ presentes os ~rs. visconde de Camaragibe, 
Perera '-'nüo, Ga·:.-.:::a Cerqueira. V1eira da Silva, Cala
zans, M~utim Francisco, Lamego, Salathiel, Manoel 
Ft~rnGndes. Ro,.irigo SiJ.va, Fe.rr~:n·a da Veiga1 Brandão, 
Sa~de.nhr.. I\-1~~rini1o. F\o:ury, 'Paula Fonreca Silvino Ca
valcE.ut1, _P:;e~ Barreto, Angelo do Amaral, Macario 
ba:c§n c:e ;.;·orto~A!eg>·B. Silveínt Lobo, Viriato, F. Octa~ 
viaD?, Da.r:.tas .. '~ar:<::nsgu PaUla Sbntos~ Carlos da Luz, 
Pe.r.sn~a da. Sll<L Bret~s, Tavares Bastos, Bezerra 
c~·~valcn:ntL Cos'i:a Pinto, Nebias. Espinola, B~wbosa da 
Cuuha, Sa.nta. Ctaz, i .e~n-iro B:-:;zeTra. Fiel de Carva\ho, 
barão de Th:fHm<?m;:::uape, Bandeira de Mello, José Boni
f>.cto. Siqu,ir'' Mend<es Vi!ella Tavares, Fialho, Leitão 
da CE11ha, Cunha Figueiredo, Lu!z Carlos, Teixeira 
Junior,_ Pe:iro )l'loniz, J. M~.dureira, C. Madureira, 
Pinto dG C:·\mpos. Jui;qüeil'::t, Gomes de Souza, Cruz 
n~aiJha~io, FetD.an:11?:s Yieira. Ott(_;ni, Amar v da Silveira, 
Bfre,:liO~, Ca·fnP-ITG c~a Cunhn, Pereira Franco, Paulino 
d~ Souza, 1 12.i"~O de r~Is.uá, Lima Duarte B Pinto Lima, 
a. ore· ~e a sessao. 

Cornpare~em depois de ab8rta a ses;sX:o os ·'rs. Corrêa 
~e \Hiv:·ii-a, Di?gn. Velh.o, Paes à.-~ llffen~rlonça, ,Bello, 
0erg~o de M 8.Cedn, Ferr01ra L age . .li:pzm1nondas, Car
vnlh~ Rt~is. F~.ut:::~ d;), VR,·J ·~)cl~O da Cl:lma~·.-t .. Zacadas, J a
gur~n~Je, C. Ottcn1, Le:--sa. barào da Beila .. ·Vi.sta, Fi
gueira àe Mello. Silveira da :"lflotta, Can-210. J. de Alen
Chr, Cou-co. Pedreil4 a. Felix d"P- Cunha. Souza Mendes 
:?ilva Nunes, Rih0iro da Luz, Say~o LobbtC. Car::tello~ 
Branco, conde de Bae2eudy. Scraiva e Li" a e Silva. 

Falta com pa1·twipação o Sr Carneiro d.e Mendonça. 
Lê-se e t.pprovEJ.-se a aeta da anter.edente. 

O Sr. l' SEcRETARIO d~ cunta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um offido do minister.io dos nefjoci.os da ~gricnltura, 
commercw e obr::'s pubhcas, enviando a representação 
que esta c<±mara dir ge á camara munieip~l dn Rio 
Preto, da provmcia de Minas Geraes, relativamente á 
estrada do Bom-Jardim, na meema provincia.-A' com
missão de assembléas pruvinciaes. 

Outro do Sr conselheiro José Ildefonso de Souza 
Ramos, communicando qne por decreto de 10 de Ju
lho corrente houve por bem S. M. o Imperador nomea
lo ministro e Fecretario de estado Jos negocias do im
perio.- Inteirada. 

Outro do 'ir. wnselheiro Benevenuto Angusto de Ma
galhãe> Ta4ues, communicsndo que por decreto da 
igual data houve por bem S. M. o Imperador nomea-lo 
ministro e seeretario de estado dos negocias estrangei-, 
ros.-Inteirada. 

Outro do Sr. deputado Raymnndo Ferreira de Araujo 
Lima, communicando não poder comparecer á sessão 
por ter·fallecido seu pai.-Manda-se desanojar. 

l)m requerimento do bacharel Domingos Gome~r 
Ferreira Velloso, reclam~ndo contra a restit,Jição que 
lhe fôra mandada fazer da qtUllltia de l :000/J e os res
pectivos juros, que re"'lt)éra par .. sen.transporte, na 
qualidade de juiz municip> 1 qo Pilão-Arcado, ,llll pro
"~:incia da .Bahia.-A' commi.ssão de fazenda. 
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. .;se, J gà.~~ <) ~eeto e . çiio, e vai a impri
mir pnra entrar na. ordem dos trabalhos; o projecto com 
que cOnclue o aegumte ~arecer: · 

c A«~mmiMiO de aões ·o ordenados· examinou 05 
papel" que e orao. presentes com a cop1a •to decreto · 
àe 20 de Noverobro do anno passado,. pelo ·'inal .f.:>i con
cedida a .D CBDdida. Rosa Pereira. N!lll~, viuva do . 

· alfetes reformado ·Francisco Jo:-é ~n::.e> •. a, pcn!lão an
nual de 264~, ficando sem efi'eho o d~:creto d" 18 do 
Agosto do iile!lmO anuo, q_ue· m~tt~·~~ :tquella viuva nma. 
penaüo anuual de J 3':?8 . Desse.; paceu con~tll que o ml!-

. r.ido da agn\ciatla. t.en;lo a...stntudo pra-;a. ,;c voluntano 
OOl \822. ChC60U ao 'PO'-to. de ull~e$~ em 'i.UC foi refot' • 

· madc:i no mno da 183~, na conformka.dc do :.rt 2" d:l 
lei de 20 de Setetnb~ de •838 . : q!le dura.nte o uerio-lo 
dO SUB. vida I:Jlilitar fez IOOZ'iriÇ<>l' •le. camrant-!) P.:tl i82l 
e:n Perua-ubnc ·• 11m 18~ até 18~7 UIL ~~u~lic3. Ar-· 
g·ntin&, em 1832 a • 8l3 n11. pacllieaç»·~ · ~I> ''tal'á; .qu~, 
'tend••llido Dnmeadv alfcre"' -lo coroo poh•·a\ da ~""vmC'Ia 

· do R•o de J ~tDeiro em 1816, chegou ao (IQ~~ úu .':ai)itiio, 
em que. •ervio nté !to. tumo de 1856, em que mo~u 
yicmna desuade.Ji•!'- - .ll••Fe"viço.publio.:o. 

·. c. o~ til m;u~ ·que R Hll\ VlUVM. t~u pr.bre· c <>~l!rnda 
de familia, e que "ó re~be rios cofr<!s pu~iic.l~ 118 n:eu

·3&8& do me;" ~lii. do •eu rrari•~o , cujd. qu .. nili!. iica 
• com~beodidt~ U·•• 261$ àn. poa.!'iío .· · · 

. ·. • Pelo .:jUe ti•!li e.x !lO" to. l'C ~-: qt:e é. do t?d1\ a jn!'tiçn 
a con<:e~»ao desl>ll i-àS:to , e por i~o t\ a cur4!t.JU,,.iu) 1.b 
puecer que ~e ad.npte . o seg-ilinte projecto de t<:sol:lçuo : . 

« A wembléa geralM&OlVé: ' 
. c • •ea .aopro• a . a. pens::o annu cc . , 

couoedida ~·r d~t;• de 20 dto No~emb~. do suoo p •.s
aado a D Candída ROt>a Pereiru Nu.ne-, viuva d.· :t:!-!rei> 
:re!ormà.do Franci~ jo•ó Nll.D~. !~C:tndo !<em .. flei.co o 

r 
lido concedida squea:\ viu vil. n pon~o · am1u:1l ·le 13 ·s. 

· c Art 2. • Ficão revogll.ds.s ·su di~posi·.~ em c:on- . · 
trarin. . . , . . . . 
. ... Paço da c11mara dos cleputudo11, em 10 de Ju.lho d6 
l8Rl.-Silnno r-arx:~l~.-on.ti .ee All:uqutrqw•.-L A.l'ertira 
FNJnco• > · . . . . 

O Sr •. Slh-eira !.o'bo !u algumas ob~etv:~ç\ic; 

· o Sr. B;trbo~~ do C.au~:u-E,ío~a-r~tao hBi, 
Sr ~idetlte. por •."t\I'Otvat' em mtnh&. ~postau CM.l.mA · 
com quot costanoo !~ll.tr~ (Ap.,à4dos.) · . 

O nobro cieput.::l'i.o QUe lll'~hll. de scntar•s" Í·'z llt:l 
arpello I. ca. are.. e eu o c .... .., i~almt'.ntc A Cl\lllBl'll 

abc COl'Y'O "~ fnetos M oas .. át'io. e ~u espero C"C''T'.l t•-da n 
. tranquiUidade cie '-"n:«=tenri~ o t-eu jujz,, imp:u···bl • 

.. O ripar~ dado pt-lo nobre ~-putar!o e que vtlm pubh· 
cado tiO J.,r,.41 do romm.>rl'tt~ Ô que de\1 l>H· l' a e11t0 . . . . . 

o Sr. M~tiw l'rnu;1~eo. rli,.i~ndn "rptiç\ie .. s:.o nobro 
. deputllcio ex-~re-idente daq,ull111. p•ovincia, u Sr. <'<!aw• 

lhairo !lenriques, p~feriu o h"bred .. putado ~r Mm~- · · 
Geraes ·um ~par>.& <lu~~ndo - que a cnxnal'l' tmha f,.ttQ 
ao Sr. C«~n&tllieh'O Hl!llriquca pre<!ente do uma. cadeira 
de deputado... • . . 

O ~.. S1L~CIRA Lo•o: -E' essa a xninhn con\ie~o, 

O Sa Bu.sosA b.\.Cmuu. :--E!'t:wa. no ~Pu cU~ito! ••• · 
Eaãã. d.ec\ara~o do u(lbl'\.• deput.a.•it• ó n melhor re!post& 
que ~t!e ter n !a.a pre:eudids rec-làmaçUo. · . 

S · · ·.. .... r z · m 
presente de uma etldoin. Dl'~ta ~a ILO dt!pa.tlldo ~tue clla 
julgou bem eleito,· d~sdc que urnR as;:.e~ii.o de:t.a ~t'dc:n. 
é proferida nesta can. dAs•t~ que u.m11. otfeu!la U1o dtrecta 
ié formulada eoatu. as deci~úatl oie"to. r.am11.l'à. éú e,;tava 
:no meu direito de qu;üi.fi,•nt'twa olfcnsK co~o ~tendi 
(rlciamu~•$ ~·opvlt~)t pot"qu~ 'tl'atu:a •'On!lent.treli;!Ue;e 
:falte á. d.igUldadt e .ao 'n!ttpelto de uma cor.,or&ÇtiO tao 
importante como es~ (GpoiCMlot), da qo.al tenho a honr• 
4le fazer parto. 

o s~. <:>nom :.:...&ntíto austenttl o que diase •. 

O Sa 8.u•ou. ~· CÚleu. :--Emquanto nio für teti· · 
lado o ~ulto ·feito f. camara. 

O Sa. C..uOiia~ MAJ)Uti.El&A. :..i...Nüo·é insulto; é con
si.tlerar \I. é . a.. êamata. roce :leU. com menos · usti a • ~ 
uma opmüio. 

(Troc1So-11e di~erio4 aparttJI.) · 
O Sa. PJt&SlDE;\TE: - Attenção! 

, .era o o az gumas 

O · Sr. v~'ue.Ja Ta,·arcs {~la ordem): -:-Sr pre
l'ideJ.:~, pedi a p::ll\Vta pami, por intervent;:ll) de.\'". Ex •. 
pedir i camn:-a. a I:liuhn .denliS!<iio de tne:nb:ó da com
missão d~ ins:rnc~o publica. l::~pero <tno . a ~nu.ara. 
n.ttendera li mialta pctiç:to c.twin.io o,; motwc.s que vo11. 
ponàerar. . · . . . · . · 

.Agrudeç!) cordi:!lmentc á CPrl.:\'1'3 a C(lnfhmç:l que em · 
ttJim t~··· con,tnnt~mcnte · tL~oo~it:\d•' ncm.:~:d~.·ttle 

. tt~embro de!'~ - i:;Jportante . c:oulia:i~~:iê•:. i!l~l' b .. j'< Lâo . 
.·!· ·pOSSo c:o:rti':lU!1r a e~"rce;. 4'!!-'oo,; lt15(:tr. núo "Ó pOJr~ue faço 

par~!! clli c.1tun.i~:ão dúl; tlC~J.:ios cccll'·ll:~:.;co:o. 'lU•' tem 
trabalh•ll- im..or: ,.Jit•!• eut1 <l'm!lo~ ~ L:>(• ·l!ú po-.qu.~ ~:l•n- . 

l · be·a ti-.e à. h•-•Prll d·• ~er noUic c~.l ;Jtt.·:. 11. <:omn.i~~ ão 
mh::t:\ \'l;, t\';:;1 ~c u·,·t~r dõ! int~tpt'•!t"çii.J •l~ _n ~-tuus 
nrtigos. QO , cto :·ddi,,:out.I , <:o:.'!'ó :J· ·1'"'1 ue me nno :1cho 

. Ge ~ceürtb p..!rÍo!ito C-J.u: <>l n:.eus dous Wu,:rl!s "-ol-

lla à ia~ a c:tm:u-a. c:!edd ;o <lU C .{n~·u reeuvico!o á. 
CGn•n.J!il<iio •~e inh·.u~.;-: o roub•i,'!' .• l•:\::t ':',·~'(•ulli\!;:i·:l-, um . 
'vràjec•o a~~~~.:..Jo p(·,:i tn!I::..-A cu:n:J•!lor;:ío r1~-er<-s da 
li.du:Ji.,fio :, wnr.r:,•ui:l d~ Uhl •··~o;u'~&••k r.o.lJTlmtlrO lo'DnO 
cL1 fllculiaàc J.: ciir;•ite> de ~. )•.,u·~l. :t~ m '-'0 ·<'.tu iRs . 
as Ctõ1.eud:u. quol p(.':' c•!<.1 ccr.;: .... ii\o fl'-rão ".'•rr~:·1 :1·': ~o 
pal'ecer que soc.ro t:~tc ~-~rnp~ .eu ttHcnth " cv_'.:l•'?l)l.•~ 
dcvill dar e~ tncu~ honrttQM ,.-ollega!l <',a e< mn·l~s;tn 11110 .. ') . . . . .. 
pn~:-, c o 
1d~.\S. ' . ' . 

Un1. C!:~ano!o fu'b:l:~;tütlcs :ic:omm\;;..'-;o nrJtQCioa muito 
im rtnnt~, .-n~m·Lo ~·u~ 'tlil.' do,(),crv:r.til•:·d,. cn1ba-:-
r:.~"' e. ain· .. por mot•vo~ qtta •'OJ\'tHD c:1u:-. s>·,~~:o que 
a cazruu·a fu--::·e-ba um ·~r~nd~ í .. wor c.."n~C!ldl)~mc · 

. a . dcmi.ssil" -lUe u.::abo. :to }\t.d~r. 
O ~ll 5t· ntft4 nA .l\IQTT.\: ~PeÇO> n ptt!:~. v::L~ 
O $a. 1'a.: ... nt::-iTt:i - Niío b:t n~iln C'::!. dis~u!sr,.,. . . 

O r :.,(~"''i:-~ d:1 :t:ntt~. (!.'t:!la o~~m 1 : : . . p~'ÇO a 
pal:tvra pc!a ordem p'!ra pc:-~u:atl&l". r. V : ·~ s" o -!'G
qu ,rlmcnto C!0.1 nu:ncS <.C,l\ltSd•1 nao é "UJCHO ,.. CUI• 
cu'·~o, JXl':'ttUC e .• ~ n~ qu~liJ:do d•, n••m.•ro d11 co!Il
I'OÍIIiíiio c·o in;.t!'U('ÇÜ;O nua};l.'ll ~!JOl>Cl'C~'-1 Íll<l\l <~C ÍUU 

. a.l(tnm:ts ob. eNu;;oil~.l ·~::e;cn do 1-edido f..,ito pclo c<.-bre 
deputn~o · . . . . 

. · ·o SI\ Pas.sua:.«T& :-O .nob:-o fll)patado pcdo a sua 
· C."<.N~er•çiio .:lu mlllllt'r.:>; à~ CHmruis~ii~); vou consulta~ a 
eamllrll ~ob~ cs:;o rc·llt.lo, pox:que :0>10 l'Ô~ b~o;cr d.~a
C\\;o&iíO aobre elle. 
O~" Sn \'I:HU DA. Mott1.: -PerdÕé--mo , ,r E:s:. O 

nobf\! dci•UUUO C~thbdcce~ C:Ofil() Unl:! da,; rll~Õ .. "!\ par&. 
a 5\lli di!Uiis~ÜI) um punto '\ue n4o cst! de a.::~ôrdu eotu 
um dos wcmbroll da comnu!llluo, e " te•u~a d~ ~:o~ig:1n~ 
tl:zta de outro. Eu cs~ve doc11te, ha tl'e,o aio· quo nlio 
venho i. ca~at'll.; UhO Unho p\JiB nu:Oi.cia ntloõl iu~a que 
tl\'O\PC ha:vido cüs~ordtmcin.cutro O:J membros da cum
·mis&üu. 

par.i poder e..'claroc~r-mo. . 
· . O s~~. l'at:!IID:t:..'II'I'E : - Niío ~i" hav.::r discus$:ío so..; 
b.re o pedido do :uobrc doputndo. 

Sr. Villela ·ravarcs. 

PRlMli:IRA PAR1'E DA OR.DE~I .DO DIA. 

. l>A.GUI.tl'/TQ...\0 llEP~E$g;.T1.'STE DO ~SPoLIO DO COl'CDE lU. 
llAI.CA,, 

Continb a diseussiío do tt~querimento de adinrne»to 
proposto aoprojecton.lOSdo ~o pa~ado,q_ooa~::if 

. O governo & Ga.tisfa.zor a quantia dOVld.. pelll. .f . t 
p11blica aó . ropmcwtllllto1 cosn~Wltomoato ~b111&a IJ• . 
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c ·ts ele Júnho ?roximo passado, .e com o requerimento 
do Sr. Henrique!. · . . · · . · . 

• Cec!endo da ~·m os~. Viriato, e 11ingue~ mai8 

; dBo Sr. Het!-tique&, j~d;.sopre~adicaio o do Sr. Paes 
arreto. · · · 

... ~conno J)E Jll~.· ~,_. aa.A.Çlo ~o~r.rrAIU. . 
J)C) IUE&lO, , 

Eat.ra em 2" ·~o projecto qn~ eleva ~· on:~ o 
n1lii1ero do!l jUiz~ da relaçüo metropoli~a do 112lpGnO. · 

· · O. Sa. P.&StDucn : ~ E! ti! projeeto · ficou ~ 
. OJll 2" diGl!U~6ÜO ,:.::a. léS!iio do amlO pa!saclo; por con
Beq_Ue:tcia, o que está em disell!-siio é o. art. 1•. 

O Sa- Do~~.l'lTA.!t : - Eu d~o 5a~ &e a coaunissio de 
· negocioa ecclesisuticos. já. íoi ouvid& sobre este pro-

jecto. . ·. · .. 
O Sa. PaE-OtDI!C.'TE:·-Aeabi<o de infortnar·me que ts$4 

c:omudssiio !oi ound& &obre & rnaterla do. proj~. 
O ~r. Vlllcb fa:waft.S s-Na stMiío .àc 8 ue~ Ju

.llho de · 858 a · co:::nmisaãn ie · negocie~t .eccl~a&ticoa 
a~tou um projucto aagmantando o nutz~ero doa 

. cleie.mt.argadores da P-iação Dietropolitana do lmperio. 
· EntMldendo eu que o projecto da C01l1Dililio era incom

pleto, -.isto qua outr& J!!edida alim cio. an~to do 
ai!IMiDbargadora da rei.ção eu ~. tlYe nesaa 
oeonaiitl a honra de ap~tu WD. pré)j~ eomo sub- · . ., . . - . . . 

· bmcla.de. de seeitu o mau projeetc e de.clar cobre elle o 
. soa pareeer. E• uto o projecto que eati. em ci\!euii.Sio. · 

Creio. qae o nobre depatRdo H aa.tiafm com •ta 
informação. . · .. 
· O ,r. D•nlas !u algt1lJW obsena~ea. 
Vo!m 4. a~e·a, cHido, e entra em~; o Hgaiz:tte 

~ucriménto: . . · . . · · 

c Requeiro que 'd.. o projeeto "' cammi&&b ele !a-
2:end& e neg~os ccc:lc.~ticos.-Jf'. Innlc•~ ~ .. · 

O ... r.. 'Will~tn Ta,·are-S t - ~. presidente, éU 
l1iio e.'perava que \1 ilobr~uleputaclo pela S.\Ua foae o 
· primeiro quo Di\ "!a~a combateP3 o proje~t:o que ti~ 11. 
:bonr\ de ai-'~tar, e que na falta de lU4."'es pa~a justi-
1icar c !leU prnco:iimento reeorresae ao argtimento, ali.ú 

. mllittl f~. de aagmeuto de d~peza.. {-'poÍG4GI..) . 
Eu u~o tsr~ava que o nobre deputad~ pela Hahia, 

q_oqe · devê couhec:« a fundo a_ uecessidàde urgen~ e 
ãbr.oluta ·de teCormar-se a tela~o metropolitana~ àug
me.nblndo·~ o nt~mcro doe deaembarga.:torea, ettabe
leeeodo•!! 1}1\llCS-O' 'lt~i'dótt' ~ue de pmetencla. clemn 

' G-Il o lleta ~meotO actual tudo de &OCGr<So oom o metropo-
liUl, niio e"pera,., digo, qQe o nobre deputado proce-
desse &lo&im · · · · · 

O Mbre deputado l»Cla Bahia, tio illrutndo c:omo ·4, 
. sa~ncb que e~. tribuntl decide du caaaaa · ehe~ e 

. ~me~ ~\le•iuticu e du can.us lnixtu, i.mpartan
. ti~imP..a pc?r 14U& naturua, fOrque ·dizem te.peito ao. 
la~ de fllmUia, nil.o de·fia oombà.ter o meu· p-roject.o . . - t 

espe:a. . . . 
Mas o Dobre deput.clo, allegando osae augmonto de 

· de.tpeza, s~ton que àevomoa CO!Uinltar bda o go-
~no ua. vw ee llelei.ta o · 

O Sa.. D~~,._u :-Esn tlegOO.o de dinheiro bto ' sem- · 
pre ueceaaario · . . · · . · . 

O Sa. Vn.L&L4 T.4.uilü~-NMG .S preciso ~a: eu 
lembro ao nobre d~~tputado q~e eate -orojecto ~e acha·~
drinhado })elo n~e~mn governo. (1Poiodet.) Se o nobre 
deputsu\o lftae eom bastante attençio o relato:io do 
hoDrad.o Sr ~x· ministro do bilperio, veda «lUO elle imta 

. pela •u aclopçiill · . 
l'ort&Dto. pa."'& que onm~se m.ie 11,0 governo aobre 

tQD aa•umptl) em· ctne elle cleaoja qne H tome uma del.i
~T(.a~.~ 

. . 

Se o nobre deputado quer combater o projeeto por ou:. 
tras disp()sições q~e nell~ ee aC'.hiio, se o nobre deputado 

quer que teta 
0 ~a. Vn.t.Ez.4 T.AY.UW:~l>e a!ogaàill2o aio, por-

que é 1una quea~ antiga. · . . 
O Sa. ll&.aTl'lll Fú..'\Clsco:-Co:no preacinaiie=os da 

andiencla. da$ conuninões da c:au. '! · Para que às~le
cot·ucn ~reoedeute a tal nspeito, porquGDto approvaaa 
a beCe$aJd~tde da de.~a pi'OPQ~ta pelo~~' tertm01 
ie · aopl'Ont> tambem outru despaaa . CC?Uocadas. em 
idttndcu ~taneisa!Todo-ofllhccionaliamoea~en
~ ::~6a D\al pago, · m:ll gntülcado. Se attcàetmoa a 
esu ruão, em reta~ a uma c:luae de em~os pu ... 

. blic.l$, teletuOI de attcifer igualmtntft a toíf011 06 OUtrca 
que t10 achio .nS~; mesmu <:ireumatanciaa, qanclo os ·.· 

. eofrn da naçlo u~ t2m meics par. prover is nec:esli· 
clUea publicas': . . . 

. Os ... Vaw:u Tnua: -o :1obro deputado ta: 
um juilo muito à~favora-vel da .H • metro • 

som tniiita. reflexão por esta a.ugu.ta éamara: é o arbi- . 
t.rio dado ao governo do apoaootar tQcloa os j'lli:es me
tropol.iw a.ctuáea, 011 COD1 ordenado por inteiro, se a . 
iatõ tiverem direito, ou oom ordenado ro rcional. 

. . 1 • m , em! vor. o quà nlUleâ. 
votarei. 1-liio quero que 11e sstabeleça o l'reC:eclente de · 
coofonr esta eamara ao ueeut.ivo o pod~ de aposentar 
magismdoa de. qnalquer ordem que aejão. · 

O Sa. C.Ws11.o · Mu,nuzu:....;. E mii.ito ·~· da 
· relaçilo oecleaiutica. · · · 

. O Sa. ~U.TUi F..u.aaco: - A.Wm, quanc!o. o nob~ 
dsputa.do P,cla.Bahit. req. ueren 9,11~ o P'ojeato foue t. uma . 
daS commw~ da cua, fei. (& fallar com toda a bc
ç_ueza)multo IZ'&noa do élne eu faria01a tau ciloumatan
ClQ; porque, Sr. preaideob, om faoe ela clltpoliÇio do 
art.~~ etL. ma oppon. in UmiM lo pcojeoto todo. 
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. . 1 · . , ve~era a o; 
. e por iúG wto pelo. requerimento~· . . · · 
.. o ~·· Vn.I.ZU TA.TÀJI.U: ~o ptojecto a6 teJD. tUil& 

· CODI&.iui., e e ter meu. 
a. .&ICTAJ;.;........ c dar o 

mau Y?to. . . . .· . 

· o· sr .. ~-.8Jâd1'0 Ba41mlras ·- OpPo1lbo·me ao . 
.:aiame11to, Sr. preàidmt.e; porque. a. materia pril:ici~ 
elo proiecto, qu.e Y•m a ser o augmento do !lu.mero elos 
clesembargadores, e o melhol'IUI18Elto . do Ullreravel or-

o · Sr. Daa..:S faz: a1Pmas o~. 
- • preal ' qttm-

do na '*aio do ann., pUlado este. projecto veio. • cli.
cuat~ão ·ti'IO occasiüo de dizer que cCncorclaY& coma 
8'!1D;;h~ du idéu nelle consignada.; hoje qu ae 
DOYO DOS OOC1l OS • 

c:on11 fata ·com mais atte%2ção,· ~tit.lito, faeu.ltaD
clo ~se ahi ao governo o direito de refo:mar o J:"egimento . 
do tribunal ~etropolitano, ·bem .~tno ,o. de J:lom~ oa 
seas ~~tivos desem,b~ad(\~; ftC:Illo que "fl.llUIO 
~m ex~ de jurisdicçio. Ora, aeDdo •quelle tri- · 
bunal uma creação .toda · priva.:iva ·.do · metropolita,· a 

. e1Ie c:otnpete UCID1t!ar 08 que em - 1101110 e C01DO seus . 
delega<los devem . ~ juNclicção ·espintua\ llU . danado que percebem. ~ ·de 1ll'gelltd necessidade. re::o

'ilhec:ida ha ·muito tempo . pel&. casa, e per . todoa oa . 
.. Sn. ex.:mini"trol, a cnja · pqta estava mjeita. a 

nl}lartição eccleaiutica do .imperio. · · . · · · . 
·causas de ""Pela i~:St&Dcia. - · . · •· · 

. ·. Sim, Sr presidente, tenbo muitD receio de dar attri- . 
buiçõe, espiiituà85ao ·gonmo; porqa.s, além d8 aer iJto 
COZit:ario ' nAtUreza daS cou..aa, que requer que caaa· . ·. Xate pro.]~ _data de l~; é ~m ~~titutivo ele. ou· 

tro .. a eó'mdUSko ~e ~oa ~\ea\asticoa . . . ·. · 
Eü niio o .dopto em iod~>S. oa aeus artigos; aclopto s6 

· o· primeiro qu tr.ta da. urgentüaima ~Gde ct'De 
acabei de menclooar. ~uma DeeeMidado que nã.o p6:da 

· aer.descouheci.da ~r· neilha.m t~ta.nte do lmperio. 
e nuúCo. menos pet..s que. a. P'_?rincia. da.. Bahi~ e~:~.:vioa. 

. . o~ D l$tUO'tat110S ae o Sr .muuat:o· C> im-
~o ~o~o · hont.em quer oull\\o.que ao ~·ça ~ta 1·. 

· luatiça. porq\le .e eUe quaer far·~~e ha,· se bio ~Ul%et 
. :na~a se f a:• .; este é o estylo ela casa : opponbo ~e ao . 

eccl~siutica. ji .foi <~a.vi<la•· eatere.peito, enioba ne .. 
· càas da.de d~ ee ouvir a 4Wte tumo, viato que as pes· 

soas 'lU.G a COUlpàecn são <tussi as m66m&s; c quem cwn• 
l're ouvir é ao · ministro do imperio, e este póde eer 

· ouviio no c1ecuno <la d~, mclã. mesmo que , o 
pr1)jecto pi.ase em 2-, qüil uii.ó ha d~ puur com essa f a· · 
cilidade, porque eu ml!'aio pertAmdo oppôr-'llle a todos 01 
artigos, tom excepcio .:to 1•, q\1e encerra o augu.ento do 
numsro dos dcaemb;.rpdorea e dq ~~eu& otdmad~», po'l'-· · 
que 16 e-ta cli.tp0siçio pertence to auembl~ ~ : op· 
l'Onbo-Ule a tauto mait porqua aometropólicano ~ 4 quem 
t'Ompe&e regu!u a IClS rels~ · · · 

. JlOd~r Ueiç& deatro de IM espb.era as attribuiÇ(Ses q1Ut . 
lhe sio proprias, ha ~pre grande ·perigo 110. abUJ01 
·como des~Çsdn111e'Qte "!.tem &einpre dado~ . Que o·~ 
.~ó á.-signe Ol'den&doa aos. deaembargadoits uom~ 
~o metropoUta, isto entendo eu .~ maa o prójecto p8n'Cle 

e vai alé~n ; attc:e clls r ue liea ao . • • . 
.,.. e mn'gttllUU o tn"buiW eccle-iUtí«>; e é·?u.S 

aclari_,. bem eatas dispol'içije:- q~t' ~o ~a. n Jm)JC~Cto 
. ~nstderado pelas !!ali! eommusões md~chi Do re

querillleUto do nobre depataào ~· Bahia, e Dio plu 
nu~ de eeonomia p.1r a!Je illvoC:&d.u h a tx'I100; ~rqu 
esta-i tne nio p~. prodacute-, E! se o !OIIéal; 'do 
se estaria ahi a. reclamr.r a~ toS d~ ordenad')l da. 
.rcagütràd()s 'clvà, e· úto t1!l muito .õllaior .cala do 
que o diminuto. ac:<:meimo de des ~q~ ·~ t,r;,m 
au~cnento numoro . esembu,ti.dotee eocl.~ 

ticliõ exigiria ~ fei~ penclentea. ta DOeetlid 
tb21la ; o remedio deve .er pro~pto 

O Sa. Pw.!Wl)UTt : - A cüseuWo fica adiada pela 
hora. ·p...., • .,e 6. eegunda parte da oràetA d«t diL · ·. · 
. O Sa. SAwY•~ ~Peço a Pala\'r& pela OrdG ou 

para uma .up).icaçüo. . · · · · . · · 
O Sa. Paut»&lf ts i - Vou CODaulw a · casa :se c:On• 

. . . 
· ~ u.ma expli<'&çi'l. · · . • · · . 

Coua~:ad& à c:SJnlll'a, ~-e a.BitmatifUl«D~. 

o~u. 
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c Julguei entio l)Oder aunliat> a • L &C6ltan o. 
liDl lugar Da alca aclministruçii.o do E .. tado. . · 

c Boje tenho opiBiiio dl-versa. .Por mm que qu~ 
illn;fit-me, JW> ~~so eonfencer~me de. que Jl"..tmalleceri. ... - ' . . 

rado · muta-. .· · · · ·· . 
c Nio llasta pllta a força e ereclito do govemo _a 

aollchri·àade ezn sua: vi,.~-a jterall.'· E' mist~ que os 
mini.~ cootiem pot tall'6nua em· tod()s os 1'6115 col• . 
legas que soin,p>rem a maio: e m&l!!. p:lrti1:ul11_r e•t~nía. 

c A.!-eguro a V. Ex que est.a conti:.nça 11110 ... Xl&te. 

. "Em tooes cif.·urostkne•ar. ~meu 4-.,ver rogar.• V. Ex. 
que ae digne "olicitar. a S. M ~ o lmp4'!'ilticr mu.h" .ox~ 
~ Eu· p~oÇa QA1\ tllltn&t'S,. PONIO ~r ~ub .. t•t.mM 
do, " nenhum embaraço tr .. z:. .a minha deliberaçio a 
~EL . . · . ·. 

.c T~o a$n'adt.ttndo a V E:ot. o cilv•ll<eh·ismo 
eom que ..ompre p~ru fl&.n ~ÍI:l&"· e 81-&eJturando 
C!,UO sou, oom a tna111 per etta et<t: ·• A e . s n:aeta \.~n· 

· ~donçMo, de. v. Ex. i.m:go, e criado mui•o obri~élo 
..... Jfl>lé Anlõta•o Sar'Gieo..;.. \l .de Julno de ; 861 •. :. . 

~io ~bo. Sr p•e!!idente, qoe pos:-à al~em per-
.. . ' ~ » t • \ 

a. lJJ&is · red~roca. fll'tima e. c:onli•oÇ•· ·· .Perguuto .aos 
meu• .:mip. ·aó pu:r es.-oe facto eu tbtavll ou lliio 130 
dinüto de ~tirar-me! · · · 

McrNs. S~t.-.uous:- E .. ta~.· esti.Ya. . 
· O S-.· .S~un~t --.> b"'cnem cJ. .. be:n, aqucTie q'Ce 

letve ao seu pai:r.. lf'.tn. ontro inU,.c-ae qui> nüo toejll o 
· Je·ubtar a e.dir.a &le ~os concid11éiüu!'. n;o p6do tíca.r · 
aenio ondo .M acba na maior cuntio.uça. na nu&ior ~
timid&de. P«'r -iUe .llilo e .. u ... du•• ~'Ond çües indi~pen-

. aaveit pt-1'1. 111 exf)(:Uçiío co:npl~:ta o segu:a de. ptOJtt~>mma 
ele um g~"inet~ · · · 
{ltliWII~M OPotadOI.) 

· A~n pe1'1Ditt.a-me a camnR dltft'" palavr~e em 'Domo 
do meu 'Dobre e partitul<~r ami~ o ~r · ex·miniatro· dos 
~goci91 ~t~aü~i~, que, niio tdrN aiudll u~DtO na . 
CIW!t. O l'CJiO•lllC <{Uil Dlttllfe&tlo,;ce a Bllll m&coeina do 
pc!ll~. 

O illus~ ~x-mlni~á'o d~ n~o11 ~traugeil'OS 
acrc.iitava <lo migu '{áe niio ditopunb~~tm• " de tods a e~~ ti=• e Ol.lntiao.,.'& 1\ '{UC · tinha'llos íntli .. .,ut:z:\'ol direito 
potnouoa prec:cdlsntes e l'Otllo'.O J:':'O'O:ilmento DO mi~. 
ni~~rio. · . · · 
~Ue pon'cn clivo"lla de mim enK{Iunto pen •• ,, <toa 

de'ftam~ e.operar efí ntlla•EestiUIN ~ f .. l[a rlo ccn fiança 
por f .. cto!' que o puis putfe;.l{\ bem apreciar ObM~rvcl 
ao n>eu honroodo ex-coUe,:a qtte i"~ bOb fnrl:~ t4lvu 
sabir n'uma OC<:ao\iii.o. i..opporrunu o quoz:ido a <-amara 
e&tivet-I.'G enet~rru<ia, o quu ditlic:ultaria a r&o:rgllnisayüo 
miniP-terial. (&luit~' otMQdN ) · . · 

. E~ll observnÇtiO . Fllr: nos <1~ int.Oiro acr-iirdo. Gom.
muni-tuei m•nha df>l.iboraçio ltO ncbro presidmté do 
con~elbo · A <·amar ... s~tbe o ~to. 

Sllhi pottatit._J J?Oi'que :n.ito me a~hava be~n, ·(! jul~ 
.. gava-me C1)m chre1to a nuuor confillnÇ• e eatima do ne 

. 111 um t~ apoca tU; . ~'~'"' o tm, mu•lo bnn.) . 
O Sl\. SA.Ylo Loau'i'o (mânillro daju,ttço):- Peço a 

palawa. . · 
. O Sa. P.ESm&:o.TE:- Creio que a eamara qllÜ: pre- . 

terlr o objecto da di~cunii.o maccado para a ordem do 
dia, 36moa~ para ouvir as c~pUca.çõea do nobre cx-mi-
.iliátro do imperio. . . . · · . . . 

O .Sr. F. (k-Ca~l•oo. (Pela o.rdom) :...:.Reqo.eiro ur-
pcua pam te oont1nuar nata diaeult!oio, · 
.o Sa. Pat.a~'Dlln'S: -Como o Sr. s.Aiva jt nüo era 

' · . ' . , . . . 

mde miuiattó.. e por~ Àlo podia t8r a ·pillam peta . 
eer pli:ridoaobte u.~ou .ha1id.u1 • vamara 
j1il~11 dever i:DtetTGmper & ordem;. do-clia para qmt .. ella 
éléeee explicaçõts: ·mu ai(Ora. ·euuaado em diaea..q~o a 
fixaçio da. força Jl&val, podem os nobres mb:ültlol faDar 
quantas vezes quizerem aobt'e aquelle'aliuz2pto, poiJI · 

. que é permittido tratar de polit!ca eem aer preciso uma 
diseusaão especiel. . . · . · · ·. 

O Sa. F . 'OerÀ'TIAl'lo: -Req,u8itO a urgenc:iá, porque · .· 
aliás ficaria a diseult8ão'etnbar&Çllda IApoiadol.l . . 

A camara deVe deseja~ que o aebau,-~~a nanco . .. ··-· . . ' - . 
tar~ae c:0m· e9se•·peq1Íetios upedienttu de mfcrmã.~ 
in®1%1plew. (Apoiado~) · ·. · · · 

I.n&t•to pnis n.., meu requerimento de ~ncia ~ 
·so C)nvi'rem li" explicaçües dos· Sta. minietroa em dia--
C\lliSII.O 83 peet 

Posta. a votoS ll urgencia. pedida, é appri)Tscl&. 

o s~ SaYàA Loba to- (tnínult"O cf4 ju.to"ça):
Sr. pre~idente, ~a pr.lavra tio-a6mente para. dar uma · 
hthfaçio ao .illustre deptttado o Sr. ex -ministro. do . 
imperlo. o tato bem i catDar&. 

· Decl:ttO a V. Ex .. qúe na& po11eas psl&vtuque hontem 
p~feri expondo a ritinha. verd~irs. eonvieção quanto 
ao facto. para mim i~perado. da ret\radado gabmete 
dos nobres u.·tllinit~trt•l'. ~o i:nperlo e· dos ue[!:Ocios 
estrangeiros·. uã_o b:r.. tnai .. d·• q,ue exprimir o mea ~na.~ 
ment.• eom toda• franqu .. n. e 'lincer~dade. (.tpeeodol.) . .~ . 

os nobTCS . es mni\atNI a tot::aar. •qu•lla é!.sUbençio; 
e falle.ndo ~~ndo .oa·meus MDtimen~. poia qoe da . 
tninha p11rt.e tintl~ a con"CiPDcia. .de n1o hà."Ver- faltado 
bdevida.s attenç\in.pftl"'l com aqudle ·.nobraex, ool-. · 

. es ,... .r~u• .qúc · U1 ~a 
mtsma bene\Hilcucia · 

NM.o hou\'0 factc• algum. niio· ht~uve. quo•tão alguma 
do maior nu mesmo de n enor iooport~~ncla, em q~e d& · 
positivo •O p (IU~•-iaa~e de··crú~o cntt.O mi·a. •. OU ~lial
quer <•ntro u:.omb:oo do gabint~te, e os nobrea ex mi
Wtr.•s · · · . · · 

J:u cii!IMJ fra.ncatOtmte i . CAmara qu~, i~~do u 
ll\1.""~> qo~ pé•r. <tentllra (e ~mente eXIIttTiil't) de
termi'n riin utu tlll pTOC:edim--1•to. {)tlr em ,.uaoto aiO 
podlat a• tribui ·lo ;e!) tiO a .. ..., liborcb.de a '4u• •e noíerlo . 
o 12111!Smo nobre depu•a•lo quo •e• bR. de expclr • camas 
o mot1w da •ua .·11eiibaraçüo d~t 1etirar·10 do gabinete, 
llhftrdade '4u" tinha de dt-elinar àe "em qüalq,Qer ocet.- · 
ait\o a I'O'oP' JUiàbi•icl•de mU1iaurial · . · · 

E t'OID 1Mo entt~ndia m&i"• Sr. pl'elidente. que, dia· 
. cretocnmo t§ o nobroue;)utnd.n • .O multo r>ozoa-lmcnte 

tenll toroadu aqu .. th fetoc)IU~i&o •. e qutt s Ex. opportü-
: . Vll'11 f:x,.o• t·ua~ar.. u . o aau p 
monto. e a ~.un ju .. t:ifit-a~il.o. . .. · . . 
• AJT;Ora o ~obre deput.tfô; lendo 11. carlaqn<! dlrigto ao 
1Uu ... uo pt'e!11deoto cto c."'I'IIIt•lbo. clemon•tr·a· qae a 1'ulo 
que .tevo f';'i eat.a: falta do ~.:iprocá. e• uma e •lf'lnfiiUiÇ& · 
que .era· m111ter que ac &i~t~so entre todos tK n.embroia do 
f&bmete. . · . ·. · . . 

A i,.to, Sr •. pier.idcoto, •ó tenho do· op~r t. MI[Ulnte 
ob>crvaçiio: qu .. tieô an'b6noio o.~ua o n••bl'f! deputaio e o 
illn~tre ex-rumil'tto doa bt'jtOCi•·• e11tran~iJ.,., .terao n~ 
~~· para que nrg<~em a. tua confiança a c~t.i"'a a qual
quer. dt•s mh.iatro~, a t~tper.l~t.lmonte no · mlnimo quo . 
nesta oeca~iiio tem a be~nn. do dirigir a p.U.vr8 ' ca
ll'a.r .... (.Na·• OJIO,odii.i.) Ma• deellU'O eum todtt a fraDque
::a q~e da. mio~a parte· 11al.o havia, n~m m~mo agora. 
ha •. 1guat cl!nUmonto p::a.ra. com SS. Eu. (Muilo ~~ 
m1nco bern.) · 

lho. 4f•,~>immto d. utt~JÇilJ~) : - Sr. presidente, a ca- . 
~~u·a ou.-..iô ô ,_uo dhse o . nobre cx-mi~i~otro · d-,s nego .. 
C\ll8 do ~mp&no; ll eatnartl tem conneelknento dá carta. 
que S. Ex. tne í«:z o ín.'lor de dirigir, c poie nenhuma 
outra oxpUcação tenho a aeereacentar ~lati "&mente ú 
ra:r.õefpeiu q,uaes os dous · nobres OX•minitot:oa se reti
rárão do gabinl)te que tenho n ~onra de presidir • 

Mas oorre-mo o dever d~ certin~t' à oamài'a que· de 
minha . }!arte aea:apre ·houve a maior· •tima para oom 
amboa os aenhol'eS que aoabio do sepata.r-se de u6s, 
o q-ue clolles niio ~~bi a menor oft'elisa. · 



CÃ~tmara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 10:54- PÃjgina 6 de 13 

SESSÃO .EM il .DE. JULHO DB i8Gl. ·131. 
. · · Devo ümbem_c!ec:lararLesmaraque,complet«doéonio 
eati, o ~te:rio ptet.ende desea~peu!ur o progra.mma . 

·. que exhibio no .. par~OQto! · · q~d~ perante. ·~ lie 
· apresen~ .logo depena de aua. p~ .organ~, e 
·~:.etl .er'ei o~ . . or. .d&·exec:çio àeaee programma. 
l•U.to "-, .musco bem.) . . · . 

. o s ... "Puam~ :~ela parte ela ordem do dia. 
· .. O·~. Ottolfl : . ...-Eu 111pponhó q~e a argenôa veÚCida · 

. fo! ~ ~ ouyiclaa .u .expli~ ·que o nobt_e ex.:
lZUJU.Itlo do =~ bau•eae declar 10bre a aua ret.irad& 
1 aa «W nobre presidente do. conaelh., o ~. coUegu a 

_ ~tõ ~ recompo>aição & tziinieterlo. E.ssu explica-

O Sa. Sa•Qo ..,a·MACtDõ:-EatÍo d&du. 
O s.. Onom ,·- Se e!itio d.aClu tahez ·I\ satisfaÇão · 

ch nobn taclo ue we in. m · · · · · - · -
rec:et coc:plet.aa a OQ.\.a.""Oa ; pôr consequenci , creio que 
·estarei xao Jilêti. · direito provocando· o complemento . : dell»· . . . . . . . . . 

·O Sa. ·ha:b~: - Tem a palavra. 
O Sr. O~·n• c -Sr. ~ciertte; o quu ae&ba da 

aucceder é a. rct~lli.ação daa pre~ ma.niratartu · ne.ta 
casa quandO .. c:eDmfOU .. otgMDiaaçã.o elo gabtc.ste de 
2 de lllat90~ V. Ex 5"i .recOtdàl'l de q"e f3liando 

. a relpà'liO u eDtnda do nobre múústro da ju11tiça e oto . 
~a e~ ·Cullega c!ij[l)O ex-a~inutro elo imperlo, eu m•t"a- · 
1'Uhei•me de que acnOO.esuftlleGltentados nO&conaelhos 
c!aOOTôacom ua:aapoli~ca 1dentict:~ l'lll'eCÜL-mc im~-
l:Ü•ae f,.et.e t. 'Vil a doe aaW;eedentf't cie am'bea · . 
ditei aeo·pre que o nobré ministro da justiça rep~- · 
tiln no; ~biuete u mesmu idw, .. mcscn .. tendenetu, . 
.. mesmaa 4)9-iuiiSea ~retD.-daa. de que era cUgno orgiio 
no ga'blólete de lO de À aliO o Sr · u·miiúatro do im • 
no, . o por · :&Dlpos. Aeredi.u<ra que Q. .•~o ex
miDi•uo dO im perio. wc\., ~'imclo DCI co»elhoa eLa co~Sa 
em o pbióer.e dt 4 d'e Maio de 18S7 npresentan w= 
politiea opr;oata. . · · · · · · . · · 
· ·V· ~ ~o que a c1üeuuio nio (ei maia do ~ue coa.~ 
firmar tud11 quautn eu baviiL cei11'Uta':.o. · . A '-"&m"f& e o 

· :tmb~~ .v'.rio a tCibru1oeria eom ~uo .ó nob.te mini•tro .da. . 
·. JUtttça ~ u .Oil n-col\tg• do ttl'~tio .. t~4·· opoua• 
d~; . PCIQtJWJ~f4 • trp\CGI ,c&rtnn d4 moic.ri4 ~ c:oaa), 
oona&.ieDiio.lbe um bUl de· ibdemnidade . ~o fa,to do 
1e ha.et HIO z:aobre ex·mmi•Uô de..Yi-.do, ae ó 'lue des
-.io tinh& ba~do .• do gremio do· grande partido couer- · 
~-·· . . . 

v~~ ~~lo~- iato. . . 
. o stl; O*oar: ..;.;.. •••• tomando parte. no J:D.Úli.ltono do 
~ c16 Ma.ic. · · . . · · · · . · 

O Sa. Ono~1: .... V. Ex~ Tio u mUi!~, ta~ d~ . 
llO'hh ez:-minia~ do lmperio e111 ix)toita pppoti~o c:c-m . 
u o.-uu<kll nlio ~ pto{~lltf~ n,& tríbiiii~ ~1110 Connu- . 
ladãa no t'elatoríu elo nobre mlDtttro da J1UU~ . · 

. o s~~ F. 0CTUI~'o K oonos s ••. DstUTA.1>01:-
Apoiado. . . . · 
. O Sa. Onotct :-0 n"b\"8 minlat.ro ela juatiça. aprt• 
NDtou·ee clia.tte ttu e.maras. {)O'•uido cloa m~»mo. 
t.ll'rorll q11•. fo~ W:lç•do~ em ro~w. 11o0 nobre ex• 

. lDlaiatro da mlP""O do ({ btaete .ào 10 de Ago•to. No 
. 1ft telatotln,- ~ue ai11t.o uilo ter aqui ~resente .. o ti obro . 

wnlitro pi.otoa o pai& eal perigo, CllliW·& oontla«ru-.e. 
· . (Nao opotAdo.t ). O nobl~t minllltro lleclamuu coutra a 

anan:rua d. s iâdc;., peaor do que as eublova~oúea que 
estava traend.o a deao.•n'\auça. contra a autoridade, e 
o odio e o desprãZO. .coãtrã oa 18tH ageutes. . · 

. . . - . . . . 
. ja5tiça, jl. H .v(1 o antagolliamo em qtle S . .E.-c. estava 
~m .o nobre ex-xninistr_o. do imperlo o .Sr. couaelhé~ro 
Sal'allf&, q_ae, ~guuclo dts.ce nest& casa, Jillgalf& a aoae
c!Ke plaéida e aOC;eg•da.. e n~ via . na:vem algtUn& no 

· Jzoc~onr.e. O antagoniiiOlo era manüeato. · · · . 
o sa. Mucun.o IIÁ ~IÇA.~ -- Se lwe o fclátono 

nio diria. ilto. . · · · 
· O Sa. Onov:-R•,PGti textaalmeate palavrias que u. .. tio. . . . . 

que~ dan entTc" nobfe mÜÜS.tl'ó . <i .. · ju~tiça. e Q IA .. 
es-c::óllega do imperio .• · Para re~e~ lo baat& CCJD:. · 
í-:ontar <> discuno do Dobre ex-minilltt'O clu imperio ~ 
o dise.ur~o. do· Dobre mini!>tro d& ju•nça. · · · · · · 
. . . • 1 - , ~& •a a ~ntt& . a no te .e~ 
Dador .pela minh11 pNvindu ao qo&l de$0jO taiDbem 
ouVi!· dt!&ejo que !'e <aphque perante .. eamara, ~ ' 

. o P"llt, 5:1ha. ~ "·hlom&da des·e nubre . ~aclor- . para os 
· ~n~cl~o~ '!- <Mvll, na.cia v;.jo no cumplt!w-.:tito dó mi- · · 

JWoto.no. hvo:em ·venfl•·a.io ,;s 2 horto!- da tarde,· eenãt 
. a %'9.aliuçio d& . erophe··ia q;;e o . t.ubre det~ut.ado pQr 
S. Pllulo t•ohs fe1to U.t:nll hora ute.;. ·· 

o .s •. · s ..... ?!oA. P .\ Ci:!'l D.A.: - !\!o fiz eu tão a menor . 
aUusio . · · . 

. O Sa Onu.llr::...... O nobre tiepute-io po.~ S; .l>aàlo 
. dir..~ qui> qu nu extTelZlar- ~e: que era pret-'1~ arredar. 
. do partido Ulinil>terilll o ue S. E~ . ch~o o v 

·.s1 ençuo em· 1.uc ·pareceu collocar · oa uobros . a-
·. ::Dini~otros da .I'Z6ariDha. e da justi~a c o t1ob:e depatalle . 
pelo Para ui.. · · . · · · . · · · · . · 

o s.t. BAitiiOSA DA Cc:ca.,·: __:.Está .en do . .. . 

,. O Sa. OTTo:t.l • - Sr p~dente. tudo néllre psis ' 
Ul~porarto! Que.111 atteudeu ·a· ae~&:tu. de houteiD ~
nbecêr& ~titl o grlQO de.qne é tt'p~t:ant.: (\ 110bre aU-
ni~tTO aa j:1stíç .. , o gmp:> txtrem.a'io que 'C ~t&· ' 
miuh• dir .. ita, o ICf .po em nome· c1o qulll dl&corria o no
bl'l! doput:L ~o trOr S f'aou•o, n:lo etoper&V• :l. .1o0luçi" qlWI 
a ,p C\.'C:eu h~Jn ;em :»e!'mo, e par i•&O rom~ra aa hoati
lidllr!~ A ealllara Yio. o~ avnuço.' ~ue o nobre depu- · 
tado dirig o , .. ~<\e' banOl..• couvi 1\lll 1o-n01' para fuer
m,,s CllU!l'& eomrotún ba!t ho~tiiidad"~ ~ue midotl. E . 
~Mitra que·\1! Nio era •6 contr& o nob~ ex-miniatro de 

· it'lperio (Rte•alltu~'" ) 
· \"~n11~ - ·QQeas ·f"<"-:: este~nvit~! 

. O .... Ot-ro~• :- Tuào.ne.-te paiz a :'t!llpoi.t.o d.e ~
nu•çào de tlliui .. tc·i··· é hnpravi·to! Iio• ·t~m de=·

. nhi ':óot:•\'llo ~uic ·~ eolll .a e.que:da. {Sao opoi.adói• 
Rtel<J~~«K . . . 

Cu V<~&!~Pcla mü.Ua parte nü.o. (Jpoiadcu.J 
O ~a o,-,..,:o~a: - Di•se- -e até \ 'Qe j l ~e havia ~àclo . 

. PUll"p..irre :lC ~obro . deoputll'.ió ·pc•r s~ ~llulo pva tir 
. SODtU M! no nttut'o· lib~~al ·e!D que &l"•ob , \•& de ter . 
detpllt~h.do cbP! .. : nv~ • .llO"lfa de dcr.lam~r ·em aparte 
a S . . Ex. que: de bom grado poria n 11iato . no •eu puoa
pone afi1:2 de que hllbUitat~e S. E%. ,. abrir praç.a UGII"! 
:.M filtirll'to ·. · · . · · . · · . 

c • ., V o&:- Protesto contra Il:o~ 
O Sa. On:o!'lt :. ~ O que trova .lato. Sr. rro~itie"te! 

· P,roVI\ que n•l~stuetn ~11hin a . ~oluçlo ~a <"r&..e l&tento;. 
zungut~:n . "ablll, ~tio. e•tavii.G no ao>~ttt'!UO oe nob~ .de- .. 

· · pu\lldoa de que é. or~ilo o nvbro deputado pi.\r S Paul«>, 
que Sgt'rtL eem· duvida &ti!ID.IXIIJ, &e O mhUl't.erio tlY'Ot 
maioria Da ~amara, la paatçii.o d.t! cliefe da .maioria ~·~ 

O Sa. P.:uJu o.\ Su.v.\ : .;_ EUe fall-.>u !Ó ai. 

. .o ,sa .. Onotoea :-:Ha de m& perdoar:. o no oro deplitado . 
õ IOl.iqáJ'io eo•R tnUlto• outros, é! foi • l'iéa. do nobre ele..: . 
~ntad\l que triumph.ou Ji.a rocomposiçio do gabinete. ~ 

() Sa. Pt:atlti · D~ sU.u.: __;,Repito que fallou s~ . 
por si.· · · 

. .o s.. omw: ~ A cam.ara aá.bo ao e11e fo& Oli ~ 
· . acompanhado. . . . · . · · _ .. 

. Sr pre•idente, a quem quizer ~tnd&r oa ant.eced.cDies, 
uacla admirart. O OQlll~WU.O Uo mjnjaterio. QlWlclO 
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amip do 110bre «a·muustro dd imf6rio lhe e&'TCv~rio 
diW:ado-lhe-~tai, .. tülo . têde · clifticil nu coilcllçQea, ·. 

.~rque, . quando. não, ..m •em a balldeix& vmilélha. 
{R••oda: l . . 

o 5:t. StLnsu I.O.a: ...:..: E eua já. ahi t!Sti. 
. O Sa. 0nol'Ct: - Taim !osee com receio deua ban~ · 

deira que o nr>bro. ex -miJü,tro do iu:~perlo ·aceitOu a 
past& no ~biDete de 2 de Março. . . · . · 

Sr. ~tdenie. eu ni*o·pot-N) dti."tar de apro•eitar esta 
oc:cuiio em -!Ue. tenho sdort.una. .. de. pela primeira vu, 
oa.viro.nobre ~idsnte do eonslllbo <:Omoininiatro pua 
perguntar & S Ex. se o teU eoUega da jcstiça •• ~. · 

O Sa. Sn:n:zu Lo•o:- E aeu· aSau~o. · 
O SI.. Onoru: - •••• já ffl% u modificaÇões neeeua

riaa em auaa opiniõe& ~adu para poder aer collega . 
' - . ' . . 

Em l8St . o nol:re presidente elo CODIW!lhta ooeupa-va 
o meamo lugar eomo •ucons<tr~iio fallecido Sr~ muquez 
c!e Paraná. · · · 
En~. par. oceuilo da t:!timll •colha cls smw.d~ 

··))&}a prcmnciJI do Rio de Jaue\-ro, s; Ex. se ha de re:or
hr do que am.~. crnsuras M 6Zerio ao. go'remo em 
:í'Uio · de ter rido deixado· i~ o nob~ ministro 
aa;ustiça. 

QZ1U1 

OSa. ~1:-V. k·.1nelbor·do.q_ue .. eu o·nbcti, · 
porque ••ta,... na cSm ; eu at&Ya 210 MttetUy. · . 

a. l'n.O & OtTIÇA. :-
me:te .. Nem en esta .a n& c&rte. . 
· O S.. OnO:\i ~-Faça V. h~ o fa'fOr de ouvir. Por 

oceMiio d., ultima eeoolb& elo raasdor pelo 'Rio de Ja;. 
nsiro em lll51. V;. Ez. · tal"~e& 10u'beue entio que 1lU 
folbu diatiu da .c6rte appareeeu uma ce!e~e e ine:iai,... 
mofica, eaju palawu eu nlo repethei I. ~a. · &reri""' 
l'ei s6meute a re~poata que naq~ella ~ l>ublieou o 
J~ d, "Mn""""•o em communicado ·miuistt:rial jua
ti6cando a élcolha. DiUa o ministerio ào nobre ZUT-
9.uez qu entre os m&túea ~01, eotnG 4lrio c. ma
~ politiooe a~bOtiaados no diga(• Sr. Tbomaa Gonles 
doe Santoa e :lO di~ Sr. Sayio 1Nbato, ~ne ropresc.
tam u.o. o do l&ao Uberal e o outro o ~o lado CODMr--

. ftdor pnro.... · 
O Sa. Pazamun:-Eu cl8vo o'beerYar ao Sr. de

patad() · qtle o ue 4nti · e~ ~'to • é a ttrge;~_cia 

· cação do miDisterio. NKD ae trlit& agora de polltica 
geral. . . . . ·. 

O Sa. Onom: -Eu qetll'O unieameute '.) complem4Sll• 
. to clU · espUcaÇCSea. e para ia(!< V. Ex. vai Yer como aio 
neoeaaariu u obeena~ que eu ia ía:cldo. · · 

O S111. PauzoUT.:-.Nio eatamoa na ~ au . 
· ~ do mar, ~·que 4 permitt.ida. a &cuaaão da po-.. · · 

O Sa, Ono!'f.r :....: Sio esclarécbneoto. que ín\iito me 
~ para illta di~llo, e ueeguro a. V~ Ex. qve me 
ha de clemorar ~eo aobre o auumpto. . · · · 

. Como ia disendo, o bmete • · • • 

O Sa. Puamarn:~Mu o DObre d.piltàao bem ri 
ue esw ~Dii~ii.Ç(SM .nadA têm cai:il o qu.e stl em 

lho em l8,)'i', e cuido que com- O '111! di&Se ~C!L explicsu:i:& 
s ruio por que o Sr .. · Sarain. eahio do 1Will5teriO ) Ol1 
antes foi lançado fóta delle.. . . · . . · 

Deixemo-:no5 de finun.s d!plomatieas. A que -mn .no . 
p&rli.mento es.us corte:! a~ ·entre os mims. • t%os. qu~ ,.._ 
hirio é 05 que fiwio ~ .,\. ~ue \'em a declarado ae q_ue . 
coutinuão muito a.tnigo~, muito cheios de aflltimdlto ele 

· berievoléoci!l 'Dl15 pata. <.'<lCl os outNs ! TudO . isao pouoo 
importa*' pai% e á carnara. . . 

O s ... MI~lSn.o DA. F-'zt::'fZ>A:-Mas é a 'ttrdade. 
Com estas o~ o nob:e àepu•ado nió h11 de cla&
tr.ú.;la.. 
·.O Su.. 0Tro:or1:- Tod:l$ ~io ca"Valheiroa. todos. alo 

corte=&&; mas essa5 ~usts, ~itta o.ue o dip.o nobre 
miui~tro da fa.umda, aio b&Ilall:i~aces que cbegão ao 
ridieulo. · · 

. o SJt. ()rTo:'(t : . \) q~., o "PUblico qw qber 4 .. rc ... 
:lo \'OT ~ue o Sr. co=elheiro Suain foi lançado f6ra. do 
:znini5teno. e se com etreito fol por-\ue não acompantla
na bauckira vennelha (nac apoi,ào•). que to ~obrem.i-

. ·züatlO da ·jmti~, ~m "Um& fr:l:qtlua que en lhe lou-.o, 
· anotou ner.ta c:a!a. 

o. Sa. Ma~un.o Di. F um.\ dá. um aparte~ 

se. eu não ~tar c> nobre presidente do CODMlbo como 
tiadcn- de ~collep da juatica (n.adC4); é.ptté:bo que o 

· nobre · pnsttdente do . ~o rdo~ a tian~. P?rqu 
oom os an~en.te. do uo'bra mlhtltto da JDitiça, a 
simples &ança não é buunte, po'!" %:)ai~ que eu queirA 
acndltt:r, com\) Wecüto. :Da ~lavra de~ Ex. ·· 

PreCieo tambem · ourir aind~L o nobre ministro da 
justi\"'&0 · Nlo ·poi&O admittir que S. Ex. continue (creio 

· que blo tomaiá a má parte a pa\awa de que ~u uur) 
DO empemunento c:om quE 11& diseunio do ·l'Oto de 
graças ~. Fx pueeeu. reeuar·ae a toda a aorte de· ~e
formas n•lei de. B de Dezembro de 1841, a que àeuo 
cunho ela. Sabedoria e nio ~~ se da pertu~ Tenho 
espenmça de que o nobl'ê ll1UU5tro do tm!)l!no. qu me 
inspira m~ ~ntianca, cons&guid. moditiear as idh&s 
do uob!'6 ministrO d~ justiça a respeito dessa lei~ 

O Sa Mutasno ~,. J~rrtç.~..:-Protestio contra hao . . - .. - . . 
de 3 de Dezembro 

O Sa . Ono:cr: - M~ V. Ex. entrattdo para o mmil
terlo ulo se ~rdou dta !U& opini!Set emitt.idaa e Dl 
lBãS, e tllltào julga''* n~aria areiorma d&_lei de 3 de· 
De&Clllbro _de 1841. . · . . 
~. Sa •• Mmsno DA. J~:sTr~!.-;-0 ctue eu não aclmitto 

& lDlprovuo em reformas. ( dpo,adot } · . 

111 !- ae p e c: ama:r 1mproV1SOG re-
forma& eatudaclu hr. .20.annoa lmprovito ~ _m!·lo .. · 
Desde 18~4 .e tem aptese'ltado il!llta cua sobre este 
ob· fiCto ~Npoa~ de comm~!!Sões e até do ~\lei'Uo. · 
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se 10 ~ h"beraacle pratica, modüicaçio du clispcíti~ 
nlatift& i pr_ia~ ~tiv:', e ~a eooa maia~ 

Ora. á -mt&. deata opimão do nobre · cbe[e do p~· 
tido ~dmo, «<nl de mperu que os nobres minibtros · 
caidulem ela reforma ·da lei de R de .. De7.embro para dar 
prantiu ' ~~e pratica; era ~e es~r ,ue cui;. 
au.em. de ut\Dgutt eaea. ~ga tem..-el da ~-o -pre-. 
'fe:lti .. a; era d& ,esperar que totn&Nem pot..,ive! ·• llõer- . 

. dado do .-oto, fazendo com que a guarda 11acional dei
xauo de a-tar sujeita -.os eaatigoe da. tropa de linha e r. 
couaa ainda pe~ores. Mas 011 no.bres miuistros . aida 

. que ~· . queirio estas ~formas • . tenbãn .a maiona· .. 
q_ue tbetem, niio poderiiA reâli _ _ • • . • 

. · Ql)almezat.e que C'll SC~Il da. oppoatç"o . . · · 
~-~ oa nobres deputado.: o que julga neceasario . o 

aobré cbefe do. panidocoD»oi...-ador, e cnaerei ministerial: 
cuido que á'a;1gi't bem nco. . · . ·. 

. 0 Sa Mcu.o FIW'Ico.:-- Apoiad'l. Ahi Óstâ um pro
gramma.. e ninguem clirá qlle somo~ exigentes. · · · 

O Sa~ o-in-:C1: ..;_ P~ perd&o a. V. Ex. pot' ter abu-
aa!lo da bondade oom que · me permittio a pala'VtS. ·. 
(JC~ito bem, mu\to btm!) · 

O SP. Saraiva {morimmto tú llU~l :-Sr. 'llte- · · 

5identeill, por....._uidt:.ior tadqu~ sc.1a ~- min~~-d4!!ereuclA para . j. 
com o aa..... e~ o pol' .~~.uoas-~ae!'l . . e plll' cem . 
acamaT&, peço hcmf ça para nada acc:resd omtar ·dso q~e .}. 
tift a houra de pro erir ua expó~içio as caueaa a. nu-
wtetínd&. · · 

Nhl em me obrl 
e noeau ~n!eren~ mi.Diattriaea, e a revelu ao_pu

'blioo o. tegredoll de :colá& 'rida intima. (APQ'Gdol• Jluito 
b~. . . , . 

. O Sa. 0Tro~1 : ....:. Eu· eatou si.t.Weito. V. E · • 

osa. Sa.uiT': ~ E'.s4 o que tenho acli~er~ ·. 
A:Dtes, ~m. ele u.ctar· mo,. ·responderei ·a. umn 

. a!lega9i0 falsa. que li Doi jontaes, on oüti n~ta ca· 
ZD&la. a saber, que aahi · do ministerio por exipc:ia 

· dos meus a,m;goa. . · · 
. ~ ' camara qúe minha· deliberaçi_o foi·me ió

meQ\8 iuapirsda por. =Wla coDJciencia e ll'linha dig"' · 
nidade · . 

A DibguetD, a nmhilm& pes!O& ahlo1atameote . ou,.z. 
nem mGJtno na maior. jQtimidade A~u C'OllÍtttent:iei 
-. nspeitO ~=o llmlillust:re "'01. o Sr. ex-ministro 
de eatcaupiros. . . . · . . · • ~ . 

AquU• que me nprobrat"e~Jl o r .. ao qu~ de~, hM elo 
.. ter mUita àifficuldade para· deacobnr tttn moti10 que me 
ptejudiqu~ (Jf'u•IO.' o_pf'i~.) Conaulto .a. m~• am!· 
goe quando tenho de entrar pa:a o. muu.tet';.o. Saio 
ctúfacle julge cea~ dar es:• pUto. (Jiuit , · 
milito b1m.) · . · · 

l 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
l 
I 
j 

l 
! 
I 

O S1'. Souza Bauans (•inidro do i111pwio):-
Sr. pre~~idente, da.o satiduet ao convite aom que me 
h<>ntoo o nobt-e derutaclo pela miuba provineia.. A~ttll, i 
porém. ele o fazer atlja·me permittida UD~a déclarac;io.' I 
cama.ra doa Sra. deo11t&doa . · ·. 
~beç0 a coa•eniacià, a neGI'mdalle da sollda· 

neclade miniateriai uaniaiaa palitie ... 1 .. adminietnieiio, .
1
. 

nas ~d8.' medidas Maa não. mo pa.~. justificada 11. 
exigebcia que ba ~o tQmpo ,-ejc fazer-se em nouo. 
[Sirfauuroto, de um perfeitO aecGrdo 1}01'; míniat:toa naa 
q,ues~ ·de ·'menor im~~cia, d~ ~a. ri~ro~ uni
foarudade dae auu maa antigas 1'p1WÕ6S· DLfticilmeote 
ae podM'i~ con!e~r e. organisa~o de. um IDUüs.terio 
quo .aatietizee&e a H!lielhantes ~ç\Ses· · · 

O S11.. SILnxu.Loao:-A doo.triü ê commoc1&, na · 

ter Da teprelént&Çiic D&clo:nal um apoio we é aedicado, .. 
um apeio de opini.io; e este apoio 1!6 rodem dar o8 q_ue 
coàhecem aa vistas da adminia~ e ccncordiio nellaa. 
. E' . auim tambem que •e p6de formar uma. oppoair;iio · . 

rer~~- pam não le.-o a ~tal , ~ntes applaudo, o . . .· 
procedimellto nobre daqaellea que • guiado~ 'por euaa ·. 

· convicções , r.egio ~eu apc:~io a. um g•bincr.u q,ue não 
tem ae . &11&$ opiaií5ea , · q~e segue . Ullla polltica q~e . 
entendem niio. aer · a. ma1s CQnvm•co.te para .a . ~
cidcdc .io paü:. ·Á não ser . a procedeo<:ia de~-t.a ob!er- · 

· Tl:.çÕes7 · eseutada.s aeriii'> as ex licnçüe:i ·ue o nubre de- · 
· •n ·K prov1 ··c..a ex1.go e unm ; C3Uiria. 

. satisfeito ~m quo lD~ f~se llt:ees,.!l.o"iO nesta. OCc:Uiãó' 
O<!CUpar a attençüo da c::r.miu:tl doa deputndos~ . · · · 
· No aenaio, quauuo .se tiit~Cutio a' rca~ta :t falia do . 

. . . ' . . . . 
gabinete e d~ su~ orntli~n~ da. wa:xt \ra a mals 

· ft"anca: fiz 11 deelar::r.çio de. mcn apoio a c•!Ul· política, 
e de 1t1inha c:nufiança na \.."11paddade do!l mitiiFtros p.ra 
.exêêata-la; .sendo astiqJ; a catnRra e o paiz !lllbem. ~ue . . 
eDt.ran<lo · ag'lrà. para o aetul\l g&Lbinete, nüo levo. :Z:oai-

. tica~o al~m~ A sua poli:ica. · · . · . . 
· lo~t\llou.:so. Sr. p~ident~. em extrcõlltdoa de am e de · 

• outro lado. Nodi!'CU~ quo proferi no aetll\dO et~teanno . 
e ~'ltl outros proferi dor. .o · ann•) p115~:1.do tlncontr.ari& o . . 

. :cobrn.c!epntn~o o meu concrito. Ahi maniícr.tei a "P~ . · 
ciaçio da no!lla l'itU~SÇ"O pnlitirs.; eo ,dl!~e qn~ os nnti
g.:>s f:&rtic!os p<IÕIÜO COÍ'tl'er~ar .Soll ll;l~$ tr:\:iiçüe!l. pu<ií~ 
oonee~Vf'r a' •u•a hiUldeirll.ot~ mu u.tu nt;<' podiiio ter 

• 1 ~; ca Ul'e qtu~ em men C!ntcn er oa 

. propo&ta "do governo. ou por iniciatiVa dot camaru, 
· eegtmdo· a aprecia çüo qn4) cada. um deUe;w tisatae. 
. . Mani!Ktci a renu•slio cse que o gabmete tinl:o. em 

mui &a attenciio .11S · rieceuid~&de.' Cio pai~ para op))'lr- . 
· tó.niUlíeutc t:uer á. eoruidcn~o Ü' C'am&rU u me:-. 

didas quo enteod~•e !2CCelo.ll»riu · parn o melhoramento 
de noasu lu! roJtUtr.mc:nt~;. . e que entiio, am vista 
dNitas znedicl», os partido. se formariüo, par:iclos de 
opinião. · . · · . · · · · ·. · 

Aprociando & !litu•çito do p&ir;, .piU"'3Cea·me titarem 
eztinew. ~s an~gc>s partid011• por ter. cc~o a ~ 
de su& a~1.,tenaa. . De~e que os an~~ hberaea ZUIO · 
qaemn mais todU u refol'lllU quo prcte'!ldiio; mudadas· 
como ao aeb~ · aa cirCumiitanclNr, tambem oe Àlltigoe 
ooneervadore.• . nio ~em . querer 3\l&tentiL\" iualteraVel 
n'lna le!tUtaçãó quo, &ecommoda.<ta 11 uma foitn•ção, e 
entãO n.~a, c&rac\l b~je do moditic:açio p.ra. C!Oil· 

- . 
Se é wim que aprecio a "ituaçlo do psiutÚ .rel~ 

v.oa toeua pa~tidc», é maui[~to que uilo ecnhi!ÇO, e em 
minh:~. opinilio »ito e~tietem o~ - o~trcnii\utl~ -a que PO 
meti o o nobro c!eputado pela minha pt'O~incia. {Apoi~) 
Como · diase llO. aeoado na Ol-'Cil8iilo 1\ que ma ~oti, . o 
mú:litterio em tempo oppor~ano b& de l~tt48r i eonaide- . 
raçlio das ~ara• legtl'latiYalC ~ mcdidu e rdormu 
qt:e O'Qtellder neeettoar\as U&IJ }ei!i f'O~tll&alentares, VUt(t. 
que iObro rriuclpio' cardea~, 10bt-e a bOndade o sufti-

. cleneia ele uouu i'!atitui~, ncohuma . cll~rgenciá 
existe: e cnUo OOI!ttsiio aeri de di'Viclirem•ll4) ou org"-

. nisatetn · ;o oe putidos. · . · · · · · ·. · . . . · 
De.-o. ainda ao nobre derntado pela mlllhaplOvincla 

üiüa. explicaçio . . . . . .· . 
. No Iacto deaó agora.fazrt ea parte do gabineta, qcm
douio aceiura o con\-ito que, RGgun4o I) buato que CJrcn• 

· · lou, me fôra feito na occasiilo ea que ellé ae orgnnieou, 

9_ue depõe contra a sinceridade de. política .do a.:tu•l s-· 
liinete. · · · · · · 

Mas se o nobre derntaào quu&sae •t~l11cia.r ~~~ íaoto 
de um tnodo au1ie lwne~olo, seguramonte nüo nutriria 
03 Nceios qua ~anife."tou. • . 

St-. presidente, desde . que CC)m~t u. tomar parte :oa 
polltill~ do paiz na.' di&Ct28!l5ee ~ ~an.a, seUl~re tne. 
hon\'e com a maior franqueza e amei!nclado. (.4poalltlol.) 

. O Sa. Ono~i : - E eu 1011 o p.runeito a dar U.te .. 
munho diaao~ 
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· o sa.ltf•.,uno no t~ElUo:;... coizipreb.eúao qu('_a 
posiçiio. · de millillt.t'O impüe JlitUtiiS. reaft'V88 ; mas. Da0 
.sou muitO. et.crop~,,~ em Jlt18rda·~, porqu!lDto a~nda 

· que dah1 Vlesse preJCU..zo, mo COD.SOlaria acoJWdeta9BO de 
ter faltado a -rerdade. · · 
· .Aifoim nio terei difficuldacle ein refl'rir·me ao fa~to .· 

que o n~bre deputado pela provinci& de Minaa-Geraa. . 
· · troaxe ~ con5iderllçKo áa cu a. . · . . 

·E' verdade que quando &e tratou de o!gani!ar o n.c:tual 
gabinete, :u:hàndo· me aU!JCnta desta odade,'O meu ha
milde no111e merec:eu a !íonr11. de aer coot.emP.lado. o nease 
*!ntido recebi ooorite Jo az<Jbre preside~ do c:omelho. 

. . o Sa ?th~ rrtao DO l•PitalO :-!ta! niio me foi pouivel . 
aceitar esta tiom'JI. Além da. .. c:ii'cumetancias que me im
ped~• d~ c:ompa~ com a. prom~tidiio que me parecia. 

J*'t•"• 'ca~~di .que não~~ cabia, nem ~nvinha tomar · 
n&Qo..-I.Li bcCa~iEo 011ta re~opc.nsabilidado, phl"Que tambem 
ent.endu que ~ !!e de•e occnpar etl\8 hoDl'Otlf . .lug&r qUlUl:- ·· 
do &Oit-Íin se p63e fazer al~um bem no paiz. . · 

Sr. t-n-sidente, c:omo jt tive 0-!<:1.!-iio de observar, nko 
COtnpreb~Dd.) qoe um 'miai&teno pos&il fàzer bem 80 paiz 
~ ter um •roio tirme e dedicado n& representação na· . 
COJlll}. · · . · .. 

.Nu sensào, o auno pllSII~do, ett ha•i• considendo 011 
pan.uo .. ~trio e:xtiue~: ll!lbe·!'O que, talvez pela coz::.
sc:ienc:i:l. da dtbiiidade de minto as. fllrçns, ba ·cert.o tempo 
deix~r ... de t~•mat potrte activa na. po'itica. H ·V!!ndo 
do a.•~ c.odo. me i~lndo, n"m tiabK a certos re." i to 
o ~·~ . ~e mar u•o enc:argo mu1to ooro'o s1m, 
mas de lZ:ràudl' i'~()Unsab;lidltde, uem poliialevar p&.ra 
o gahilletc a fol'ÇA ôe que ellc pre~:i..-va. ·.• · 

O Sa SaL,.,UB..\ Loao : - Nl1o c5t• pe,na11to no euo 
. f • rtJÍ i'" , ~tt~n o. o~: &erl'J tn-smoe prmapzcs, 
per-.u~ V E::c quer deH"nç.io, etc. · . · · 

O Sa. ~r.~,s~no no IXPKnto:- Se o Jiobre tie~ntado 
fizer meu !a~Gr de e.~rar. e ·eont.wuu .a ouvir·me 
co:n a mo•tlla homcvotcacia, verá. que .. niio d pr~entc 
a sna ob.:er\'a~io. · . . 

.· . os~~.. S•LY~IIÍ.Io. L~Do.: ~ Rcleri-m& •o.prlnci~io ~ue 
"V ~ E ::o~: a..;-ahu. de o!:zmt.n·, dl! que era pt\lCl~>" npo1o. ce~ 
dicaç-: ... etc:: e quem e!lta íó:M. dll politic:t, como V. Ex. 
clU• ~ 'i~e ~uva n:i.:~ tem isto. . . . 
.. . O S~t .• Mt:-.IST&o no l• ·a::a1o.:- Complett~u•lle o~··· 
binete tio u:od·• a inapirar tnifa confi.:t•1ça · N:. pro..:ença 
da. catnsl'à."·~pre~t,.do o il·1tt. pro~mm~ na falha elo. 
throno. n«o d1..;·urso uo· nabrn pl"CSldcute ao con.-elbo e. 
no11 rela·orio. .. du~nllbr .. s·mini~'tNS, con~rdc COID as saa.a 
Yista•, entcnrienio que O g•bmctct ~each&\'a nas cozi. 
di ... ~ rie ltem "-crvir no Pll12!, U•~O podill deixar de ma-

. . . • . . i • • . I 0 

no ..eua,.lo ~.~de r.nulo ii ~u be:u pr..outmdúda -t-U •l'a 
minist.srh•l'-1-: e portaatu nlio me acllavs hobào, eu 
osb.va ('(>Jn p pa .. tido ar.iui.;.tl!ri.U. (dp .. iado•; muito btm..) 

J&. \Oi; o nob1 ... deputado que mo f~ . a lwnTR de 
dirtgir urn a pane, que, pondo do lado 11. winhl\ inr.uffi. 
ciencia (~, opoiodu~). esta vil nu cond.içi>es do fazer 
parte dcno g.biuete. (..t;:oiéM.r ) · · . · . 

O Sa~ Orro~t: - Ni11to niio ha. qn~tio. 
O Sa. Mal'l•~ao .M lMPEalo:- Nii.o CJ.ta•a isolaclo 

.o í6ra dll politic~: O~tlwa Cllru os qc.e aceit!t'l\o o pro- · 
~a do p:oVt'rnll o se ~fu~avilo pchuua swteutsçW. 
!n .. 11per:daweota pllt'll mim, deu ·8~ a ro\irncl~~o de doua 
illll~tros mt>mbroe desse gabinete. a que ató à. hol'l\ em 
q_ue !oi mcdiíic!Wo doi, sem di~tincÇllo dê pess<>as, o miW; 
autC'Oro, o lilais le.U npCiio. 
. ~ s~~.. o~..,, :7Nem sabia que havia mi\ioria e nii-

. O· Sa.. 'Muusno D(l IÍu•&1uo :-scguta.mento nito en
trava uom busca. .a ~trsr %011!1 ~nfidencia11 ~us ministros; 
lh~ ~~,.. o ~eu &P.\)lo pelos Peus aotoa publicas, pela sua 
politiUa mantfest.d~t na.'4 e&IJ!aras, não prccurava: entrar 

·nos dei.IAlhes da a.dmin:iatraçio. · 
O Sa.. Onot'U : - E' natural. 

. 9 Sa: M1:oo1~~ l»o lxpnro: -N~ta })Os.içio, niio 
tinha escll:llllegltlma para recusnt entrar na reorgatd~ 
~.io cl~ gabinete. · · 

ne;.tas clrcumr.tauc:ias fiz um .bom eerviço ·~. 
uhaod,o o" nobnoa miiüstros. (Apoia4o.r~) · · 

o s~ Ono~r: ..,.;Pratiooutun acto ele dsàicaçio e-gc .. 
neroaidade. · · · · · 

O~.; Muu~aoDO l•"EJuo: -Perdôe~meonoõre• 
ptn.ado, niio ~ aeto de ~o~idade ; persuadido de que 
o aetu.al p:·.binete. p6de fazer o.bem do paiz, era. do meu 
deve• .COZ!trlbnir para que elle :o.iioae .~ cl&d:c:i• 
nístnação. (Muito bem. m••ilo bam.) 

. o Sr. G·•mPS de s .. uzas -E' .dMOnentaao, DO 
meio de minbaa coun(lÇQeá repreaentatitlla, Sr. preai-
clente, que peÇo a palavra: · .. • • . 

Já. temo-o 40 aiml\5 de jZOVOl'DO re~tatiVO; l~ cJ... . 
· v81'7"mó- etttar em&ncip doa. já. de:teramoe tar o direito 

.de uber como ha'n!m~ de aer. goveroadoa! Entretaut.o .. 
depóis d~ ·~o allDos •inda o paiz 6. obrigado ·a eape-

politica qué se -JDin' inir.iar! . . · . 
· A <:~omara s."\be <1uc <1i!X)h·en-M um gabinete poi\'!Ue 
algnn. doa stiua memhrus olUerit~o iniciar poli doa DOTa ; 
a caman. e o paiz r.abe~ 'i~e ..e o auieou um novo~-

. i. , ma" qu.a o o o nn r. pergu•1 q11 a 
liov' · polit>ca :. qa!Uldo um or,.dor ap61~outro se le:tanta. 

. para cond -owna.r a pnlitica de eomp~io ·q_ne ·~ quer de 
novo plmtar no .paiz; quao.1n; !;r. · pl'Uldm'te, todoe 
!allilo .D~"'e l'entirso, liber-es :a um& gran'1e maioria elo 
partidl! coutllll'Vadnr. ê nc~,.D.I< clrelim~tancias que dou 
int!mb%05 · 4o g&hinete doa quo paretiio dar maia ~-

. tia." da ~. pnlNio d~ pohti~a q,ue o paiz coudenma, 
lar~ L~ P.U&" ptitM: e \jue O& miuauo-da corôa·~~ 

· & ~~re-..ntaçiioJ ·11acional julgin ter ll&tiiiÍeito o ..eu de • 
.ver. dand·~ exvlic .. çaes da .D~ daquollu qnr aca-
bimo>· de ouv•r. . . . . . . . 

. · Um do• nohre' mini!~ qae acabio de rntrardisle 
que eeguina. a ~·ÜtiCA d·• ~bin~te; tuu qual4 a poli- · 
tjcà do gabiuettt' O pai.z.aiurla o i,:tnnra ! . · · 
· · Gra.-e e muit.o g<ave 1\ a situiLÇiie actual ! Em ~·o 

paiz e• pera cam anxiodade aabar d•• tt .. tado de durida • . 
ÜlC'Ott>-u que paira s.n.bre a Cll~ de tod· a 1 ~ ta Jl6s 
,. cmo11 guma c·•o·a. n • n~ roem ma o par a:DeDto; 

se .. inda temos o dl'tt>ito d ... ~~uma perguntà, eobter 
rOPposl& clara. o t~rmina11~, eu \OD .fiizer ama, e te o 
oraclor por td nada .val;, (t~~ • npoiisdo), o nobre miniatro 
dove· J?poltar na minha poa&OS amagaatade ca·repre-
sentaçuo lUICIOila11 . . . . . 

Qual é a pi•btica do S Ex.' Qaal é a politi~ elo . 
. . · ~binete: ·E' a ~~ e4.11np~-iio que P.retende·ini~~r o 

~r. Al~e,da PeteJra, ou é a coodetrm»Ç#O deM&. polltica '! 
· Cre1o, Sénll•·re~, quo ( .. zOildo esta ~uestiio,· oou orgilo 

. e in::erprwt•e doe ~oeatimentoa ucioilaes2 (.d~; 
muieo ~, ""'''"bem.) · 

O S•·· .,aranhtts (mínútro da {.utndG): ~ O ob
jecto do pr~tc debtLtcer .. ouviT 1.0! nobres ex~miaistros · 
que Fe s~puáwii1) de nós, a&l'im. oomo aos 'DlGtnbroe do 
gabinete, llS r~>zõ~ .tia. u•lld.itict~ç.ió por qqe passoaomi
niater•o d'! 3 da M.1rç<>. Estu.oxpli:a.c;~ j6. forio dadas . 

a que nos lo v a t 

OSa.OTTo:u:-Qoerpropõroenoerramento'!(Rir~~) 
O Sa M liu .. Tao bA. F 4%E:o.DÁ.:- Por. ~ntura claa. ex

plie:lçiles dariasaa11im oeloe ministros que hou.t.am tiverilo 
á honra do fallar perante· a caJDan doa Sra. deputa- · 
QOllo.. . . . 

9 s ... Ono:u ! .~ a·cam.ua Dio aa julgou. utW.o-. 
tonaa. · . . · · 

·O Sa. M'L~zmo DA. F.uuoA.:- ··•· como pelctnobrf 
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. ~· d~ iJDperio ~ não relalta a ~de ao que 
•lKmtem .. afiauçimos t ·Cacnó se prete.ade ·inverter um 

. 'fado ·que nada tem de ex'-ft.Otdinario, q'ie póde müitü . 
· ·· n:ir,es dar·le entie eanlheiros q~• estejiiouo mais per

.fei!IO ace6rdo ele idéaa, ·e até ~mtre pessc>as .lijtadaa pelos . 
~ealoia da maia e.~treitH. amizade '! Como se. p6~e deste. 
t.:to , . do que ha exemplo nio B6 ein noMu pAiz, como 
em outrO.. tirar aà .d"''dn ~ qae •e t.ecn ~r$tenilido 
tirar ·n& IMIUio de hora tem, e ainda na de hnJe! . Como 
par em davida que a politica d., gabinete ~ a :meAma que 
tinha sido annuaciadiL u ca.maraa no principio da. pre-
Mnte seaaio'!... · · 

·. O Sa Onom :• De !'n:1 dignidade. 
O Sa MunSTJlo Jh F .. zc."'o4:- -· o lev!rüo .a; rotiN · 

rar-A do gilbíocte · Nilh · bouve =~,uest.ão sobre medida 
imporumte q\le·o detertiúna~se a este àcto. . · · 

O · Sa. Sn. y~:nU. ·Lo &O .. _;Era . o ma· v~ llcidane! · 

. O Sa :r.hi.tsTao D4 FAlc:\o-.: ~S • . Ex t>ntenucli (e 
· u(ls temos· o direiw d~; ttiur-lt1e que nu .. noo. j!!lg.·n .•orn ·. 
justiça) que oiio 'llet"t!ciiL de all!a.n. U!J de ~I(U••S de PC~ . 
eollt-gu a eootiunça qne lbe ern: dev1~, e ~'t>l 4il!.·• ~ou- · 

·fiança naturalm•ote croou em · sell ttnlnio t)llllll yntl:
mentO afa CO'I•n"SCO OU para r.om ai 1\tn douó!l 0 .• 

que e nobre ~x-nuninro ~tava ..Ot. a in•pre~·i•o <leste . . 
desgosto, todoi com?reben~o<m o u~bre ~··ti o que ellc 
~ para retirar-!e do ~~bu·cte: nao d~1xa p<~~ro, dt 
ser veTdade quo . os mim"tr:o'J qae. til·tr:io: tinhii.~> por · :. . . . . . . .. .. 

···•· 
O Sa. Onci:u : - E amiz.,de! 

. O Sa l-lt:c1n-ao 'O~ Fu .. 11o' : - •••• cio dein de 
· .er ~de. que n~ tlí·Uve 11iver~d~ &Obre qnalquf!l' 
medida que se prcteod~'4! le.,•r 11 eHctt'l. . . . : . 

Como, ~is, repito, "e 'iuer til'àr p.rttd•• d~a nccur-. 
. roileia! t:omo •e :p•e!A"nde dll!l explie~tç.1c· tü<> íranc-~
mente dada-. · eot•cluir qui! · a · poli ti~• ~u mintareno vlli 
mud!\r T ·que · a . politi•-a do miui~t .. rio j" uii.o é dieta-ia -
peloa ~timeutO!' de m->icrac:il.) C<lm ~ue fvt'tl a pr;tld
pio t Qa.ea to!m o direito d~ aóe.--e..co"ntar UO\'Ol' a:oti·· 
vo. aos -~ue maoi(C)StoQ u noa-o _ho~no·io ex• -ollll~ ! . .. 
. O nobre deput:t.do c:ela. pr· \'aoc-ui de M•n .... G"'N•:t~, . 
que hoje nOto Ul'•·r~llon:. diP.-o .".e .que tull cxpl•c \'Õ.!t~ · 
que hontcm tiva a b()ura de dm~r • camn"a ~u· n 10 
fomos de lmprovi·o bw-p·lhtti~ For o•:o illu"t:e depu.:. 
'tf.doda B•~ia, n.ii ... h''DVIS ma•" qtt~ b~nalid .. üc~ . l'úde 

.. ' . . ~ . 
mentarioa e ... in"i~tenris.' dCI Uft'hre df'out••iu ti'm nl· 

.. gum :Antode mali~i.t .. d ... que .. l•:&.s uli·• .,Me ·cr lt:\'t.d=. . 
a D'.al a qne'ii e-oh ua po!!i~iW do nób•e dcpuu,do, de . . 
ad'fel'l&riu ·dcnr .. 1-iuete · . · · 
· Eo.Na ezpl•raç."..a-•~ Sr . . ~identc, ~~~nnos · ou niio, . 

foriu leaea, foril(' a \):J:p~at>o dt\ \"•l"~ade. quo os t"Oall••· 
muntarlos . niío ti;•o 'olii io detmulr: n1io houve dh-cr .. 
p.endil ~bre a1gunt ptin<•ipio Cllpital : a poHtie• . do s~-

. binete oontin\1•-u oor a. GJeamtt.. . · · · 
Os nobl"el' dc,,utad•l" podem bojo ~ntl!!lt~r, t'OmO 

eontrst~&'lli\;, bon~m, quo a pohti•"fl do J!D.bin,.tc ~ejacoruo 
· ll6s a annunci•m(l•, • omo nós next•li··•mo. .. :·mll& n fnctr, 

· que ·"o .dliu nito autoris,. ta~!' comlilenturio!l: u olCpli
caçõea do honndo Sr ex.~mini!ltro do· imperio, com" ct: 
esperava do 110u t•o.v;lhciriamo, vierii.o contirmar inteira- . 
mente aquillo q,ue bontel'll CÜ!lSetnos. (.Vut'lo be71a, muitt'l 
bttn.) . . . . . . 

Ulll Sn. DErCTA'DO~ -Ficimos na mesmn r 

O Sa.. SIL'Yinu. Loao:-A pergunta ficou sem res-
posta; palavreado ehôcbo. · ... · . . 

. O ·Sr • .José Buntr-.aei": .:..-Nos. go\"cmos repre
sentativos, nos J!O\emoa da. opini>io, ·nos g?Vemos de 

. publicidade, a polit.iea da snrpl"''za é a }M'ior do tod~ as. 
politicas I Deacoo~ta o. amigoe; irrita os adversan11s~ 
o ~ .o scoDtioiamo. · . · · · · · 
· Eu uiio contestuei as eiplioaçücs dadas nem pc!o 
homado ex-ministro do imperio, nem pelo homado nu.-

I 
I 

I 
.I 

niatro novo, nem as que foriro cladas pelos miniStros aD
ÜJtO!l· ;. aceito as todas. •ein e:z:eepÇüo de uma s6 I . . 

Mi&5, ~mmdo-u uma por :uma . pergunto sim· 
pletlmeute a SS. EExs.-como euteodí!·las! 

· Qo11ndo na ultima sesaüo •e perguntava aos nol.ra 
mini~ttos qu11eà L\ cansas .. da recompol'içio m~iateri~ 
O que. DOS dUia O muito illa.stro1.d0 e digno min,Ü~~ d.a 
fazelitlil.! ~A causa, fui~~.-nos S. Ex , é a .pos&tbilidade 
de questii!l!l-; c de que questões, •cnhoiell '!A possibili
do.d~ dl' ttne~tüeS de ordem .admini!lt'l'ntiva e de ordem 
f:eenndatia! Em tem~ · ulp:um a p<ll'..,ilnli:!ade d;, aeme- · 
lha.Dtesqne!otõas dissOlveu ministerios! Cfn tempG algum 

• ·. . · • . · . • ~ çno PI'Ó\'l?COU ac:os· 
de tal natureza ! ! ! . · · · 

Em ~eguidn a~· Sr .. ministro às. fR7.cndn le.,.antou. !!e o 
Sr. miniatro dA. jll!.t.ica; e o que DM di .. ~ c_ elhs!-·:gnor~ . 
u ciüsas nii.o i · • · · · · -

· mcu\1 a.ntig~• eoUegsu .~ sepai"lt.rcm-~ d~ n6s! :...o o in-
comp~hen!ll'vel p: ..... otl-!le ao mystcno! ·. . . · . 

. Pro,;ÜI!·Iioe o 1:diauw1to. · Estl! aJiunc.nto; que impor- . 
tava dll"!l.e palp11.velmente ucn prutc,.to contra a!- expli• 

. cr.çü•..s d:~.dll.."' (fia, apçio-ro.t1, ~UI! importavo. o meamo . 
que dizer u ~mara-niio :.CI'(!dltú liem rio Sr. miuistro 
da j11~tiç.\ . n~•u no Sr. minis:.ro ds í:~::.l.'llda .••• ~.Vao 
apriia~; rtclun:~{ll'·'·) . · · . · _ · . . 
::: ~1nrn •1ne t''"llioeito. nento, con~i i,.ro tO'lo, o .. hon
rndo~ ·rr..tni•tm• com,~ hntncn!t: m•:!: n;o ·~e . tT><t" · ··~ra 
Pcn~o rir. ju:. i:i~,•u om . f"·~to qu~· ac .•:e1t . O ,o.i i:.··w~·to, 
repit••· i-ul''-'rtRm o. ~egniote .-A!' e:t:'!ic,..;õ.-• • ... nos 
. íoriio d~td ""·n iio sn ti · f •. :r.e~. as expJic,.~..:;;,.. 'lu ?.ll'' " d,.riio 

- . . . ' • , : n ~ .. 

MaL~ adn•irou~no• uma n,)~a. .toorpr. r.-\ nC!Ite g .. verno 
reprc•cnt .. tivo b'l'u>lciro!.; E'!'O ~odliUDêutn !oi v, t11do . 
rcl.o J!'Upo tle hbcr..:l:l,., pelOA ho~rens a ·~~:cm um noore · 
d.: ut~dnJ<inon·;n. n.· :r.trn or~r• ,.,. · - .. 
qcc m:nct- •e . ub~.~r.iin~r· (I n.in•ctc~!~ in·iivhluae ... quo' 
nu:lei\ f:~.\tt.r~u .l!. deilercs ._;~g:a.]os, q~o su:~~pre os reco-
nbn.-êr:i.o! . . . . . . . 

M~!l a f'orpo:cu aiu•lrt devia ~nt;nliar. nnci d•1vis pa
rar llO !ICiCI do cnr"" l\'g:!lllltivu! Rcn•o:a•ai!&Clu· ~o t\ miM 
xilit.!riiJ a .. mic.htro,; . qnr. .... t~iriio 11pre:.-~1tiao ~o "" ca
msra; o.Sr ~X mini•tl•• du i•r•perio :\."'· ~ tU"'l'\ expÜca- · 

·. ~o; ou que D\1.~ <'li~- ello!~ Eu a .. bi do tll•ni•tcri" por-·. 
qu"' n~o me ...... ~• a n t'On'i•D\!11. d<l" meaa coal .. ~•L~< • . •• 

· Sr p~oud-.,.tc <11! qut! uatU•t'Zil eTA fl••a co·nnança ~ 
era cOdihlH a P''~ · o:ll • Na.o, nao l"'~ia· t~t!r~ l!:r1t t'<lll-
ti •uca •i~! }'Oitti '" ~ Q.Jar_, [or:io u., c u~t~Mt~,u .. tn• ·tivo~ que 

.·. ·trou:cer·i!-o tio .Sr · c~ nitnrstn1 li convi·çrt·• de .;uc ~uas 
O?iniwt•. !>Oiid·~C!o td() e.""'"ao purlillua.·!~~ !ll'lo's ~cul' ~1le~ 
~'~ l'or4ue clt:vidu~ <!e ttt:ll!! elt· C· •lc~::"s ~ A 9ue ae 
f\:dtno··• ~~· rxp11 ~11\'\)•'S que· n<t ... qr.sr fuzt'!r •• cttar . o 
~r. ·m•uh:--o Õll !':\len:t .. , ·qu .. a li:t!l ron:r~•tiz·,o! · 

U11l · '1'~~:, 1) -úl" I U~ (lo& \Uh~ ltl • •,. l'\• • •" • 

contiuuiio n •u .. turir .. r qu"' tr·m "~oll~t• Çl\ uu uubre e~
mini~tro ci. imperiu' Q~es as cll::placllç·vl!» em que 
duv.m::.~ a:~re·lnnr! . · ·. 
· !\.., I:'Lt.nutú, Sr 1-rc~i ieu:·o, n. eorill't·z • fo>i ~VR.iltc! Um · 
ch~ .huuruJ•,s mini~tro&. tiUO ~ • C11ilou ài~.c que · os · 
parti•iOli o)~tãí.u cxtia:ct.~!l· . Cl. quo é pro~:i•o Ct e~& r DOVC?A . 
pnrt\llllll. No!>•ttt co...o n1~0 . ~~ (.'Umo S ·.Ex •• ter• o »~lO 
do nobro do,,utatlo por :-; •• PaulJ, quo nnttvto .o f:aceto- · 
·no.moato Ja w .. ion~. · · · · 

·O Sa. · B"IUIOM. DÁ C'~:-rn.\ J.ú. um aparte. 

o SI\ Jos't: llo\IFAoCIO i __: Sr. presidente, R. rcr~ntQ, 
do nohro rll!put!l•lo p«tl) Marllnbilo .D03 convence d-. ne- . 
~s~iwld\1 do ex plkaçu~s c\nrs'l e tM>~itivu.."• e é ·o quo do . 
debata que Pté u:;:ora. ~em .luwiJo niio resulta Esti&S 
cxpli,;nÇtics sii.o indisveu~nv~as ;P&L"a qu~1 se ;ouheçn per
feil.llm~nte. cndo C!'t~ a.m:uOml e a manon .. , o~ llmt~s . 

bendo quo o cor,:o lagi~lativo no pAiz ~m que Vi\e~os 
não ó uma cxcrcs.:cncl<~. quo póuo d:n:xar de existir. 

· (Apoiados.) · · · . , · · · 
b:is o ponto tliL quMtüo; ostaqucstiio niio ío1 coll.,~da 

· por nó• ~m ~cmelhante terreno; quem o escolheu fo1 o 
aiac\mo do nnbrc cleputado por S. Paul<?, que . dhtin·· 
guio nesta ca!a trcs grupos, - um de liberAes, outro 
composto de bomens. que ee dci~iio levar pelo interoa~, 

. . o o . terceiro de que ruem parto os homens extremes o 
· do crenç!lB 6rmea. . • · . • . 

E' "Preciso que 9 g11binete declare se a001ta o np010 dos 
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· •· • · ,e agrm e . 
parte daOII.matlll r.coubecie'lu• uhirio ~lla'!Dtilte. · 

· Pcola hem ~ .miuiatroa quó tióirãO is ~ d~ua mlniatrov 
quo ~hiNo compueoeCD · uo ~rlamento, o dovilo dar 
eom ~thl\ln>& t.O·lu u upli~~ . ~· mluMroa que 
ti~r•o IUu4do boa tem, 1 1'0(18\\l'liO hoJe, ClUe nll.o hcu,. 
Gl'~>f8<~Gcle notah~U~Uo entre · teu collt~tU ·qae .. au.tori
aa»e· a tet.itada elo. ~aeamoa; a. dous tx-minla~ 'FI'" 
teutik\·ae b"je e ~as c:orúirmar eata àodaraçilo. 

Se ia•o nllo ~ UlltD, S:; P*idtnte, M hl. DSytterlO 'da 
patle doe llobre. mini•UOA que formlo o pbmete~ CIIUJl
p~ .,.,11 doi\..' ·miui,.~que i&hirilo d~l~ frccamcnte 
11e houve aorp~xr. · ~ara eom elleâ. ae hou'fe.mudança. ua · 
poUtica dll pai&. (A pó"=dtü.) Se o nio lizem:l. o myrterio 
aot~ ~r llU cont&, e nilo ~r _c:ont& do gabinete que • 
~th'ú" a. atu.tenw a. an-. pos1çao Ao banrado Sr. Sa-

. . tal\'& cump~ dar esaas no•u explica~ ••• 
. O $a. ~aÁ1n: ..:. Se o niliüsterio di licença. q: · 

tleclãi'ó o qn_e fnrmon miuha convieçio, eu o !arei. 
. o· s .... M.~àQuu 11t c.~·uu (pmidente do eom~Zho)~ 

- Pôde dali .. , com toda a Ír&llG.U~ ·. . 

Vota: ~ De.e dar, de~ dar. . 
O Sa. · Na~1~s : - ·De""d't"t .:u 011tend.o que aim) pot 

· q,ue o •lll!ll.uo . n"'Ste cU? pó<le ser prejudie1al ao pau) 
ao ~''? doa nobre!' ~lUStros que ficirio e doa. no-: · 
. brea IDlzustroa qae salurio. · . · · · .. 
. .. Cbegtmoa ao ponto 8m que .S prec4o ~a franque .. 
:a, para ctue se denanoção todai u \lundna ou suapei- . 

guma 0 xnpnaterio tem O.&ell p~a, e~ pclitica. 
nelle enune1ada 9ti sendo e:tecn~, e coutiDuan a 
l!t! ·lo. 

E' quanto tenho a dizer. (Numart>~OI apoiado~. Muito 
bem, muà•o ·~~~m. ). . · . · 
-o s'r. ~aralva (moftnamto de occ.ncao): -Sr. pre· 

si dente, a pe:ar d~ . provocação t».o directa d.o nobte clt-
. putado por :s. Pau\o, que ac&ba de aentn-se; eu Jlio 

eorrertsi oa reposteiros do gabinete w confuenciaa » 
nillteriaes, ~t'llue tal foi a promessa ctue tiz 'camara~ e 
.S um dever, da posi~ o}Ue hontem mantmha, e quo ella · 
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.SESSÃO EM. if DE JULHO DE 1861. 
'' . . ' . 

aeixou·-~- RepitO ' com dôr : . nãO c:omret ~ repoatei~ . 
!Os ministeriaes. (Numtf'OIOi apoiado.r.) · . . ... 

Os factos passàd.os nesta m8a1:ü. dia,· e em nassa · 
. · preseu~, aio baatáut.êil · ~ conlimiar a. proeedOilcna · 

' aos motiyo& que upuz. ' '' ' . ' ' ' ' 
O nobre ministro ela justiça e3:pôz neat:L ·cama.ra <:om() · 

· . · opin~ do mini&terio a. sua Ol)iniiio individual · &cercà 
· de todas as ,que.Ules levantadas pela illuttrilda. oppo-
ail,ilo~ . . · . · · · . . · · 

Nio &àmitto, nio tolero que ninguem atru.stc~ me 
após ai, e de Co?lo ~~ ophuões atd que não tenho. 
(Apo~n. ) 'Minha cligmclade re~Ue .semelhante tu-

. ~-- ' Jpoi4cliJ6.) '' ' ' ' ' 
a outro a • que · magoou-me · pro . un amente, e 

que poderia determinar neste ~esmo recinto . a minha 
retin.lla. do (l:l.bincle, se eu :Uí.o tivesse a força. do ~spi.., 
rito 1iecasaria pua dominar u;eua sentimentoe, illinb:t.. . 
di "d • . ' • . ' 
cl~ .{os mais .rc:ent~ ac:Onteâmentoa .·políticos do 
~· {Apoiocfo6.) ' ' . ' ' . ' ' 

O nobtc m~tro da justiça ~derou que o particio 
·· conservador me nii.o l't'lputa'fa petílido pãia ii pór eu ba- · 
. ftlr pertencido ao gabir.ete de 4 de Maio, e proc'tlrOn jua
tiScar·me clusc pasao, que quali6.cou um desvio. Justi
ficar à micn, St'.t~reaidente, de uro p1Wo que c:o~idero. 
O ma!~ hODtOIO U minha vida publica 1' ! ~hatn&r du
'fio uta acontecitnento que foi approvdo pela ee1ara. 
dos Sra. deputadO! ~ ~~ ~· uworia na qual 6gurav-:io . 
c:araeteros doe .mw diatineto!l.; dos maa lcMS, doa 
.mais in~ependente.s do pm.itlo eonservado:'! (Nvm~1oi 
• alado.. . . . 

. dea't'lo C:OnlUte em prelenr o ; m · o puz aos . · · 
interesMS cto meu proprio ~do! Não quero saüet', 
Sr. presidente. so o meu ptoeedimeoto passa<lo, -pte$8nta 

. e fa.tlll'O, cl&ri. i. Yictoria aoa ~eu~~ ad •enario:a: o que pro-. . . . . . 

" 'altas eonftlliencia' opa~ •. (a!uáto &em, ii'i1ÂU) btm.) 
. l>clpeçO-me da ~~una ~11del1~0 a homen~ de 
~ ~Cundo l'eSF8:lto e eonsuleraçao para com o uobre . 
~dente elo c:onielho. . · · · . · . . . 

· .Setslere o. "~beci lllimaclo pelas melhore~ e raaia 
patriouet.~ inten~ . F1.90 'VOtos pa.n. c:;,ue s. Ex. possa . 
reAlizar.essu intenp!Ses, e. nio seja arrastado a pc:Zar. seil 

. para nms polltioa opposta. {.A.voàaclot.) · 
. · Tenho Clemcluido. . • · . . . 
(0 .~1 comp~ por muito. Sr'1 •. ~.) 
O Sr~ &ayl\O Lo,ato .(miniitrO d4 j.uriça): - . 

Sr.~ pnsid.cnt.e, e grande a mi'Qb.a aorprns ao ouvir o 
. nobre cleputado q~ act.'ba de aentar· s.e: S. Ex. fom::u

lou contra mi01 um capitulo de inetepaçlo, decl.Rnndo . 
' o motho que o l8"0u a tOma: & cltlb~raçil.o de r:e l'Ctiru 

do minilte:io, () fol o modo por que me txprlmi por oeca-,. 
JÜatO lh.e hav\" i~clO in~uria. e desar,. e. O t~ . • 
oon'feDetdo de qus tomlra a diantan, o <}Uens ltl:Jpnau"r 
'IUD& ll~'f& ~o 'politica ao paiz, que cUe nio aoei-

. tava tt repellla. · · . . . . 
Senhora., ~ 'mittet 'que a· c:amara me aereaite quandó 

aolemname.nte decluo ·que o quo tive a hoara de pfolerlr 
JIO'r ~ ~ cliacuUlo ·do •oto de gnçu ·foi de 
aee&rclo ::om 01ea1 collepa do gabinete,· foi c!e <lODfor
mld&c!e com· b JU&I opúülSet 1D&nifatadu em ditfmm • 
tea eon\'8nla sobre um asaui:npto I'Ji&s de ahn~o 
eeelarecido; o, certo de do h&-.~ cli~ettpancia, 100 jul
~ei autOriaado a upe11d~ com toda a franqueza u . 
minhu convieç5ea. · . · 

· · · St. prasidente, em tudo q:uustO expuz em meu diaeur• 
ao a eamara dove reconhecer qüe ui\0 houve uem po
dia haver divergencla empotitos de doutr.ma ••• ~. 

.. . ' ao 

TOMO n.i 

. Ó Sa. Onó~ ~ - .Nã.o e5U. o·sr. Taq.w, que, ~trou ·. 
-.gora. ' ' ' ' . ;· ' ' ' ' ' ' ' 
' o si... Mnétn~o DA. Jusn~ :-Todos OS' mé'mb~· · ' 
elo gabinete est&vii.o conformes com a· ~ opüúiio. 
So~re .El:lte UbUropto P9l' mats de .um& vec.converaamoa ; · 
e diroi i camara que o nobre.cleputado ; c:Omq_uauto pa
recesse algum tanto clisn'epar da nosaa opisuão, eom-· 
tudo, depois da prn~ica qu~ ~verooa, _pareceu chegar-se 
a ella, ao menos nao mantfestou •••• · 

·o Sa. SAILLIVA.: _;Eu nnnc:à mai5 !ui ao comelbo. 
· O Sa- Mnll!>TilO DA. J!1anÇA.: .- ~ ••• ao meno~ n~ 

nu;nifcstou rclucta:J.rda decidida ein aoei. a o ini:- · 
o mo o ~r que a expaz e sti!tentei na camara. . . . 

. E~ betll vi!to que, qualquer que fossa & disc:repaueia . 
no modo de entender esses artigos eonstitncionaes, dabi · 
não podia t'eSnltar tal divergeucla que c:castit'ilisH mo• · . . .. . . . . .... 

que tOmou, .45 para, realmente vir em pablico fazer~ me 
esta cãrg&. . · . · . · · · · · . · . · · . 

· . O Sa. Su.UYA. :-Fui provoe&"do. . . . 
.. os&. M1•l!TaOD4 J~ÇA. :-E dem~~ Mnbores, é ' 

%!eSta ~ião ai_nda q_ue o xi!>bft deputado. fQl'IDulO~ o 
3eU tegttndo capz tlllo ae ~nezxa 'contra mim, C:Oil&lde-

' ~do.que DO lDOdO I?Or.queapr;eciéi & SuA entrada. D~ roi• 
lll&teno de 4.<le :ltfiuo ltTOg'QeJ-lbe uma gr&Ye lDJ~, 
reputando ccnn de_"--a t:asa parte da sua Tida politiea, 
quo julga amai" g loriosa. · · . . . . . 

&inhore~, ou ea. 'Dilo aou't>o exprimir como pretendia o 
mou p-~zuamento, ou eutlio · du,ido ~ae alguem seria· 

.c . 1r que o propo&l ue m es . 
· era doe3t&r ao nobre cepub1do l Cocn e runguem 
~.apecoeri ,que esforcei· me por dar um teatemuubo . 
mtuto h()arot,., da et~tirna em -rue tib.la o nobre depnta-. . . . . . . . .• . . . 

· litiea e:n. qneapi):tt"eaa uma discrepucla entre mim e 
elle era tal, que eonsiderv.ndo·IM\ a.posiçio que tomou, o · 
procedim=to que ·.anho guardar Deu& qúaara. impor
u.n~ da 'ua -.nda poli til*, éin nada deameret"eli.) . ua 
podia soS'rer de.ar. · · · 

O Sa. Ol'T()!Cl ·"-Salu a"'~· 
· . · o Sa Mt:ctsrao DA.Jvsnç~:~Pareoe·=• Ctue em tàao 

. qu~n~ p.'"Ontincl~\ a \al ~pe.ito nio houve uma 16 lJrO· 
~çao . que . não Íl)ue em auutt. honra elo nobre clipu-
~- . · . . 

E ·.S visto, Sr- })residente, q,_ue .le um-.. lntçreta~ 
tio a"VC-\u. ao. genuino 1011t\a() ele WDhu pal&vraa, · e 
eobmudo do meu pesuaroQnto, adoptou o · nobre àepil
Udo, t\ porque a. aua o~uidsr.de na.tilral !eb.'l'f'lmbtt ' 
minha ptuoa ]t uta.va ~jucUoadi, levando m.lll\0 a 
.mal quo eu tomaM a pálaorra e me cll ... ' oatDU'I.. 
emnt~me do ··· q ·· o a · ando · t clloaed .. 
tnnu que· tive · a haura W! •Cllttata:, aUb mUito de 
&oeórdO eom a. op~lo dO. meua colkgal. · . · .. · · 
. . O Sa. Fwx li.\ C,,._.,. :.-E qu~ .maa l!oJo do. I u . 
toclo o gw.bluete. . . .. . · . · · . 

O s ... N'nnsno »4 JcaTIÇA :.:...S:. pNaid•te.· u~ Uf·· 
moa em qut " aõha~t& ~ue~tlo .o qua eGmprt attclder • 
ro•ohtr! Cumpre reoanliotef que por ~elo govemo 
i:la a mala tra~c:a . enunclaQio .à qae " poUtlea ite ju, .. 
tlça • eeonomia dot cUnheirca publl- P!_QClam&aa o · 
pro!esaada pelo governo 6 a mWJ2a, DMo ·eoa'reu a ndnl
ma altonçlo ~m a· mcdi6caçao q_~o ae clou !'o.ga'b[Mto • . · 
Os nob"'• mombzoa <!C' . f&r& eU• 011trir110. ~biDio 
inteinunente no pensamento 1 propotlto de t11lltéiita: 6 
levar . a eftaito esta polltl~, llnlc1. eapu de 1Gntt & 
eansa publica, uuica que nu aetüua cireumstanciu 

. . do pai~ eumpre clesenvol'le'r. (.Ap~.) . . 
· E direi iL V. Ex., esta liti.ea de lu .. naturesa. é tal 
que enno rec:e o governo. q-.:e a eou. pra oar, IWU:á 
como cunobre<:e aqllellea ·que o apo~ no eJDpenho 
de fu~r justiça e poupar os dinheiros publicos. · ·. 

· • O Sa S1L '!E~lU.f~o.a : - Isto na boca ele 'V~ h. quer 
mer O::tclUS1TUtQO. · . , .·.. . . 

Os ... M1~1nao D4 Jcn-1ç.t. :-Eata poll\ia.. hO!)f& i.oa 
que a sustentaram~ ~rque ella rejeita a balla daa cir
cumstanclas, e repel~o tod.oa os meioa ele alllci~ • . 
corrupçio p~ o ageitamento de .utna maioria; aqn~es . 
que cle.cor~ e clnotad.amen~ nio proatarem apeno a · 

18 
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· ·esta politÍc!';.não ··~ito ~r ·quus~uer ~Jeleni.~ da 
iDtereMe a 1stomov1clos, porque est:l. ~ht1ca ~sclue e 

demna o em · de semelhante me1o. (ApoiGdo•.) . 

ae :no iou poato do onr& o de dever. (Muito óem) muito . 
.bim.) . ., . 

O Sr. ·F. ~t:n·lanos:.... Chego brde~ Sr. presi
dente; ji .fr:ü precedid.? pelo ultimo ·oraior Ada deputA~ 
de S •. Paulo. que hnbilment~ provocou, c podeobterma!a 
amplas e1pliCAÇ\íes a respe1to ·dos far.tos que trouxeruo . 
a modiScaç:in do gn.hinete; . Antes daqu11Uo nobre d~pu
t&do. vaf.os de m~ amigoa, que ~nstituem.no;ta ca~ 
e psrtido natur:d à& oppo,ião.c que podt~so unhiio mR.~S 
clircito n provoc:1r co ;;l\binet.e as referida.\ cxp\i':ações, 
embalde se cdorç·ll":·Lo por obt\!·l:l.s Mu ~ cctto que a 
luz hn do nos vir a5ta annn constantcm~te. do grupo da 
deputação de S. Paulo, a que pertence o distineto o~dor 
que bojo íalloa rom t.nnt.o olenodo •. J& ht•ntetr, dep<nsdo 
mn dircur..o vchc!I!ente de um. nobre c!cputncio ào.'iucllP.. 
provincià. 11n~uncio~-se :a reti::~.o:l& d~ dow mini".tros; c 
~or11 aó dcpou tt ... àucun:o de ecu · d1guo collega é que 

ilJtt'Stinn !lo ~"!netc · ' 4p<'i4dO.t) • . 
. .Com n mncstri~ de chefe de 5C'Il pnrt:do, o nobre de
. putA~o ~o se :ontcn~u com. ~"tplicaçücs vn,i:tUS: .c\~c 

i:los d1FBO quo ~!l protl~~· po~!çuc-. frL'?··a~; elle cx1g~o 
elo nohre ex·J:unls\ro do 1m~o i;:11e SCJU~t·ficasse m:us 
runpltunent.•!. Offen:lido em seur. hrlns por algum~ pn
lavra;& ~ue lhe sa1r1-10 J!l!ll: o nol\re ex-?"io\l'tro l'C•elou-
:n&á emtim quctea1os Vlvalo em pDrEetto cug,no. que a. . - -- . . . ., .. 1' . 
~ous ~abioctes, U'!'Q pre.Hido~\~ honr.-dá Sr. ma1'll•;c~ 
do c.xias, o outrt• po·lo noll~o dl;ot•u':'t;oct>ll,·~'l;dq!Ut:tdo 
elo Rlu do-'anciro, o :'r U'iuit.tro daju,.tiç.a (dp;•iaéVI~ d01 
livtro;11 : ue 1ft. • • • • 1 • ~~ • • 

n \'(mtmlc do mu~tu pre~idClltc de di~ to. Cl'~lbitlo ~la 
· corü3,fns~e bi!Lnutecucrtt'c·· pnrll dhi~ u~dminif tr:1~:io 
clopm: J)?rém qu~ ilu"ccn"'i~mais gra"Va',(lunnd.otm 
.llomc. do ~\'61'DO u tinhn · dt~~ f allar porante u. r -'l't.-~f'cn .. . 

. taç;ió nacional, J:iio era c.uv'ido o uobrc maqu~'2:• on fal~ 
ln,1-~e &61Dcnto pclu ill'p:.raçi>.:a domu~tr.s p~dcn~ 
de facto. (Apoàado.s~) . . . . 

1\.,rtllnto. Sr. prejidente, que m:~i" c~!llir.!\çüe (tuc· · 
i'o;uos ~ Oige» eomCI o Sr. miuauo tl:l fu.cndt'..-A dia· 
C11eSio est.i completa, .<l5ti hndtl A• oxr.lbn~~>es forüo 
dadas; & situ::L~··u eati clnra. Dotli,::hü"-~c dn miuia· 
terlo n~tuelle~~ lnt'tnbtoJ que ae baviito t'!ll'leialo no uobro 
marquet. de Ca-:cilts ps'l"n um~ poht.iea que ni'll) chamarei 
156mento modontua, p~ra :1 poütita do me\~1or dlru~1o · 
do pnrtido coM~ador. · . .. · 

O S11.. Co111\~"' DE Or.r~&ru: -Mns V. Ex. n~t> d.Wn 
isto ántcs. · · 

.. • • • . '~O: - a" . '' :O:Ç'I. ao n:> rc Cl'U-
bdo (\UO 010 intcrrom~ pars=. nrrov~:\1\'C'O.IItQ . dll defesa · 
que 111\ {ez ha p<)U~ UQ ~~tUI' 1 '5r lnit\ÍIItr\1 UO éat\'aD.• · 
geiros • .;... AI O()Uliücs d\) hontcUl rnhm. muditica:-ac 
hoi~. (Tti•adu.) . 
J' v~PI'i~ \".Ex •• Sr. \'lra&Hentc,quo tud;, S() acl:.\NC. 

! V.lt podero'a do uo'bN dopu•nd·l ror s Puuto. o mi
nbtorio tinbn d\"1-'0rtJiM: cst:\.llro.~ntl!mUltQ \ulido ein . · 
1Un S\1 pen~lllUI!ttto •. Foi \'enci;fo o c!~met,to rel'resoutmio 

• • tü . · !I ~:o n \l'l'llSI cnem o • r mar
quoz ue Cnutt.s; V1lnCt'U o clc•";)nto l'l.'pr.:!Cntatlo no 
~llbiilotc . f!.Otl n p:·C3i:londa <lo UlOU d•stiricto collcg'!l. pele' . 
ni~ Ull Jan~iro· :.ltlO;<tdo>,~.) . . 
di.llicil do Contentr.:'•!'.C, tl\{\'01. j-\ ba!lti!~SQ a primeira C~
plicll.Q~O do Sr. 1!:<:-Ynini"tl"o do itnperio ::\. r;x n •S ha
vin. ,dito quo sahira pnrll\l<! nüo reiunvo. a C9nfi11n~a no 
~abmo• Ora, s:\bondo nó!. ·ru~ hiéns m(\dcracius dt> S ·E~., 
11nhamos un desconEianç~~, que motiváN a sua dl!ro.issU.o 
n chave da. nova. org\nisl\çiio \uinisterial, como. bem ob
servou outro déput.do do S. Puuto, que. não ~rten~ no 
grupo de onde vuio a l11l. A cle~oonfillnç" não p<>lÜa ser 

· pesooal; era. d83eonSança. politicl\. (Ápoiaclo.r.) · · · 
. . . E, Sr. pnsiclente, a e tudo 2lii.o est.ive&&\1 dito. se !Únda 
'DQ3 fosao JlOeoiillrio mais 11lgum eaclnrccitnento para a 

sitaa~o~. Wü tinh~ um facto.que ~ eecàpma .,· 
persp1cacia de todos 01 membros desta casa. Antes da. 
recompO&ição ministerial, o Dobre deputado a que me 

• ·a na trrOUD& em deteaa' ~ 
·go~o .... ~ . 
. O Sa .. SILTW Loso :-É a wtd&àeira pedra .do . 
toque. · · · 
· . · a. • CTÃT14tco:-. no re eputa o, CODBCl~· 
cioso como .S~ . firme nos seus dogmaa. antigos, qu! lUIO 
Cede em l1m a6 ~uto ele anu dCutl'Uuls, ~ q'IUZ at& 
lloje. dar o. apoio de sua vai a um UÚllÍSÚ!rio. em . q,u.s 
casa doutliJl.& nilo ~.~epresentadt. eom. ~ a purca, 
e cujos memill'Oll \'lVlao · ezn lnta. . de pnnopu,. ~raes. 
Mas desde que o ministerio eliminou de ii o elemento 
eontxaCUctorio, desde que se toruou ~o Ç'Ol ban.no
nico; desde que o nobre presidente do eonselho.&Celtotr. 

· a direcçüo polit. i,,g. do à. igno Sr. tlliniat.ro da i:a•ti.ça;o 
· nobre deputado por S ·Paulo . apressou~se em co~ 
. i ttibuua, em defeuder o miniltetio e. condemna-r .os 
. ex-mini!t!N com.. UJ1l denoclo qu~ o honn; e i11to unto 
mais legitimamente q1WldO o Sr. mUW.tro da i~tiça, 
pelo sen CÚ'aeter. pelos S4!'QS pri;lcipi<M, ·~ aens ser
""iÇOS) ó o represent:mto natúral dá. política. do SlObre, 
deputaolo de S. Paulo. . . · . . · 

Sr~ 1.1idente. esta situa ~ ·i ·a tcr-.e t.~arado 
!1. mEUS tempo ~nu!> .o!~émos co erentes .na pra.uca o 

&yitcma repre!tentativo. Q:umdo o honracln ex-mini&tro . 
do imperio do ll!lbioete 1-·erru aqui nos indicou nga
m~ate u . diS!cu~Uell que tc,·e '!Om os &eu& collegas, .tooos 
lho pergunt.loriio: c Que di~!óeS erão ess~' Como 
pretcndids . Tealwr 3.. vo~a p.Jlitiea de en~a 't O que 
deeidio a cOrtin. entre os dom planos de .futuro' • Nada · 
ae .nos r~pond.eQ.; do 8Qrto que recehem~.um 1Jltm..terio 
novo·Bueeedendo 11. c~ l11ta. catre duaà oliticas sem to · 

.

.. I· ·. (1;ni~~) runcamW1te. o pnnap1o que p ecb. 
. S6 bojo &e pôdé entrever 'lUe a ccrroa daejs.va . uma 

poli~<'~ ~oc!_eradn inu eombinada do modo a ni;o ptO-. - , 
:niio dc..'llirar o àeput~ao da provmeia da Rio do Jau~ 
que t.iaba C!!tado ~ aona eoDMlhO&. O nobre. presadeuto 
do cons.elho, ineumbido do tão ardu11. tarda, orgi.uiaoa: 
um midii-teriu onde .efti·•~sl!m. conjcnct.amcmte ~P:e
(.(!ntantes da politica de pu e rtpraeAtt.ntes da. pobtica 
belliÇ\l~. em summa uma dllCOf'dt~ Cllncor':S. . . 

Ea.<~e vicio. eo.t.t'l amal;.:ntna d!l. primitiva orga:niuç!o, 
foi ptc..otent\do. o~ S't8 . DÜt.liStrOS r11"talltCI ~ o d.nnhticlo 
11~0 qnizertio t.er fuu1eoa. na. di&e:\US:io do -.ato de gn.~ 
ru; aliú d~e cutiio sn.'beriamos quê "soliclarieJac!a 
ora ficticia :. qne Mvia :no gabinete dont principio!' am. . 
guexn lntonto~~ , gcorra que terminou pot' ate desagn.~ 
ciavel de•fl)~ho . .· . · 
. Di1:0 d~nuJilvcl desfecho, ~no, on.bora Uilo ~

tençn no PArtido UI) ministerio, lsmentl) que eUe uoa dC! 
· org:sninç\ícs tiio impc:rfeitaa q11a •o nlo podem manter 

DCJtl p<>r al~n-' m02a. ( Apoi~Qt .) · · .. 
• l • 

&orvador,. eoli:lr10~t~ Cio h(lmoos que se cUzcw à.oa mes- . 
mos priu.-ipios, das· meamu 'vl•tu• do me~omo plano, t 
~uc eonf~WJil\ urp.')b no p!Lrlamento que do'cie o pri· 
mciro •!!"! di~rerdnv~o em pontoa ~IU'\loacal V,M ~uo 
llC~-·c muu11'erso. da c•cola da antondadt~, o prtnClP!O 

· dn autoridade i)l'a ~~riScado, julgando-ao c::ada mi
. Dit-:.ro·corn o dir.tito.dl! protO!'SIU' oplu1V$s por au11. con\.L 

. So, ~?Oh•, Sr. presidcnto, o meulim. ctumdo N~uori a 
• . e u , ~c recn-

snmos àó n::tis luz' s rc~pcito .o:· c~se o da sul. so uçiio,. 
po~so rJ~tir cólll um dos uobrcs lDUlist.roa que o debâte 
· csH tcrmiundo. (.apoiàdo.f.) 

~ . 
O Sn. Pnt5:~~:sT~: ~-Tom a pnlo.vra o Sr. M&rtini 

Francisco.. · . · · 

O Sr. 11Ja.rtlm Franciscn 1-Direi poucas p~ .. 
vras, Sr. presidente. l:>ado o facto ela p?nvot'açiio pot 

. parto do nohre dllputndo ~lô s· districto do. minha pro..: 
vineiil su!leitândo a opiDlito de que a. situA.çiio nito es
tava clara, delta l'eSultou a nece~aidade de esclarseot" • 
lllesmo. aitu•ção o Sr. e'!C•ministro do im_perlo. . . 
· Detna5iado escrupnlo por parte de s. ·Ex. o fez ai~r 

. pe:miasilo de soua collegls ·para explicar as C?-lUas de 
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:ealizado. 
O Sa. PllESmK!'ITE:- Niio ha m~ q~em fBÇa a 

·palavra:· eatJ. portanto .eneerrada a discttsauo. · · · . . . 

· Seasiio em. 1Z de Jalho. 

PdlmACÜ. PO B. TIICO~D& . »E C:.OWU:c:lD. 

Sroou.a•o.-tqwi4nu.-Ptrullo o D. J •. C. 44 Roc.'ta.
Ordom do dia.-AugtMnl4t ll• JUi=li do Nlaçao .,tro .. 
f10lil4na 4iJ imptrio. Olu~ tJ()I Sr1 . Vàlt.ltJ T.s ... 
CIGN8, . :O.ZntO.., P~õ. Jt~ttqutirtl ' Figwin .h 
Nd!Q • ...:.F~dtl forvp ncaool. Dt..cwl~8 do# Sr•. F no-

. f"rirG cios V ftgà, Jmoro. dta SdHiTG1 minlllTG. do 
. mcarlfti\G • . Lftt&o. CtmAa.. . 

Rodrlgo Sllv•, Ferrelra .ia. Voitc"• 1-'GntiUII!o• \'ldra, 
Paul" Fon~.L, elo Laupre, hrcnttjtU1, Jc:~.d Honl

. &.alo, SoUo, Sal4auba MILriDbo. ~·l~aury, C. M•d'!~ 

. t'Oita, J, !thtd\lteira, Dantu. Cruz Ma~hc~o. U1~· 
ta.,· VUMa Tllnt"'O;. L~tato da Cunha, Lul1 <~arlo•, 
l>io~o V"lbo~ C . Ottonl, CJriUo, · ~l•tuolra Moodoa., 
F. Octll•lano, B•rbota da c.;uuht\, 8ll~tno Cavalc~tl. · 
P•oa Rarroa\o, Canio. Camolro dll e~u:ll\,. Am-.tO UIL 
Stlwira. F•guall"'. .!o Mello, .Silva Nunitll: MoUu Fr:mco, 
Nabi~&a, E .. po.-tdH\o. Carvalho &ia, R•~o d& (.;BUla· 
ta, Furtad.·, Viriato, R··go asno.. ScrJ,!~o do M~cod?, 
PUito .do c ~am~. Balldaara d~ Mello\ Cutth11. F'1~oa; 
~io, Angelo de Amaral, Fte! da Ca'I'VIllho: Ot~tll, 
Faalho, lima Duarte, p .. ull\ ~anto!', M:lc:Jlno, condo 
de Baependy, Carloa da Lu: e Bàtcellos , abre-S!l n 
&ee!IÜO 

m de i• de aberta a SC!ISÜO os sri:. Paes do 
ea onça , (ti:~&, orrêa dto llvoira, . r•'ndi'io, Sou:til 

l\1'entiea , Z"caria.s , Jnnqucira , .Pcrclrn do. :Silva, J~ do 
Alencar, Ribeiro da Luz, Sezetra t~avalcanti, Espinola1 
bario d" Bolla.;.ViPta, Paulino de Souza, S:~yiiolob:ato, 
Santa. ·Cruz, Benriques, Teixeira J u1Jior, barüo elo 1\Ja
.man~ape, Ta vare~~ B11stos, Pereirn Franco, Pedro Mo
niz, Ftill.a: da Cunha, Pinto Urna; Fer..-aira La~, Gas~ 
p&rino , Tiberio, Caatello-Branco , Gorues de . ::>ourt c 
Couto. · 
. · FaltMo cotri parl.iclpaçito oa Sra. Camei:o dQ Man· 
doDÇa e Araujo. Lima. · . 

l 
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U-se e apptova-se a acta. da anteCedente~ · 
O Sa.l~ S&cU'l'Uio ~conta do &eguinte 

EXPEliiUTE. 

. . Um offlcio elo nüniJterlo do imperio, onvisndo as 
actas da · elei~o ele um' depnt:ldo a q li e se procedeu Dos ' 
collegioa a~ Sfrinhaem, Eaeacla e Barrtiroa, pertencm
tes ao 3• dibtriê~ eleitoral da pro>'incia de Pêrmm~>uco;, 
para preenchor a vaga que teve lugar J>ela. nomeação do 
~r. COlllelheiro Antonio Coelho de Sl. e Allluquerqne .. 
para. o eargo cleminhtro e ii~cretario. de e!otado dosne 
. . selro •• - . comnu~suo e e:-es . 
Outro do u:esmo ministerio, envi~ndo a acta da elei .. 

ç;t:, de um deputado a que le procedeu no colle~o 
de Monte-Santo, pettonc:eute ao .4• districto eléitNral da 

· · ·· · · • · , . nc cr a va~ que teve u-
p;ar pela. nomeaç5o do ~r. COtJselheiro Jor~ Antonio. 
SaraiVa. para o enrgo c!e u:inistro.e ~ecretario de estado 
dos negocias do imperio~ -A' mesma commis~ií.o. 

· Um ~ueriment."> de FranclS<:o A:ltonio Filgnehu 
Sobrinho, pedindo pnra. í:-zer ~ame do · ~uarto a=o 
da. faeuldade .de direito do Recife, uue Írl'<\Uenbl eomo 
-ouvinte, fnzendo previllmmte acto doterce.iro.-A' com-
minió do insttucçiio }Jublica.. . · · · . 

Outro ·da in:'landadc de N:osca Senhora do Ro.•ario ·e 
. s. &ndieto dos homea~ t:retos da rorte, pedido dis

. ~Wl& das leis C6 &mOtUzii~O f>Rl'8 ~er po!!on.ir beJ;s 
ae raiz a:ú i s~ de 200 000 .-A' commissiio ~c 

... c.::en • · 

Outro· da aociedadei Drama.tica :Sacional. pedind~ ae 
lhe cOnéeda um au~o pccu.niario ~uc, garantindo aü& 
CODtoerVtçio, a. a.u:Lilie na miasio d~ aeoro nr e desen-

. . 

. U.:•a~ j~1ga-S6"0hjec:tO de cleliberaçiio; e "Va\ 1\ impri· 
:llir pQ:"a entrar nt. ordem dos tr .. balhcu, o pt'Ojccto com 
CiW! conelue o seguinte pt.n:cer : · · 

c o.. hn~"rt\ntl!s. ser.·iços preJtAdos pe!o brignl!eiZ'I> 
Jotd Joa-tuun dl Rocha. ciunn~ ma:s· de ~3 :anno5.. de 

. vida ~m~r. o o-t11~0 de .robru:1 a que Scol' rednzu!a 
a !>U& v.uvu. D· Joaqwna t:so:ann da 1\o:hA, e 1. n~
•idaü .;.uo c; m e~t:t ~tC!llbl'lrtl de pro\•~:r, <Y m 35& r-e1N1~ 
do·n1oiu ~oldo que p~be, a pec~iio J:t ?r:tça,i!c dous 

. Cil!tnA ca-lot~. e do f.U·t~tAr ntr.a t~lh:t !Lf l•m'&, são 
:nouvos q~e jt!•dti~~._, n p~~io :tl'lntPl~o l~IS ro. oco• 
diJ~ a nôl!'l~llo viU\1\ rolo .dcs:reto de 11 i:O l\la;o rlo CO!"' 
rente .rtluo. cuja. l'~pia e docurn:z:t~ ~ ra.•ouc:}voa for:10 

... • .. • • ~ ~ ' l ~ \i.,. ·- . - ' ' 

GUO . d :l m "'ni\ C\1tn:t" 1~tc.i.o d~ parceer 'iue !e r.d"pte o 
segt1inte pL·~·j<!l't' do~ l"ee'olnçü~: · 

c . .A ~:J.-.a;!!b1~A g.n-aJ ro'oh·e • 
· « .\rt. 1.· Fk~ nppt'O\"ad1~ ii l~ll~iio anou~ ,1e ~~og,. 
~nc.oct;!i.!a .11 D • .)oaqumn Çn"t'·U:l. d:\ Ruc~a. \'lUV:l ~o 
:,rtç:11dctro JOl!ÓJoaquim «lli Rocl.I.Jl, tl)m prejui1o elo mt10 
.10l.io que J=orcebo. · . . . · 

c Art. 2. • 1-'iooo Z'OV()g:uiu aa dbpoliçt>as .em ccn·· 
~rio • . · . . . . ·. · · · , 

• :)ala daa cornmi~~. 8 dó Julho de 18$1.-s,r(,no 
CartJlt'anti à1 .4lbuqwrqul.- SlrN Cartlt\rO.- L. A. 
~tr1ira Franco •. :. 

l'RThiEIRA P AltTI:: DA ORDOr DO DIA. 

tlll'l:IUO. 

. Contida n diseuss!io . dQ requerimento de adiamento 
. ofl'orocido oa se~siio nnteoedl!nte ao pl'(ljecto <tt:t~ eleYa a 
onto c numero dos ja.Ues da. í'claçio metropolitana do 
lmperio. · · 

o s .. ~ VliJeJa To."ares s - Sr~ p~dente, se o 
motivo apresen~o á camara parn justificar o adiamanto 
proposto pelo honrado Cleputàdo . pela B~a fos~ s~· 
l:llcnte o que S; Ex. deu,. l8to' a eooDOiDll dos cllnhe1-
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. M.ü outro~ honradot deputa~oa apraentArio .ru3es 
· clivenu, qtle da algum~ ferem uio &6 a in~
ei& ocmo-a. consciencia d~ autor do. projeeto •. V. Ez. 
~comprehebde qae uu niio posse) ficar ailm<!i~·. . 

. . Tre.s illu"tn:s Sn. deputados, um ~ pro nnCJ& de 
S~ PauJo, ouczo pela _da· Bahia, e ultimam~ te o meu 
nobre collega pela provii:1~ia de t>ernm:buc:o, jaatifict- . 
rio .eu pt;etendêrio jualificar o. acllA~ento do projeeto 
qll!l eu tliO a bonta. de &Pn~Senar d~endo qae esse . 
pr.>jel!tO invade u attribniçi:íes do poder "píritual, e 
coafere ao ao•e::no do paiz o direito c!e aposeiltar u:a-
~tra~os. · 

Senhores, eu co+tumo. fiLllar pouco. e teto-me 1mpos. 
tO co;no re«ra IIÓCDeGte fallar daquellas materi1u1 de que· . 

· eDteD 10 No decuno de mtoha ·'ri ti& l'aràmeutar e de 
miuha •ida litteraria. aind$ :nio apresentei uma id~ 
ainda não entrei fim uma c!i&cuuao <'jue niio pudoiso 
l'a'tmtar. E de nii • · 
ao poder l~tno l:Lm ptojecto o.ae feriese, que ata
euae a eapliera elo ~ eapirimal, eatb_olico como me 

. prezo de ~r e COttiO desejo.· sempre ee-r, e otlendene a · 
conatieuiçio do meü paiz. . · . . . . 

· E' "preci.'IO ponmto que eu moam que t)a nobres de• 
,po.~tdOt que aiii!Xl enteiadem o project.o e que por · essa 
ns.ã:> pretendem ·o · :;eu . adiam:ertw nio ettudirão a 
1u.Wria, el&õorio uo eo~. que pa-.o a de:nonttrar. Sr. "deute · · · · • • 

. que h ti· tttr:S& metropole filiutica. sempfê bi 1110 e 
eoiitüi!ie bJ.-ftr uma euria espacial e cliatmcta do aree-· 

. bispo ou do metropoUtano. p~ ~claA àppeUáçb 
· in~t:u doa bi•~ •u~gmogt~'etc. · Mu e11e uao, 

. . ' . -·· 
lecidoq~M um&.metplt. curia ~~~ COilbeaerdu 
ap~~ clot ofSo~ d~ propno a~b11po ou metro· · 
pcllta na auMU~n dioeete~ ~ ta~bem du appel· 

. la~ e reeQ'IOI mtêrpoltoa clo8 batpoe •ulfra«aueos. 
. · N111tu coadiçtlea a camara eompreheude que . t.. ezea;. 

· ção clG üm&~ metropolitana c~: .de uma cuna ee- . 
~al· e .~atine&& do .ucebiai)O foi .empre ·.um& c::ea .. 

. çio Occlcsiastica o m~teeoc\elliutlcs. Ha1.atr. 
n6t uaim dó acontecw ; ootre nO• a reta~ metro~~ · 

. lit&Oa foi .cmda . ~ ~io ~a de 30 de Mif9o dt 
1618, e av.as t.ttribui~ aMptiãda• P8lo <iecreto, M 
~ nüo eoguo; de 21 de Apto do l83o.... . . · . 

o Sa. I'iltró DI c.~fol::...o. 1814, 

. ·· O§a Vsu.aa.1'4~ ... u. ~-- • ••• delSSO, · quf~qlU!i 
· determinott (\UI ua rel&Çio met:opollcv.na .. clecldbatas 

· em ultima wtucla as eauu cl~ e crimes • 

·o projec:to ~!ui· duvi~ offcde ~tt . ataca a eaphen · · 
espiritual, aegundo .a opinião dos nob~ depu~do•, 

. potcl1itt detmDiila.. c:ertaa o.u.aliêlades, ~ ~aiÇ(Iea . 
. para os que de.em ~e:r ~o~eado11 de ptef~eu~. d~-

. · ba:rgadotes) porq UlfS •?tons« o · go\'etno .. ~ reformar 
. o regimel1to d_es50 ·tribunal e para _•])OSCtar aqu.alles 

deaemba-rpdares q,~>J.e o deV6t"een ser ua fórma dalea • . E 
· digo qu~ 11ecesunauuinta ha .. de ~ por fS~a~ rnõea 
~- ,1a nobres deputados peusuo aaaun, porque uo pro-
jeeto não hs out:as idéü. · · . . · 
. \'"ejamea ae h~ 4)frens& do poder espiritnal com as 

c:ondiçõea eatabelecidaa · no · projectó · para ~ uomea9fo 
. . à det.embargaclona. . · . · . .· · . · · . . · · . 

Senhores, eu euunao quo, se h& estad.o que deva me
:rfiOef muito cuida:!o e ~igilancla.. muito intereaNda . . 
parA doa poderes da :Dação, 6 sem ci~\'ida o eatado a&-

a inauúéÇiio e moralidade dos tacmlo~, opo\'0,~ quem. 
es.. ~otea · t'm ·rigorosa obripção de W.mii' e · 

· moralis&r por .m~o ela palana e doeumplo, tamb6m . 
%lio p6cleaerin!t.róiclo.D8m moraliaado: {Ap<~~.) · 

M u, re atA l:lec:esudacle (; reconhe=dà em todo& as 
paixes ~tholieoa. eatl claro, aenhores, que, quando o 
goietno, .em quorcr &n'OgU· .. & . nomeação . dca aa-
~- par& ~ e i:let.mninad~ .lu:guu qa~ •6 

Quem ulo "11 afi'&quesa dette ar~ctó t · · 
Senhon,e, eu não Mi oomo me.qüuem qualiS~ t Se 

. cldenclo :nesta eua os · direitoe e u ptUOgativu da 
igrej&, sustentando " u~m o ue o vemo do 

. p.1~ ou (lua o er tem n e e 
· aobre casamentos mh:tos sem a iDtammÇiO da igrej-, 

· nobre c:er~ pontoa que escluiin.meote oompetem ao 
poder espiritu&l, &e clli-YÓI aoU Wtr'-lilODWlO, quereis 
tirar ao poder t~~.cüreitos que lb• ~Dipetem-; ee 
pretendo dar· ao ilocler temr:ral o dimto de reforma 
10bre um trlbiuuú por elle j ct*rÀo, e tudo do acc6rd.o . 
oom o metropoUU, que fui o prialeiro_ a oonc:ordu com. 
ea.a media&, M · dis-v6s atae.!a ~ aphera elo pod•t 

· •piri~t ·-De fórma que ·~ ana eu sou ult.ramon
~o, para lliiUol a JOil ngilúta. Seja tudo ptlo a=« · 
clt J)eé)L· . . . . . . . . . 
· Ohtdld. ilmbczil o projeo&o a~~pbera ao podR tem .. 

' ' I • ' 
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. ponl au~risando õ . gf)verno . lL refort11ar o ~egtmento 

. actaal do.tnõunal ·da..telaçio mettopolitana! · . · . 
· · ACho quexmo; porque. tive tanto cuidado eeschipulo · 
quando tratei cliato, quenii.o exclui ·& .póde:oaa. inw-·. 

. venç~, o IOccorro e ajuda do ~bi!po mettopolit&no. . 
· 'E votl'ler o artigo do projecto para que a camara ae . · 
· coiuenÇ& de que com elle ~iio tive IL menor intenção cte 
· cB'ender ao põcler espiritual. · · · 

c o goYernn. ouvindo o respcetivó mettopolitll, e 
~tarta em to lo~. a aua plenitude a ju.rlsdicçio ~piri
tnàl, .td-lrmar& o. regúlamento da relaÇ~LQ.me.troP,Olitanil. 
como fõr. oon'ftment.e ao·besn co~ulll ~a. 1_greJa. e elo 

p0 legislativo. ~ . · . .. . 
O govemo · fiQ autoriaado a reformar · o ~F-'l

mento • l"Qpeitando aa .attribUições do pode~ espir1t.oal, . 
· e a reforin& • do ento fiea au · eita. & a ro\1 -o · 

o corpo egte tí~o. . · · . . · 
Em que é pois , Sr. pte."idente, que cllm e~te a:tigc se 

offendem aa attrlbuicõe!.do poder eariritu•l '!&! og·••er
ll~>, . na :reforma qtia s~~' inn.dir •• a~tribuiçüe! do I:D'!I
tropolita. , e.tari. isso n~ letra. do projeeto '! Se assim o 
ber; o metzopolita nio.ha d~ ftclâmar coutr& ~a.~n
n3io do poder qna lhe compete 'f E o ·\ÍOl'pO loglSÜI.ttvo 
pocle:ri. appro~rar · ene regulamento'! E iA-aqui pottan\0 • 
como creio , destnlida ~ outra Hlio. CJUm a qual• 

· p6de · diser que . o Jm'jeet.o dave aer submettido ~ com
miAiio llO'I&ID8!lte, pata que pen!e, reflietn, e dl: ·~ 
parecer sobre elle. . . · · . · 

·Mas· clW.e-ae tambem : o projeeto llniorifa o go>Yer• 
. • • f - -, • . 

.li:imÓII ou Dio d..-mos dar. . . 
. Senbélee, le at'UO tativ~os jf. na ~ do 
~jetto, eu·~ ~doqne ~a .~to· deata mate· ... . 

· na· r a t.nataodo·&e do · -

ctue <lei ao g<)ven:o pariL ~aa apcsentad~riu, que ests
belacl.. a eondiçiio de aer para. ino ouvido o respectivo 
ucebapo •. . · . . . · . · . . · 
. o. s~. M.AaT13c FU!'(CJSCO: ~ Po<!endo o goVI'ImO . 

àewttlr quaDdo lhe aprou"ter. · · · · . · . 
. o Sa. VrLLJ'!f..t. .TAYAaEI: ..... Já .~ portanto que em .· 
X~J!aha. buaiifc!o opiniii.o h a e&teexces•o. est&e.sorbitanci& 
·do poder temporal; em Qtl8 &e 'base! ruo OS nobre& depu• 
tados paru jasti!iear o adismeoto de quePe uata. . · · 
· Sapponhamot. ~rém:, ~c:1hores {porqne a camara 
~· ~eitltmonte qafl ~oa docil uss minha11. opini~ ; ,. 
fa<:ilale:~te, e nem me de~c•aro di'!ltn h lltlpp-Jab~m, . 
digo.,. qae ~~~te artigo do projecto nilo é .bom, que o. go-

. :nruo nii.o db'rê ter tfSt\ 2-atorisaçüo : poi11 isto ~ moti\'0 
para ~ ·adiar o ·l1rojecto! Os nobre-~ de ntadcs r 
. 11 · u a~ot'el!ell~em as !Uas l"~ues, vej&, 
o quo do ptojec~o pódfl psS&r. e . o que deve e~&hir: mup 
senhores, . tro1.tomos i!etiameo:e. d1n:o objecto. · qce ·na 
actualidadé. e mesmo à~ b:L mni:o t~mpo, é :cecessario. 

·· O~ •• C.unut.o MAnoa•iaA.:-lrreflecticbme:lte, nio. 
·. O Sa; Vn.Ln..A 'TAnus:~Sr. p~itleute7 . éu estoU. 
P"nuadido que o adi~mento proposto pelo meu honrado 
amigo . dfllu~do · pehl provin(.'ia d11. Bal~ia foi autn 
lembrado pelo d~..ejo de Ee . nto trlltar hontem desta 

· · ma~a. do qua me.mo porqu& elle encontrasse ·aa du-
vida' que pareceli ter. · . 

V Ex. sa\-.e que }:·ontem a e&milra ~"ta"'" impreuio • 
Jiada ootn .a ~oditic:açãomiuillted:sl, .tod.O'I n65 O!tàvamos 

· ane1o!O! pr,r ou..,n·u exp 1caç 01 man1~tres que11sahi· 
rio. e d·'• niinilttos que ~trir»o: a di~!'~. de outn 
qaa}quor ma.tert. qu.e H ap~tar.se tl& ~UI!. nilo 
mereceria por eerto a &ua .ati.CilÇ:l\o: eu ao que cu •ttri.-
. • · · · obre depat . ,. · 

to~amente me oecupt&Ni dália. . · · 
. E c entendo qne os membrus d& relaçiiometropolitana, 

eomquanto Da ~. seral, a mw lata da palAwa, .· 1' 
poNio ler eonaiderad~ C:OlllO ~~O'St P.,0TIJU8 iul· 
gio e j~ como mettrM du couus eecleeu ... tteu · 

hoje qu~ e~~aas npltc:a~es foriio dàdas tanto · .l'Clos 
honrnc!ot . ministro'!· que àti1.'-t"l 0 o pl>ioete oomo 
P?r um do~ qua novamente. entririo e. ~~ f'Ut.roa ~ue 
Jl •elle ext!'tii.l.o •. c:rtio qt:e ro:iemoe ..,\)ta\" contra o aàia
merltO c entta.t na cliscu•.U. do ptojeeto. . . 

· 1ubmeww ao .eu eoDbeeimento, \odavia z:o .· aentido · 
. estrieto, e oom te'lllçio priDilipal~t~ente á no55a legialaçiio 
· CODttituc:ioaale civil; não !lo rigoroumêut6 taet. . 

· . Ell81 Dlo alo DOmeadoe oom as C'ODàiçi5es com que ,;o·. 
nomud~ OI magutraàoa ci~. EUcs não ~o .doa 
mesmoa <l.iteitoe e daa mesmu prerogativ3S que t&m oa 
:ugiatr-.loa el\'U. . . ·. . · 
. os&. C~ ao !rrA.'D1l'U\U : - Demn gÕ:u, porque 

. Sulgio em ultima iD•tJmcia:. · . · . · 
O Sa~. Vns.cu T,.yU,u: ..:.. Niole poeem Conlid.uu . 

CíOm.o vitücioa e porretnos.. •• · · · · 
·O Sa. C.t. 

· co~o. 
· O Sa. V1r;uu. 'TA. nau: ·- •••• e "FO~ eo~inte, 

lelihoru, pareoe-me ~ue .e niiO podem tet o1 . mombroa . 
. da J'elaçio metro~U\aaa no masmo pé de tgn.Id~de 

. em que ae &Chio oa àeuunb..-rgadorea das no.eaaràlaçoee. 
E• eata l:Ull& qú•tio de qu.s em lugar ~mpetente :ne 

. ooeupareir emittinclo o meu humilde juizo. . 
• O Sa. M.t.a.mt Faucctsco : - N'"te caso o artigo f · 

isl~tU; · o gotemo nlo pre:laa <1.e aatoriaaçit- parn apo:-
aentar. · 
. O Sa .. . Vt.:UU T"""il-. :-Preci~<lnutor.saçiopa~ 
~m apoMDtados OOS6Ii emptegw.cioa, que 1\t& certo {)Oa.. · 
to ae pódemjulgu do um trit1unal mixtO. porque~~ 
requerendo ellea 8!A a~taclorla, e ~vendo motivos 
que devo ter eecrupulo de deolu~ na trib~a p~a que 
· 6Ua ~a dada a alguna, é neces&an& a au.toneaçaoespe-

• • .• •. a -
liclol e peiptituoe wnbem .e di apoaent.adotia. · 

O S~t. C..t.aallllao !lulliWU ~ - Protesto <:ontra tato. · 
. C) ·Sa. Vu.Uu Tn.a.w: "':'"'" Nlo cl~•iclo do FO.tAi.sto, 
mu l)rewno • au\Onl&çio DeeeU&na. Alguns Jl. aio 
Uo ftlboe ••• ~. 

O Sa. J.&.Al!Aiital:.;.... Se~ eãovitalicioa, o governo 
tem atroa l'eCtlnOI· · · · 

.. · O s&. Vu.uau. T.a.'fÜu:-J' -~a~ Vu, 
· St.· pnaillcM, \11e liada auSO ~cruplilo DA c~Wàl~ 

· · O Sa. J).~.nu, d~is· ele algamu observaçüea; · peclo 
para retir&r o nu re:t,uorimento. · · · · · · · · · · · 

. · O sr. P:u-a~u4. t ~Sr. -pre!'idente, ~do 
inconveniente • retirada· do re~:1orimento de adiainento, 
sinto d.i...efgir do m~ honrado al!li~. aq,uem peçO li
~ça par& anb-.crev~·lo. Adoptand.o o req,~tenmento, 

.. entendo t.Qda-.ia que de~· modt6e&·lo lia parta em q,ne 
quer q,ue o pto)eeto seja. remettido :. duas t'Omm~; · 

I · me pv~ ~atli"·iento que . ..,& uuic:am.ente i cor:ll!Qiaúo 
.ao ne~~ oecluilL\tieoa. . . . 

l . Ach., quo a idb do projeeto ó \W\ta.jOta, que· ~ uma 
uec8s~ida~e t"Ovd ·u-· 
que peudem à.a relaçiió mempolit&Da t.enhito maia · 
pNUlpta det:i!lo ~ 6 üispôato, como j& me enuueiei uasta 
C&lll&ra, a '\'Otu ~or to.:il'~ as r~ forma~~ inclica.du. pelo 
Clltodo coustiencio~o dna ne::esridsdes \>nbticu e justi&· 
cadu ptla. t'ltpeti~ncia, nilQ\1)05\0 nego.r o ·meu votõ ãó 
ptOjecto que ae CÜ5ea.te. Mu, e:.taudo nestaaboa" dispo
ai~ a tetpeito do auuropto de que ae tratA, nio dew 
. pteecindi_r de proc.unr todoa c;s. e~~ entoa que ~o
lem precuo~ ·pua ~ue esta medula "la do co.-po lep
lat.ivo Cbm o eunh<.' da perfeiçilo ~sai~, . e que poan. 

· aatitfW~r 6.1 tleceaailladéa a q\.~ ' . deatin&da. 
· ·.E' obieeto 'bNtanta p>~e: ~uscltio·ae duvidua res
~to da c:cmpettncia e sUz:.bui~ <1.~ pocierea: .oomo 

· ~is ba'W'eOlOI de tomu uuuL resoluç~o desta ordem, clis
~ao. tos luze& de.~duc:omm~~.cuá. em 
que W.tem ~iaatic.>a, ~aa 'fU'IadàS na materia. 
como ~ igualmeDte o honracl~ a.ntt~r do p~o ·ec-to! . . .. - . . 
autor do projecto a..,entou algtt.Dl~; tpa além deaau 
ilii.o ha~ outru que poaaio aoolllelliu uma íó!b.çlo 
di'fGrta daquell& que ?rol& o nobre <l.ep'litado'! . 

At6 me ~a mata prudente que o nobre clel)utado, 
quando,aq111 apresentou o Bel?- pro}eoto fone o primeiro. 
a uemplo d• . 511e tem pn.t1cad.o outro& honri&doa de
putacloa, ;. 1)eC).ír que aobre o ~ject.o, fosae ouvida 'CDl8 
oommis&io Q oaa•, a CG"'ID!S6ito oompetente, que ' a 
ele ·negoclos eocleaiaaticOA. 
. O Sa. · Vuuai T• naa:--&aa em:otAi•io aclopn 
oomo eeu •te p:ojeoto. . · · · 
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O ~S.· PAJÍ.A'!'CA.IitrÁ :.:_Nii.o sei !e a co:nmieaiio o adopo- · 
· teu como Eetl~ vejo apenas uma aásignatuta isolada; 

naD conr.t11. que a; Cf>mmltl&llO a cau o a-
recer sobre cst6 projectn. ' ' . 

E."lte:J.do que a mediu:1 é necesaaria; xnas quem :nos 
diz qM não t)O~amos chegar~ um. ('Utto ac:cUido, dotar .. . 
~ nn~ento do. dái'peza e sem pre}u.izo ão serviço pu
blico! Quem no• di~ quo nüo· ~te po.~,;"' ehell!ar. a uma 

. t~oluçiio mais c:onvenicrutc sem a12gmenta.r o na.mero de 
di!!embugildorts! ~que a relnç~io temdeix:uiQ.:icfnne

. · ciouar touit:t,; vezes, paraly: a ie!o-se o ~~~ àpcdicute, 
per falta de dCSêmb:l.~~a.dorOi; 'mna, liC lestllDt'IU'-t'e O 

· c:o&tume antigo .ctue vigorava durmte . a OT~istçiio 
dada liqaeUo tribnnal. pela provisiio regia de 30 de Mar

. ço <!e ln 78; se na falta temporari& de jtili:cs o metropo
lita puder ch:tm'!r suh$timtos, os inco~nc:üente5 d.-s

. •PFateccriõ. Ei .. -:1qui romo, •em :l.ugtneQtar o l)CSSoal. 
p6d~-!le do::ir m!.'lhc:: o ltUI! existo : c se féir a titulo. de 
gn.ti6caç-~o •. é prMavé~ ~.n!l ~!':L" íaltns prolou;a.Xas 

. acabct:l-·e~ ·ou qu~ nZio ~j!io !reqoontcs. Con-o c:;u, . 
cmtrns s!llu;üe.~ :\ L"'r.":ei~~iio TC.-~Í\'1\ põle off'crecer. 
tollUllcio o p<o~e.,to r a. con,i·~or::ç:to qu!! merooe, ~tu-
dando a muteri:l. 'l>t.iflt. mu~tnn· o wto ~a c:s.m:lra. ' .. . .. . -
obstante. a. ;ll'\ rnl1nife,tll utilitladc. teja rem~tt.ido Á 

· c:om:ni.~i~ .;cn~~:\do~ ~cle·iastie.-!1 pU'B. dar nm pare
cer lumino•o ~-·o:-:) cllo e ir.ui:ar-nos. Bli soluç\íca que 
f<m'.m mais justA..~ c a .. :.en:.,du. . · . 

Portanto, as!ii~o o raqrcr;mcuto e voto po,. cllei ta1ta 
parte, di'pet.~:mdo·mu tle m.:mUro pr.,iceto áco:nmieão 
de fa~da; qaa zzi:()' e á .despe:.a, que :uuàr~ em pouco. 
o que mais dlivemos. atten.i~r~ 

O Sr. Plntnc!~ C ·mpc.~ diz 11uo ac:s.b~ de saber 
que o pt-uje~t.l em <-ii'C~~~ar:on!'!o ~o qui\ iõ'f& a;.re-cntado 
pe!a commis~ilo, m~~ r.im. ~a o:nmda ot!órecicla. a ella. 
_ O :,a. Pu~ot;E'·T~ (\'L~r\-a quts o Sr. VindA 'tll\':reJ 

declart.r. n~ "'tt'l~o an~dento qt:o ;a cn:nmilho· zuiop
úra como seu o Pt\•jotto quo ~ d.i,~uw. 
p Sa. PtsTO DK C.t.~t>os notn _.ind~~. ~ua .. to ceio. à eom

mi!.liio a.p~~ont..'\~ó um t't\'!ceto ~llhr.J 11 wr.ctia, cwn-
pr6 ~ue a cilin~tra . o·.hn dl.'llo co::~c::im-mto.. · · 
. OSa. 1~ Sa:cnr:T.\n:u liúor.::l quo esso :>~j~to cmto 
sobre ~'- XZICSll. · . . 

· O tio-. J:mq•,.l'lral: - E:"l. po~i' a pal.;.\·~ pa.r& 
OppV~··tt\0 110 !CJiltril!lcl\t:'l tl!i~:~r;a.-!6 u(t!ti\)ll:C!lôt: !')elo 
DobN depuuwo i oh i)i•111ln-. Niio t:\.LliC ·"- d\ ·CtU!ito 
cem ti !l I) <!' • . • - . ~ n ~ . 

foi dr.~' agora: u:n t:>Jo ~ t::l~ entendo "qua 1\ilo ha 
n~~~tdade d~ «>nilllmnar··sa um proicc1.o Ju bntll im~ 
P?rtAncla a u':la m~r:&toria c;:,mo :i{uulU.. qu'ltU'I''Jn~
ruune!'te oe..:IU\t•,nara a au11. t'lltn03!'3. :1. comtDis!ilo 110 
negoeto!l eecl~~iaatico~~. Mo · parcco quo ~ ducussüo da 
qne .o · ttua ó 11 p'rim.cira.... . 
· Y C)z~ ~ - E' a r.egund~ 
o ~1\ Jtr:\QCEIIU. !-Mas ~ CQ.'In.'~\'11. a -

r a 
tem ct>.tn.do. O nlimero de jUtzes da N\nçito mctropoll
tn.ua. j ill5ufide.nte para. c11rem andameato a~s · fcitos 
quo ano apt'(l!.cntados ~quelle tribuna\. O .o nobr~ d~pu. 
tados pela . minhil. provincia, msis . particnliU"ll:lc.nte 
sab11m que muitos desses ~uizes Clltiie~ em. utDa. idaclo 
adnvançnds. ~ por col19equotlCin não pndcm ter a assidtü-
• de lleOOSilaria, o que por i&so t> ·tribunal doL'tâ de f~c

aoua.t' tn~tu veJ:ss, e. os processo~ ficão pa.rnlysados. 
Al&n disto, Sr. prostdente, V. Ex. o a etimu.ra com

pr6hender~ü com faciUda~o · ~ue niio ~ ~tD 600S da or
~oefqua ee p6de retribua a .um JUi:e ecclesiastiea, 

CleallO etll uma jcrarc:hi& tio 6nPQrior. Deste modo· 

.nãO haver& o inocmtivó neeeuario. para que 'ae appli- · 
qu.em os nDSS~·a ecclesiaaticas ao estudo do direito ea-

. • im se formarem jtú:zes: apropriados pua 
declJerem de negocias tio importantes. . · · · . · 

Um dos àonraélos membros quo 1allou nesta qttestio1 
· eom a proSciencía com que ~tuma ~P!esllar-se_~ 

da commi»io Jo ueg•lcio& ece leaiaatief>s; . pór coDH
quencia, é ji UtD voto conhecido em relaçi'io i. utilidade 
do projP.e:o; creio. tambem quo outro hoDra:lo membro 
pot Perna.mbac.,, igualmente illnstrado XJesta materia,. 
é membro des~a commiwo; 6 ontro voto Ulanifestade 
c:n fa:vor . do project:o. ~im, me parece que Dão h& 
zre.:eS~;idade de ttmette-r~se o projecto á. commissiio. · 
. A · caO:iU'a tem b •~tántes ma.~ trações: estou que mui
tos . dcs seus membros 'tl~anõ d~ iniciatiVa. que lhes . 

·compete p::u-11. c;ue~ dura'il'e o cle'hate> m~ndem i. mesa 
nquellu emend~~t~quejul~m precls•n6.tD do quo o pro
jecto po.;t>a corrigir-se, see:lle~dignodecel'n)CÇilo O qlllt · · 
:e pru-ece que niiC> p6de continuar é o estado ;tOtual de · 
quaai abandnno em que C!lhio esse tribunal 

A opiniiio do govenl~ n~tc -respeito éj& couhecida; 
o noh~ ex.·miui~tt-o do .imperio. o Sr. conselheiro · Sa
raiva, :lO !:lU til1t:torio ~to'l1 d& lllll~ria ; cfelO Ulet:mO "· .. ' . ' --

houve silgu~a intelli~:u:i!" f.!lnl que o pt'Ojecto !oSH 
da.do para ch"'<:ussüo , e din:a.l adoptado p"la camara. 

Sa:pponbo. tanlbem q_us O p:ab;:nete. actnal .'CiiO -6 in
fen--o :1.' projce:.o. Xito ~;oi se na casa b" al~m Sr. mi
nist'ro) pteseot.l -t~e poesa <h r ~ma ínfonuaçiío. ae a 
~~ jul~- qtle. precisa. aal:et ai%1da a ~pirlitio do 
$t()\'eru?• opuua.o aliás ma:aifest.ada. em quu: tc:doa os 
relatono..... · 

jtatiça. . ' . . 
. O Sa. Ju~~OEiitA: -Se te!nos de eéOnomil\Sr tempof 
da !ue:-mo~> s.lgum a CXIUIIA du util,. e nüo •dia• mos qua~~:r. 

... "· · que PvetnOt J 
CQl\Üluar :ui clisc:as!lií.o .do pn.jecto, e~j-.. ntilida.de ~o 6 
COUtC!lb~a {tOl"tll.ll~&:em. . . . ·. . . . 

Mns ~ iO que: o,projf'Cto :niio ~muito c:on'fell;ollte; 
por~ue _lutamos ·~Mio <'On:t at:l doSclt. Eu lembro i cua 
q_ue a refo~a prnjo •t.n. h. .a~ tr.u um v.ugmezito do 
c:111«> ou te!s contos do réu•.... · 
· O -s •• Yn.• tL-. T4Y:~a~• : _; ~ 4:80()8000 . · 
O Sa. Ju •QcttiU: - (} que~ isto, q11t.ndo "trâta de 

organisar o ttibnl'lo.'lh:uic )\lc&tll ~t*.ic qúe niste· no 
ptU::, e que cnttndo <'or.:tn · irote~~ tiio momtJitOSO!l de 

· toda a pot'U\:\ç~u '! k:u tut~ · que v. earnara deve ter 
aev\lrfl. ~aomia. qUI\nJo t.-r.t:u• de •c>Pr'•vst c:riditos 
~xtr:~.t~rn:n:· 1'1ó", c~di~" •upp\!'manta-r<!s de um. "clous 
t?il c.?nto~ t':l"n a M:ttinhtl e g~n;a~ Ahi 6 qna ~'- Gse&
li~.t;.ç.,o do ro.>re,tntantc de\"o ox~t'tél' · ee eam t:lda a. se
veridade , • t'lUG ~m um ~thnple-1 CO('.reto s:s vai ar-.. . . ; ' . . . 

. r 
de mo ta quo o •'rÇ-'m~uto, quo vo~moa to<lo1 OA á?JtiO!I, 
é qua•i -tuo lttl'll m,rt.. qu~P.i que niio aerve noUi para 
b:\'o da éle•~3. · Nilo •ii.o 4.Emos quô hiio da f~ 
ferida profWlda na• fina.uça .. do Eatw.do •.•• 

o Sa. :Pauuu. PJNTO:-E· Uma dos~ rNd!!.etiva.. 
O Sa. Jtr."Covssa":-E' cettlllll;)D.\e uxna. de~pua pi'O

ductiva, como bom diz o .nobru 1• tocretario, rque . . • 
de·se " móraU .. ~ o pG.iz, r. xnortiisar a santidade das 
Wliõcs conjngaes princi.palmento. . · · . 

A&r.im, t'ü, cc.m .muito paz.ar, porque voto ao nobro 
autor do requedmonto a maior . defllrenr.il\, m~ declaro 

. a. cn a, porqnnnto me parece que G camara. 
llSt.t habilitada. para aes.:tej~ .uar um voto eonsciencioao 
aobre a. rllforma quo se prQjecta.: (dpcHad~.) . 

Os ... Fla;:uel~ d~ Mello s- .Sr •. presidente~· 
pareee--tn~ q_ne o acliam~to n_iio ~evo ser &JipTOva.do peJ_, 
easa) ~ VlS~ ~o que acuo>a clo du:e~ o . nobm daputado 
qne o l}Zlpugnou, uem na. patt& rslat1va ao req_uenmento 
ofro\~do pelo nobre deputado porPiauby, nem tambenr. 
na parte rela~va ao outro reiJ.uerlment'l que oxis1.e na· 
eua., e qui) fo1 combatido pelo nobre llcput&clo por Pcr
Dambuco o Sr. Villela. Tavares. 

Nüo pro~do repetir as ~ · apres=tadas con~ . 
euta d.oaa adiamentos ; mas deolaro. qno, ao o uobro ao ... 
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SESSÃO EM 12 DE JULHO DE :1.861. !43. 
put'ado ~ Piatiliy. qu~ que o projeeto vá. á. eomnii~Sio 
Cle D~OS ecclesr&s~COS, aJim de. aar O ~eu parecer 
quanto ao augmento do numero e dos vencimentos dos 
d!'!embargadorea, 'cuja ne~siàade elle . CO.Qbe~ (opi~ 
lllãO. em que é ac<>J?panhado pelo llobre deputndo pcl:L 
:Bahia o 51". MadureU"aJ, pare:e que se póde evitar essa 

·demora, .A. 'lista do qo.e ae aeha. '!XpOsto no relatorio ào 
Sr~ ~~do im~o, a quem pertencem oancgocios · 

. eaclblBStieos. · · · · 

· . O Sa. P A.'JLU'(A.GUL : - Ue"Vc-se ouvir a eo~mi!!são~ 
s.té potq~e ha dous projectos sobre e&te assumpw. · 

O Sa. Ftc:n&u ~!!: M~~:uo : - Desse relato rio consta 
O 8 ee& O·. r, IU'ce lSpó a n D, CUJB eompettncia 

·sob~ estu m~terias üio. Póde ~r dcsconhecidii, sendo · 
oa.vxdo. a.~pelto do. proJec.to de que se tratá , dem n 
Jlll& "Puuno ~ se~tido muLto fa.voravel á. sua.adopçüo 

· E' a'> menos o ~ue leio . nesse Tclatorio. De[!Ois àc · 
· expSr u necessidades que occorrcm á.cercn da· rélilçiio 
met.ropoli~a, o Sr. :m.Uü"t:ro do im~i" coucla.e com .o 
seguinte: . . · . . · · . 

« Chsuno por ÍS!o a vciS!-Il illustN.da attCI:ç~o para o 
pnljocto apr-...seata..lo na ~o de 18~8 com qu:l o Snado 
aroebi.spu c:onoordava au.lttllentu.nr!.o o numero e o \'eD• 
cimento· doJs cle16mbargadores. Cun.vém que n::ío se.~· 
tarde aaàopçi.o de qualquer pro\'idencin quc;>Onha cobro 

· aoa damnos resultant~ daactaal orga:llsaçi!o da rel:lçiio 
metropolitans. > . . .· 
. ()rã. se exiate opiniüo tiio <!!lclnrcdda t.'r.mo é a do 
:fsllccldo metro tw.no do Bl"'Az.il. 'ul o d~Doc~~ario 
enonar o neg0c1o & c:O:nmlNiio ecclcsJhtica~ B~tcuia 
&ah"eZ · peclir ao go~o cõpia. .do pate~r ~ad.o pelo Sr. 
w:<:ebi.5po~ e usim ficaria.fl'os e!cla."'ecil.:>s, c diseutina~ . 
:moa s materia. · · 

I 
I 

l 
\ 
1 
I 
l 

· se finalmente ndoptado em torlu ás snu pnrtes pelo · 
fallecido ~r •. ~iapo ·da Bahia, que tc:n tã.bta autori:. . 
· dade e. tiU:ItO peso na materia.; 

. O. Sa. DA.l'fT.An: - Em· the3e,' ·sempre é. conveniente 
ouvir as .commissüe3 da ensa: é doe t!styl\ls. Adnür'a 
que o nobre dct~utado sustente o. contrario. 

o Sa. :Fu;;oEikA. D& :bh:LI.o :-Mas a 'commwiío do& 
ncgocioa ec<:le.•i:l.Stiros da eas!l. é a. primeira ad:u- desde 
j~ a sua. opiniilo ~ favot- do projectc; e para que ouvi~b 
amdat · 

O s.. D~nAs : -:- Qnllntos · trn.b:~.lho.l co commiNio 
!"" "': • ::... • • . .. . ·- .• ... ' 

· O Sa. FscocEuu .. DI! !lh:í.,o:- :r.Jns a. rc3r-eit~ do 
actttal projceto é cunbccida :1. Ofinliío dei dou~ membros 
.da CJtnmis"~Ó UC · nc~cics . C~!csi:t~tÍ<.'Ol', -\UI'! mere~ 
co:n. a , • ·• .. · ~.· · . 
Obje:to ': C d~:n <!i11t0 c:o;i!iotC~ ó!l . cc:nsi!o csc}~recimco.

. tOll oe~cjll\'Eli!. E' portn~to C~C\! ... Ildo o adi:lmCuto. Disv 
cutsmos 1\ t:ll•tcri:t ft,~:I·1att:<n te: nn (';tsa c,t:i() o· Sr. 
lllinhtr(l cis ' ju~ti';'l\ c o ~r. mmi!:t~o lia itnptrio,. que 
llos· pedem 11:->~!<!ll.t' as iníorw::~õ.:s nc~-cs<:1rin..~.· · · 

Por alns.:~uiuto. -.;~to. contr.:. o t.c.íato:.~nto. 
A dism··si';o fic:i adi:.rla pcl::. hora: 

SEGU~DA l>Ar.TE VA OI'.:OE!II DJ DIA. 

gi)\"Ctn'l qu:! nu a 
Co! lntõ~ ~ U15!l. 

Ae~:t·SO t'~~~nt~ o Sr. mitJi~t:o mpoeti,·o~ 
, - . . 

. M ba '\'Or estudá do u qu~~ p':'iucip:~es ~ob:e qnc deve. 1 O ~::.~. 1-'rr~:ra ~!:1 '\·r3tz~'! ' mn•im,.nto> ds alttn~ 
riD):.-~r. ]l':'e\lll nto~ :1. U!::ncim por (lUO !llr.lo eolloea
dos Ol' W\'CN CS or-.ulorc~ ~ue tôm.:.r::o p:1rte nn r!i.o:-:ussúo · 
Jo v.:.to ~~c ~'.'li:" í~::·tne.lci::l c~nhc:'C:- 'tlJ t•:io me 

mO&leg\Alar . Na impotenda de ducuti ·1M c .no t<:mO:' do · ! 
:sppro,·ar algu:zlll caus~.o .incon"'."c:~icnt~ ~os i•'tere.-~es do · i 
Estado, eu X!oto que J:)('.S ti:\IU:OS cics dit1i-:~u:\~i .. s, pro
pondo. o adiamen~ · do quncaquer. m:1.teri~ suj~w 4 ·. 
nossa dcUbera~o. · . . · 

O Sa. P.uu"'4~t1h-Isto n!!o mop<tdccaõet-. 
O SR. Fic:v~uu, 1111. Mca.a.o ~-- Niio x::e refirO ao no'bro 

deputado; fallo an ~- · 
O ·~a. PAI\A~"-çd :-So V. Ex~ quer al~oa O.'claro .. 

cimentos sobre a ma~a, lei& o rclMorio quo n~-cscn~ci 
o ncno · pnasado~ · · · 

O ~~~.. Dutr.u~-Tnm\)e:iuliio se Fóac rd.::rir a mim. · 
O Sa. Fac:tiEJU. 'DE Mt:a.:.o :-Eu ílillo .e~ ~ral. 
o·s •. F. OcTÁTIA.'"O~-ED ~o b 

ea.bimtnto. 
O Sa. F1cl!Eta.'- su; · M:ELL<': .:...Di!ICnt..:.raos. senboru, 

a materia com toda a ~UX~plitudo. Qull'luo faltei dcUa, 
fui o primeiro a. dize~ quo os nobre~o c!ot)atndos temem 
errar decidindo do~;) I) logo; mts, ~ o~c t..:mor tS í111:.~ 
dado 110 facto de não ha.vercm os C$Clarecin.entn!l ec>:l· 
'Wnientos, dovc ~llr, visto .quo o projecto!uio1l~o.:idC. 
em 185g, e ha sobre ello o p:u-.1cer do Sr. :n~cbisr.o d~: 
:Ra.hia, approvP.ndO•O em todas u suas partos. 
· O Sa. P.Aa.A:u.Gu!:- So V. Ex. t\ve~se 1\dll o pa.ro · 

c:er do Exm. S't. e:rceblspo d& B~thl!\, ~rltl. <J.UO o ~uo c11 
dtsao m~ considerQÇtio; por~uc S. E:t. l~ wma.., 
além do lüvi~ do projll<:tu, propoz outro , o ó o que . 
'Yigot>ava desdc, o tempo da provillt1o rog1a de ltii8. 

o Sa. FIGUEiltA DE MELLO : .:... N~t~ Cll't" nüo rodem 
!altat" á. cu.ma:ra os eschU'ec~mc'ltos ne<'O~!'.riol!. O no-.... ... . . . 
da mat.erln, nos darli. cxplicnçües, à que bci<!s nõs p~:t~-
. tarca.~os !:. devida attcnçiio. · 

O Sa.. l'•uru.Gul: ~Eu desejo ouvir a commissiio~ 
. quo ~.a especialidade. . 

O Sa. :Fu:t::EIIlA nE :!lh:tLo: ~ Sonhoros, eu ontendo 
que é nos~o dever .iiscutir a matcrla, muito princip:ü~ . 
mento tendo sido o projecto aprosentnd<:> em 1858 pol~ 
COlllmisaií.o de Degodos ecclesiastic~s; o ninda sustentado 
:Pelos lncmbros da. actnal. commi5siio, scndo ~commen· 
. ~do pelo govetno om um dos seus ~todos, 4l achando-

' ' i 

! 

l 
! 

. fCri:J. àiiQI~ .:t :JáhWr~ : poi~ :1:-:1> r:•1l.l: C.~~~::- que OS d~t-: 
bl.t~ f.O t•rll1~g::s.>c::l :>:tJ ('i\c;at' a. mmlta V<!Z do 
!alh:.r. · · . . . · · 

E11. romprehendi:L. St.·)'lte~H::!r:t::. qu., nc'!:L di~i'tt~ 
!Ó devh'io l!\'1 cm110:thll:' li•!:L·1t-re• 11m.·str"dC'Ill: ~1:0 f•)ra 

. tcmcridacl) po!tottl'C',!O O id!~do \lOVi~ \\!\ fildri• ~<1!1 \oC• 
tcruno~ lln!t e<;;nl,at·~" ~c:! t~n~ti p··;ém r:o"C'"id1.le de 

. prc~;.r minh~ po~lÇ=íCI u~,.~,a e:tl'ln,c]Ue em ul(n t"Ou~tante 
tctn a~do p~ra rt.G,uelb que t;c!:l ''Cl i'rhncir:~rcpvt-en.t:l. 
o p11i: ~ o!lrigK~'lo C.e ~il.pt.r •1.:: um lM'l() ecl'tt"nte o seu 
pcn~2\i' cobro !\ JiNCÇiio UII E~:.AJtH tlU 'l ~iz. apr·l~itar
me ~Íl pri:n~ir11 opportunitl~dl'. 

E!'!n. nce.·~"!d11dc, ~:- pt>.·!(:<lcnt.,, 
nr \ ; ·" · • 

l'r.UÚI 

l 
mini.l.:crio s•!tual do~po.-tj)u atl~.i•nn..o: r.pp"rOh.::.ot.üc~ c\IL 
p:<rto do mo.:nbro~ nhtiuc:,.s \'lo pti.rtt:io (' )1:~1!:"\'ll.'.ior : 
J'lro~ q111 ;11\Uc:k~ ~':%<', ("U!~o ~u . .-utcnucrn quo por MS& 

1 modi6c:tç;io ~ilo . in[unJ:lh>~ hc!l ll!~p"dl·!tl'ÚO' ("poill• 
i do.r). o ~ovo:n d~hr.tr <kur.a m1xlo fr-.111(0 o siD~ro, 
1 pll'm que O ~·lbiuetC Mt.t~\~1\ib·l. ql\:1\ .O npr.io q:t~ ~t!VO 
' m'!t-o~~:r dc~ta ·~~11. I a/tcilo· aw•iad;~ • . · 

I P'ara cuxnprir; . ~ois, n obri~o;:to qu'l mo im;iüe um 
. uso oon!>t~n':.C, }'('direi :~o f~nti•~l!ll~ ., do àovcr fo}~U 

· , quo mo nt>:::;:t :t e.:>:l~"~"''cil\ de min!t~ in..:ufficieucia. (nclo 

I' · CJl-:iado,) ~ u ~.ucro~icltldl! <'Ctn que n t!!tlllatn se digna 
· nttewlcr n tol .s o' membro' dc:>~ll eMa f~a-m.e c:rar que 
I [C:r:\ indlll~nt~ pr.rn. cvtnig.1. . 

A ~itU!t~~iill 1io pniz. Sr. p'l'Q•ic!ente) tem t~ido aot"C"' 
ci:tdn por d~ :Ct!'OS 11l.CUOS, C dcb:Ü:oco de dher~O!I l>()Dtoa 
do ,·ht:t; eNio porem quo to \os O\ ob•.ervl\clorot~o ~<lo con~ 
éorde\.étü 11\l~te.nt.\r (i\l'J é .!o nh10lUt.'l nct•Cillidade quo se . . . ... '.: 

Í~O luminO!õO quo atlraiO. O~ .homens iao govcr:~o, e sirva 
dr: gu\a. á. ndministmçlít. (•lp~iull:..t); que o pod r lc~is
l:ltivo se d\':\'C erguer dt1.. iuercin em quq ~om existido, 
para. quo tcnhtl a ihesiia~ francaos, c opp<~Hçno ~ue 110 ter-
reno lflgal 11irva. u(l atalaia o du cNrroctivo aos acsmandos 
do ~t_Cvqrno. (Ap!'iado1,) · · . . • • . • 

Nmguo.:n .mats roude cul~ ! fals~ divm:lacle, run
gucm. mtus pi"'Onrn congr~t.<lsar os annllCia, porq_ue co
nhecon·so que, abolidos os principios politic:as, llfron:d.· 
rito· se os laços com quo so prondiiio M crenças dos p~
tidos, (Jpoia<lct.) A ttalleaeçito de id.l!u que pr<llll(ittla 
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. c g0mno. de paz pe~tua e uni..,ersal, a tr&Dsac:~ó· de . 
idéal. que assegurava o cioramio de, etem& · bemav~::utu~ 

. ran se deaíez, . pótque oa opennos cb obra profca · 
.as Ul,ltUU, llJ&() mau p11 CTuo eu . et: ee; 

·. aeguio--.se a OODÍilfiio . ele B•hel~ (Apoiac{OI. Mutto bnn.) 
A ~ em· Minas, as eonC8!!sb em S. Pat1lo, o 

~übrio no· Pad. s u afreiQÕtS pestoa~ em' outol"u .pró- . 
~ciae d() Io~tio, fo~ ~l:r:i5e<J.UCDCia de ee b~r s 
ati\1lid.> v. .•olidarif!d.ade de prineipios politieos pela com~ 
biaa~ mesquillha de ínteiesfes i:Otnmu» do mo
meato(apoiad~); bCtmenii que nosdias~otos deiutas 
· glorio!l&a K batcn1o pelO!I principios de. ~rdett..contra 01 
exceasos de'lib~tdade; homens que .'!~til politica mUita
'YiO !Ob bsndtitaS oppoatas e ti'abàlhaviio . eCl arraiaea . 

. ·contrari~"• unitiio~ae .no pódet pa.ra dcterminl.t' a. inata• 
bilidada dos ,::abizletN, . p•ra produzir ~b~ônia de · . 
"fàtu D& aciministn~üo •. · ' · . . . · 

O S•. oT1 o~t:-Como. os Srs. · Fanmhos e Sergio. 
O Sa . F~tliutu D~ VEI~•=- Como O. Srs. Olinaa e 

SoiUA Fnncti. . . 
· l,ndi'liduos que e!ti~erio tempte teparacloa .'POT Ulll· · 

principio, ligaâ~ .po~ .um io:tl'\.'558 «)auc:nn. pór um 
Calculo, por . um sentimento mesquinho ele desoeit.o, ae 
1J21irüo· em opp06iç~. . . · . . ~ 

l)a ui" · \~H S:. ~idento àe 
· . gowmat e ae.acre ts:'l!m • Nl u ~p:>aí~ { muito. · 
apoia~•); e o pw presenciava c:o&n inditTe"reUtismo e&te 

· tlpe()tacu.lo meli.ocollco; e os bo:ueoa que c:Ou~ervavio os 
eeu.principio., ClUe .nio O\ '-&crifi~vüc)aot favores co.· 
8Qmno,· retirlri.o-eo diante dessé apeceaeulo amedroa. 
t.cVn, temtndo ae:em ·~1·~01 ~o po'!O; amaHiçoa-. 
GOl pelos U()SNOtea <la cbvmdaâe pagit (muito l)tm) ; 
· perdeu•ae a · fé dos ho1DW, p:rclen ae a f~ oue tiDlamoa 
em »O.U wtitui ; ~ · • · · · "' • • • 

· ~ 1D.U que um meu,, de ~mo~ moral ou.~ro- · 
·\la®,. ligu:oa como dogma po!ttico de mw .da um gabi
llete, foi o talitm~W é'OiD oue se l)!~Ç11.~ a t.dheuo ele 
espiritos ~~·· dec.pirit4• ~adeaeenJentee; foi a w 

· · ~~ gabine~ pelo finado . Sr. ma:qu~ . ele Pari!~ . a 
a.~onna etm~~l s~tentada · por um minis~ ele von- · 
tade forte, fo1 vteton~ante ~mbatid& nt> aena.clo pelo 

.. tonraclo Sr. co~euo Euzeb1o ele Queiroz, em nOlQo 
um grande po.rtido..... . · · 

, _ _? Sa. F· O~ A ~u~to: ...:_ E no clia ~te eatan ~ . 
. ~o doa que VJolaviio â CGZl5titwçao. 

. o Sa. Calll t.fACIWHl: - ·o. sn .. Z&carias e s--:-
. UzDbeui A·OODlbatêfio~ . --•• 

O Sa. F~nau »~ Vatc.t.~- Salclo a tleiçlo a base 

. . 
. ·. do ~atem& ~fivo, .Obre · ·éite · ponto. h011ve . 
. de6hzr.tmoma. de -nau.a. •••• · • . 

. . . . , I~ ..,... . o.. &migoa ao uobte deputdo 
apoiári() isso.... · . · · . · · · · · . · · . · 

O Sa •.. c~ v% M.r.c&.U>O: ...::.Nêin todoi~ · · · 
O Sa. Fs.a.aiuu. 'DI. Vu~~:- Tal~ r um 

. p1o e o . e& que & uso otaO avadoa, . Sr. presi-
dente, o ditei to devotar entre :n~ ' h~do por tal 

. modo,_ que . se~de.<lize~. sem reeeipdee:rro. queenae . 
n4~ Ul&te o ErU"H ~o um venal. P~a bem: um querem 
restrlcçQeS »e•ae direito. eleíç{)ea direetu ou. incllieetu, . 
inc::>rnpàtibilidades parclaes ou praea, llixiitadaa . ou 
al»:.,lutas. · · · · · · · · . · 

A itapren&a é ainda nma clàl Condi~ elo ~tema 
~~tati.a; é qu~() ~e · dew ·ser ·ülimli:aila a 
liberdade d& im~reta& lia ana\yM e apreeia.çio dós 1\eto. 

· ~o governo: te ii~ devi! }X>r ÜJ:Ili~ a~ ~u ex~, á . 
· licença~ Eatu questõeJ nrtn ·~ fiDdiriO d'GDZlte"'l perioclo · 

. ~ q.ue .toda.a ~mprenJ.a nnciia hoJ:DeD.Ilgeu ao goyerno. 
· . E amda que&\io SA de-.e w mia auo~~ ou . tempre 
te!lpo~vel ·!len antor; ~ ae deve admittil' o •P.tem• 
~~~ ··· ~ ·· . ... ·. 

O jury, o parla:ueato, o poaer juaiciario D»o eatãio 
c · 'so.d~ de um o · · · 

. pestoal· dos miuhtres CODl doeatos e injunu, 6zerlo 
crer a eaae gabinete qne ui(\ poclla contíiiur uo poder · 
a ~anoa qu~ nil.o foasein arraati.dall pela. Iam, u ca
deiras doa. mi.niat.ros. Esie miniaterio, poia~ · ~(lo-se 
~itósamaute " <=Cll'ÔII, G expoudo-lhe a ai~ elo 
P!~• propô~. ou. o adiamento dU camaru ·ou a cUaiolu-
ÇiO elo DUJU&teno.... · · 

O S;,. Ono.~u:-A ~a declclio qUe a oppoaiÇão zk, 
~violenta. ·. · · · · · · 

· · tJ• SJL. DstnUH»:-Esaa coueluaiO ~ ae cc~Um. 
ua presniuas. . . · · . · 
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0 S&. Fa.uzb. D.l Va,:.c~O· primeiro alri~. po
tli& tranquilliaar os anünos, trà%f:r & Hflezão; acalm11l' 
u • lles clu: muaeor6a em aua alta aa o-
ria entell q'tle. eYl& aceitar o se~ o expediente;. 
' e eae '1Dii:iiaterio, depoia de haver imciado no parlu:um
to meliida& 'm~to UW e Dl'llito iaiporbntes, retirott-M 
ao poder, e foi 1'epouaat" D!' ~da pWculat' do <:aGSa9CJ 

. , . . 
.no era desigual e oe&iguacs as armu. doa cosn'batentes. 
. (Nvmmao. cp~~) . . . . ·. 

Foi sub!titUldo·oise~te pelo.do Sr.~lheirO 
Angelo Ferra.. Eate muüaterio, c:OIDpo&to de enticà.des 
bet~geoeu. org&Diaado · eob n deacollfiauça pubüea, 
parecia que teria' peq'lieD& e infeliz ai&tt~ncia. Aa qtUJa
tões. economieaí Dio tiDbão tido l'eSOlvid.U, ~o que&
._do di&,eniupeut podiaoonc:üiar ocprincipioe fihm
ceiftls dos uobrea es-miniscroa. A QacãntilDça publi~ 

· · ~~o.ba ele &ereiD eonheeidaa u id&llibenea que pro- . 
·· · .,. ono'bnes·miDhtto doa negocies eatn.Dgeiioa, . 
em an~Diamo tlOm aeus collegu, e llinpem acredi- . 
~" qu&. S. Ex.,. para uselltar•*t noa co~lhos ela 
OGIVa., tí'feUG da ~ àob u forcas · caudinae. A. 

· õesintelli~c:i& · economica detappareceu ·com modi
Jlcaç!Se• ~ lei ~earia, .em.~ C!_Ue~ da. dign.i~':.cie . 

(TrócaD·•• aparcu """ os, Sri. o•eom • 'Cru Jla-
CI\ó44).) ' . . ' 

· Ouço fallar em '1 de Abrii de 1831. · . · 
Não Emri eu, Sr. presidente, ctUejul«ue le~ ó movi

mento revolucionano de 7 à.e Abril de 1831; acllo·o, 
))Orim. tilo le~m1> como a revolução de .7 d~ ~tembro . · 
Cio 182l. Ent 1 ile Setembro de 1822, o Bl'UU, in!Nlte; 
ncebeu naa surgens dG YpimJga o ~apl.i&mo de sua. 
h'berdade; .em 7 do Abril de lS3l ,\) BrazU. homemt.OOD-. 
1irmou - .. te o mtmclo chlliado a crença closuuber-dacle. c-- · · · 

TOMO UI 

. . . ' , 
~~, ginção nova, não somos por. eUe. reaponaaveia~ . . 

·· o sa. Fm.••u J)A. V.:•u:- o p~o~& elo iO
taal müristerio, ccinclso e eloquente, exprime maiA elo· 

. . .. '. .. 

· bnco, q_~ tentá & au~enci& doa Sn. Or. Paula Baptiat& . 
· e M.e1el Mon~im ; ' . protiD~ . de . !finu. · · & elo. 

Sr. Dr. Paula Canàiclo: .e~ ~tima. l~la.tuta de) 
ti~mOI ai os DObres umnstrOs ela )latiça e doa ne-
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·· . te, julgando mesmo pouco ProP!io que_ e5te ·~. 8e 
eou.verta em úma ~embléa philoaophica, dea:&re~ de 

· tratar de q1:1~taes que estio ua berri da imprensa) nas 
· paleat:a5 politic:a!, e que forio diaeutidu am~lamente 
~ voto do pças. O astoUID?to de que pretendo occu-

.. par-meporteDee ex~u-ivamente '.~em aduünistrativa, 
posto q_~o. a.ffecte a .mt.eresse& poli ti coe· e elo. crdem ele-
vadi~ima. . . . . . . . . 
· . Como Braüleir~, Sr. ptesidente, amo il todo o,~ ; .· 
~ depotado, porém, •ou repre'41n.tante dos diiet\os', 

. clu up.irll~. du no<'fssidadea. direi mesmo das· quei
xas :la província. do lfinu; w quando fôr ab~luta-
meu . pl"ecc!!, e li &o · epcns e ma uro e. ecti o 
exame, oonsctlfei t'Otl' .. UlCU ~oto qae !!!CUS direit.os. e 
Ü&t.er'e!'ses · &ejio eacri6ead0!4 aos. do b:&tlldo~ · · · · 

Pennitta· mo pOis :V Ex qufi eu detote lagar, 'VCiltàn-
. • • • c• . 

uma mesma ~mmuithio .de ebiorçoa, umli meaca eom~ 
muuhio de id6laa. · · · · 

A provitlcia ~e lrlua~t st . orgo.lh'l· ele ha'"tt &ido o . 
h~tl'ó . c.... . ... . . . . . . .. 

noatsa em~e~rs.çüo. pu1itie~< ~e O"' primci•-o' Ppoi<tG!os 
da DOAa líb.·u•cbli~ 'V&'I"jo rous ~h, nos @.~E:t'Of.Ofo. oc:r UUO!: 
pela J)Qt"tidia. o pel& tnliçiio ; . uan~em dir" que~ ht!róos 

. dé 16tt ~o maa uRtt"iow do que a_, inlcli%u víct.ilX)SS 
, da prepor~!!&• do 1793 (Apo:adw.) Ell~ for~o mais 
de.grMçado~ • e .púl' iS\0 rlev0f1l tnc:occer 'o:~i,. d . p~iz. 
por tuja ti\olard!Ui'!! i-ofit..~r:So o dc~tcr:o , o ~.aiciuio o ~ 
morte ! ( ~ proicl<f.u.t } . . . . . 

A provincia de bfiDu Alnda . I~ oT~tha, Sr. pt"t'ai .. 
a~mte. de bavt't Ul•nd~clo an ~eio dl\ . r-·p•ie<oo."t•<:iio lla· 
cional oo\ mtoi~ ic.t.repid•·il cte!eUa(·~ ~Q'j · ,,ubli~:.. ... libtt
àade!!o · Nitiguem lu• t4UC iguore ~n.e dc..•do 1' Je · Abrll 
elo 1831 :.~ o nn.oo em que d'!ixon do oxi .. tir o il!usu-c 
m&N.ue.z de P~ttt.'ui, fo; üo rtp!~ntJtow do. ;.l'Civwcia . 
c)e Mu~as qua:u os I'Upnamos arbatros .Jo.t <'~•tiuos do · 
Bruil. · . . · 

0 Sá. Jc,Ql:t:tu.\:-Surtetno~ tn·bit\'Os ul':o. · 

· O SR. Fzttium,.\ D.\ Vs!CA :·- \""t"it• \", E~.~ (1!1 B~
llardo" Pel'\' rn d~ V l\11<'0neeltos, 0'1 U·lnorlos, <-'" Mar
tilns Fr~tn•·i•«l, ~vl.ri .. to .. (! outros ~"unàet. Yohns d~ 
tloaaa ~pM"auc:acl\o n~·~lonnl, uttf'!'tli<> que 11anhnmr.. · 
pro,indll do lmporiu f..,i ma i !I patriotu::õ.\ nelll mail fcli: 
tla er.colha. do ~M~U» m~anti11t.l\rios. . . 

Ô SR. Ju,out:Jn"' : - Es·~ ho~nt..n~ fomo om vord:1t1C. · 
gr&nclllS cidudiloi, cminantr.s ea~üistua, ~:~.~ n::o tilpi'c·· 
mos arbitl'Oil. · · · · 

o SA. Cl\t1Z N'ACIIAI>O : ..:..Já so oorrjg!o à. phl'ust. 

·. ~ s. F&~P.~tl\A b~. V.:tcA.: - O qu.e ha, porem> 
obttdo n. provmeu1. de ~flua~ eom a sua 'vasta ttxteusito 
com a suâ. imm!Ul~~t ula . .. · • · , 

. . 
famw qua .o Eetàdo ,deft u piovillcn.. eom. pedu 
'pé de igDaldacle; parecia -m~ue'()8 a8WI repreeeDtaat. 
Cleviió. ·ter CODeultsdoa qt.~ ·· ae ttat.saeo clu. altu 
queatõee govem.aJX)entaea: no entanto que eoü~• 
~feito & provindia de M"mu t q,us favores ee ~ f4rito 

· i aua agriCultura t que rios 88118 ~ aldo naYeg&clo. 1 
9.ue . etstra4as ae têm franqueado. ao. . eeu. COZDmerc:io. . • ~ 
{Ãpoteldo.t do dqa&~nçao de Jfino.~) . . . . . 

A im~rtancia, Sr. pttsidente. de que oatr'ora ~
v~ aqu1 M tep~~nWltes da provincla de Minas forma 
um triste .contr ste cem a . pouca é:Onsideraçló em que · 
se quer ter a uma deputa -o ue . .em '1'8 .,rimou · · . 

eza e caracter e o amor i m ia o I. ~ 
tituiçiio. (Apoiado, da dtp~ mineirt~o} • 

O Sa. CaÇ% MA~o:-Epe!o desinteresse.· · .· 
0 5& !."t:l\ El. 

essa dedicaÇM .!iem .. limltea N wtitlú~ ;und.a, a 
caUJa dib queixu que &e ·murinura, e que c:nmprc ~~ejiio 
emtim enu~oeiaú.s aqui ns. tribuna. (Apoiodu ela a.. 
putapto c!e aliJUU.J · . . · · .·· . . . · . 

Nioguem r«eia a menor dêSlea!Ja® da dt>puta~o de 
Jlt!illaa, qntt fúmi.sr-o contnrin & •ua iodole e caraeter, 
fura. regrcssariJIO& na. eenda (lue bos cniina:riio a tri
lhal' DG."'IIS maiot'(tfl. (.tpoia®. • aportt6.) O govuuo· 
do Est.ado ~s o seu curso. c OA · ~cntllntes de 
Miaas cumpnlln o seu dever. (Apoíodol cio cüpvta~ d; 
J!in'll.j · 

A otganiuçi\o <los nltimos ~t~tb;new qu~ se t~m sue-. 
·. · ~do no ~er- até uo dia lO .cie Julho do C!\l'l'Y'I"Dte anuo 

• · • u~ m .-.,p~ta o nea-
sea· gabmete.:5 uu. ..;oriatnentaeuidado dos ui tces•f!ll da "U .. 
t•, da ~Ai .. pi)Puloaa provincia do lmperio! Q u~m ~em · 
•~boüssdo uella • ~n:le dPpntaçiit• de Mina• ! 

.... .. - ..... * 

i~al motiv"' de· quo-à& ! · Ncle-sCl &euo pretêndf"t" hoje, 
Sr. p~id~nte. 'libl& cXImpo~i~ miniJtérialtlefD que 'Se• 
j-o nellll «)ntempla.)oll o.' deputado~ du pN•inciu de 
Per:~ambaeo .e da Bal-.lA! (Apoiado. • ap<trct~.l. · · · . 

O. Sa. Coa a&" DE Oc.rv~:nu.: - NÓs uüo no!' imports· 
mos que ~jilo ministros Pernambucano~; queNmou6 

. bons ministro"·· (.;;;oa"d"-'.) · · 
O ~a . <:an M.~.cuuo : -... E nós tainbem nso nos 

. importamos qu.~ nio ru.iuo milúJtros .Mineiros de.llUci-
mento. · · · 

· O Sa Ft:autu. DA. Vcr~Á :~A prova de \lU!J tnu{- . 
tos .dos nab~ depbtftdos de Pernambuco e ua Bahia 
nüo tta•tcnt.'in a .nen.bnm ~tabiue'ie étn que ·não. sejio ·. 
ea~• porOvíllciu ~p~eut.das . C. ti nas reclatnações 
vthélllt!ntosl'Qm que re<"e~rio eqai ante bon\4ml ~nó-
. ti~ a. ~a. ·ulth;,a . m,o~iticnçiio mi~sterhl~ .Nclamaçõ~" · -. çfo do. dr.u~ .n•. bnh ~inir.~s da que o p~~~ roms.(W)li-

. ti..:o uo ~-.tnc!~ eo::atmua\'a o me.~mo. e que a retirada 
do& nob~ a~ mit•utros ni;o tinhn Novindo de d.to.ain

. tem~~ta .. com. ~01111 collcl:!:lltl em q' Chtüea poütiw e 
admlnô>~tr~~tiva~. ( lfttito.t opoiada...) · 
. I·~~nrln.wc qu~ ce vuo di~ipnnd, '" tiUVt!Ds quo 

pollaviío iObre ntinh!l pruvincia, psrecendo me que Sê 
viU levr.n~sr:r o :aonn'thCinlL eontrn ~:a .oprof~rldo de5<l~ 
lvngo tempo~ cu n.o nuitno "fllltentesr h •je ~uA eitua
ç.iio infeliz, na ~perança de. quo 'D08!1llll wzes nilo ..eNC> 
aqui ~rrlid·.s A admi~sito de Utl\ üln~tro Min~siro nôS 
COnflclhos d~ corú11 ó uma gaanti"• al~to dn que noe.di 
todo.o ~nhllle'lo. do qut~ hoJe -os n~ioll de l\fini\sniio 
correrai.i, <.'Omo \lt.S uqui. á. revelia ta,wi.,dMt: é. nma· 
p:ktant\1\ ·~c qu<- "eil .. dirt~itoa nr1o dO! 's;ar respeitaciot, 
au:t!l ne,.c~"id .. de ... · · auenà.illas. Btuls ju.tas aspitaçQes 
&atl~f~ itni.l. Ap-.iad~s ) · 

!!' ' • • , 

t;e 11!\l.lt. boje om Muu1a em tod<'s oa rAmo~ da act\vid&cie. 
soei R\. /IIH>iadO.J); nonhuma iudustria teaioíi,. niio temes 
agricultura, niio temos nenhum XD\'lhor .. meato material . 
q\10 ~ej ~ üigno de mençiio, Q a.sséguro o futuro daquclla 
provmcta.. . · . . 

:Eu nüo dirijo sobro e;te pl)nto minhu roelnmaçües ao 
zw.tual ttOinisterío, porque, do te~nte organitlaçiio, .não 
se1 qual toeu modo d~ pousar sobro ac;sas réclamaçõea; 
uiio mo dirijo ainda ao governo do. provincia, pc:>tqne não 
esti. nos ~::ureos dt: que elle pódo cllipí)r remediar mllles 
contrc os q~aes reclimo; demais, só .o e:cp«üento d~ 
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ciu weüxes; ' UlU em identicu .circtuDs;ta.ncias nchou
~~j4 o ~ouo ~ e um d.U\ineto ·e hoprado ~d~r 

· ~ .Bahi& axumou~ae & prop6r. um c:redico ele sc&S Jilll 
· eootos para a.eudir · u neccaeidades de . I&UA pronncia. · 

· Qn,·aingaein ditá que a agricultura da- BaliliL é maia 
i.m~te ~wt ·a. de Mi.Daa, nem qüe a. de Minaa ~t& 
em melhor tlrC1UDStanci& 'ue a d~uell&. . . · · 
. · Tenho~Sr presicieute, éerió" receios, ju.t~tns apprehen ~. · 
aZSea do fu:uro por cau;a de uma colheita infeliZ que te
msmoe, por eauaa das.· difiiculdàdea que Dós ~e trazer 

·a crue politica da Uniio-Ameriéaua.- .Não eouaenti:ei . 
com. m~u ~.Jto gue w façãO <:ótl<:essüea a tbeatros'lyricóS, 
que se· deipeuda dinheiro c:om ·o aíormoa.eauiento de . 
rcas, eom pasieioe publléOS, constrneçã.o d~S ediiicios 
que po~ ser 11diad& para tempos mais afortunados; 
mas não posso &CTeclitar q':le eata camAr.l ro:USC algum 
favor t agrlealtura Qa minha provincia, fr.vor c;ueuatá . 

SICZ'ed1tar que ella. ueguo al~ a.uxiUo :111 e~daS que 
:ft.cilitem o transporte de ilo&~ reneros para o mercãdo 
da eapit&l. i.tpotGIJ<u dts ckputc{Ao tnínura.) . 
· .AJ prov.inciU do Rio de JaDmro, Bahia, P.n"nsün· 

' 'bnco e _outn.' provi.nCíu do none, en~o 8.!1 '\'azitagen., 
. que ..:alhêrio !i& ~ta imperial. fie* rio eom &eo~> ~ti
tutoe agrieolu, de que &Ao de tirar graDcie provclto; 
~. Muw,. p~viucis ~inon~ent.e agricultt~ra. nüo 

narmal. · uio iemos uma auia de estu®a agt'OJ)olDos, 
niio te~05 rios D&Yegaao., nio temos ütraclas; nadá 
temos! ·. 

ma m 
leznbrsda pelo bonrádo 1.'01J1me!ldador o sr Fra:1~ 
de Paula SantoS t fallo . ela c:rt!llcMO de CAixas 6li.es elo 

. banco do Bra~U em CÜveNo& pon\Os- UIL ptovinclà. E'sa 
medida seria do gnnde 'nlltagam parn o col:)inercio & 
~ a l;.voura, dando• lhes eapitacs 110r ' um tr.odico . 
lut'O• C4t1itaaa q11e hojo ~~ ~ o'b~m ulü a. prcrcio de \ }Í · 
e 2 '% t10 mt:.z; ae os·boneti~oad~aa medHi .. ~;c~tcud~· 
aem a qualquar. ·oa:trt. provinci& ch Imporio sustentada · 
por\UD& dcpút.tçio aigento, feria <'Onvert.ida em !âcto; 
mu d~e que Yi que .e~a beneficio; r.e ~ircntn!M:mviio 
a Mir;su, oomprehendi quo Jiio pasa&J in do llm projee::o, 
e ~un aconteceu. . ·. . · · 

luoon-çeru6Qte& de <Ntra orJotn ob-túo o incremento 
da pronucla de Min .. : o eatc,, êon~tituil:ulo o o~ho 
do powo rni:loiro, u~ em r~wtauo o •cu atrazo moral 
o materiai: retiro. me ' con•ervl\~o da . iute~r:ida-! o . dll. 
prOvincia dó Minu, iDtt> ndado qu.l eontl':lria . o HIQ . . 

' ,. ·" . . . . ' 

ao.as jn~Jtu itep1raçvn .A<imira· mo. Sr. pH, .. ucnto,como 
· a\ó hoje <e te•o to}\)•ildo a oon, .. r_uçlo in~gral <LlqucUa 
proviD~iae de d.U.aa out.Tu do Ia:p.~rin, ''ordudclro :~b!urdo 
no &yatema rep~eentativo I Uma. provinci& com u ~esta 
parte da ~raen~o uacional e da populaçi\o dó Bra~. 
zil não â muitO lir ptia para 6~uriU' n'u111 E.stado que 
prom~~té a todas tu pruvi11eiu ll~ua.l conau't'iô, que tl\lvo 

· trt.w a toduem J'Orfcito p6d"lgu•ldalle0 o,nãu ob,.t.ánto, a ... . . . , . . . . 

O Sil. Lt•.a. DuA.a~: - Fór: ahi vai ·mAl. 

·• O Sa. Fa:~E&u .DA V&lG.l: - O nobrél dopnt&do t\ 
l'OpteiK'DtiL&l~ do eontro, ·do um ponto do. PN'Iincin que 

• m ~ a o ·cotU!la; o 
~to da inercla, <:OillO d O ventre DO COrpo bumatlo~ 
· Desg~diUll~ts. S~: · pre.,itlante, aiio oa pouU1s e» 
~&i• <tistautea do centre> uquellt~t~ em quo so sotTre éil1 · 
l:Daior &oeala .os inconveDi&ntel da conwvaçiio . do um 
tal colO!Iao : o sangue nio ~cyra convenll!lltemcntc t~u 
utr~i.dadea cio 1lil1 p;ta.ade e.•rpo; o eu, que repl'f)IK'll ~o 

· . o s• cli•tri<:to, que «»mfroh~do . u tre& comarcas do 
a~ d_a p~vmófa, niio .d01Xare1 de patcntosr ~U& !Utu
çao ·mfdu e de pedir ao governo qué se volte P-&ra . 
aqU!lla pute .do h~~o com · olhos patetnac!' Ne
abumaa ·~· tem o. :1o:to e aul COll\ · ~ cap1tal. cUI. 

provincia, n811bumu ~. motatS' nem eO-mmer- . 
claea; e nestu eircilmstaDciu ~prehe&o:le V. ~x.,q,ae 

•ua. capital.... . 
O S.. Lnu. .Dv.uu :~Facilitem~~ as Tias cic cam· · 

· · munieaçio. · · · 

• RllklU 'DA. EIG ... : -
:los podem ·ligar i 'cal)ital à•· pri:lviDN.' 

O Sa.CftUI MAC:B.t.Do :-à.. nossa capit&l é o Rio de . 
Janeiro. {Jpqi4d!).I.J . . · . . · · . . · · · . 

.. O Si. • . F&ll~a., DA YEr~.a.:~Do Onro-Preto ~he
mos ~rden! •. n~m~ç\5es do cmpr.>5;:dos, e em. tto:ea ~es
tes. !J'ond~~ fa\rore• lhe tcandatJ o~ o. p~ncto de :DONas 
~ntrihvic:ÕOt. doa no~!'as ~bedori:l•, o productc de 

·· uouas bancim, que~ et)l:o:a.:b~ n ·~ lim\t~ da proviu- · 
da: qti:J..'Í too:u f~ilo~obre o~~Ht-eitf'S dll aul ou do noz:-· 
te; em retorno pou-:o nos· '111:\udiio !,:lra as nôa.sas e&tra-

. da,, pt.m. as .:os~nr. i~ejau:. ponte~ . e:.: · . · . · 
· ,EUl q_e~ estado.Sr pre~i~énl~. e~t~ si ea::nn~IL ~ 

Rrode ~. Fl"llncisc(), ql!e. d1~a üa . I'!U!ltal d.a pron~a 
à e I se> a 200 l~stual' ~ Em I ~~8 o finado ~ador. \ as .. 
c:?nécllos em :-~ ~ta. a.os clt.lt~r~~ mineiros · dizia o 
se:;uiute: . 

• l 

. l82la; OOO:~t'C'a d-> Rio re s Frlln:i~ctl. e pro,~oria.:.. 
· :nente incotperllda a de '1\liua~-~rae3. ~i'oo ~ fM'il pe• 
llet.r:lr a.' i;-,tcuci::> do miohte-rio C: e. rctll.llào ena NUniio; 
6 :nornt~bui ·la ~ iJrnofllr.cía. E •'..õl. ec t:U~rt":L di~ta ela 

. es:pi:."Il <la B:lhia d~ iO<l a \tiO l~;:tltos, e t1c!ot"- ddade 
da ltiO "300 q;rande ~rce do. eeu ~mmercio .é com 

. aqu~lla ~ttpital; cora e-sta lleDhum tem. ~ . . . . 

Ô Sa. Cac:t )J.cu•'DO:- B1 eo~ano: c'&a eomarcá 
e • rauc1~•'0 ~e anne~cu to · • ~.ta; . 

llOHa c:Qmar:a ao. Rio ~e s Frail•·m.'O ~ n<wà; tire.dtl . 
d:l'l .antigns eoa::ar~:H ~Serro· Frio ~ .Pànc:.tli. . 
. o Sa. FE\\1\tllU h Yt.lr.A.:..:... c~.c~ a~ 'p&l:wtãs do 

• ~.. . '"' . l ,. • " • .. 

~nodo da ~Ua l'Ut':a tellllolppiic-nçil.l n p<':ltCi <J.Ue -llstiio 
·~ ca)>itru 03 pro\" i CÍIL imwenU.:iS.CI! .le le,:li.a!>. · · · 

o 811. · Cru.;z r.'r.uau.tio: .-. 1'tlll :ui\o o r.11pllciaçMo, · 
.:lci:ze& quant·' .;i. dht ·~:cin.. · · 

O $11.. F~:11.íu:uu o:... Ytla4 \tontir.u.::;ldú) ! .- Di.ii& 
S. E~. ectlio: · · · · . . · . . · 

C • 0 f~$Ults.:!~ dO~tC 4:fr') ·-i\) ~;)\'el'!le !c! ft:a~ti~~itcO ' 
~1\U~·lll tC·n•ti."'~"·~ P<l!il'!l . taoii imi~~iü:a .. !c,. . t hje:tos . 
.ac1llb:!-h"t'.t1vo' !I<!! i'\lco·n:o- !i ''tn t'llf'l:=>~ t· a. nt-tló -re~r· . 

· ~~. ~hra tr.uit<> Ji)pcnt\• r:;~ ~.J'I·.:luco O\\ F.r.dn t tt:'O\'C}t&
~iio . lX>h · ào! ·oi'Jlll.• rio che~nvu o rcn:e :: ~\l '\Ut:~:!o J& o 
:usl tính:\ mudado ..:., uat.ur~:t\ ~ a ··:C!lCricnd& n:o~trou 

- ~ Íl1Ut\:1dt.o.•le do, ~Ui'!-Ciõ ào ~OIIc'fnO ~:~ro>h\ri~l. 't . .. 

r.rt\ p:'O\'Bt, ~r. p•o.-i<ien:\1, <"Oin:"o e:-<:r.!o ptt:n\'t.•l> _t~Cl 
. inteirll ·nppli('liÇ o. n:-. •\r;!ll •u 1!~1 'lu;l Hl rv·b~~ s)glUa 
t>O:Dto• Ull. pro\'l\!<:111. u.• ~I.IUI\ll, .t·•t~tC1 o Jol'~UUltC l~to: . 

·iU3; do PrutA Ih\ ulw .. & e.iHeuc) tle ~eelktl~~ • .na-Wul~l•!lef!-'-'----
p.).io tuunir o eGll•~;: o el• it; :r••~ ~~'iuo · nto . chcg!tiio 
alli 8 tempi) ll~ orJ~41 d& pr.•.idenCII• . . 

. E:.io! flltto>, o<lh~ l'tl' ru&~:qtt'll\'é, u1 o ra~uhado· dll vo-
taçiia i!ll"'Nl eutlt!~i" puJe4t~ ~ltc~ar a vrd \n elo s· e 4•. 
\'IJtRdo~ ru.ra IClllldl.lr N~~ . '~' ne,ta. hy~othe!o, ~ qua 
!'&>loh·cria o ~na to: Hl ~'>U)l"lthtla a. prO\'IUt'aa á' dlilicUl-
dade. Jli. uma H:gun~:l \!tl!iç~o, ~tl ·~ cor~1emnn_r~t. uma 
frllcç~o ·nnpor~ntu <~O c.lrt o c:lt:ltorlil a fi\'a.r r•n'04dl1 do. 
, .. . , ' . . . . " 

l'ro~ideuda elo. l'~"incia '\~·SOque u'uM anao se t uhiio 
submettido ao jury etnto a trelo pTOCe!o:tOs p':>r crime do 
,b()mici.Uu, ficiUldo (ôra d~taa-t .. ~l&tieàmllito~tci'inlcs do . 
quo u autori~ni~s t~üo ,tinb~o tom~do co~hecin1ento, 
a<luelles qiie DllO twbiio mdo aubmottrdos a JWftJUn8Zito~ 
.o nquollo5 q_ne, jf. ~ubmottidos, n~o tin~a siiü ~sul~adG 
obe~adu •o couhecuneuto da pt0111denC1& ; fleuo IW1.da. 

. do fóra llll tont.ativas de asBas!olll&tos. . · 
. Este fncto .86 por ai 6 ba<ir.nnto P.•ra provu quo o go. · . 

vtrnv tlo Míua& nii.O tom forçá &ufiiClent.e para fucr v:Uer 
a ae~ilo da. ju~tiva, levar 5.. ela auto:idàde a todO!! O&·. 
.pontos da provw.Cll • . 
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Dão Nl quan _., j o. · 
· Do ~eciMt.o dos inOOil~entoa que dahi re
s:UW . pt'Õmo. a apresenta~ de um proje~ ~ue cria 
=~rei&~ napro'rine!a ele M~; ~ projocto .poróa2, 

~. foi adiado ~ u · aoclu grep. . · . . 
. A. irattaoçio . rublica.uio csat& dm~ts dWe::nr-

nàd& 111\ minha prooriD~ Sem YaD.~~· 'DO ~~te. 
.sem garutiu p~ o.Í~\llN, 1WJ .e põclc ~ pMi
c:adoa à · mordidade, cie in~eia e illustr&Çio ~ 
11Dl individuo ql2e .e quer ~car -.o profel-orado. · .. · 

ResUlta dahl, Sr. pre.idtmte, que se· cit .muitas "uet 
· 6. .noua mocidade l1IJ1 leite corrompido , ltít.e mllit.u 
'feZOII t~Dvcneaado ( opo\o4GI) ~ e qumd.l a &aselZlbl&a 
pro..me1al u Minas d.irlge " eat& catnan. uma ~prO
MUbaçio pecllilclo um fa.~r insi~S.eante, mu que • 
prõViocis: ~eoo·do grande uiili\lllde, o .de "f&lerem 
01 exames fei\01 uo · lyceu mineir\l nu f6CU\.Udea elo 

. Impcrio, a nobre commiMio ela úatrucção publica. Ui
defere ea\& pteteu-;ão ~b pretexto de ~ue o acu defe
rimento iria despenat clumes ele outra proviu<:i&a. · Oa 
.uo'busa melllbroa da eommillio M es~qu~o de que ~ão 

. .. . - . . 

uma das q_uus tea:i ama &cnldade de iireito, cujacrer.
ção nio ctespmou ciumes d& lJtOvinclA de MiDas, um& 

·<las l:ll&i• importantes do liD_Peti:o (Apoioóot~) · 
O. etta4io doa nOIJOI comuoa ~ lamezttavel: apezar da 

~d.ade e dehcadna com ~11e oe smpfOStcloa. an~ 
· riOtU · deaaa 'lepaZ't.içào. attenààm &s reJl&alaçllea que ee 
lhes ~gezn, Aio eaú nas fo~ de qae podmt· ~pc'k" 
remediar~ le'U ~t&do pruente. · 

O St. •. Orroa~: .-.·Agora hio de m8lboru muito •••• 

O. S.a. Fo~uu li.., Vst~~:-Em 'meu tarmq, Sr .. 
}JH'ldente, enatem fregaeziu unportanw~ cODil) u ele 
Ouru•Fmo·, C&mpo·M'Yltt.ico; ~te., q,na n.ilô il!lo ligsdas 
por .W de oom!QUJlioa~L). A importante COI!l1lt'C& de 
Calda, que contém t.re. tennoa, 1lio tem ~o 811tre · 
..U.. ~ u oommumca~ ae fueat ou · eotn ucesai,-a 
~emora ou por tneio · cl~ upre~ pagoa pel<* par-

. com um.a ~~ a.:imillàtra~o de jwt:ça e eoxn o desen .. 
"fOlvimento das vlu de COlromunicaçio {4po~ d.l.ü• . 
pu'<~~ I'IIÍMra.) . · • . · 

· Niio faço eJW observa.t~ para crear· ~hflbila&aes ao 
actu.l ministuio; sinto distrabir a &ttenção doS · uobres 
JZIWatTos. das iraPortanteJ quettõe! qa~ a OCC12.pio.· m» 

·llio p~asn ~douar a cs~• da mmha proviDcis, a 
causa douucumigos. a. minha ca~a. · _ 

· Quaesq~ favl)re~ pro?atados i. agncultura cte M"Ula, 
como aV.o os cooeedicfos ~ &U!tradas que facilitem o 
U'fmporte . dOI ptodnctos . . da llOSSl lavoura. ~ão 
«a 'rel't!.ltado . ~<U augmêQto ~·oa ren~&!l. pubbC:U 
cspoiodo•) e prõduzirâõ o Qes$;.l'\'Ol\'Uill'tlto da lDÔnstna. 
~p ·~,o a~Stao au:. a a paraçao e. e 1 - . 

l·üsti~ d~a m~ito pratieacta. p~ com • mais ~pu~ · 
· osa, maia. importante a mai& esquecida. pro~a elo 
Impe:i~ (i~•· Muito ~tm, tfutito ~fm,) · . 

tado ~xpriSilio cs ~ti=~~ de tcda & deptt:açio C?ll ~ 
· aen.doi:& de Miuu. ( Apoccs:/4#~) · · · · . 
. (O onufor i C0111prnntnl4do p~la dtputai'A' mir\linl t 

por nutit~n Otdro~Sri. dtputa~.J · · · 

O .Sr. Amaro da Sll'\'~ll1lt - N'io forüo Frinci
palmcnte M q~es~ poütieu, Sr. preside!lte, que me 
clem.lvftio a tomar patte n& di~o dt tizaçJo c1ct 
forças.; . . ' . . .. 

· . Tenho pouco penclot, Sr. presic!ente, para. •• q12est&s. · 
de. p()litiea abstraeta;.deaéjui!L por COll!tq~eneia •rro
'feltar-.me ela honn. que ueste momento me .('abe de pela. 

. pria1eira vez fallar ali\ tio augusto tteinto ·limitando
ma b qu~t~ d& ~idade2 h qu~tõesreaes. iquel-

. lu que o nosso ~ preciSa cte .~. d4Svicl&m. Cate du-
en vol 'ri das. . · · . . · 

Mu V. Ex. e a emnara pe.mittir!iS que. eu dl & . ' .. 
Peço veni& ao Sr. :miniat:o ela marinha, -taft !8 aclla pre-

. Nnte, para ccmceclet-mo .àlglua. momentos; ie.pois terei 
da oe«:ISpar·me com negocies que eatio a cargn da 
S. E%. . . . 
. Tratan~O· &e, St .. pte&ideut~, ae apreciar o estaci~ ~ 
litico elo paiz, eu . entendia que oa iut~Met gerua d& 
lUiçio, que auae convttcitncl:w pOr fé:ma l2tnll'íima con
líalltiri~ (!U8 n6s fossemoa tom :l-3 aacrllega evoo&r oe 
odioa, a a plix!íe' doa a11tigos partidos que .Uo b:doUs- . 
mante dilacerário ea.te bello pai% pos:' ta.atou.zmos. Ell 
entendi& qo.e ·nós clén.unoa clê~lot eis parte, QlbanGo 
ape:WJ' para esatt.. époci. àa noar& his.torià como mil. 
monum11:1to que <leve aarvir de liçio ~· ~6 para ~ pre .. 
sente como pu& o futuro, ~u nunca para ucuar o 
fach9 q_ue d.e'ri&moa oonaervar apa~clo deasu disaena~ 
que in!elhtnen~ · rot&lhklo ó BrUil~ · . 

.Eat& t\ a 'CniDha o~ini~ em ~tiea ~- (Ap~~) 
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protÍiettio, slo couau (tuo ·se rea&io, qlle !K' dbvem pôr 
-e:Dob'ta: . . . . . . . . . . · 

. Por conaaqumeia, este progralll_!O& dominür.n-i?obr!-
gou aquelles que não t~021 que DiW peidem ter fé tmpli•. 
cita nupala"VrU; a e&l*ll~sn }ldOll faetlls at~ que .o · 
cl~vCilvimmto deSSa politica. ve:ah.~· moatru que tS 
leal" ~ sincera. .. 

O s• B&AKDio: .;... E• o máia pnt!en~. 
O Sa. All~ao D~ Sau~nu. :-E' pot' ~ta ~e>, e pot · 

o:tt\'s !Jtle znaia adiante direi, que eu tenho a m!ell. • .. 
cidade de· u~ .poder_o~ o tneu pcqu"ho coneul"&& .. i . 

COU'Ironeu~me de ~ae u leis ae CJCé(atio, de que os .di-
nheiro. do Etwlo nio aão esb!t.njados. · . 

·V. Ex. eacasasabem. Sr. presillente·que b dous 
dias os por um · Qno incidente que é muita 

o nu o governo sem .an~ o n.wo 

~~o eofrreú uma UiodÜica~o , e a camara 
WgiO qpe epa tnoditica~O tl~!eerDfOSWt.'\dO. imm&-

. süato uma D)&lJÜestaçio tol~e aobre • eontinuação 
OU tiCU:l~O da politiC\1. (101:' elle ,e22UDci~d~ ~te O 
parlamento~ A eJo:)4. hontettl ouvto o muus_cer1o. ~
clar•r qne a ~liüea ~ra • D'tO'l'Da da ~ecnçuo das .. eaa. 
e da economia d~s cllnhairos publiooa. · 

Maa , Sr. rzesic~te) deopoia da explicação quà o 
Sr. u:~DJirU.•tro do im~o de11 i. cau re~la:idc aquillo 
que o obtlp;oa· a abandonar .. oa seua·eall~. PQdc1Xl a 
eamara e o pais ut:ar aatistei~s (.'!Om ;a cteclaraç.io de 
qu• . a ~litiea 4S a mesma t Nao ouv1o .a ea.mara o 
nobre· ex· miniltro dfl"'..la.rar que, $eGdo p:-oeuraclo pelo 
Sr. tnU<~.ues de Colas para on~rat . pa:n o gabinete, 
enttndea. 9.ue podia !ua·lo po;:oque feh::mente . t\nha 
achado S. E~ de eito aéc6rdo c~m Glle !obre a i!i-

~tlo a politica até· agotl\ Dem UJeli:JiO por amor Q 
gloria, llnnca ltle znetteria uella. Ub roouco l!Or espe-- · 

t~ nota~,~~ qne não ~eioü ueas de 
la-te fuer uma. aclaio CólDpleu no partido conaenador, 
deve iacüeu.Doa qn~ a politi~ de modera.ção, da garan-
tia tloa direitos. Q8 t<M!os, da justiÇa e da pu, que ~te I 
ncinto·cleclarou o 5\-. U:·JDWst%0 do imperlo eetat Doa 
d~oe do actv.al. gabiaet.c; é coa.a qne~. pOde.er 
. aceita por tocloe os M!ls sne:m'hrol; e se auim Dio ~' 1t · · . 
o ~ 'mte, - el1o 4 ad.opbdo smoeEamen&e) 

. qual.a ~o l'Ot que .noa acbamoa cii.tclidos !O (lUe qUe• . 
rem os lilleraes, ~ pequeno gru}IO da opp()alçio t. QQer 

. · apénas que a eonatituiçio Mja .~~e~b3tudo · leal ' einee
ramente .. exeçutada; .quer apenaa qlle u lel• Dia MjiG · 
le:ra morta, que~ o. oi~adiio .teia. guaatldo ezt1 ielu cu .. 
re~tos, que á& pronDetu ·se .mantcbl{o. u frat~.quazo 
que a eonatituiçlo lh~·outorga ;' q,uer qu esta n•çlo 
nova, .qua balbucia apenat· aa prlmelru palamta da 
. ciruuaçiio . e pro~o. nüo nque n)_a~ietacbi: quer que 
o noS!O ·pacto fi:Uldamental, UDI& c!aa obru .maia. per ... 

. ftlitas que ti!m sabido uc ea~a doa pub\lci~taa. cl8 
p~ o povo braaU~iro todJIIaa coa1>eiilt>nclu !H!ZI~CU 
e . . 

qu9l' quo & libeidade -niló .cja uma iUa•llo. · qt~er !lUe a · 
m~llrchia ·seja moDarclúa, porqlle o pAi& ieDl tllli aio 
pôde ser. nada. . · . 
. Pars qli.e pois a invoea~ c!oa. andatua o4lot ct'ile 

· u . a m o (\UOtem, e-w:m m 
Jouu; e 0:1• servin<i~mé f!u pala•t"Udc .. e cilstioe:to •· 
tadist.a brazil~ira, dtrei..;..qu~Jm lhe tonr h:ra. um tow.eri
lego. -Se ·n6s éstau:o& co\.\fonDea. táh·ac u mod!6esç!Sei . 
que se exigem e cio poclom Nt' Jll'ftertdu . f()m q1::e DA 
· ~arcba. do progrmo faça moa . pcllll!ll1 porque eatam<~a 
divergentes'!. · . . . 
· A politiea. de con~1açiit. Sr. P""idento, que o 11cbre 

àeput:ado quct me )'~cu ch•mno. politiéa de •~pticia- · 
· mu, eu entendo '\118 foi .uma bupir•çio diYina. •••• 

O Sa. Pt:~cnu. !'uno: -Apoiado. . 
() Sa. AXAao DA Su.rKla.-: -··· o nem. te l'Óde di~ 

neste p•iZ, que apalpa li. to<ioa OI momentcl OI CeUOiic:os 

tcito de a.tirar · a pedra âo cuti'o. l'an que poia t'e11· 
.. ~·los' . · · . · 

A lei de S de l>uambro u~ultar. outnu tei11 o~· 
»aes foriio 11rmadutas do torro C)C)Ul quo a a-acoric\Ade .!la 
reveJtio pw-a eomprimlt o IDJptto daa palxGet d~fnss-

. da&: 11a. actuali~e oxi•te la\01 A l.t ào 3 cse Dezembro. 
que o nt~bre mum:ro cl!ijur.t!~ chamou de l&bi•. tem 
di&l_lO!içüoa que ds.vem M' mmtlà• •. m ... ba outru qae . 
tiio o s.ymbolo d. c:om~o. 61llo• da idé&s elo mo- · 
l'!lent.o; n6! potd"' Dilo e.tamo.:~Ot tampoa c!u l~tu,n~ · 
.eatamos no campo da battJ!il' pont.Dt.o. 4 pr«c.to, para 
guan~i~.dos direltól do cidaclao. Cl'le .deuppa~ tua 
QII)O!l~. . . 

À l~i da gua-rd•aaelollal.; •• O qu.~' ·~ JtQardanaclou~ 
nopa~~l Sabe V. Ex. oqu~t4! J:: omatnmantoawa 

. aperfeiçasdo. quo o go,.mo U'im ona comprimir o VeM. 
·li 'Ire do c:icladão. A UOtnM il~ dO: officiae. nas J:!TOVÍA-

.. ~ !\. 
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o Sr·lX:R:qu~deCu.i~ ... ,, nio terlá dsi.tl~ um paSso se não 
· dve.-1(0 llt"bn.JI) o elemento da ~ nacional pan. 

. o~rar at~ on1~ qni.t~!e quo e\1& tosae. C<'tn ~ato, Sr pl'El
. !liiRt~, :tlenhum cleSlll' h& para a !orça ele llnhu. do Im-

!*'i(): eu. ~ó q_uiz di::er ~lle essa. força era insUfficlente 
pa,. ama ensprou daq_uellas. . · . · ·. · · · 

. P<or ~'\aenci4, Sr. ptesidante, se na. aprecla~o de . · 
t.:ertu nforroas esta pe:tuena oppo~i~o llbenl da. ~a-· 
mcrli. eJ:Ii. c;,nforni!! c:om o lt()Vcrno, p3Nue se ba. de 
e.c,_çar ~~c.melhorelento!_ Porqae se :su'io Mo de tefo:- . 
tnat. e! !!i& lcL~ ~ Po%'q_ue se naa ha. de a.tteuder áa.n~eos&l• 
àA~e.J a~t:Jalll' da sc,cicin.de! Naaa: preci~amos da r<~for-... . . . ... -.. ..- . , . 

· o vicio i::lm~n~o ttn.~ caraar&-~ un:mime~. veto. oricntàr o ·· . 
~Yttn?, si:::tnlar-ihe os -viciose d~fcit95, Enli.fim aiuda·lo · 
s fu~ o~:-á ~i.rici:.a • . A;:t:'(I\'Citcm pGil' SS~ E I'::. -a. 

. ttad~. ~.t:'~ :n:e ,.e·~~·~ .. ruturW!. nüó teubii.o dirt'ito 
o pergunt"l:-·!:l~s-o G.UO f!zc.tcs ~ .nma qu.l. ra.em que 

o p:úoc ~!lt.l.\".:1. tr.uqnUl..> ~· t"o~'tl.~ u:\o rcaü:astes as r&• 
!o~'l d~ -..,'l~ e:~~ r;t-:_:is~V:Lt·· . · . . · _ · 

Em v:: c;.:,~:.:..~ ~forma."· S!.". -preridcnte, fn'U:a •Se nqtú. 
Jas t~x:·.:::i";J~.~ch!' u:.\ $S•c::~bl~:u pro"inc~llcs: tx~brm 

. bs~o~:~a. ~ro,·i::cl~,a ~ i::st~ U.<\~d'bMa..•, .rcn!lo~, 
l':lt~, ·!<.):~ ~ ~~-~·~nr-~" .~lille11l·!a~c~, ~ :11:'13 d~~.S nuiio:tlS 

. .\ e•~ ('Citt~b;n .~ r~?::tH~ Ü';):!:l. de rro~id~~ • .'\l:e~
«1<> ~ll.·hL !l • .l N~~u;·: !>~:l.~ obra~. Nta t1 'i\10 clcttao o d1- . 
·l'1'1tl:-o :.j~ ... e.1:• ~~~~::-.'b\6""· p~cwir.:ir.c!. ·si&!> 4S csban

. jnü-.. ,.:'\ {:c~~=:o~ tl1 .. r:O\'inciii-•.1:: 1\0 entanto tem. 
i'~~·:t !o i;..; ·'.f"'~ \'~·r !:~.J~. uo pon:o . UÜ. o ~\'CI'iltl j5., se 

· . j Ul,l;'l' l.:lt.) I~· j pllrol !n'·r :n:(l:' <lft~ R':O.Ctnb1é(l.' proVlD.-
. . . .... .' •.. . ,-. :. ' - .. . "' 

. . ·. . . ' . . . . 
· O . !:in . .A~.\UG · u \ S:t.v:::nt : -- '.tem ~ois laq,.,·iJo ., 

gr-•.mie.~·:-r;> .!11 o:.l":ll ~ .. ~ ·j)o)dc•oe .. ~:ree~ (t(l ttir() t.::~m 
~':";!á<!.() t'-'--' 1' : ~:.,:. f~'l' c:•:t<~intt!, ~ ~'!'ltt\h!é~s C:OD• 
:!ou~l~ •1> ,·:,~·= :o:_ ~ro ~;~it ~ -~~ ~_\)e C!, f.!\" ~.l ~~s-~. -c -so 
elle ~ J\l.\i ~.;; '• C.~bt !~::o !<~O lH C.lll)&rir..-.: O q\\C ~certo 
é q_U; .-:~t~.J ll·~~.~ jl,~~;.~,'e l:!N\ d6lli:.s é n U:J. m'n~u. 
p-:-~,~n~t'~ .s:~_ ·}_ -ã.i~~-:.~ b. ~c,·id.:.~~' :'~)~'\;n~ '.::o r.~\'o._!to 
~::_p<>l~~~ ;; r:n. ('9'\ll :il~·~:n.xiotia<.r~(! ée.'l''!• raÜ•) 6 

· c'!ll<.~t . ·c "'·'·l!m .:('::·: : ::.:.:~:r t:Q. ? ,.,~o cn~:·a d.,~a~to Gtu.• 
~t:au~·u1 n"'-'l!m'H" :,::,·~;J \11\·1 ti-:..:~ 1"-!·d\•i .. h • •.ta~o :no

. \no: t!l:.::.~·,::_ -;~. (;~J~U~ ~::;.! -~ '-' ~ .. "t\'~:-;-,t) Ji '-~ ·n~.:1!·~,3. flS. ''\r~& i-
"' . . . .. . ~ .. ... • " t 
a.'!ates ~ 1. cm;,.pcr:. '~~~:r.: o! ~ot\•::.n•t''!;'l•\U'.:.s 1: lO•e:ll1:\-

ot.-<s (:;n:o-::_;.·.;.s p~!:t.S M~t::::: t.:::s p:-o\'mci~c. ~ ~ntt!'ndo 
=tUt> 'l~!:>n~: \~e:n · · . · . 

. .A.in~~."' .. \U.·o t,o~:~ •. C é.:: ~t.)mffi~!!~~.~~~o-J)&\.~atlnO 
a1 D~~:o:.·'.l!,}J~, j:~o~·:!!·~!:'.::i· !~· r."~t~l\.~!LO n~ (!\..lCttlt;t~:io 
do O~l!".;• . q•:.: p .~-J ':l !.:.::- ~''lJ!";:ill,n. c~:,la ~c o pnü~r 
co:Dp.'! :t:<;: :•·'.r~ ~:-nt.c:~: C.~ n~C\!!I·~'hdo •lcs«~:~ ·ob~·ru; 
não ~cjil,• n' :~.~-; .. mbl~a:1 c c;; pr~·!I]Q•ll~~s' 

SenbNOI, htni ~tl. diss~ U:UI\ ved:\·!·!: tnd;s t.s ·''cl:cs 
~ua o ~ }. l!':\1~ !l'er.d :n::.n<!~tr par;~ iH !lN· tnciu.~J -p~~•i
<iett~e .. 'li.:~ I na"' .eo:l...:\:.':1~ ~ q\\O. <Htc"' t.lmcm a pe>!.içiio 
qtte ll:c~ ~olbpa~o, :a ar.Srt'nbié!ls t:iio. potieiío o..xotbtw 
scn~o t::;nl~n. .. pàb~ pNptios l''o~iicute~ · .· .. 

,sr. J'•C•ld.liu'il, amd.~t um. pouto ~:~ohN ~i:llit.ici!l gernl. 
p~~~ " _'~r mini!!l.ro dl\ )u!;t\l'!l. (\U~ ~\o ~:(lo;~tnmil do 
~ltlt!!tcno entr:tva n rcfort:~a dos nbu1-i>S SD o nohN e 
illat!ittn·lo .tni!Ü~t.-o ~tvo:at' bandcir,, cn•1tr" os ablll!QS, 
ua~l11ro n S. !:::~:. \IUO a cndn golpo com QUo! õocepl.l.' um::~. 
au Jnll c~~ob~~l48 . dcota by !rt~. \1" n()!; dll\'O'r!l ou h i do 
. ar a. ~~u 11 •; c JU go . que •rtevu-s~> . p:in.!iph.r por 

eS!Illl ~:rani~s nenropa.mcu:os chamruJo~. sClcrotarill!l , 
ou~a ~upp~nbo haver o.bu~,vo numoro do emp::cgadoa : 
~0'1U() !'-~ ~" ossemn.\ m0;.wno nado'!llariuhn., ·p:ll'q,Ue é!l• 
tau pcl'Sna.tü io que, qunndo n nos:~a:mar.inha tinhnmaiol' 
força, a~ l'CJI~tiçü~ 're!o}.>\:etivns t\nbi\o muito milaos 
6lnpreg11.doa. Pana. qaó tllntos empregado!!, . sonhoros, 
P!U'o. llp!•l"llr ]!Cmllls, o o~ ordcnndos crescendo todos os 
àu~, c as 'l'Cfl\niiRa .sue<-oJonao•so ele IUU)O 11 a.IIllo'f 
Por c~nsoqnencia, bto 6 um li.buso. · . · . 
. Peraüttll-ma V. Ex. !Undu. CJ.11e en nazüfest6lige1ra .. 

trella qne brllha. no uocso horizonte. · .. . · · 
Sa o ~stad·· actual do Dl)li~ pàiz ' Sr.J~'l'e5idente, se

gundo a" !lpl'C~'I.ÇÜ'!tr. d.o gabuiete ·~· ê. de inteira paz, de 
·ordem o de tr~<D<.\CU~idade ; r.e· es"aa ~das na.~os e 
a gacm 110 · n gurou eu~ttga" :no oruonte po tiCO 1lio 
existem. se os nobres ·ex·xniuistwa que sa!lirio doe 
conl'Olh~s ~a corô:~. afiirmi,o · quã nllo virio a.meaÇa de 
~rtlirbaçio da ordem pubhea,. entend·· que Q nobre l:ni• 
:ii!>tro da. a.:ninha t~m tõ<"~brada razã4> qua11do l:loa petle 
a~a11 ps.ra o futuro anno tiusu1CP.iT() a torca. que ioi · 
fi;(~<'1a (l'l'nl o anno anterior, isto~ 5,nG() p~BII pa:& 

· d':cum~t$.!1Ci~ts o.:tt:aordin~rias, o3,000 para ord.iuuiu. 
Mau •'U cutcndc) que a tiuçlio da força publica nio 

dcll'~tld-s ~oómcc.:e do ~~ado interno . do p..U~ I! sim qaa 
se dcvc•ll tom~tr til.m"'em um· eoaaicleraçio a& nOMU. reía-
çüe~ C<\m o' outros E<~tad03. · · · . · · · 

No cli!><~t'~ tt~~o c:orõ"·· Sr .. presidente, foi cleclarad.o.ao · : ... . ... 
I . - . 

=:iio ·c.in:lào ,ofi"rido alterâçio algutiõa, e que o go~ 
~ntinu. .. ~~. f'Sft~rçar·ae· .pl\ra. ~~ esaaa ~·em· 
p6 do RtJlÍ%.\.d\l. . · · 

teu<io ro'm o :ohtorio do nobre ex~miaistro 
D~"""CU's cstrangQiro.\, (:'() duvidmdo ·da N~et"Çió a.o cllaoo 
c:ur!lo cl11:('()~Õ ·•· ~rqt~oS. Ex., tràtl'ndoda"üOIIsaa·n
l~çVét <'Oill o E1t11.clo Ori~t.al. di: quo o governo H ~ 
na n~~"~~,.,dll.clc . •ahir dn.s visu de tn()dcn.çio p&raooan 
!tqlleUó pAll:• . . · . · · . · 

Ora, r,!; nos•u tc!ll~ :10 AnllO ~tario"r, Sr. rtest .. 
dente. com o E~ttnciC) Otie~ttl nüo eri1o hou, el':io xob; 
e t~>n.t~· etilo oná11, qae uuh~mus ~tirado a. no111 .. Ie
t;n\ll.o dd )lontoví~~ •.•. A n~a lejtl!Çúo 1:1io digo bem, 
0 tJ.OS .. O et\C1t.tr\lp;acl<> OC Cl'$t•")Ci~, ficandO all\ O ·~· 
t.nrio dK lctt~· Núu enio. bo~ ·porque ha'fia quct .. . 
tü.s' ~nd.•!t\te& \}ntt'e 11 nr~il e o Est.ad(l Oriental, '\UGS• 
:Uci ~tuo ni:o t~nl):lo tid.ll slf.tipft:itait, e Ga1 que eu Jl()niO 
.q::.u :~. j\tntiç:.. o•tava •la p ~rt~ do lmpeno . · · .· . 
. E~t~• ~u.o·:OO!t cii);i.lo ~·poito ~ ~o app~':'a~o pe1s 
~o l~lla ~.>:J.n C:o t:':ltt\d.o da ~r :nu ta de te..-nt.Qrta., e a 
óUtM!I !t~:sumptO'I. . 

ll!tt\ ln j;l!· c ·1 'h ~· d ~· 
· ~857 4'c~;,:~rou PC n })"r (I sa.o 11\ io d4ta uno t1'11uaqo de 
. ';?'!r~u•a d.a.um t~rriterio el'n S.tnt"Anna .do LivrA.mento, 

-:ui) ~tt3u•:e uo ~ll~t1o Oritnta.l, por um ttrritolio DO 

I · . rint:ii•! de .t.r:k~ ·' qu·:l pert:~o.ec ~~ l!Upcno pelo tn. .. 
:•do o.a l~ de Octuo~ J.il 185t. A 1Cldll dó!< e.'lntratadQ. 
r~-> d~.c~•~ d<>ul' tratad.o:i foi qtte vm n~o mil~~ 
o outro. 
. E•n :nottl!l re~ SSll\a de S!!tcn:ibro de , 85$ o en~ .. 

="l.:::~<à.o d~ ncgôo::ios da:tuelltt rap~blieJl no. Rio de JIUlei
ro ;tllt'I\Dt\o ~ apP~vaçilo do ttataclo do pannut~~o pelo 
gQV\!t'tlo d) ~u paa. · · · . · . 
· · O au•;o pllil"~&.'to tt'ILtando-se desta questio . na parla
rneat''• o govemo .·N5pond~>u que· nada havia niDda N. 
su\vido a c~ te te9.~.~t"ito, entretanto que desde o &DllO 
anterior e.c~tava em exe:luçllo o uatadl> do 18.57, seni ser 
:act'mpanbad.o ~ .. du permuta, . · 

O nobre ministl'O do estrnnstmros " . . . . 
çito d~dll ao tratano do l 851 ; ·, e procedeu assim, isto é, 

. transvtou-so um poue\1 das \'las de li!oderaçiio,· porqua 
o go\-erno oriMtnl tinha hnrlado inteiramente a appro
vaçiio do ttutado do pet"tq.ut~~.. de territorios. (Apoilldol.} 

. Etttando ai.bd~ pelldente. Sr. presidente, da camara 
<los depilta.dos dll kep~blioa. Oriental a app:rovaçio C.o 
trnta:fo de permuta de Ull'rltorio, a 1nosma CAmata tra
tava do a.ppro"ar u.m decnto Cl'Qaudo ama pQvoaÇio 110 
territorio qua devia ser pernzntado ~ villa de SaD.t'Amla 

. do Livr:unento; a, o q~o 6 =.ai~~, . Coo1. o DDnle ele Ar~Aal 
Grcaf~M. J . . · . 
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· V. t..:. tabe 'íDelhOl' cl~ ~e eu.ii. .:hàtoria elo tUIBSO 
·.,.m; V. Ex • . •be que J-~~ Grank et"A ~o cómo. 
DOtne . a ~· po•oiLÇio unicsmcute . para nos õfRnder ~ 
~ thocar o Jla.co ~ouaclonàl. · · 
.. · · .A!enal<irGde, Sr. ~cU!nte• 6 o logar ci11da "-6 achá 
Opt-:to das VoctG~, onde aalt.&tiio os prop11gnadoTeS da . . 

. ~o da prorineia ·cisplatina . qu11udo . vi~Stiio em· 
. 1~. re~lu~ . ~uella pt"'vincia.. N!!o ' portanto· . 
hn0081lt.e, 1Wo ' indül'erente tal dcmomins.çlio dada o. 
uma.povoaÇito ~ada ~m um 'temto:io quo se esta11a 
tratando de pennutar 'com ontro do .l'C!Jler\o, po~t:.o 
-~~ .o f~ da aepaxn~ completa. Cittquella pro:-
'fUlela.. · · 

. as a caman. doa 'tllpre~untes da'luelh ropublicn . 
.' Xlio !!e &atit.f• co'iD apresentar a idéa de ferir, de 'I!UL.:. 

gear o lmrenó, e tteear. o nome .de A l"tMl G"'~ pelo 
ele Zaballóa. Zaball~· foi 11tn gt"n~·al qnEO nttda teria . . . '• . , "' ..... 
apouu eo:ons~orar ~ ~tr· oçidadP. e íerwL com ·'in., elle . 
tratou as p.-optlP familiaa dos colo:~os portag<1ez~ na 
~iito.de invadir o nosso tem tono o tot:llar o fortcl de . 
S. Pecitô em 1763.. . . . 

.J& 'V@ pOia V. E~ q:nt.t túào i'to àcmotn."3. roi ~on:.. · 
Wla da parte da E~t.u.do. Orienta!, e por fi10 de c:ontn.s 
reznat.u~ eo>~"' tlllà t:J.l . TCDtà.J6 pt'di!id.O O P''.i~r C:f.CCt1-
ti\'O a :retirada do trabdo de pern:ubl... ~i:; ·como · 
S •. Es. o St. ex.:ministrO êo esorangclros c:::uliu c:Stc 

~0~ra ~rgunto ea, Sr •. pn!<iddtei r.evi~mM p*-
·. ceder por ~ta f6tms.'! ·::;o ó tratado de 4 d·t ~t.émbro de 
l8\im1U"Ch3.v&ll. dud · ~ 
que M .põ& em t1ec1lçâo um aem· '}.UC o otÍ.~ estivesse 
a'l)pf'o~oT · ·. . . .. 

· -Felicito-me, S!'. l)tea\dcn~ · Co~erto·!·ttlfo en:r~r n.a. 
nlo o Sr. tnihutro~ t.rtrv.ngtirn.r) ~r oçéf quo 110 t'.Ch'1. 

as'JN p:csent . •. ~~·, ~ · • . . . : · , 
))')lQUC élltendo que a tolirJ:'oncdnd::. JJ<:l~:<:-i \. nr~ .pai· . 

. ·-. êm11tl~cionaes tntC'ó oi m"'mbro!l <l~ g~~ii!r.re 8Xi~
le semp-re de ~b~•o a ~~oioi•te JlD!O a~Ú:l);)to ... que 
te 't'eÍcrcat a &CI.Oa 1U~t'l<'U38\, . · · . 

·· .Eu ia dise: que o nobro nute~~'o.r õo S E:x •• )illra 
àe algqã2& f6rma detc~:olps-: o pod~r o:..C!Cut.h"l.: ·~:~. R~ru-· · 
bll= ~ \Jritllw por nüo ter fd:o ,.p,.."-\>v..;r C! t~tH··do d: . 

· permat:& " ' que 24ilelle ~~\',:m., O!>ta·'f:\ corn ~~c:; c~r.i ::o. 
. diNe. QUI) vaquelle .E~t:.l'lo cs trarli!"~' C():-c u ·nnçV,l 
astrangeina ~tav;.o dc))M)cit:ritt5 cto c~:'l.ol.:,;lH.it:v·:l, c 

· . qu~ nós dcvaaxncu·~·$pehar o,r ,i IJX'el"OI:"ti~n · ·· .. 
. . · Sé Õ't.!!illl,Ct; DllnCS ~O:i"rinCOhcllr•!llt'• ·o ·;i O ~,·'!Jitrct: 

qne deu c"cc:1:çiio_ao ti'4•<l1Üv d-.! ''01:2•1-'c.:-ci.• &lo ~ do -~~ · 
tambro_·som •Ut! O CO j_')UiõJ~h O•t!YC·~a Rj:~~~t:.;.a.:~ f.C~O 
C:Otpo legi!lãtivo d.11qUella · repuhlit"l: l\1.{1 ~~.':õh:OO ao 
ac~uat ft .. bico;e que, do.de (!tlC o go'·~·n,, <;-, E .. tr:do 
On_e.nlirll.Dol!l ~U!l .. divtri><ia ~'l·os nr..J~ h;~ a.o .;~D•hU::U 

q u ucs · " O()'ln a,. \lk~c ... ~'V~i.l eo,:-t· .,, . \l"c-
ciao ~ne .o~o '"' ba'!'M~m c •u.'l ~":•l"·''"nç:";.; '• ~;~ : .;.; ~Y 
cireumstwadas c.-m qne~~tll\":Í~' :qU:~: t,•,, ~, ll! ~r~:u;!111. 

. Mas niio tic-.a nistl) As. noú!L.~ :olaçõ ·s c:> !l ( ' K·t·t~·~
Otientu erilô mu o at2no pns"'do; e ~oão p~ ~hu"~' .llc:.t:: 

. :uu:ao, ~~ue "~'C."-"'til no~ns. <:4tz~>a'l._ · . 
. No &!Qldo Oncntal preg·~ ·se · a'JG~=--\~nto . '"'l'l:ttra;· c. 

conquista p.tdlica \!os Bra::i!c ·. :-o:e. \'. E~. ~~'Jto o 4iU! 
aio ~ Brazllei~ alli l Cs.:~ -em dell~s -! ui:• ~'llt. 
gtante g,tta vai. C'Oill a · su" in~lü~:~cia 6 pro:>~iod~~~ . 
P~ .o. El!~do Onet1W fl.roroo\~f ~ ~l~l!et.a~ ~ it.dn~o:::-il! 
e Clvil.iSBÇiiO d~tquello !JIU%l C ~ t«l A ttlll \"OIH•.d,:. --11::: 
aquollo to"•eruo telll aos Brllilleirol', que enam;,~, a i~to 
-conqu1sta pàcilica : · . . · · · · 
· Quando ~o 1116. vontade, ó l'f''NJ.D~ \)~to'll S.\Lt<~fil'alio 

pelos actós <.'OlU~ttlmeuw pratil!adc.. .;\;.llt!'".:t &uhdit.?s 
dolm~io, e ó porque estou !lutóri!'llt~(l co'::l. ~, pahtvr,•s 
rotend~ no sanilàl) •lo uobM · t<~· t::iut~t:"O (l"" · no· 

!' 

. que u ·acha eBiê p~. Isto · pàra os Rio;.Gruuleillla, 
··para· oi Bnzilo_iroa.~aidimteS 'no E6tullo Oriental.~ 

o ~.esmo que dUo~ que ,1'81'& eUos àqueUa republica ~ · 
. o infetno de Da.nté. aena o .1nO'IDIO que dízet·lha-· p · 
nio. devem. contar ~m. ptOt6cçãr.l, com couaa alguma 
de soa go<terno. qu~ se d8Velb r.ujeitar ia coutingeucias 

·.de AU& boa ou má. fott.uuli.. · . . .· · · 
. Ora_, um& semelhàzite lingaa~ niio.mé p:íreee assen
tada em ~l niío ~c pôdo dolls. u11ar Item coz:npromettor · 
os B~ileioos residentes no E!tado Ori11nt.al• · 
. . Cumpre àinda Ob$et"Va'l:' que lss nisto nm erro de ap:e
cia~üo · cLt hif.toria. ·os Bnu.ilciro!l qu& · Íó!"iio para o 
E!> R • ~ 

-zileiro, c ~:e !l:io -do governo brn::.i\eiro, · do tto..-oau:o. que · 
e1~tia.. &ntõ! do.bn:t.Ueiro. Qut!rY.l:::x. -v~r cnmot Eu 
lhll dift<>. Qafiüdo a provineia cisp\11..tlna., c~~-oloDia.. 
hO.•p!lnht~ln, tr~tou de l!épanr.;.~o . .Ia m~tropc·lo. o nosso 

• • . • . : . , ty:o!.!\ u •"<ln.. a anil~ &, 
CO;~!cguio U.u '-'llbl:da de Monte•;idéo em '~19 n dc':ll~ 
çito d~ um:t lii1b!1 divilloria.; . 0& · tc~··no.- 'l\1e 6c~ 
:iqné::l ücs~n litth~ di~i~rin íoriío <~i<.trihuio!:lfo por a:ato• 
l'id~tdc no~~fl · pe!CA Srnzilciros que cr:"i•• tr.iHtn~, ctne 
$!COmp:t.nhiirúo o ~nltnll.lldt\tltc <ias iot"ç!U, c-o:•lo <111 Fi, 
~fi~, ~co &li ~roprio! c:u:np::-11 d!o!. b~talhst d"! Taqua.:- . 
~t-6 ··xpodiu um o!Iieisl um Ju::~i~<> Jc • S20 }1\ll"t\ ·ir 
dictribui:-os :erre:~M._qu~e:ti,~m (ntro ll A\"~r·-·hy e.Qu&~ 
-raim, C! 'i·in il<'~-1na u.:ro tr:.~..:!'!o .-.o-nl''l a :nO'! a dívüa 
n:~:co~:l\do E.u•.!noy er-.1orici.Arup-•lt~· Pol:~n~c~ucncia, 
se o .. lh1>il~ir~ ~e têm oltn.bd::..:ht•l :t•..;.;, 6 i'· r-1uG for;i.o 
lend•·v. !J•lo uoH o ~Me!"1:o. · 

. J ··..... . 

<lUt!":\ "~:~u!'no qco. n!io t.·m hojl!, c !;t•\) l:vto Gp~~~to foi . 
cs:nbG~e.:adn ·co:\'0 sctua!mcn~ll :,ela !.:l~<i";u.n ~:.:.:Hlental 
·d:t ln!r,ô!l.·'M~1'"im ; m:-.!l .ton:nn•!o·· !-~ ''·h~~~ .u•~,,!\ {!1lltade 
t~TTC:'l•'' qu~ _n.IL·~~lÇ!l!\:e . •lout~ t\r s do.:~~.<\ 1:0 e'<l\bte 

. . .• c ~Cl!UCI:CJ:l, t.:u.: ·· o. u•·:!", . • a(' 11. · 
·. <1c ~:~n? '!\!~ 11~~ ~:~cncin o~~~ ' ~ .l!r:i:1:\!.i1:>t.. c!.l!\'ii!u 

o;~ 'U}•:h'. . . 
an:c•. í!~sn · ér.()~a; so.htC!I ,,é 1 a •o, !'l~.n 1::\\';:\ . ~·.noo

ch'ti~nt.·;. d<l Rr:. :..i~·tiros no E;'.sdo 0-:-itnt:\1; ç(•!':;., con
<'Ot-•i>e~ J > ... o,.,.mo do l'~~ fario O• li~h·:s (\Ue tQ · · · 
C:eri~n ~\ .. í•o:tt~~ :-lllJ ·.Jn p"'';i-n ·h o~'l !'ctvir:ic r' e e,ti .. 
Tnu'c :~c:-& l~rlv.Ud~o!' }'lar~t. s ~ e .. ta~:~'e<:t r\'.n n~ l:: .. ti~dc) 
Q~i·~·.\tt::. C(;uar, po!1 h·~j:o, qu~ t~r:w.• n :,:;.l>!ll'! · c·~'ldl) · 
t:m•: :>~>:-ri:o _muito 1\_Vlllt"AA d~ Br.tr..;o!ru_. • ~-i~i.oo1:- ~~do~, 
.!\O ~'.l d!,'(it~·~r ~u" H:_ ~1\"~Jh:!t' '"""'~(\ pude~r..,! Nl~O ha 
C':OJO \~l~ • -, J~·(') ; l" U . -~!Ir .. \ : ~1:-:: · tt..:::"! ::·':U";t.:-- -~" \~:': ~\:tJ\.~ :.0 
\f't!ô ( :!~~c~ : .0 , ... :.~;.;.~ .• ,. n · . .'.'l tl~ •~~- .-,v :\.~'1:\ o · ;t~vc:rn:) 
do ~-· -.. dn u.-, ... t\ ·\l -· . .-;(\ • . .... ,.,; ... -~l_., .... ~ .... ~ ... -:t .... .. ~· ~ c::n .. c-

.- gu ... :h : ~té ~. :joJ ~~~·.:' il~:;~ a~ ·:~o~~.:.: ~ ll ::i :.~,,.-_.,: _·. - ~ . ' 
· · 1\f:~ .. , ~o n."lll'l:. .. l\11 ~."~1-!· ç:\•:tJ . ~t • . a (l ~~• .•i•1 '· ~:c·t!l\ !;ÜO · 
6!':\'-, 11•.: n go . .::.-uo do Br;1::i\. ';,)\-·.' ··' '\ '"l'-~i ''! ": ! ·'~ abril-~· 
~ ú ::1 p:)h~;,, \iM rt:;~~;X:<l~ '-!.Ul! t !:t' l:• n··\_. "~·· ::o. p;:r~ 
~' o ~!.1 :.~n.1. · ·· .. u, .. ~r .. "-'t:1·1 . •~ .. ·.o•!>~ .~ ····· :: ,:;~ra. 

~orn n-~õlc\b c~t\\ .o~ t•oi•. S~- .!t'o•,:.\• ,,n c "!;!·: !1~-,-o ~'M!I. 
l'!l :!.n-\it"t~':' l~ <!!..!" r.\,i ~~ !lC!l~~ r . _t:c-.~ · "' - ( .. ~~,·~ .. , ~. lto_ticia 

! . \•juri~l uh.i:cvtll,•b.te· \~~ ,~\'\\ t Q cl • •t.t,:~ ?.~- ·\A,'~:?!;.··· !, :·., lÜtO 
l o bom t~'-'t:l• t{Ulf~ .. ~ p:-.:.::,o -:~" n .... "N ::l'ú · .\~ .(L t 1\tce• 
• tic-n d . ., S:ú t-u \ig·~· ~ P~'"n fl.ízu• <1··~•~ . ·~=-~~r ·essa. 
j !\liC>mali:l, C•!'ll n:uc!l\rnr.si<lsdr~ •· 11•1\ ver".~'~h!t pnr.r. o 

· · couti!lont:.: ::.:•.•\l• i;! :10 - u. mo:t:!:::ltin. br~·::1!cl!',\ ~ Q11al ~ 
P"Í!I :\ r,o,•a ro•h;ii~ l'. ro~p.:it~ d~ '-,.:~-:,;v!n . ()~iOlttcl'! . 

I .. 
\ 

! 
· , I 

·Dirêi mDi~. :;,, ~~lo;.r!~!\t~. a. (;o:!Lrc:h·ru(Ó:l~> A•gt>ntins 
c~m<:~!\ "· tl' :it ... r outr~ ,·e:i o~> &tus •·su•iilh '" pnr.l _tslar 
aoqucU...'~ m:-\· n•<h'tUr'i\i~· ca\'C~t>.o~. O qu<l pretrndt'l, per.;. . 
·,:tmto (l,';l, o ~v··ruo. do m " U ~1'1.'! Prl•;ct'•\\\ •lf\1:\,~ll1"V3.1"-$8 . 

·na lll.HI:~,l~·.i:o ·' b~l•lUt<\! pro :Pndc. •dxar qn'~ n'1n!.'lla. n
puhlico. ntv:c- em nwgu~ ~ ~:i o n"l\" H\~~ ir!•!IL~.. Ett · 
desujn, cre:'l>~•l .. ,~·roi· (!Ílnl · é · 1\ r.o- •a p<~ .• iç~ o cro J'elnr.üo 
ilque\la. t<J~nblicn: 1\ ntinb!l pro\'i~:cill. l'oC int.~>t~!'~:i nisto, 

• U-t 0!1 c.. 1-A~5 U t "::CÍtltett\ no E~ti\r\o o.~:ontal ' t'-

goc:1os estrau~i.ros, o . Sr Smimbú, qu:lndll uis>O qt::o 
essa tni vont:ldo on-a. do todo~' ~·nhee.ilà. · i· 
· M=l'l, Sr. prtHid.l'ute. ~e ne,te c;.."o. I'U . ::na !o\n-o do 1

1 

la'nC\ll:~e>~rol\ m~u' p•,tr1c:tl! ,: .,~ l'\'O t~ 1r.•w•-o~. pro .. · 
. yinda à9 R •o Gr~ndo precí~l\ ~abar qusl a po•iç:-~o qu& o . 

·governo. t•.>lnlld . . t~:n·n ac!lutohrr-~o. ·se ni\t'l püder contar 
. · Odnceito do nobre .ex: mini~otro dn~ no~ci·_~::; l!t:tra~iros 

!_:u'at a.uto~!".:. a ·xn~ha. \>ropo•5iç"g~ · ~ou im1:1 il\tn• · . J 
... e~ o con~.._ um prme1p1a de • ..._'\., · . . 

· S. Ex. clliae, tratando da~ peneguicões, do• ~ou- - ~ 
. tnea, d.u_ tropelias o crneldad~ · qu" sotfr~ os Btui
ltiros roaidentu no Est•do~Otiemal, qut., qniUldo um· 
hotnem u.he do seQ paü panL t'éaiJir _em pa~:t oatr'l!JlhO, 
vai muito resolvido a. ~ujeitar-151) 6.s circ~mstanciu ell\ 

. com int:r'·~n ;·ií~>.,cem n ~t.>te~o que lhe ~er o go~?· 
· Dét>otnhet•tl Sr pteo.tdente. Já. v~ Yr Ex. a. lll'!-ucu-a 

natural e sulu'c . ~t' q!lo passo n tratar dn_ nu~otenu qlle 
:~e atba nl\ ol'd~tn do dul. . . · 

O Sr. min!~tro da ma!Ính" l'C?de ~~ fo~s tleCOM~!-S 
tan~ pBTI\ ctrc~m~tanctàS o~inan~ corno o.."<.tn.ordi.
narua_s. Eu de~eJo 11aL-er N:t S. Ex. ~uppile que pod.l)romoa 
co.ntar com a fw<:id&.do cl.e coa.tlD.uar com ~ (!!ta.do uot-._ · 
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' b~m.) . ' ' . ' • ' .· . 
Mas, tocando ueste J)Onto, cito .ie nb.vena! ~do. o . 

. relatorio db S. Ex., '"'jo que l:etr:)S uQl.a _pude ~u&-: 
· dra. oUAnw .:o numefO de vasos. maa :nao temoa quu1 - . . .. . . . 

. 'esquadra e~l.ô\o quai\ tod.os e~n máo ettaà~, e~~ em 
· .. · conCP.r.J>, cs~ em· reps.t06; de m'l<lo que, \U'andO· se os 

in"flilicln• •. fiea nn1i~ pouc:s. coa.s&! . • ·• . 
. D~!X'is, .Sr. ptea1den~. as uOIIS:ll CU'Cl.!ms~eut.s fi· · 
naneci~ niiD aão boas .. Hoje m~mo aqn1 ae cliase.que 

. ers· p~ci..'-0 to!nar con~,e c<)nbL rJgor:o~ac.&~~entoa 
ela m.:tinhsu guetr&, o~mentos que abaomuo ~ele 

· · q,~ntia u:tualmcnte. N~o po'-~ entrar nesta ~~· 
saçw ; mas o qu~ po$..'0 diz~ . a S. Ex 'qua o pau: JÁ 
Nú. cail~aclo ele ver de · cettos uuoe pua ci ~tw-ae 
clinheiro ío111~ coin. o in&terial .e~ da. nossa 
ar!nada. e entretaht.Q qu~m fôr ver o :eu . estallo c:o-
nb w . 

se mr n~rio. dmclo-se qaalquer ~eis nos . 
. Est.adeij do Prata. o.ejo ~is que S.· Ex· ~os 1nforme 

milito c&'balmen~ dô Cl'Ue julga do estacl.,, ·pre.ente de · 
.-aon:u · forçu n11'ftllP. 

Pedi • • O tS 
tivamentl$ a .um p~ito • que elle .~; fallo 
des~a fr.tdidadtt que ~tA fazendo oom que eorutante e 
cllaric.mcnte ~. Da. .no~ · ~& guerra eetejio naufragando>.. . 
Ga.,tou·te immenM> dinheiro c:om a. aequiaiçiio desses 
náviol, y;;m euea para o pai r.~ em· doul ou tres anooa Dio 
p~tilO mai!'l, viio para o fonclo! ~n~~o qa.a, ~ ~·· · 
na 'nos Dão -tiio ~m eat.ad.o de ua. onsgv, n-o devem uhit 1 
aos ~.os; b& nist\> 'bubuicillue nilo i6 e1D re\tÇio 1\ ··t 

.· . . . . . 

. cttmat&D~~ b~oilitu. o N.mmàDwte c1a pUtt~ 
·<la ~ com o peA08l e matérW completo para I'}Uelle 
aem9C). . . . . . . . . . . . 
· Folgo cie · ter oceu~ão de teeOI'dat que· S. Ex. Mnio · 

· · m,aitoa -.nnoa ·na· minha proW1cla. onde deixou .grata 
meriloria; .s~ E~. sabe que no Rio-Gruda ha :moviJ:Dal- · 
to tDuitó á\'Ultado de capitaes; aqutlla F-9& ~ c.Un-.. 
m~io . ~neto ~ de lot~go cano a:nuc.o. isllpo:rt&iite. 
Amm nQO podea1 ficar . de . p~ u consacler~ que 
forer.1aprest:ntad.aa ao no'bre Ulllllatro quanto i Deceui· 
'cl&de de . com.pletar· se o material da pnticagem pua· 
aalvaçiió d.á.:t vidas e du c:argas. bem c:omó quanto a . . . ' . ', 

. , ' . 
. que pócle melhorar müito. · · · . · · · · . ·· · · 

_ AiDcla umà Nltia conaidera~. E:x;ate no porto 4 ei· 
d&~e do Ri~ Gtan·ie Ul:Da ~ deueauçio ma.nclacla 
cre..o qu~peio .. u~crno. Esta barca de e . - . 

• · o1.para me orar o p0tto, eatf. se deteriotan ·ae · 
dia em cha ; e a ·l'Uãl> por que não faz teniçO Jienlamt 

·· é porque IXISJ:Iciirio com ell~ .una lan~h&. (lue nlo alo 
proprios para. a rsm!)ÇÜO do li%() tirado do JFtO· AJAm 

· . iliSto, m:mdário J:ar& alli este. material, mu a capita .. 
n!a do p:r..o nii.o tem reear10a pecuniarios pua ate sel'-. .,,90 . . . 

· Si~, Sr. miair.ttO, 'V. Ex.· ~ se ·~· esqueeer de 
minha p:oviocla; V. E~ tambea. :cão dt'78 e.4J,Oec:eNe · 
du boas ~td:l9iiea que li exiatem a aeu respetto. Con~ . 
So q~e p~t:lri. :ttten~ i bana o ao porto ela cidàde 
do Iho ~Granãe,que 1n1:1to a merecom. · ··. · 

O !JOt'tO dfl ciciade d.o Rio• Grmule, Dão é, .. Sr. 
· leguu. E' uma d6c ,,. mss · ~ uma d~ ~da· de ba.i
~0. ~ t9m wn canal ~uo pelo movimento das arêu 1iCa 
meapu pua cs ~~. ... vio..~ dé csrto calado cl~agua. ·· · 

P\lrtanto • · · " • · · ·· 
n~val!ão, c:omõaeoa.tece CIDl todo.~ o. porto. ClUe ~ 
a mvSLflir. <lu uêas maritima-.. 5o Di4 boutet eat.e oai- · 

'dad~, t.at~ ~~~!nu~t'-u. · :Al4m · clbto, eu· cieeeja._ 
Ol:lnr. ' & OpUUllO df) llObre CI.Uliltro * respeito de lima 

. nectMidadft . que acmte a l'OP~ e impo:tanta c:om
m&J'C!o à.o Rio-Grandl:., qual é a conttiní:çio de .um d.e!i, 
obra 'Ul~&&~cl ao porto da.quella c:id.ade. .. · · .. 

Sr • . p~dt:lto. não qUerO a.bui.ar ch "tteoçiio da ea- · 
mua~ (~V~ '4J»itJdo.) Tenho outru considera~ que fa
zer a respeito ua minhà. p~.>-.Uicia, m.q toetm~u ~· 
oátta ~~io. Ag\)!'a só me. nsta agrad~ ·a V .. E.x. . 

b:ipolaC'a•' d"• p·oprlot nuios oomo a P~ros. Se . 
lilznelhonta rt.~iras ti~cm . ac 'Stcriliear -..idsa, que \ 
nãô 88 eitendeate. o . si'.Cti6clo alêai das t.rir>Ol.~ . · .. 

. wtrict.a't ao cumprlmmto do dev~. . . ' ' . 
· . .Fazendo uw· tont.iclera~. Sr.· pt'óaident3, derejo . . ·I· 
muito <tU8 O honrflciO Sr~ Ministro er.tead:L <tUC O meu 

· fim .não 6 f~~et~lho OJ)~Ii~o nem indire<itamenté; 
. quero apcnu fuer com 'ljlle S. Ex. esclareça o pw. · 
esclAJ~~ . o parlunénto a ~pe'ito do estad.o ·da· :nossa 

· o fawt. que me f a ~ncedendo·~ a .pala na, e a cama
ra a beev•la au~~ que me prettou • . {JCfllito ~~ 
tnlrit~ b•m..) . . . ' . 
(O~~ e ftriei&ado Por- ~nt Czmig~.) . ·. 

· · O Sr. ~~Dqubn .,os6 t~aa~lo (m\niitro ciCI ~ 
. . . ' 

. Ainda m.U• uma. ocon!Ud.craçio. · Trata11clo · ela bura. 
ila minha pM'Vinci~ S. Ex. DOI disse que niio et'& eUa 
SUJCe~tivel de ~u:ilqu~ melhoramento por me i? de tta- · 
'balhoa b~dtlu:Ulc:os, no entanto q11e•JJ& 1:11esma occulio 
em ~ue ~; Ex. einittia um juizo tio desanimKdor ap
parece o trecho do relatorio ele um en~eiro q~e :náo 
~inloa t.i\o C?Enpletameuto como S. Ex~, . e~n q_t.e 
uu!ioon certos me1~ p&ta. chegar•" uo estado ele ~· 

· .· l'eiXl-se pet!eitatllente •{lteeiar at~ clrCutnatanclu cl&
. q_uella. blll'l'A: Des~jo po1S que S. Ex. ma diga alguma 
C)()nsa &óhre lSto. . · . · . · · 
Di~ fnlnca.mente ao 1:1obi'6 minis~o o qua entendo 

. a 1'98peit:? da bar:a ·do Rit\' Grand~ Em m!nh& optniii.o . 
o q_ue am se preel!a. aotu11.lmeute 4 de um ~:npl~to ma. .. 
teríal, ae.aim co111o de sufficlente. pcaaottl compatente
mente babilltatt,o, ~dei\améut.e pago, porque ·. t\ tnn 
ttrviço utraord.illar1o que arrlpia ._ uw nio · 

. . . . . . 

Devo l111t"t a S Ex. que on1 minha. op\n~ ó wp 
ofti.cial que actu&lmente eati. eonun.a.ndmao a bun. do 
Rio Grande. to~n serri.~o peneihmente o· lugar em que 
esti. (opo~o.}; ;n~eo~o_q~:~.e.o app~ento e tep6tiçiio 

. ele ll.aiÚ~oa MO 1ndi~o quo!. a praticagem biio cu~npre · 
&uu obngaçiSea. A ban-a do Rlo•("mude, que ' perfeita• 
mente ':Olihecida pelo honrado mio.iatt~, t.ean tae. inoon .. 
Yeni~tea que ~~ acima ~e. tQ!à. • declicaçio e bom. 
MníÇO da ~ticagem; ma~ entenclo ,que eaU. da l)art.e · 
c\() llobremmat:o, ll.'llo ce>tbeoo perf&~ente eua.s cu .. . 

'rin!UJ .• - . .. .. . ... 
110bre cleputsdó que acaba de MUtat•se rvpondendo 's 

· dh~a ob.tervaçõet que tive a fortuna de ou 'fi-lo~-
:ntmClcr neata casa. . . 

· O gabhlete · ac:tual ·, . at!s,ndendo · i• circumstallciu 
Snanedira• . do pai:z, nlio q,uer pedir pan. gU&miçito da 
noaaa · mannha · força · aoperior i. ·decretada. no. uno 
prcximo liado)j isto 6 s,ooo pra~ no ma:dmo e ·s,ooo 
DO :ninimo; · · · . . . . . . · . . · 

Pmentemente tem~• em~gaclu 3,60-l \)taÇU, com. 
u _g_uaa f&aeuoos o que 6 Uidiapenaavel. · · . · . 

Em ãtad.o nor.na.l creio qne nio teri pn!cilo aug• 
mentar e.'e numero. e elevãndo-ee eUe a S,OOO, te.remes 
reeunoa para. &miar maia dez oa: d.~ ZJavioa; ae por . 
ve~tura. auu.-,:er nec:leUidade de que nouos anxi_amentos 
teJ"~ em ln"-or escala. Se clo~-ee em~Claa c:omo 
aa de q·uldtillou. o nc·bN deputàdo, que leclm1esn .o 

· augmento ele n• asa fo~a :naval, tenho a maiJ Stme • 
•• ~· , . ~ fll r.-

cinto,. e cotn a ·· queza. eleald&u <lU& me tio pro
prlas de.!larar q11e a honra e eega'ÀAD9A do lmperio 
reclamiio aacrlficloa; ·tenho, repito, • maia firme e pro-

. .fllllcla. ('OJlvicçio de que todoe os nobres deputaao., 18m 
· diati;n~io ele ~çu, wtariiS ·1m&Dimemente po: ta.es . 
. aacrific1os~ (Apo•Cidol gwou; mu;to btm.) . 

Suppouho po~m que nilo ('hllg.anmoa · a eue ponto, 
· niio lia.vencl~ a.~ agom appreheoaio ~ de que· du· 

r&Dte o anno fiuanceiro a&iamos ao eatado notnial. x· 
. ~u:.fficie11te a fOftl& 'iue ae pede no ptojeo.~ quo. se 
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J> ~obre deputado tamêntou qU se cles{lenda tallto 
ainhell'O eom s 1JI.&dnht., notando que . antig&n!eGte ao 
p~.,. tlihez metde do que hoje, hi.veGclo entio uma 
mar•nht. exeelteute, ao pa~ao que, & que exi~te hoje · ·' 
ma.ito ordinaria ou· aind. abaixo clliao. · 
. o .Sa. AJUao oA. S•wz•Ú. : ~ Nio lDe !ern dux.~ 

p:esailo · ClrcbtiGrics~ , · , . 
. o Sa, )bruttao b.A MA.I:'\B.l' : .- Nio CÜgO <tua rosáe ' 
eu a a p~. JDaa é no quo vi!m a. dar u . e.xpte~taQél 
cU! V. Ex.tlluatfa.) .· · · . . · · . · . . 

· ~ o :AobJ:e clap11tado quizer ter <a bOndade ele lànçar 
. o,h~ sobre o orçmne'litb. "fUi. que ·e~Ma tão laxneu• 

· . ·o Sa • . Orrotct!- Honra a -aeJ bràvoa! {Jl'uità.. ·.' 
. apoi0clo1.) . · . . · · . · · 
... OSà~ 'Mitifunoi>~ .Mut~a~:-Euquizera qu! Dtoe. 

me re~ervMse .morte tio glõnosa como a. ·qa.e tLvetio · 
. esses· brav;,a. como bém O& denomioou o nobM deputado 

que acaba de dv u01aparte (mu\tO$ apoiGcfol), viatoqt&e 
. mo~rio no se"tço'de sua. pa~ia. . · • ~ . .· . . 
. · · A.~da ha bem· po•1eo te.,•po, set1horea, ou"' cl~Zet. a · · 
o!Seaaea de u"'a brilhante marinba da Europa que ue- · 
nbo!D aaforço humano eeria C&()U de sàlvar a eoneta · 
D ·l :csllfl tto homvel fim que te .t- E port&.,to, wmbo
ree; eue oanf;agio é U1J1& p ·na gloriosa da blàtoria 

mil • nn't.Os QOntOI. aãó Uituflicler.~ Os pJ't9'lS cbs . . al,e CJUe a eenh~· P.«feitat!:lente. Fui cllefe. de.dnu' 
pilióà l@m tTipUeado, ueonatru~ nut»o caro. u npartiçi)c~ neua· prol'htcia. onde ~tive qua"i C 
madeira faltio nos mercad~. e para oh~· lu 4!1 de '&li.DO!, tendo U eatdo ante. diNo duu .,elâ. . · • . 
mister despender ~nuito dinbeUo ; 0 . e-nio . c.tl. por · tal~~ . mais dninte vezea por CP& bar\'&~ u ·primeira · · 
pre_ço ele,..,WiJD~ · · · . est.&~ ella pelo SE .••• ·(Um Sr. dt]N14do n•u.) Creio 
· Como ~ ~ia pua Admirar que hoje gutcmo. ce:Ca qu4' a c:&m&r& me cte:Jde, nio ob~tsntc o tarme 
ele cinco mil eontoa, ~uando em 1831, por. enmplo, a · nsutieo. · · · 
cleapesa era de tr.mil c:oll~ , . · · · · · ·O S1l. Ono1u:-At6 a.hi o entenaamos muito ·~ 

o .Sa. Ax.\ao DA. s,LYEJu.: -V. Ex. toma uma . o 5Jl. MÍ~·nao D' M .. ai!CR·~ .... 'EapéOialmeoteV.i:x~· 
ipoe& llii.Otmal pà':'llo termo de comparscio. . . . ~ne foi ~euarda• mlltinha (rúada.t) i est! maito no euo . 

O Sa.lra~tiano n4 ?.baJ:\ti:- Pord.~·me o uobre . e entender muiw bem esta.-t ()()Usas. tllucfu } 
deputado : tomo uma época em que quui não tiniu&- 'o. s ... 0rroKJ: - ·E ~mbem ' • camm toda; nio' 
moe m\lrlnba~ e _COID U ctUal 210 entanto à8fpendillmos pl'eCiso atr guUd~·'âiãti.nh:a, 'CftlO ea, .para •aber O CJÚe · 
s,ooo~ooos . Hoje noua ~uaàra e.'ti 1\Ua&i. toda ar- é SE. · · · · · · · · . 
i:htÂa, stndo a «le.epeza ·de 5,000·()0()S pouco mais ou o ·s._. . Mt!UITIIQ. 1)" M'.A~~BA. • .:...l!so ll ta.m'bem croio 

. m~, e nio de áete ou oit9 mil eomo ae di% o . de lo"a. · . . · · 
.. íaleOU? l"e eru O O o- nJI. e O U~C. e
·. p . fatali<lade. tenho~, pene~o noata. ma.ticUla. de 
. guetrs; ~~~mtn·oaus n&Yloa tem JJ.auf~do. • . 

. Sr. pmidente • . 116 ni&o M nan!rag& qlWldo se nilo. 
n&"KgL ( Rücida• ) Os melhore~ navio• 'fio du i costà,- · 
muitu ~ a du~tto de tOdos os elforçoa emrregadcs . 
para aal•a-loa, a despeito de ·&odo'. oa meioi C~ue a 
DCieiicla enüna ·e ele que O. of!iclaes ~ue oa cllrlgem 

lm:i!~~ perto de ~m ~avio que commanda~a n&. 
Europa, ilem tet ' eoe&a .. eincocta embarcaçQea no 
·ea:rto esp•c;o. cio doze. dias. · ,\. ninguem er.usou isao acl.. . 
lnin~; IS a aort.e de .ctuem anda · no mar, eoutra cr. 
flul ae não lnta. .Jt houve tompo em que lxli2:d era 
s~OD)'D\0 de ••qui(•• . · · · · 
· QuudD, pol't!m, Sr. pt:eaidente, se naufraga como 

por &ltf'mplo naufragoa. 'Qma· C<lrveta n08!a, r.omelhant~ .. 
uan! 'o á uma honra. · llutto.r a o144o,. · · 

· u qm:te\'11, 'em oru, commlndar a corveta D. l:abfl 
quando nauf,..gót. nas c:o&taa. de MilrrOC05: tnorrerlá · 
. co'betto de gloria ae morretM como JDOnêt iío o eomman
àante, officiaes d gcwnição daq,uellcl navio~ (Muàt06 
cpoicóo1 ; w.uito bem ) A~ ao ulumo momento, c.té no 
moment'l· dá tenive'l é deploravel cataatropbe> em~ 
pregido todoa oa t'eOlU'S08 - ee:::i. · exce~io de um 
116 que a sóiencia e ~ea enainio ato homem ·do 

. mar-;· atá 1> Ulti~Uo motnmto, quando a lu~ ji. era es
. t.tlril, todas u praça da com!ta D.I:obfl c:mnpririo 
.. a•• devores. (Jfu\to.r apoio4o •·l · . · 

TOMO ·JJI 

. O ~:a Ono:-~1: ~ EJ\~ V. Ex. ~e oontinu~. 
. · o Sa. Ml:"tSTao s;" ·Manllu: ..;.... Obripdo pela li-

ecnça. · (H,fAri~c.ie pf'(llo"'J<I44.) . . . · 
· Eu jf. ~ip;c\ em lugt.t- bem · 10Udo, O»de ontr•or. !oi . 

. barra~ o talvez. tt.mbetn o uobre depnt&do pelo Rio.:. 
Grande. · Or., é posaivel, Sr • presidente. · ll•b?e. 1Uila · 
l:ue movel fater obras •ta'W$tl q11e promet.Uo· cl'Gla-~ 
çic)t o relatorio a que altucle·o. nobre depatado muitO 

· claramente ~' a entend.er o que aea~ do. proferir t di& 
tlle. que aio t~teai~u ob~ações . ~&riu dnhül.te 1m'& 
anno ~o menU!! aúm de H dtod.a:m:m oertu regraa 
pot- DlelO c!aa qnaes C4lvcz 10 postao fuar algun. me-
lhoramento~ n .. barra. · · · · 

. Sinto nilo ter t.ratido o tcl&tQrio, ·mU o qu~ acabo de 
·dizer' o que e!le eont$U. . · . · ·. ·· · 

Ora, ~ um tnp~eiro eomo o Sr. Naate ~ aut.a . 
f ~ma · a e ~ · · m · 
t\ Yerdadeiro, êOmo ara ~iw que eu diaesae em men 
~~torio que ~ podilo fuo: õbras importantes na barra . 
elo Rio•Grânde T · · · . · . · 

.Nó que Cf'DCOn!o 0(\m O nobre c'iepatado ~lia neccaai• 
dado ele me1bora.r deede ji. o estabeleCimento da prati
~m da . barra, dar--Uie m.aia &propnallo material, 
malor gual'UiÇI1Q e bem paga. Nes~ mtuito, logo noe 

· · .. primeiros diu de m.inh& admiuistraçi\<i . dirigi me ao 
iUaatrado S: • . eonsalheiro Antão · pedindo-lhe qllt me 
i.Dformaue quaos ~ melhoramentos posai~ ele fase 
ns pt'aucagem ela.· bana. AiD.cla g~o neebi I'CipÕib, 

20 
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=-. uaim qne • Jeeaber fam, dezlt:(o dos limito &, 
~to, q1Santo em mim coubet pua melhorar eao 
ramo do teniço~ . · . · . · 
. ·Devo ainda d •. ao .nob~ deputado que ha· P,'~. 

tempo .., comprou. por 36:0008 urn.vapcr para •emr na 
excavação, que mandei . c:ooc:ettar pouco a. pouco os . 
batelüe~ que devem acompanhar :11t. barc& de excava~o, 
paü .a qnalllomeei colàm~U:Jdante- e machiaist.s que já 
tegnh-iio para o Rio-G.taDàe. d«Weudo cc•meçal" e1l4 a 
flmcciozw em. Ago~t.O proximo; q11e consiglleUíO.O()O.I 
paa e.ee ~ço; que xnandei nplorar· a eo•ta dás. 

· Torre., com o qoa •e de!o{leu~ ~· de 20:fl008: · ue · 
• A · qaan aa • · pol'lÇII .. a 1'811 ~:aa. 

Alldalldu t.ndo isso em. algum ~ c:ontoa_<ie réis, ô q~e 
· pl'C)va. que . o JtQVémo da. a devuta a.t.tençao as neoeaa1-. 

· · dadea da provinciado Rin-Gr&OOe. . . . 
·. na · · • -
•r.:io fuet·!le, ~u da met!tna (lpÍx.•í~o, uao rue ttepd() 
porétll_ pos!liV\11 ~a-lo a a!kito por'iue me falta o 
melboz, o'dinheiN. .·· · · · 

Osllolool'efl depntados de tod.aa •• provinclu d"o-me a · 
honra da procurar nte, e pe·1eZXJ, pedeu1 cr·mo p!'bres 
cego., obr•i:~ IIUIIIS pl'Q1.inciu. . Qfll. a con' igunça1o . 
PM2l obras e da quàntia de 8&7:71\.$8 041 • .;u.t1 ihuida do 
~ihte rood•1:-mwticipio . eano XOl:(t9ng660. donde 
tirei os 100 ()0(\S P"'1' o Rin Grande:. 113 ()()t'IS O..'lr& 
a Pal'Jl,hyha: 21tl:nci()S para Pera~twhuco, e 1!16 0001 

· par& o l\J"l"~Wb~o. EnteadR-H c J'l(lbre dep tado COCil 

uua d1gnoll ~llegu ; o ,c clles eon·"O•dJsrem em c.•der 
parte dm~ quoboa c:u fu~r d" t>l'?llincia ~? bl'i hc.n-

nv e,•u " o. ~ ... ro s. 
S. El:. que eu<:n? n illl)l" prazer t<b)p"'AAatoei 'I.OdM ~ qu .. n':" 
tia o ... f•"or ~.; eua proviocia. O nobae d~"put:o.do ~'ttfJ~ 

· 'POD.hu, •un 105th·fetto c.'Om &!- P.Xplic:s\U&. <!'11! n~bo ae du·th • . . • . w, . . 

· !i· Ex.. puteueezn au nüniaren~ do.. t<lt.ralJ .. cin'"; mtn 
. mu,ttai.o c'Oll··ga. ouviowas, ., creio ~ue ~l.oportunarueat.e 

ciarA ao 11chre d~p\lt.ado 4 DeC'hllllÍA re;~•la.. 1Mutlo 
l>tm, m"ito b~j . . · . · 

· o ._.. ~uao ih~ ('~oh:a ~,... ~r pt"e! ãe~t.e. 1-into 
q,u~ V · Ex •. · me . ti~~a d1.do a P"!a.v~ om h':':r4 t:Io 
adiant~d!\, para m1tar d~ um IIMUcnl'tl) Ct\IXl~' 6 u da 
Doua marinh• dd ~l)rn.que ~ntoi:i~ro da muor imp~>r
tanc.ia. · MuitA atws•~o deve cU~~~. o-e. crer lJ··s VOl' dul'e
ren~ t!tiÍio~, C p ·il ptetenoti.- OQ ('7;~Jt)t atO t!1'ilStl'4dO · 
Sr. UltnÍti.ro da 'O•IJriUhl( àiJ:UlU!I eou•id~rtu,:iie~ tot'(Írttl, 

· do obje-•tl\ inn di~'UMI'<·· e c:h"1nar pt<r& elh•l' as vÍ!Itll& 
eleS . &:c; Me. par.-co :lOrtm ~uo é '~tco inCU\up.ttivel com 
a _estr~t~a d~· kmpo do 11ue por hoje dh·poQlo-: noi!utn:
tanto aendt) e11 fo~do a f .. lllir, . auea·r dQ me b~ve: 
V. Ex da_do a palana sa teu e r.1tftol hora~o da t.rde, 

· e .quau•lo dt~zu~ti• · .. ;.c, CW'lotlw•: ue elill me m..et•~ 
. M cpo11 e um ora <to-r que ae ti v..s~e prouunciatd.o a 

faYOr dn projecto em cüacu~io, . ditei o qu~t nadt!r 1\>bre 
·a mataria. · · · 
. · Sr. p~a•dente, o paa dl!~e e'-tat ean11ado d.e ouvir. ài.s
oQ'OIIo&eab.tnact~:~sobre~lith:a (c:putnd ~ • de nttentitt & 

!llllatÜflt ~· ~<eiD aprli1.'8çio imme·1uLta. a11 cuail maic 
Ullbtatae. E!t~Ce!laidad ~: o pai~ tem o !tirei to de ~uci ~r de n~ 
0oJ rep~tiUltea da DBÇilo protnpto rétnecl\o lii•S m .. lea 
q~&e ~ am •~tem • . males q1ltt êo'~ n. cou~eoda publi.·a. . J. 4 ae · ve qoe, convabtido eu ciesta. verdde, e tendo 
pedido a. palavra p~ti'a tom.r pute na ~u~~ll do pro
~~to d& bDçil.o das forçt~» de mllr. dav" linottnr-tne a 
~tu ~~te u~nmpto. tanto mni" qu~~ Cl01no dl11•e. d., .. 
leJO chamar a iUnatnda aitonçllo du Sr. tninh·tto !'Ara 
<:ertaa neee-~~id"d&~~ qúe a tnon , ... ,. aente a no~a m"ri
~a, e o ISfVÍQO ~ue lhe á. con.'eruonte na provinda. do 
.carA, qll' aqui t&itbo a hl)nra do tepT'Gf.entar 

No "':1::-t!Ulto ba forte; t1 ·v · 
poa • • m'>'!f•nlo tb faouldadll. que temo& de afaatar-nos 

. u• :lt80Uaa~o ~e que :ooe.oer.upa:uoa da matet'i~oo prnpria
mente do prOJecto: prometr.o ~m ~Mol' mu.ito ln-cvo. 

· Era poa.w palav~ _pretendo, Sr. P~!riont&. op~ 
a~ protf:lto ft. apreOlaÇlío que a oppollaçao p~ ter 

. feito ue~ta caaa,•o f6ra deU• em um. d& seu 'i pnndpaea 
Ol'!IQs ele pa.hlicldade de algumas t-Onaideta~ que. 

. aqui es:pw: jceroa ,da interven~ legitim!' do g1)vomo 
em llluucptoa ~1toraee. P.reteíld~ depou cW:er. clau 
tal& 'RI loorca do progl'QmJDa do ga\::inet.e e do alcanoo 

. ctuo \eri elle 110 ~:neu tomportaJ:neuto Jleata caa~ 

peiE':;~tnnto, note a C&D:l~, tendo faUtilo aqui depois 
dembn o illu~~adoSr ex-rt•inistro da imperio, aU.ten"" 
tou S. Ex a tn~ma douinna quo . eu· ex~a4êra •ee~ · 
da mteffl'nelio allud1dit •. .Aindll a .. poiia igu·l .. poio achá
rio ar. mesa:b idé .. ,. uo p~r do i\J.u~tratio Sr DÚIÜI· 
trn da jlatiça, ·o des-vi~ r. o do hon• ado àap· tndo pelo 

· P&Nn:l o Sr. c:onselhd.to Z11carias de Góes~ que lev.,u a 
clout.rina, cr·mo vio. a c-~u», tà, i_., ~nn ultim .. a ~:nclu
~ll!. Jeo·larando que como pmiden,e do Pllt•nlk di~ 
uu•a."lei~. e quo o faiiU!Smpre :ue -=ativoa,e no.~et. 

O q.:e d1111", pol"éna. a ();>t)O&•ç'lo •~rea de .ta&O au
U>riaado.~ ..,ar..c~nt ... ! · Na à:~ ·• 4'e!'Ca do nobre ex UAmiatro 
do imrt~rio: aswiou au ~r. miui"tl'Q du i1npcrio qull:!do · 
d~.-on que •o gn~rno C~><»PQ'Ía demittir um fWlcCJ.o
nario de aua. c:on6.ançtL qoe ttAba1b&va ilm. eleit;Uos ~ . 
sentido op,IOSto ao ~~w do governo. . ·. · 

· , ll 1:\lt:l'aG l)A VITICA!- Qa&Jl O O fUcaie COID. 
'. osteutaçiin, di&\ e eu. . ~ . . ' . ' . 

·O Sa. L"lTÃO u t:o{'lu~:-NAo orne ottponho ao .~li 
V. E'l:. dit~<'\!. antet eon~'Ordo ·llOrffitameute COill a au 
doutrina • invoqtlci 11 proposíç-ilo do hnnrado miai•tro 
\1Dienmente ptt~ mo~ot-r~ que podendo t-er . da.tfu certu 
clrcnm .. tauc1aa, o ilc&o do ICOVOrno que Y . Ex. jwga 
:tnlutó re~:ulau·, nm11 ~elta e lC}titin•" iotervea~olo Zl& 
eleiçiio, uil11 mere~u reparo, e autea llpoio da op~içlo. 
Tal p6de ler & imp~•.rtancia do emp-reJIUdo de couliança 
a quom o go~tlruo wdtt e:.tl'IÜ' na cleiÇÜil em certa lo. 
calidade qu11 ella. p6de n:audu do face aem o aeu apoio. 
Esal\ t~!lp~Scie de 1n~tvcnçAo é uma di\1 quo eu julgo 
l'egldnt:. . . . . . • . 

A'cerca dl) b;.urado àeputado ~o. Paran( dme o 
orgiio dn op~içilo na hnpr&Uit t;,Ud S E~. \.uLvil\ levado 
D~ vo~porã o debt\te. ue~tro cua (bttm que U\mbom auatoc-

. De tónna, meus íenho1'9, qno •o·u~lhwte ~outrlila 
pllre_l'& ~er orthodoxa. {)1\\'a & . opp.;•lclA> emquanto au~ • 
tentll.d_ll por •.:tnde- llotlles aut.oriaados, e paradaul 
quando enunciada p~r mim I . · · .. 
· .Troaxd. Sr. president.s, atua 1:\'flex<:Jet, aó par& mostrar 
quü e o nunca quh:, nert1 maia nem Ulen~a do que q~erio. 

· o nobre minàtro d&juatiça e o h•·nrado tlepata<to pela 
Pat'a.ni.; e que. quando enllllcleia.dt~u~riiladei~me ptelll& 
&m declarar qno n~rovava '" lir&tnN qne o ~·em~ 
intetviesae eat eleições · ClOm · QS_ seus recnl'IIOil oftlci~ 
porque contra e.i885 ret\USos era diffioillq,tar; sN'l~ 1lD1& 
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. lata muito designai e. repr0V&c1L De f6'nlla 9.Jie;entezi-
- .clido uaim ~ meu ptmSàiDeuto~ e ~victo que delle ~iio 

IJ()dja a oppc)lriçiio tirar .~ ccmclueio que ~~, porque . . 
tlemaia eu nuca diasera que o goremo intenierft ná 
e)ei~ p~taaad.a; ·iato .S, que 1e eeni."'o por qualquer f6r1Jlà · 

· cla·cioutrina que eu.aventun.n.ain<l,â noe ~oa em que 
a a tiaha a.pceto. 

{BG Wtttl ilpGr·tu.) 

· · .. Senhores, ~ eou mUito clocü. nlo duvido~~ COliCor- . · 
clat com oa nobtes aeputatloa. em qne a dnutrins ~ etro• . 
Jle& deeclo_ que entecderéal quà o pm luaa alguma . . 
· COUI& com eu dizer ue o ~o deve ter um estafar o 
. perante o pt\M:eSIIO elo'<) . 

(Ba. ~- 4p<U'tu.) . . . . _. 
N"ao <tuero @r.atir agora este ponto, trouxe-o s6 para . . . . ~ . . .... . . . 

· que mt8Dd~rio oa tna illuatrea o&'nlbeiros '.3 que ha 
. pouoo s}IQ~i • · . • _ . · 

. & . . pret-1de-pte; tinha cleM]o .ue entrar clesde JÁ. u~ 
apreciação d~ ne~os da tnanoha ~ uo eotan~o ~ 
lempndu.t.\ p~á-rtas !.""erC& QO progr&mma d~'> 12UD1Sté- . 
rio e ap~arei a -~ que pOdem ter u palamu 
d~ kS ·· l!.Eu. nesta - cu~ em tdaçio ao mea col:!2porta-
m~toriel~. . · ·. . 
Principi~ p0r declanr. Sr. pre~~ideilte, que Dão li

guei pnd1! importancia ao facto da moditi~çio d~ mi
lliat.erio : entez~do qoe o fa.eto deu-se mutw Datural·· · 
mente,C:omolk"p!>CÜawnaf6nnade governo que~ 
a fottuaa <le ~~ouir. · · · 

· ,t'IU), · we e. omm1s no ouscan. 8U'OICJU81 
ulám de ntu di~t\nctu qwUÃes,. eri.o m~u• am1gos · 
panic:ui-.ret~; tlt, pa!• lamen~o COIX!-'. iad~vid~u ~ re:ita~ . 
doa m.-u cloaa amJgos, como pollttco ücracu pou~ m~ 
ou meaai~ . . . . 
~te ., p~mma apre.o~tado p6lo gabn.tete antel' e . 
depois da,mocliti~ ésu.fticiente para queeu'.ho d~ 
omeuaposo. . . _ . · . . . _ • .• 

Senhol"eel, " z.p~to ele prognm:na do git'bllleto J1 
. o ·nobre· dq,utado pelo Rio-G~de do S.ul que-fallou 

hoje p~io-me em autiUJ1U ld~aa -que ti•• h& de oouo
d.sir· enttetanw addu.zirei maia u Mguiutee rellexüói : 

O· ~tQ.-emo . tcm•lõ"a d.i\0 quo o Fell p~•P:tamrna é a 
a.eeuçio clà couatitui~o e du lei!, ·o ja•tiça rec~ 
.. toei..... •' . ' . . . . . . . . 

Declaro co01 toda · a franques". e pd\ndó qu~ Diio te 
tdne o que vou: dizer como inttnÇÁO do op}Jitt&içlio ao 
gabin-dt.e, 'tUO :1. .. a a deo:Sara~o ~'O't N. •6 nil.n pôda _jzu. · 
plrar oontiaf!Çoi. que . b&.•tc para ~tuc 'llll\l-4uor d~ n6a 

· rep:re!Ut~mtea d~. n&\.-âo po.-aamoa d•&et:"~ho .._ hypo
. theeo-"'''· e1e-d ... Jll o meu vo!o ·IW'm c:ond1~ _ 

('-om effeit<', ro .. hote!l, ~:ro!Utar a constítUIÇilO ~- u 
. . ' ' . . ' . . -· . ' . 

·11UDca pnd~t., n III'Oin~N 'd' qoe 38 CU1Dtlrir- e.tt-e dever 
constitui" prc>Jtt'!l.ltlwa min!=n.orial. a ttt.enà$ c{U~ tenha· 
1Doa. do~ c:o.rao ;uts.r oi 'f.!ldnoot~ 11nt.enuro,. ao gue_ fc 
semeibiu1•o p\'\1me~u CflMCl·fucto quo~ ~ui d"r de_no\o, 
por búo ttnm '>nrnprido aq,ueUo ro1igiuso do~c:r~ . 

os- F • . OcT-'YIAKO;-X.to me.~mo cllaui o Sr. mi~ . 
nàtro d& ju~ot1ça. . · 

O Sa, La.:aTlo 1>.\ Ct!llli.Ü-Nio o cuvl. 
0 ~-. J.•, 0CTAYIA •(' : .._ ·Dill8e que eta Ut:'U pb1110 

i 
. I 

nova om que ~uttaviLmos. . I 
0 Sa. Lt,,.io' _,., C:u!CIIÁ.: ...... Poiuo íoi u~im, peç<.l · · 

liceuca li s; ~x.. Ut.\'0. ni1o !U)()mpnnna-lo Olll I'Ua opiniii.o, . ·I 
~O~UO f,.ço ju~tiÇS. llO$ g~bint'teá ~terioN• ao . do 

·~. Ex ac~ltat.ll.o quo oltcs ~lt<'Cut•ruo. ou ao menoa 
proe~ur'rilo ·· ~OlU.tt\t', ~ c?a"trt1.1içiio ~ "! l!Sia. 
. • ... s . i.t 

. lotvra" qa-·em di.~llt . pri.•wtuuma roini•t ... rhlh _ enti!o 
podiroi a $$ Ex ... o (avor (\11 exporoâl.-mo c .. mo ~nwu• · 
(lezn . li ~"<l"'Utih\ . da t.'On~titutÇJIO O tÍlU leia e on telllÇI'iO 
a cert.P que tõts, & ~rte.a oéCenid~du• do paii: p.•r o{U.& 

. hóa •abftmo~ que . acla um· póie. entendPr t:~~~~eutat' a 
~titulc;iio e u leia, interpu1~·l~" por ditr .. reu.te ma• 
tleira; e uaul. prov~ · moderni,ahna ~ a _. que11tslo . quo 
heatés diu 10 tem !lven ado U811tn caaa âe~~rea dl15 
attribuiç!Wa do po<l&r moden~.dor. O nobre miiU&ttO da. 
jnttiÇa entende·& p<~r 'I1JliA forma.! o nobre deputado 
pelo Parànâ enc:nrou~a porfór=.a. divena.e até o actual 

'll.l~~ mitdatro aoe DtKoeiOI. es~ cleu-lht in~.; · . . 
- · eit. di-n~rK. (A~.~·) . . · · .. · · · · · .· · 
~ar. eoasegoin~, jlilgo que có1Do tepmelltantili . ela 
~io, meãmo como .amigo polit.lco do ~~~ete, ~o. 
neceNiclade d-o pergantar _, llO'VmlO: c \.iomo 4!11lteo.~eua _ 
v6a i. e'lecuçiio da cona;ituição ~ daa·l& em. mação & 
certu·:seceaaicladea de gtcnde mo~ent.opara o pai.l:t:. 
(Apo•4d41.) · · . . . ·. • • . _ .· 

Auitn, senhores, ~bmi · ao nobre tnUU!Itro elo 
. illlperio o que pretende~. Ex. íazer relatham~te ás. 

adminiatnçües provi.ociae&; 1e S Ex. est• · 011 uio re
solvi-i:) a cortar por uma vez pelos abuaoa que mantem. . . ' -· . . ~ 

Cio a temo a apreciadc:> t Que ~teuio pretende S :s..clar . 
._ n~ris d~traláação admini-trativa nu noe-. 
us prw•vinciaat · ·. · . · _ 

Mubórcs, a cént.:rnlisaçio litiC1l .6 ~mi~trativa' 
eon çw.o· Oteeu e a .aoet e . _ ~ 
eont~.titnid& : · tatt tiNO á 'Qlàllt\da uo -pé caaveoiente, oon-

. dtt; nos á anarchia~ mu tambem len.da • UC.•SO gC:& 
o •ernlu.mo. i:natao· progres~, o d4H:nwlvns;ento loeal .. .. 
No n~j;() uaiz · e:s.ten!.O, llo'Vl\; a exageração cleaaa ic!N é 

. · 4e pms.i ·iusa:." ccn•equenciu: · . · · . · _ · . . · · 
· ~aio <!om11t11hentlo como ~ posaa manter- o actual es .. 

Udo de COINLS na.- J\OSl'aS ~rovinciu: COII:lO_ por~a co:a- . 
ti autor ·a · depender do governo een~ _a aor~~~çio dos 

. 111· it~ P.eq'Odno• empr~R:"' nu Te!IVtiçue& uubli<"U, dóe 
a~te•,te~ de . correio~ a as lnr.•• eentna e pequenas das 

. DO•~• .. \IOVOIIçõ.,;., de nna ajud.ant.eS. etc (.4p6i4®1.) 
· De~_;ava .,ortanto saber q'Wii a opia.üio clu gabinete . . . 

A'sim. ~terei aS~ Ex. o. Sr. miai:.~~ ~m~o 
o a~e p~•enda r~lv~r .a ~pe1to d .. a attn~olÇ06A dOil 
pMlden~ de pro•mc:-sa ec1 sela~ á DOII:le.ça~o de ~ . 
emptwsr;ad..- de c;tdem e~daria nu m41f.mtt5 rovm- . 
a .. s que penta a l"efpe.lto e um pro1ee o ,, r. _ ~ · 
meid.a. Pt,eira tntando d· it& que--~. Pretende s~ Ex. 

·. pT6mover . a. . a~opçio cl~e projecr.o, (lu pr:ewnded 
-<lontioat.r a m.ater o ob.ltt'llo de um& aimptes DOmeaçiO 
de . a~tc do correio dopeDdtsr do go11emo 'imJi8riil! · 

l'!'Ji Sa DcPC71'Abo: ~ Já. cahio esse projtcto_ 110 
· &en .. do · 

o Sa. L&ITÃO 'DA. c\1:-~a.Ú .:.... 'M••· ~iata ~- 21io o . 
ptt'j~to, o •. enr.amelltO e!t:iste, deve~ atloptado, tra.~<l
::ielo_ em ftteto. ·. · · · . • · . 

Per.xunta"Cli ngon;~ ~r~ preiitlento. ao Sr. m•ni,t.-o da 
j~t.i~ SP. S .. Ex. pretende abll.ndouar,pelo que~ deu 
no ?-4!nt..-l!'1.1\ cua iciás QCerct. do t':lEI'horam~nt_o da clasae 
d.Jo, . trlll~t:tiat•\ta. _ (;) paiz '(.)do reeo~hece qu" .. ile_m es~• 

. malll•·ra•nt'lttO • ao pndemoa por fÓ~A ."~l.!uma lt 
acliànto.; o pa\z toio · re.!onbee' a _tn~ t~Jtnaç •o.da m~ • 

·~t.r .. t\Jta- T~~ !!&bem · que . pem bO• adzn•u!Stnl~o 
é10 JU .. tt~'\, n:•O fl(l~"'lllli . ~ e'&.l~o~~l\-u» .e Uwll_l-01.'1 
njla.lllrmen~ ~r.-r~tnts-.da (~p;·,,~ ~·~' · ) . _ _ .. 

· Per.ruuturei tamtem ao ~r \JI\tu&tro ela fuenda que 
cl~nvolvii:wu:,, pr.-tend., s. E:( ' dar &.•'. di&fiOliÍ~ _. 
Q no'fO regulllili~UtO d1111o olf nd"J!&.!I 're~lttlva!l 80S ";ll
trepot-t()~ 4S .to,. d; t'('athos Jao;. 'rtlel\!a-ton&!4 _ ~e ~~·uto 
<:olm tl!htç*o priucipllla,.ente ·• a ~uws da -prnwanaa ~o 
P!\r ~ A C:kmiU'& . ~abe •!'DB esta quPStAo toca.. JD~ mwto_ 
d! Pf't't«': ~ <jUO"bio 11ítal para a mtúbll ~rov<tl,Ct~+~ .Pre
f:'Ít~liri~~o portto~&to cdhor. informat,.'<IM mu1to m1nueaosas. 
do sro'·orno s re~rci o ~c11 ... · . . . . . 

Qu .. ncin t.ive a hc·n~a de p~EIAidir a. p~vio_eia do "?ar1 
em : .. 58 fit ver ()llicutlmente a. neco tndadc; da.s diepo:
"i\'Õ•& <:I'C nOp<•h O illu ... trs<!o \o\T f .. t'no:: .eoo-lgllOU 110 
~cw" y~~uh•m~<nto d11ll ,.lf~od~p.a. Mo<lt• t1i. ~u~o que 
•" rem" .. .; li para a Rupubh.·u. do Pet1\ nos Vh~l't'e d& 
comptouhia d.o t.. m •uunRs ~e etem~nto .do v1ds e ele 
l')t"'• """·n de mlnltllo .·o\'inria. ue . nu anuo de l85S 
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troe; decl~ (lue, sm. poder hJ-pnth~·lhes o U1811 Vóto 
um ~dice:;es. ~ta eu& hei do ptest.&r·lll'o em todu 
u .êXige11cial da adalini•trttÇão •. e· mesmo DU. quea
~ ele confiança em que eu . por 'V«ltu.."'fo ~o ~ul ·e 
~~U C\teutn"' QU. 511~ . • 
QUmtob que.o.t~' dedet.alhe,~tlentendido que l"CAinn 
em ~a a &a plenitude a mUlha libeiciade e arbitrio u 

. YOtaÇIIO. . . . . . 
· . Sr. ptecidente~ 2lio me po510 reJOl•et a tntrar a esta 
hora, na parte p~ciJ)tJ do .tneu diácuno, q,n•. seria a 
reb.ti•n aos ~1os a. =ancha. e :na qual una cu d• 
eJtcsader me. ·l:!eria iDdiscri~o ~e minha pa.-k .. busar 

· da. paciencia do. Sr. ministro da mari:lba. qoe den •w 
. hoje fatigado com .. dücueaio que t~ havido. . 

O Sa. Mr~írtBO .J>4 liUL\IU.: ...... <Avi·lo-àei :om muito pruer. · · · · 
. O·Sa. tdiT&o 'D.\. Cn111.:-Agracleço a bondaae ch 
Y. Ex, ma~ aguardo-me pira .. itm o11tra oeeuiiW op
portunll aujeitar & aprtei.lçio de V ~x· aa conaidera

. çüas q_ll"! tiuha a fazer t.Cfte& dos 11egoeioa da ~&tt.içio 
suj~ta ~ au& Ul"~Utrada él}recçiio. EntioS Ex· re l'OnYtn· 

· · contin~te pua que aua adminiatt'&ÇiA. eeja Uo ptO
~toaa '- marinb• quantO o paiz tem Q cúrei~ c!e elpen.r 
ele aioo 1\U.ela e . patriotilmo. PórtiUlto, cotlcluo, ·digo 

· m.tJ corto aqni ·hoJe . o meu dDcuno para Ol\Qt\AU.· Io . 
qãndo me !tli pe:rautttdu fallsr a hcna IZlalJ O{lPOrttma. 

. A. diaout~tão 6ea 1\dlada pela hora. 
· Dada a ordem do dia, leu:1~·ae a eaa«o ú tra horu · 

o ~quartos d& tarde. . . ' . . 

Seaeüo .eDt 13 .de Jalho .. 

. 
=~ -.t.oc«No,.- Ptdúlo Ih dOc:U1111ftl01~-Pua de de · · 
ira{ormoç&u.-Di3rurlo M Sr. C'.ort~olAo Jltú. Approuo .. 
~llo • ....;.(),dem do dl..~Negodo• ·w J.lll(l6cu. Dücur~o 
d.& .Sr. ~DiridiliD • .Enccrt"GNnto. . 

Ao meio-di!', feita aollamada, $ achancl<He ~Mil
te. oa Srt. 'flAOOnde de Cam~be, . Pereira Pinto 
Gama Cerqti~, Vi~ ~ Sll"• catu .. ~, AD~O d~ 
Amaral,~ SUatbi~l, L'llm CarlM.t·C. Madureua, Sll'teira 

. Lobo, -'• Uadurelra, Caatello~.DtalloO, lJretu, PatQ&. 

. ~"Manoel F~, ~emdra da Veiga, Mo.Htm. 
Frucisco, Leitlo da Cunha, Vülela Ta~, Caah• 
Figueiftdo, Saldanha Marinho, Joaé Bonifac\p, F;. 
Oet&'tiano, Ottoui. Carrão, Leandro BeRna, ·L&·· 
mo~, Carvalho Reia, Paes Barreto, Silrino Ca.,al •. 
canti,. Fem&Ddes Vieira, baric) de 'Po~-A1cp , 
Mello Franco, Re~ Barro!i, Amaro da. Silveua. condã 
dl. Baependy, J8$nlaribe, Fialho, Guparino, Santa- · 
Crut. Paea ~· !det1doaça, Cruz ~bcbado, V'lriato, 
Cyrillo, Pinto de Campos, Benriques, Carneiró clã · 
Cunha, de Lamate, Teixeira Junior, Bezerra Caval
canti, Coma de Oliveira, Di~go Velho. Espericlião, 
Barcelloá, Carloa da LU% · Bandeira de Mello. · Pàula 
Sant~, Z•cari"a, ss. C. · Ottnni. Tib6rlo. reiiX àa 
CUDha~ Figueift' de·. Mell«l', :Rocirigo Silva, barão de 
Maman~apc e Costa Pinto, abre"ae a seüão. · . · · 

C<.mparece:n àe •is ele abert& a ~e;ai.o o• Sn •. Yaeà:. 
n~, :rstc ~ . o, IUlquetra. 1nto una, emrt. 
da 5!11'11, Nt~blu J d~ Al~(".a:• F~ado, Lima Ouarte, 
Pau 'liDo de Sou%a, Pedro M<'tm:, Fusl de CQ'Yalhll'l ba~ 
rio da Bel! a · Vif.ts. Uma. e ~n~ E11p\nola, SUva Nn..; 
nea, Pedreira. Fetrein(...ga. SouZ. Mendes, RaJ)OIC)da 
Camara. Brandão. Bello. Ribeiro da Lu. Sayiio Lob&te · 
Couto, D..ntall, Sü"ftirt. ua Motta., Pceira Franco. Ta
nres B~sto8, Gomes. do Soma, Ep&tainon:laa, Santa·· . · 
Cru. e Pauta F~. . · . . . 

. Faltão ecm psrt.\cipaçio oa Sn. Araujo Lima e Car- · 
neiro cl6 Mendouça.. . . . · · 

· Lê-se e appro.a-.se a aet& da an~te. 

·~ da eleiçio primuia cw }1. ·1\S 'de Ba!'lpencly. · 
. Rio ·Vttdo; Po.n..<oo Alto. CaplftfY e S. Thome dU 
~~. ~nccutea ao lrclistricto eléitoral da p...-o'tiDci& 
de MiDaa GUaea -A' oommisaao de poclel'el. . 

· • ·.~:•• julpo ~ - obj6..~ tl6.deliben~,e :t"io& 
=pnuur ~'r& entn.r ua ord~ doa trabalhoa, cn se. . ·. 
gauttel PfOJUto&: . . .· 

. . . . ' 

. < A UMmblh. goraUegial&tiva mol'VC : 
· c Art. 1. • .. Ficio dis~~du Q.l lels. de amonlttçio 

par_& PGJ~ .• 1nl:land~e . elo s.mhor ~-Jesu de M&t
toznlhos, elo S.eath~, termo d& Pitall~, em JdiDu, 
pou.. uir •" a q11antia do 60.0008 em bens de n.il. ..· 

c .Art. 2.• Fic:MQ revogadas as dis1'0Siçúes em cou-

c Paço da eamm doa cleput.adoa, em U de Julho 
de 1861. -s.zonro IAbo. > · · · 

I.OTIJUU, 

. c A. ialembléa geralloglalativa molYe: . . . . 
c Art. 1. • Slo roc.cecliclu aeia loterhs •· uma pa!a 

oacla u..sa elo ae~ntea mattize, ; a ~aba: de S. Ml· 
guel .de Piracicaba;. · P•Ulo Morünl. Ponte-Nova, Su~ 
ta·<!rlU. Abre -Campo e S. Paulo de Muriab~, .todu elo 
biepado e pt.:;.Wcia de Minaa-~raés; . 

c .~ 2. • Fi~o :re•<~g..du aa ciilpod9i5eJ em ccm-
trario. . . . . . 
. · c Paço elA OIU1111.1'11 dos deputado., em 18 ele Jalho de 
l86l.-Silvtiro Lob4. ,. . . 

.'Ú,ta·ae, 11po1i?~:::, . o I@ ~;~rovacloe Hm debate, · 01 

)IUUDO . 118 ZIOCt7.P'I'OI.· 

· c Requeiro que ee. ~ ao governo, pelo mlniatario 
do Unpetio, COpia d~ ••ilo. ~D8 conat.a. ter Indo expedido 
I. lllma. camara mu'Uicipal dL côrte, estt'Snhallao .. lhe 
oa emb•r&QOS que eata op~ aoa reparo& de pmlios .e 
llOYaa eclificaQI* no tnuniet~io, anta G.e eer reco~ecido 
pelos proprietarioa o domizuo di:ec\0 C).Ue ~a Jft*cle 
w ao'bre ·1eftcloe mteriormento ~o'Oadideradoa lima. · 
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c ·E m~ in!qrme. ae, · c1aci& a expriiçio de tal · a'riso, . 
. ettá. aindA em vigor: e M foi revundo; qu'* a, n.
zões am que ae. fqndou · ó gnvet'J;M) para. eu~ revogação. 

.<Sala clu eeei!Õea, l3doJulhod., 1861 •. -F.J. Fícalho ... 
· c R'quai~ se Peça ao governo, pel11.reparti~ com-
. petente, iDfo~a ic:ttca do estado 'de penu.-ia. por 

falta de viveres •ufficlcm~, ilos munieipios de s. Ray
mundo. Nonato e Paranagui, da provincla do Pi:tuhy ; 
deel~do. igualtllente; qusndo &e dê esse e•tado, qua'3& 
as meclidu \Õmadu para soecorrer ás cl.ssses neeessi· 
wtu. ' ' 

c Sala w &~, 13 deJnlho·cie lSI;l.-F. J. Fia. 

c BeqaeirO que se solicite do gov~.o, pelo mini11terio .· 
ao imperio, que ·~vie o original ou copia autheatiea ela ' . 
bulls. Cio Sitãimo-'Pootifiee L&W.XIl, péla qual conced., . . ' .. . .• 

' ' ' . . ' 

tos que EG estilo pauancla nos Est&cías-Unidos da A!lle. 
rica Septeo.trionalaffectio tiio leliameute O& intetessea · 
mduatriaea dti. Inglaterra, e.têm um&. relação .tão estreita
com a nossa in<l!Utria agricolã, principalmente no ramo · 
d~ P:oduc:ç;.o .em que mli.ià se di&tiDgaem algumu pi'ó• 
'VIDClas do norte, que eu, como deputlldo pela pr()víncia 
elo Maran~iío, que ~ a prillcipal pro.iaetora do algodão 
niio podia dei!t"r de cbamar a atta!lÇiio .d.o go'A!ra() pa~ 
o eata~t> docadoo.te dests xamo de. producçio agriools .do. 
lmpeno. · · . · . · · · · · · 

, · Sr. pr~idante, pata y.wler apn!clar as eanFequenciu 
• · que o t;itado dep~oravel ~s. Am~ca. ~"Pt.'"lltri'lual: póde 

sidercU" a. importancia que ~m ~ eonMliDO d~ tõl~dio · 
naquclle paiz.; b~t~L aabar·se que, 1eg<1ndo :r. pnbli• 

· eaçüo que teYé lnp;•r no 1 urnol do •;ornm·rr.íu de ~5 d• 
J\l':lbo, pubticaçió f-'i\& Po&ter.iotniénte á pril:11eira ten~ 

~u.mento no re et~ut o~n1n1et o em sve~os 1 . a a:n!etta e a ome. 
po:lto. do seu di.cQno era que o illu. .. tt'e Sr. Ul«rtJ.Vez: de I . cra~o p:)!• que est.&~ consiciet'SÇi5eJ •iio PU!iieientes 
~u.iu, tendo aido MmíJré -..-ouaer .. aaor e paeiSc:ador ..to l para. qun um p~ como o not!IO, cuja. pródu~•ode &\-

. IS'fOltu por que pusou o p&iz nu épocas . de luta, nio f · e, tem senfiivalllletits deeahid.o note& ultirc,. ann011• 
er& .:.~ m~-~prl~. p&~ orpni~ . 1201 gabinete na i •t ~r«Clrar plZ' todoh!. O!l mei~s apr<lve~târ ad. cl~'::_Dl• 
llUw'a ac...._, WJU pnncnpaos ~'{)\r~ M re.J , em , !' allCl!l.' em qu.s te &•! .o os ps.l%.es q\le aepen crn u.c3t& 
nas pa\a.'lt'U. pu e progroMO. · E a d.use ll.!ntao: - .. •

1 
lDdiUtria, &tteadeado·&e principal:nente iquel.la' de 

com esta cheoda V. E1. pr.•acrcve . igo.alme'l.t& todos nosau provinciu ·que mais &traz 14u·. &e aebüo, &s q\l&ea 
oa li~ que 6gud.rlill nu ~P<>eaa de lub - O :nobre l . pod~ eatrar nu vias do progresso, por iaso que sio. u 
el~cUf.clo me pergon"tóu - pt'tq_ue '!-e eu lhe respou- . . j · maa adsptadu a ~t& producçio. .· · · . 
di: - po't'!Ue excluindo () nobre dei,)Utaio os conaern- Sr. presidente, pàMà pro•ar • dec:Lieuéia dea~ H.ID4) 
clote~ que Sg11d.rio :neuu ~potall> ~ logir.o tambem da :t~OSM produção agricola bssta 'nleorfcr 3 melasa 

·.I*& aua theoria que o& Uberaea ~11-e uel•aa 6gurirào P..ubli~çito d.o·JoJf'll41 4D Colmm~rno "que ji. me referi. 
a tio !gcalmeoto imposaibil,~dc)a de ~"Yerús:r.-Mas o ~ ·l~ a Ing\stet;a impor,o.u c. 30,~9.1182 de algod~o 
aparte que aabio publicado diz- porqae todo# fi~ririie. elo 3raztl, e e:n U160 .e 17,28B.,86~. 1,\0 e. pottc:o mau 
Jll!Ua& ~ de }Qta, e por iaso me p~, MgUudo & oa menos 60n,ooo urobu. A• vi.st' disto • .a-ae que a 
aua thsorla, ue eatilo itnpos~>ibilit&dGa do govemu. . 116Sii p~u·;~lo de algodio . tem dhumuitlo qusi. 1DeÜ) 
· . Eu.~ · 'a diser ue todoe os lihc fi ·· por melO! · 

nDlDO b~ lttro&IU~IS. 

·"' S.. Canalla.o Rela t -sr. presidente, quando 
. ha d.ias principiei a fa.ncl.ameotar o requerimento que 
vou agora mudar á maa, dlzia eu que oa acontecimen-

r.mentu•ae que nio ae aohem impteet-aa, o qu o rigou
me a reoer:rer ao rtlatori;, do Sr~ oonaelheiro Ferra&, pc• 
blieado. em 1850, aa parte em que te relere ·a ea.c 
tn.balho. · · . · · . .· · 

Nio me fündei (e calvu algutzi d<i• no'brea deputados. 
que ta~n applicado · a aua. &ttta~ pan.. este lado o a
tranhem) em um trabalh~ muito im~rtante e de 
muito m~~. - u notas eatatiat.iou .dõ Sr. Soares -
porque eá\e digno eacriptor, ooaaquanto de um crit.erio 
reooohecido, rela~Yamento ú pro"tinciu elo norte, CJ:eio 
que por M aohar impruaienailo ® q"Dt ae passou X*. 
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. p~vüicin.s ~o· S'Jl,· ~tende~ • qn~ .a ceasa~ . d~ tra5có · 
nia prov:ttC\M do . norte · co_JJICldia ~m . a época d81l!a 

· ee~saç;.o .nll"' dn .t~ul; mas este ealculo, pelo que. ~ · 
. ~pei\0. á l'ro_Viuci~ c! o .M atiÜlbiio, ~é iJ;leucto A minhs 
provinciá, feia~ oa tnfehrtuenta, Dl\O 1mponoa escnvo& . 

· Clnrante ~ coa:me2"eio illir.ito; alli, a cea~açãr' do ~li co · 
coincidio com. a pnblieaçiio d" leiq_lie o~a.. {ApoiadM.) . 

· Niio quero dizer que 0!1 mo_tivo~ fos.oelD diguos de lou\'Or, · 
por obediéneia"Ã lei, ma& !im JlO'L"Cine os preços dt>a . 
prodnctos d!L ia.voura n_ã:o convida.,ão o commarcío 
íllicito. . . . 

R~lr.t\vttroc.nte s Peroaml-neo, é ~to que~ deu al· 
m coauce:cio licito . de esrta~ • r~m em conse· 

quouc:i& da rM-'m:r. deeadeoeia do pteço do ~goMe>,· os 
braçot importll.4ioll illeg"hnente todos applicariio·ae 
ex::'!lU!'ói'r.lmtm ~ " !Jr"Od~Jeçlio do &.Mueàr. . 
• ~· e&ta a l"azi'ia ll'l! ~·~c 1lio me soee<irti ao imports~~ I 

· . .. lJ:a! · voltr.t;clo • · qn~trlo, Sr. pm\::!lat&, dévo faztt 
o pun Mo d'<! du'l!o ~pi-CA,II a q,uo mo ·1e,ro ~ . ·. I 

Na pr••v•u!!ht. do Mafllnh»o. _:lO de~o1ú de 1812 .

1 
a 18·!1 , a ;n:cd.llCÇÍÍO tr.Ô ij~ 11nnnl\\. d•1 aJ~;jo fo! do . 
3l1,t!()()crroba .. , o .no decennio do l8t0 a 18t9 foacle . 
2&9.9 ... \1 nrrob~ . . . r 

J .... 2 a. ~"ra:~."':!. eomo houve 11 ~ive:l ~lmeniO - ~! 
àe oro<io~~a~ · · · · 

. Na. p·:-.1~rt,.h1 de r•,'J"!'I!I.mbn.~ IL pmiu~" mHia .Ru• · . 

1 

. nual -t~J .tls:<li:o~o, no, d'J.'E'nm•> .!e t81'l a. 1811), fo1 do 
2~'l.R& • ktr"b", e nu dec.m:~io de 18(0 a \S'~ foi ele ' · 

. 162, ?. -8 ~t~hq . . . . 1 
· 1•~(.\ · lO' to. S: rt'eid te · ·· ·" fõ~ 
~e~;.{" :t ditvjda; Jlll! l\ nal'•a p •()i'.lrçi'lo· do ~oJIC'<dii" te:11 
uo~eicio ' e d.·'Cf~idô etm'\Yelmente • ll.'in!i .. \{d&ndo 

. iliío l'ej& um Q.~mentc> ro~pon<lente tlqaelle & qu_a 
ae 'l'e(fl!'e o .~'l're!pon•lcnto dn Jt>nud do Gontl!ltrrio • por . . .. . . ' . . . 

tlÍ~ n"-~vo:"i.to nlAÍll lt~ ~u .. ~ f,.bri~ .. , r:l.t!m pór ·.00 ... · 
. stguinte eor.~mào- par-1 o C'On~nmo da n~"""· produc• 

· . Çl'i.o etu CC1l~ar"-ta··i& <:.1m u ln~'\.".t't"l"'.. l\b<ia liS•tm , 
eot) OI .l:\ ·:01 .<!~ casa. ('0!1\fl '\l>bloi· diUDO!tt'~t'.; " d4• 
ertM\ime":lto 'ch no·"·' \H" du~-o 6 !6ra de.i1ue~tio- · · · 
Qu~e .. n: :•tnl""-" ~d.•te d"'::"ll>l'"m"Ot(i, Sr. p~ldeute t 

A'a cQll'l~o~ro .. li p•:o·•tet. iliin vi'ivei,. o" E-tad••s; tlnt
.iO!C dll' ..-m~..:<\ ~· .·t· n:rinnttl ,.,.,,um ptoif. u•uitO mais 

· 1Ulin·•t .. do d (! qn;, o 11\lt~~~D 111~ cuh.cl'à ele •odo~ o .. ~eras . 
lin~i.lv.r '· ,., a !'I:O:t ··io~l···~n:o Jl" "UitUr:\ d<) "1\!'•Jii.Õ. · 
· .A l:•lt>U'i. uro.;\·iu· in <.:M oo·~tiat'"mL~ do primP.iro Jtdo 

· ~e i<itthi ;a,. i, •• 1'\nu '•t . ilr~.~·n io•h pro'iu~ir. n~.; ~ou~ me·- . 
_l~ar~~o .t·n~v. \n .. •_ .. t:.u qtttt !00 uno- 1- .$ i'lc a•gnci~" t!nl 

· ra.run···m - , :·· ll'!l:t .,mdra d'! Hlf\ htl!~"• ~'< ·!IN 1:.. uo.~- . 
m~ d.·. uutlli·~::~ •. cu t!ro ('&-!A ·o.r.n•• hi"o.ç~ ... --~&nrlidi!l, 
1o1.0 p!.~~~ ~u" 110:~ J·.~tl\·lo•·r1t: tdfl,. '':\ .. .. n, ··~ie ~ .. t:l. 
m~· • . .- ti<\Yç~~ .r. .. •r i'!-,•>~() proru:z .•,'\o n rt\ b .. oc.. l'"·-:-lu-: o 
• · • · • ~ . • 1 " . , _ ~ •.• t .:X''\OC '~ .tar". 1" o 

..I:.s ~~rr ... ·· m:.·:·:.r t•, ..• ,., r.i •'Q ·!1\ n•r\llM l'\! :, .. ,. .• , ~"utvto 

. . . . 

Se í. r&çaa. que pertencemos,· a·~aÇa la.tinà~ estl. aa'll
demn&da, como algtma. entendem, & ~ debaixo da 
tutel& do gottern(). eu peço que essa t111ela uão eeja pura._ 
e aimpleacneato policial; qu81'0 que a ~tela· do go'ftlrlle 
..,. estt!nda tambetn .ao ptogreMo tio p&lZ. ..· .· .· 
·' .Se feliz; oil.-infelizmeate ~cem06 ' rac:a, que; .... . 
guudo a opiui~o de alguna eséripto1't8, eatá co11deom&aa 
À tutela do governo, entendo .que _eata tutela niQ p6d. · · 
·114n" exercida. de uma maneira Jllaia 'DOb~ c:_ util do qu 
promovendo. os melhoramentOS ieaea do f&lZ· · . . · 

Se. a tutela se exerce a ie!lpelto do c:reaito, se • 
ueree a reo.pdito de elei~, a re~~peito da· policia e <W · 
muitas on ~ as · - ·· · · · 

. n~~ a&~umpto. que é 8quello que ha de tra:er u riqueza 
e ci'rili,~o do pai~' . . · · · . · . · 

!11 11·a, quae~~ as meios qae o goven~o tem ' &na. d.àpo-o_ 
&içi\ó pll'<\ fu:er melhorar esEO ·ramo de produ~ t 

. • 1l ao . 
me tetiTO parti.ealilrtneute àa provineits do anl. porqul' 
ellu. k e.co.b.io em melhores circumatanclaa do que aa do . 
norte: mi.S era todM aa proviaciu do · no-rte exilt.e 
um& cluae muito uumeroaa de ho1nm que viYem • 
momm se"'· concorrer pa~ a!l rermtit..s: pt"'dusem o . 
qno eomem. comem o que procbuem~ hc>mi!'DP. dos quae& 
1'6de .a cUzer ~ue a .-eonomia politica DÍift fu rr.euçio. 

Em t:il'CUm.&taneiu tees. quãT\do o preço ~o algodão 
tem d• •ubir. e sub•r ('.<1\·id•ta\'elmeute, o go~oernu . Dle . 
~r4 m~ns do . t?.ttt"&hir ~d& esta popnlaçio · ociO!'á para 

· e!lt .. ~neru d~ levóu~, e aa-•itD habitua-la ao tT&ball-.o! 
O gO~o n~ ~ & ~· di•~içio&~> fwmti» :nod~ 

ço tJ•ilnar J'l"fll. ftt-8 indt\idnoe qae ·tte applieamn a esta 
produecio1. N~ tem t. titia di.f'O-"'ieio a tradneçào • 
pubUeaçio de e"C:riptos utei•. a. _r~peit.c da materia ~ 

· eselareçio ~ la'fr&dores .e a todoe! Nio tem ainilà f. . 
lt!)Oflll . o a• . r . oa. os ·neQOa e eacJa'foá q,u. 

e:ttiíu :p,liearlo~ á la-voura em t.eneoos Dl8DI.)S ferteia 
para ~>toe' qn,; aio ~a\• !ertci5! . · 

l.11teudo quB •. se. ·c, _go.-etno olhu Mrlamente .para 
eau..• ~U!-.'\, u6t poicoS, mmuo eem a mtrodacçio · 
de aolnno~ · ettr&n~lli'I'Ua, que alià~ o. gr•vetno niio deq 
de.-pM:U ~ • ~n .... gll.ir · ~does . t-tsulte(!o.': Entendo 
que. u f)FOWJne\n.a tio ))OI't<l ni1o df'vetn . Mr nscadn das 
·'fi!tas do"gnvcrno a 11t'peitO da c:x•l11ni•açio euro~ 
(vJ'Otc.id.ol, ; enten~o q:ce o hotDem uilo naf<:t"u t>en'O da 
glo"a. P'"" l'lcllr etema'l'enie p'r'iO'SO un 1~ em q,u 
vio a lu1 do .dia, o a1m ~mopotita_ ;_ em toda a pane 
'\'h-e. \om l4)da a pa.,...fl •e d' tApniail~ - 1 . · · 
· H-. ml'!\n·o. co•• o dls.-e. uma porcüo ele eternos em . 

'· · .todeut et-taa pr.)~iicia~"~e ~'·tiv•o. t~hiL' m~o" fen~ . ; ! e n Ç"OVIortoO p6,.e ~.ur·atl'lmha:t 0!1 pc>t>~Utd\).-. UII!'P:f'S es- . 
et'IIYO!I a ar_:,liea•l· '11 ••• •'\ll~"Ó d!l tCI."1'1" 018l8 f~tei1; 
'OV-i~ <ll'P&l' fto3"ml~t,<4 tneldoJo.. U3 ait'Viio cl" ea' )o . 

. o t~ttr_ ~oo; . o ,,.,. •; , •• o: t:-•!'ll i:O~t.)'l'''" •• u~" 1c·n l:' i''':~lll'l\•!o. 
0h i.W·•CJ• \•\C!"êUt•tl ttt. tc .:"''..IÚ}f" Í:.t.;4 c!•\ :\Ol"t~~. \:~ .. 1~~--. · · ' 

a " .a. to !!$· fu! ,eu beQ) ..ei. -~·m_ ninheit"Q, e a~ra 
o f~·-u~m" é ó Ct'!fic1t : 1naoc. o dtnhe1i'O qu~. !<8 ~oppltear 
c-te dQUco .fli\'I"M bl tliD, 'll'l allnO l~)lÚIIlte d 10fl\ O 'OU -~ 
11u1•-. '": To.i"'n e .. t~o ... d~poz"s ~o tram~1a.'-'mente pro
du ti\'t·;· uAo. C"mo .aqu"l '1l qué f.e· fll% t.'Oin a relaçlo 
mc:tr.•rol.t:Au",'tuo lltU• $0 di!lllt& \jUt! era }ltc..:its.etiv~, mu 
quo c••u vordad11 pro'iuzcr.:1 o •eu r.:ault•do 'Dó anno im· 
Uledl .. t() • . 

· elo• i\. .:; .t-tu~:L <!o •·lll"•:iiu·. taiio m:e~"ll i1·~~t.~\n:-utTo-~ nito. 
hl\ (illtt'G m••i., ~o tlé.n'lvo\•e" tlü•O')·. Il -ç~'u ~:):i" ü mt.• 
Cna•lo 11<; :'",LC~It '·1'••.1." COINl~nhlt.O,O t ·•rré!u" •;~,., nÍ\o~~T••idil ' 
~in Jtl'~'···~'"" tt'!'Uco~. a ~t>ot4rlh•aot. •. ·~ n p:'l>-tu ·ciin nii.'l 
JlÕt\1! .. or . \~t-·.~l· !l"~tfo UC! ucM th•o~. ig~;. l, O t~~~I\O nt'~ o sQ. J•ct.uuJu!:: - ·A' dos~~ .. que Í.e fu <:OIXl a boa 

adminll!tr&çiW cia ju-tl~a tambom' produ~tiva.. . . 
· :Et.t.a~. !4 l ·t.lt(J .. ·a ltto[m. ro:clltln ;· c.•trn:n·,dl) •Uodo 

-aptVVIllt: dw no }'ll!IKI qnc o . :-~'·o lo toJo o.l•btlttl'l do 
Sl't\'1 IPI. ~mn:•" u r .. i~o.o~ · Órn (lUtro Pttnll!ll'lt> ~~~su d!' fogo. . 

Ontr••. •n%.·0 ó R •:tíh··ultlotrlo ·l:s. N)t,d·' ·"' i\H: ,, me .. rno · ·, 
U!;t't~ • d1• luv urn • c•n ·.,·n'O 1111tn quo o>t tnzcn-!o••o" ioC 

. v::.o ltiCC\'11 11o!o pn~n •\)"'(;O d''" ut .. t~ dt! 41•"1'11\" 1~:1!. el'n 
b~!e~ d:~ ,,.s;. ._tl• ~'I~"CCn'l, o . pN' cun~tguiu· e a coudue~ 

· O~ •• C.\1\Y.\t.Ho Rw:1a: - Sim, JleSlhotea; mu em 
sentido, mai~ • \'u~. . · 

· · ~ tM11f. ~os lll'uvbo•if!a pro.lut-t""'~ diõf' actualmente 
~,()(1() nrrobu de ~olgoiilo, are~ d() imperfeititosbuo 

çu.o tt,ru~t· ~u rnu1t ~ ~~ · "i" •'t\l'ft- . . · 
- l~tn J.ll' ~~o . S~ pre•~dt·nt", ttilten•lfl ue ;, J!tl'"l!rnO lliiO . 

" " ··tJ:n ~flUI\ ma1" ~~ · 11 const-
. deraçii(\ '' .~"s~uan .-tepior~~<él du. eolturn do 311;; ·dilo mis 

!ll'0"'4in :·i11." du uórte · 
. E neS'l ~ .. dtg. '!CO o · go ~crxio não toa\ meios; nüo 

· poMo .. ,lmittir t &to-

Entt~uJ.o qtio o ~.,.orno do Drn~il ê ofllulpotPn.to ~- · 
ollo !:U & ln%, fu elet~~~. fu · d~11Dtados : o · go\·emh do 

. . 'R~zl. f..,t aquillo que tudo& nó~ lUlg«.va.mo-. ir.tpo~~:~ivel; 
tew forv& pue fa~r.er eestnT o tratiéO cb Africanos no dia 
eta. qne q~: bto é a ,prova da oronipoteaoia do nosso · 
_c;overno. · · · ·. 

D 010 dd ('u\tul'lt que to~ eruprcga, com o menot' aceno . · 
do ~·•veruu, C(tra ~<lc:um favol' ~ue !le lhe concod~ esta 

rodu :- · - ' . • · 
:t~,f~iça .. mento 11l>tum uos mc:thotlos de euit,i:raL 
. 1'':' pre'Ci~oo qu>~ !!lU. h. •tno" que es~11. melbtl1"1\mentcs in• 
· trnchu•dn11 no11 E .. ~Q.n&~ Uniti(\11, nl' cuhura do a!god.io 

. e do "Utto\lo ~~eroti, ')()br~~a.<lo uo~ E!'taéSos do 11Ul, qua 
silo aqc.11\les do qu" me occupo. eat.Ao ainill muito lo:D~ . 
da períeiclló d,. iod.u•ttill inglez:a Os Amene3uu•· con
&"$tuew O•!IO l'e&Ult.• cio t-õmenre coa~ o arado e o est nme . · 
Yetde; nilo llllil<l de C\\lt.t'OS DlC,O&, e ainci.' a.uim Colhem 
'Unl& produeção duuliea.d• d1. not~Sa. . . . 

.· . Eu d1go que ai tottas dos Estados-Unidos ao norte 
:o.io aio maia f6tteis do C}lle as nossas, po~ue ~o ~ 
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~nci~ as h. 'Dio 16 ~trangeirós como naeio-. 
zaaos qne t@m ~aclo ambaa u tmas e amb,.~ as 

· ~TU· Eü~tanto, Sr. presiden". ao paaso. que cle
cahimoa l!en!lvelmeute .ll&nOUa producçiio, a pY\ldu~o 
fios Estados·UDi<los dnhulte o petiodo de \850 a ISSO . 
trlf.Ii~a._; e se uos remontarmo& a uma. ~poca um pouco 
m&ll d1atante, terem'ls que o augmento iia l>t:n<luc:çiio do 
akixliio uaqaelles ltetadõs foi de ·300 por eonto.. .· 

'Ma5. nã.o me referirei' I!Ó aoa EstadO.. Unidor.; irei 
ta,mbem a p!lizee mais atraz.sdM do que o no~~ por 
eDmplo •• o· _Egypto e·~ I~dias Ingl!Wl5 duplicá:rio 
llellle penodo a sua pro•1n~o. E porque s6 aó.' etota.-

• . • • . - 8 por:< .. ·, 
de ÜÚdl'lorqtudidade ~ Nao, aep-ul'amente, polll que todas 
Aj cotaçõea doa . gtandaJ mercàdoa . eiio a ne&11o favor. 

. Logo . o vici~ .e~~ta. nos meios imperfmtotr de que u~n.mos~ 
esU. na. rotlila. • ' · · ' • 
·muitOS annoa. · · . · 

Sr~ pre~id~mte. tcln-66 dito lla· <:al!a mais de ums ~ 
que o e.\~aQ.o actul\1 da EU:ropa e dos E!iit..do3-Cnidos 

. da .Aml!l'l".a. do Norte deve c:oa('ort'el' para que no nnt'!!o 
paU a ~hi~ . ~ja mais forte. o governo llt'jn. maia 
cnergico. Eu entendo 1ute\ram.:wte. ó contrario; ~nifn~ 
.quo . R. qua~a á a maia l1t'Opi<:ia plll'll que vrocu."'etn05 
eDtn.:n:a 'Vias do ptog~ e dOlõ n:slhorliltltnto& re~. 
(.Aposado•.) · . · · 
E~ 4>p!>Ca prnpnn. ~ara que tmtemos de:!lat.s.r"' ~phito 

político pelo· upiritO ·de pt'l'~~o l"Chl dl) plli:z. ; é ~í:)OCB. 
propria patll pro"Urarmcs attniliir br11COs líVTeS .rla
queUe .. que _l't'ecal'em ·o es~rl.o de tam~lw e de gnerra 

a a · uropa. · poea propr a. p&o e -
dan!•o11 do melhon.r a noaaa indasm11. e apor!eiçoat a 
noasa.la.V<>ur&. · · . 

Creí? 'l,Ue é itto (\ que dé'femo~ fue~: o ~vmo deve · 

nea do Nnrte p~artl d~ellvoh~t' o& immell~ rec\lraos de 
que o ncs,o pãi% t\ dobdo (Ap-•i,do..) . · 

Sr. flt"">'Ídel:lte. eu 1aiio e• n:in'linrei uas obsllrv~ç~' em 
· que pn:tteodíiu~tgu•r, po:que •cióqu~~~o ho""~'" *'di .. n

tíula. · e a.4::útU doa meu' uobte!l c:ollep. .. t~m t:.lll1'~ re-
. querim&ntoa a a~tll:r: ·Jl()t- i"'-"'' t.onnino . aqui, e 

\'OU tllAZ)Ul' f. m~" o meu· teq,uerim•·nw. . · · · · 
· !em • :mD•!!• é lido, ~poinl!v, o log<> approvcc!o~ o se-
pinte Nq'llenmeuto: . 

· · • Re'\ul\iro 'lUe ~e IW't;IL &o ~~emo idormnéõea .obro 
a '(ll&llud~e e preço médio do al((Oálio .. :o;p.•rtt:dn pal'4 
o e&:rao~u:o GQl c:aiia urinl••tt u.nnoo~ de 'tJ.~O •· ·~t.Q com 
~·~ao d;. qw.oti u,de cxportoada p:i.ra c~adautnll das 

. provlucaa.~ ptodi:lc~ru; e ~rn ue·irn copiu Cío q11 .. a:A ... 
q_u..r i!!•n1cuunic.çUea do J:'OYiS1'0o brizanuic~> ao d. Bra

. :til& ~~to d"" produ'*oio do algod.,o, 108 t.el' CODl\llU• 
uioa · • · · · 

ORDEM DO DIA. 

l'CKGOCIOI D4" ... L4CO.\S. 
. . . 

• Çontisl.b a dilc11niio .. do . n~uerlmento ® S!. Ea~ 
ndiio, Olft!J'G.lldn 1111. JOa&O\() da 8 de p~tuatlo, ped111d0 m• 

. formaç&a !lo 80''0'1'110 M)b~ o el'p1ltt<:a\LI!:tto praticado 
nG ~·..o~ do e·mviiu deotphiú\•• jlldidal .t noba da. 

· TWa ele Porto dd p,.dfiLI~ · eomlitua do . Porto• (. "lvo,. 
proviocl& ·da.. Alagt\u, J<.ito Fnndaoo ·de ·Almeida, 
pelo ck~Vtor: V eu~wo ~~o 1.&1. · · ·· · 

... O t!!Jt-. E•t~erldh\o a -Sr. preai~ente, u~ da l>àl:!• 
. vra para. totnllr etn con-idel'l\çiio · to~u aa aüfrçõe& que 
nettà casa proferlo o nobre deputado pelo 2• dlttLrif!to " ' . .. . 

d~ pllst~ado Na\() ~do podido :naquelt~ dia. pro~egc1ir. Q . · 
diseullltl.O ·sobre o. moa. requerimruto ~r eatiU' eon••lll.l.
da. à h_ora, foi adi&do para hoje. o por 1aao niió teVê res
pos~ 1mmediatata.enta <? que diS!e o Dobre d\\ptttnd•· no 
teu discurso,.em que &lih se portou. como ae,mpre es~
ra-.a, asando ele uma.lingnagem digna pan t•otn aquollo 
~u~ 8CCt:aà. tambetn Ctlm !raliqncza. ll'61dade e cava
lheirismo;. Folgo de fazer e~;ta· c:onti!aio, pt'Otestando 
niio em_pregu arma. que nii.o aej~ d.ignas de mim, elo 
nobn cloputado e 'da CIUnaro.. · · · 
· Sr. ~clente1 a aprescut-.t;6o t.Lu requariDlentO q04 . . . . 

: 

I ., 
I' . I 

se. aisente não é ril'&.is elo que um prologo da àiscu&lto 
que eu pre~nclia e prebmdo estabelecer uestn. casa áeer
ca .do eatadt) da comiU'C& de Porw.Ca.lvo. · 

Seúbores, niio Foe accU&a a nios;uetn de .bom gndo. 
' Qaando &e for•l. ula uma. accusaçii.o eoiitl•a qualquer in,;., 
dividuo, e princ1palmente contra a~uello qu11 occupa 
uma posic».o elevada ntu.odedade, é porque tlSJ. mothos 
forw cóm::> os que mo irnfll!llem n~ta OJ'c~ii>O· Pi·se 
fnéStco uma r112::io e'pecinlis~itnli eut:-e mim c o nobre 
deputado, que P.u\da. ·m:1is. devia vcdt.Y-1~e c!<te meu 

· procedimento. !.c, pl\r:o. j\l•tilit·:l-lo. eu n:>" tive~·. c mo--
ti\-os, a. ~:ti,i11. for«;an::o ~s~o :c.1i .. t.ar. · · 

o t!n · :t o 1ot 111 a· " ;~.,, o o ~:n::c 
ào ~ti:t ínn•iiflt. ct•ro quem c;.:tre:h e =~~n·,!\'-!;• /c ... .-erda· 
deira amiudc ~ e~<titnl\V:l,• C'J, e Cl":l c·~rt'i!!ÕFC\::d:C.o. Con
fiava. :I•Uito no .:arllct~t" do ~·o~ne Ül'f.':<:.:;til•. c~.>j•~S Ot:i-

• . . .. ~ ~' 

da diret>çiio dos .ne~G ·ios d \ (OUlnrca de Portl'l .Calvo; 
tanto n-.:·Ítn t.tUU , rt';l•'.n~;:.:;o o no~rd Ú·:.put•.t!o pRra.' O 
lug•r de jt~iL d!! di,.dto ,,~, c.:muc;;. •·n•h :! • 'L:!l i:.tnn!s; 
pro ll~~·,t~ CfCQr OU j:. c:::urdtt ho ·~C:td:i.. I ~-.-;·~i~a, e 
dt::nJo CU 11\:!.:m '·"·Chi.~ U:t C~r~e. ii. rl!'l1C uiDiitC5 ~Ctll
%X!Ut..,, e.t m~ p.-v.•U\ICIP.L 1';'1\1;. d~ <•l:l" '\:í.'.:. \il'llt.:.40 se 

. ÍUÍih:J ohjc·~:,e. ~~ ias 1\ ~U:L Uot:.:.-t.ÇÍ.c), cü,ou•i\):
Cnn!'io lftlli 10. ~~c p':"t'~·,t··!ent;;·; c~•ou · t.'t rn qu; .,!h ter~ 
!orça b:~o~~"Ut•• pu.''14 c~lai·~ir cs c:cc::~~·Jo cl~ :-t~.· 'Pl:rciltes, 
e ~e~~r~ bO\lrc e.,.:• "alnll t•::· ..:u ·.• n·."i:l :::1! .,uc ~i'CVa <1•! 
correctivi>· ··~ '~.::;:.g-·ra·çüc ~ ll (.Xho:-bhQ.:li!:a.. d-> u:e-iomi·· · 
Dio •tuc-' :>e t!rrl·~~·l)·n~ ~.m •• r.::~.· . • . · 

Ro~i•:O:UU 1'\l (;"', :ÍI!I :1. ltQ,~,~I\ç:,() ~v U:'IÕ:e J, ~U~do, G 
i Ol'O, ut>ll:l' " ~ UO!ó ll(ll'tlt•::'• .. ,. lD ~··O d 1\ ~ ~fCIClO 

de !.e:J. c:.r~o ·»_..re.:t"u e .. r:-c· pon,cr J. e ... ;:. C"'J10~.:tiÍ.Úiia., 
~c .. m;mt.blu.> em pà•t~:!. proveaçi1o cúw ·~;;e f~.>i re'":t bid!l 
pc~(l~ ue,.a.lfe:t.us t!:J. ~Ull. f ... t;Jili:t •. reJo Z::~llo~ JIÍ•O iltati-

t' 

rlthl·:~ .,r-.wuit:u O!'T·l~•iVt•w•nt(· (;:~ 'in..:var i~te:o-Hu•.es
.80"'-'14 do• ··~u~ p~rt~'.lt•'l> e po:'t"·'~uir O-' !ot·ü:. ~cl.~•·-:oM•rios. 
· .il>tc C•t.1.'!1> U~ ~'0~·:1" ntit' du:"· U nlllÍ:.o. ri!: onh. et!U ·pe 
. (iuo A uome .. ç.:i,) Jo :;u;.)··c d~puul. :u th1!l~t ~tdu \:ru mil!, 
um eno, I)Or-tu~ o no•.,·;, d•·put.;.:!o, po .. uoaí"' 1 • eLo quo 
IV:: Íncul '>t~>~<C• l:Ú:l ~·Jtl::\ t'o!'~~ti~ ,u; "'-'ik•t .. ~-V<;:. e éxi
~UCill!l 11~> .. intet\.'t'l>C!ó da Iurdti,•. n<-s quat-.t t.e ncha.va 
Oll\'()h•.CÍu C ll.CJ.\l:IU ptJ\' tOUl~\' JUt:iS lLCt111':&. · 

· · O ~ •. Sn.TJUu Loao:-E a1 ptet~nçUe.. .. potã.tiea de 
3ell"' irm.o0§ · . · · . . . 

O Sa. !::11 'l:a't>•4o: - t; ~·c~~io !o\.·53 !onnunào ·:~a 
COlll!ll'C!H uwh ouinh., bem t•!'Vnu• ... •!:>tb. CQt.Vn a a~mi
:ni~tt'll\'iio dv ro• bl'b UI!;1Ct.1d· ~. 1."0 \JQ~ t'· Ilt. n~:\\1. .. 1\t;) ~roa 
aPIIutui .. um ~r-.to t:iu:.;, Jlohil>'C'·~-::tdt• '1\l1u1:0 uu. !•ánilla · 
du~.11 ~(!ll''ll por dt••!l•O fvi .J'k)j1)1Wlllló em lil p.-t• dhoet-

. ~oos mdu11 t4lUL"I :\!doa. ot c:UrAt·i'·p~bli~ da CN11"rca • 
A11~oun a. .. rttotituido · u fu~·ciOD:ni•mu nranti.• ul 1 
.o do·h~c~J~'-ur ~"CJIICra ii& ab.ho"d'' .,~otc,itlacb. ~no ecn 
.eur. daa.wun..to• t\i1o 4Ult.'Ontr!ltvn o n~ll'-llriu '-'<it'r«!tivo. 

Suuborc:1. :-.lei ttiío ~X'~' dtJ mi<gi ·t.nuil) qu.- faÇtL vio- · 
..ioa·íllllllliOmitnl'Uto:s q•toclla r&~:pooit~e..t" ~m ror rea
peit~~odlla: pelo t'O"t~~··itJ c- di~~'tD!II:l th t»rt(" de p:~uir 
aqutttl•• qu., 1"!1·~ L.ço!l de proxiwo pl\TCntt-.$;"0 ~e uehiio 
a e lo li~·dlQ~: rt~tm ou~r~ t.'Oulla pou'l<ril\ \'1\tt.tuir,aob pena 
· de Ulrnur inevitàivol a. irnput.ida~do. Po•t.bntn, dado il(to. 
o l'()Ddo ~rto qut~ Q'~ entpr• g••s ~úh:i~"' d11 ~tlil'r<:ll 
Dti10 Óll~U(IIIdOt< pclo•ÚIOlll JUIIii\)1'\lXitnOI pS.rcntes. O 
nobre juit. do di.t>e1to <lll l>or:o-C!Uvo llC:hlí IMl iuhli.bili· 
udo ·lllil'ttt. C'Onigico as faltu. o& erroa, o f\•pnmit. <:s 
"bllaoa. o viulllucu~~ c:omtncmiJo~ por ~~~~ funceionarioa. 

o s ... ~ll.~rl·~ LóDO :-Mórm~SDtC! dePQll quo eon-
'\t~ttou a·auR autoridade em apuchtdo e!eiçüo. · 
. O S~t Esi'ER.IDtlo : - AIISm de que, <'I nohl'(l juiz do 

direi• o nrtilh~tYil ~ta meswa!l Yi•ta,, o~. me~moa inte-
· 1:6&11011 · e aua um• ta ; e toen o cat~~o ·~ um os '~ua 

cllef_,a, é levado ~lu ille.~mns tondcncia!l .... 
. . { Pof'. IJ:JQ oem•tao forte olttrcaf'(Jn 31 tiCÍ tnlf't O$ Srl. 
Pan. dtt MtnÀut!Çtll S•lt:eal"<i L·;bo, trocandi>-fiii,IN tlllc 
jl<&la~ btullltile {at itr. O . Sr. pr~t.iiddtltll chAmQ ci ordmo 
01 . dow uobru dtputarJcu, 11 pedt ao 'orador que continua 
o .tltl di.rcur1o.) . . · . · 

·Por · eataa razües, Sr. presidente,. isto ~. por est~m 
~uasi todo& · oa ~mpregoa ·da comiU'Ca, jud.ic:iuioa, ~ 
líciaes e outTo~ sujeitos i aua juriadicçi\o , · oocupadoe 
pelo& membr<>a da. ft:UDilla elo nobrt deputado, que po~ 
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iôO . · Sl!SSÃO f.!\1 .13 ·l)E JULHO · DE.:1861. 

·pttiodo. . . 
O Sa~ r. .a.nu.:.o-Ba.ucco : ;.... O nobre depn~•do 1abe · 

que a. ~m~~ tetn tns ~nnoat qu~ estou l!e\'~. cinco 

~~ ~ cu~ &!7~~ ixlh~tes ·~ vàra absOTftm 
. ~m:c.~ 

O Sa. &s .. a~IDt:i.~: - E no:1ra ccrre;ç;;l) o que fe: o 
no)rejai: do direito dô Porto·C:tho! N:ula. n11m ~ 

. f:Uer. Ba,ia do com~r, impür pen~tadi~·'iplinlttes, .de'" 
· c:etar :'\ re.•poD--.!lbilid3do contra !C11·22obre ~rmlio• ••• · 

. O Sa. P..._u ,,~ MuDO"ç:-4:_; O t'OmmU)àante~supe.: i 
tioc uiio ~m nua.. tot!l G ;u:r.. de diTei \O. . . . . . I 
· 4J Sa. E,PE~u~iio:- :~ .. qúo te-o es.ercido.muitu. : 
~ ·., por h.r~ t.etnpo o ~~trgo de jo~ tnu11\cipal ! Po- . 1 
àia fue-to ~~peito d.e o:itrot fnncei()~ii)S' 'Creio 
~ noo, o tu\o é a~sim qn • · · • • · 
o · ctado a decl,,tn nt.. aeatio da .abertura. como pesso .. · 
.fi<lMiguu. m>) inf0l'mio1 que·aquella eorreiçio er., de 
:unlp.... . 

.. 

110is sega\ '(i~'ra ~ 1ni1:.tla i'loma.~ a.fim de tomas: poae 
lio e~~rgo de jl1is de .diruto. E!qUeci·Uio diuo, <\'118 em ' ' 
ud&.mo \nteresss.va; uea1 pro..-urei inda~r ae. ~a .. - ~ .. .. ·-
· p1;.\s que~~ papei' dtrüo lugs.r tL mais de 1Uii p~ 

·. . ~na-& e.c.te eS«:rivilo, e~jo mutytologio foi muito 
nheCldo UI. pto\'intíll. to. fônL de11a.. · · 

O Sa. :C-'snu.o ·BU..."CCO d._ Um aparte.: 
0 s&; E!lt>Etuoào :. - PudV! me o nobre deputado 

9 st~n proeeà.imento nes&a. OCCQ\iQ eoutra essa po'br 
homem niio foi p&uts.io.... · · . 

<> Sa.. ·CA.5TJCLL~-B~:~~o:;.... Foi tnuito hone.to: a& 
· um mis.enwl qo.e foi 1Zlui~ .. ~ p~ <:<>=o cheio ele 
quadrilb.s., an 1011 cou:a ~da ~ ~··•· · · . . 
· O Sa. Esra•s~>-l1o~ :- Semelhantes imputa~ nuea 
.. - ' " . . ' . " .. 
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S~SSÃO EM ta DE JljtHO DE 18$1. !61 
O S.~ EQ>nmlÃo: -Não. tenho a banra 'cie conhecer 

»em de 'Viata ~ dóua · tn~trado., tenho porém de 
'ambos bou Wormi~; asann a te$!* to do juiz UlU-

. · niclpal doa termos ft1ltlidos de C~be e Porto de 
Pedi'u tei que f, um m090 honesto e inteUigente, mas 
1llo hollltm. de ltata. e c:apu de raiatit. · . . · 
· ))abi ~ o ftellno éle que lança 'alio; de e~tar eia 

Uso de eolltinuadasli~çu; patli mtar tonftietos com . 
. o. prep<!tl!mte& da loealiclad!, uát> .tem talve:t aprovei~- · . 

Clo JDtt.cle ® · ·~ quatrlenmo, porqne, .e:ndo u~n magts .. . 
tndo hona.to, ~. p6dcS ir com ~nommte, porim niio 
18m força de. reaut.it a eUa. Alérn de qtae.o U'lbre depu .. 
"lado, não aei ae por inoti•oa. j1Uti6cad.0111 . oü .llão~ tem . . . . . . . . . . . •· 

. ' -pelo u ~at&Detu · ou . as auu couv~enclu o 
exigem: ~Wan :pot' exemplo qut: o exetcicio de um& 
ur& mlUUClpa.\ p~ ·p~ lllD ~pplente 't O nc'bre de-. 
pdtdo tem um .MelO facil, ue ~ cl8r. a~tA! de doente · 
~ao o o J1U1 'IJlUIUCl ·· ett.i\o pau o lugtr c1~ 

· Jniz ~ clinito, ·' . aubstltuido pclo npplente, . de q136 ~ . 
precua. . . . ., · ·. . .. 
· lUte facto se tlêu em o<:e&!il40 'bem soletnne este ~o~ . 

· Tendo a.ll&fCialidade e<~ntralia ao nobte deputado na. . 
"rilla ele ~l)rto de Pl!clraa ~uerido ao ptUtdente que 

· mandas~~e o ju~ mnnicipalletndo, qu& enti" raidia no · 
. termo de ·camarag\~. pata o tert:oo de Porto ele Pediu, .. 
adm ele ctU$ como homem imparcial e jtitieeiro fone 
}l'tflli<lir ao ~lho municipal. ele recurso, pezutA! o 

. fiual1LU8-.enl'f& 4!SS&parcialichde ~ h!!. vi& d4tdemoustr~ 
a faWdadlt doa proteàt.ot ~ au· justifieaçües que 50 ptO~ . 

· cluirão ~ntra a quali~Cti.Çio, plin.alli se dirigio o juiz . . - . . " . . . . 
XDeamo dia *-ebeu o · jtlh mnuiclpal participaçio do. 
%10bre jlü% d• dimf:o de qne ~tava. ~oente,; e por i10100 
lhepa.caa\'& a "''U&, 'Vlato qua era o WeU 1" ~tubstib.U.o legal. 

· mUnicipaL. . . . 
· · O Sa. EsHan:nlo~-Niio ti~ h a meclo, Dm, pbdo· tcl' .. 
·:ba corssarea medo dej~ ~\Ull; mas u;oatr'Oii J<lmpre 
o ~o do 11.ua pucleue eate. JUU. eoohecer a verdade o . 
1otmular opizúlo, qu& ~1:'. tranlmit~ ~ poderes 

· eómpeteatea, ele 41ue uso puros m&n"JOI ~ettoraea as 
j111tiSea~· ·e oa pro~toa .utidataw e ttan~triptc~e · 
:JlO li '~!o . ele bOtas de u:cn esc:ri•io eloc:U; os quaes n·uito 

. eou'mha que fosaeni tidoe · C"Omo verdweiroL Qilaoto · 
·· · ao juiz muoici(W_do term,c. d~ Po~·\;ah'O~ 6 J:ZlOÇO (lUa . · 

reUDO h qualiéladesuo ~nmelro m~ Ulllesuaetu ontr- . 
giClO e mclepodnltt! 6 jo.nque gou. ue mttito Õól. tama. .. 

.· .. ·o .s ... Puà n~ M~DOMÇA.: ~Verdadeiro energu'!' 
Jneooõ hei de pro•a~lo aqtü~ . . . . ·· 

O Sa. Esna1o.tlu : - N-aturalmente por'iue· tll• ~ 
maêpeudente. ~ .. o que aeo2lteoco~ Eue til aca.ba 

. pronün o e a~peuso o u • 
ceio d~ ieb. oa:rgo pelo Ji(ibte jni:r. de clireit~ em cnDM• 
~11eneia ·ele uma. am~aça feitA antenorsnente ~ \'O\ ta elo 
nobre deputaiió ! pro\'ineia · de_p()ia elo. &el-aiíl> do attno 
)'&Uado, ~taça que 116 ~alizou: Te~ este mag1atrado 

· portanto de aupportar t.o:i05 oa onus de um p~. 
· e t. petd.à elu. 'llallt.a~ elo exercicio elo ~u ~· do 
C)'il&l fôra aus~nao am virtude da ~ro1uU1cia: f01 ol)xi .. 
jaiio a ir a Pemambuee. afim de tntar d~ ~ua deíisS& 
~te a .rcl-çito de. cmtr•cto, para a qual uaterpuzllr&. 
~uno, que foi · provi<lo» ·da pronuncll\ proft!rl"a pelo 
tlOÔte cléputado; dotlde eODeluo que o11a pronunci~ foi 
~nlto i.Djuata e . c:tprichoaa, Jl')i~ .t~nho p.1rà .~W-itn 
pet!aar a declaio de um triblll:lal au~d~r '{tte otruoce 
maia garantiu da illust.nçio e impal'C1a.Üdac1~. . 
. Ao chegar ao term.o da iltaa jtlri~ic:çüo, o sopeoll3 rta• 

lit.uido .ao exercl.cio cleUa, ou~ro pro~ se forja, pro-:
. 'tatabclo•ae qua uilo · ha de e.xercér o son ca~ o ; mu 

ro JlUl . e retto e vn· para a (.-urte, e 
ê<icvindo q-ne o p~ uüo fosac jul$t&clo seuie p()r 
elle, lançou-se milo de utn meio, quo consistio ~ ~tu 
o promotor publiC1) o p~ em aeu poder ~lá & volta. 
QO lÍO'b ... depu\ndo ; e eOIXl etf_,ito twUn tctn acc>ntecido, 

. 'recuando-ao o .,romotor. qlie 6 todo d~d.i~o i fMliüa · 
· Menclonça.; entngar o processo ao juiz de direito in-

terino para seguir nos seus clevidoll terinll:s •. · · 
Aaaim doa dous jub:ea municlpaea, um. pot :cio au 

homem de luta, mas honesto, ovita affrontar os odioa 
.TO:.tô lU 

elos ctomihaclore.; I.)Uti'O, quuw~af.~aep~iulmeiagtm- . 
dé .w~ de _eara~ter. estf. · _,t!rtlndo. cãlcnlacla. perse- . 

· · gu•çio da. plltte d~ .nobre iieputado: apt:1n1s •e vê livre . 
de tun :Processo .:mJusto, clepar& logo C01n outro D& 

· f••rja! Ora. seudo elle u~ 1110ço põbre, nic) . ~~. 
. estar' conatantemi!IU\e em ~m para ir penmte o tri
'bunti. llàperior defen~~se. privado · cha "W~tagela que 

· . ·lhe prov~ do exerclcio cto seu cargo, naturil111ento ha 
de abandonsr esse _eUlp~ : QOU~ta,melneamo que e1le 

· . est1 des~tOSO 6 n.olvtdO ~· totirà1' ·88· · · . 
· Ess~ O:o~ enr.hertoe po~to :DO flmecioilalismo ele.·. 
Porto. Clllvo acàio-~ ioutUiuc!os, mo podem .exercer . 
nenbutt~._ aC91o pt.•tectora contn. a ·.influmcl.:. , ue ...... 
. O Sa C.unc.to-Ba4l'Co:--. E' o MU cluande . a in· 

. fluccia legitima d~eàfamiliA! · · · 
. a·Si.. Estte~nn4o • ~ . 

o •nveje ínfluencl& da &wr. famili3 em Potto-
C\\1\'0 t ·O qt~o hã., q_uaro, :.enboree, é q:ue tau.!nthie11..: 
ci& " escot'6 em · ~Preg'* publiêe& que fotio o:el.dos · · 
p<>r n\iliude p~b1íca..~~· · . · · . · . . 
· O Sa . CAm•.LO· 8UJI(co :-Nunca eatoeeu · dclles. 
. o Sa. EsrUlDlÃO ; -Se nio Cll'flee delles, doude vem .. 
~ afao .. ·o·lift cti!MSjo &rdeate de ab~l'Wr ~m •• todos os 
eargos c>Ublii"''S, de =aiie~ra que 01 adwrsarioe da!&aü
li~t do ~>obre depu~· to tical) iDui~te eutnlgues! sua . 
dlecriçjao, n•o ('()atio nem potfem coa~ oom a ju
tiça a· prot6CÇsio l~~'"& os tena direi:-.ot- e 16 por umã 

· es~ie . ct_, sn-ac;a o0'm.l• &pertt- que ol4ei~em trm- · ttii"" ·. • 

. com COIDO gv&D• 

· O Sa C~snU.o-BüxC1):- Durante muitoe ·~ 
~te~ .tln outra npiniito; agora ' (\Ut peD!& de znoclo · 
divén.o. . ' . . . . . . . 

· · ·O Sa · ESrllanu:io ;.:....& pensei c1e modo c1iveno, pe:aao . 
agora bem. . · . . · . . . · · . . . . 

O Sa C..,snuo Bu.'fco d& &inlia. um aparto. . 
. o ::>a~ Ell't.1l\OIÃO:-- Vlll!los a eate ron~, i' que c 

nobl'f! del)ut.aJo m" provoca. · · . · · · · . · · . 
'" nob~ dcputac\o aabt que nunca appellei pata o aeu . 

pNStim" .: liem de min;,a elei~o ~m para . a pt'tiiGntc 
lcg'i"lll\'ltn. nem :parll !' do 18t;n; o Dt?b~ deP"tltado ao 
hã de I'Ol.-ordn quo mu1tas vues ~ clwa- .Vm. P6do 
ae: deputado t:M~lo<:&Nulo de Pnrto~Calvo-,e qtae eu lhe 
respondia. que n~, porque em ~rillleiro lugar o nobre · 
·de tallo nb& ele · .. • n · · · 
tell, em ~ua fa.rni11a; em aegctndo l~r• po:rq!JC me 
pate ~ía que o nobre cieput.Sdo b& vit.do pteclur ~ Potto
Calvo paf& ~1:' el~i~t Isto .clliso mww vezea elll.cOD
àiul~ •o nobre dapQtad,), e de f~to .auim 10 tea!WI11. 
O Circülo pelo qaal Ule quix Ptói:iÕr :cio !c.i nuuc& o da 
eomarea dl\ ~Cirto Cabo; Jepait, .ret:onhécl8ndo.u di!· 
ficuldadu, e V\llld.o q1le o!. clt"Culoe eetavio diatribuidól, 
retirei-me do pleito ellliUll:alMm latar. . 

· Assim, clliia~lbo toU, ClUe UiO'pocWa diepGr ' <\o te11 
CilCt\lO a. Í&"'l' de ilí~em, potqlle tálvts aetta precl
I&!Sem par& &ita. eleíÇi\0 E de facto uaitn ruli&õu-eo 
. · O ~.. P .U!I \'1~ M c~DONÇA : ..;.. E depoii cOillo procuM . 
rou sor c!~putado pot> Por~-Cal\'0' · . · · · · 

O Sa. EnnccuÃo: ~ N1U1ca proc~re1 · tal: appello 
· par• • ler.ldade do .~ea h obro irmiéo• . · · .. 

O Sa.. C..sTut o-n . .utcco: -~u e<~nt.arei asta histora. 

· tlVC eoin O UODlO d~plltl\dó U&e~t'OU•ine e quiz eon• 
. venc:er·llle qne eu 110~h\ contar com Porto-Cil'\'0. . . . 

o Sa. c~aYt:t.r.o 8114!(CO ·......Já que v. ~x. mo eh&%1:1& . 
parv abit prottl5to "uo .~ei de contar toda eua ~tória. 
A O!Wlat'a. aaber• CQuiO Uto ll8lJ&!•Oll v. h VlO a se
ncrosids.tie o;,m -tu~ faUei nit.., quel"4Qdo peJJ~ttar ~esae 
campo; .mas, céltn.o me chama para ew, zznuto estimo. 
· () Sa. "Euo.:at•!Ão:-Eu nuncaoont.oí ~Porto-Cal.;. 
v o, eenhoru; Qlli:: apresentar a minha candidatura ·por 

. 21 
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.Nacei6; ma.~ ~do-:~nequulli.tinha de P.laite~ a . 
~lei~ ll.m ~daclão .a Cj,'llelD ;!OW é!tttzla! COllllldtraçao, 
o Sr. CalhettOa, re~e1 a minha pretençao. . . 

O ·S&. Pl.u ·n.M~~~': -s6 .:~tirou ~pôis que. 
"Vio <}110 rei& denotado. . . · . . · . . 

o s •• ' :Eunn.fa\J :. ~ Se assim tivesSe 'aeontoeido, 
Dão use seria desairosO ; mas o faeto se pusoa como. 
~bo cte expõr. · · · -

O 5•~ ·Pus ».: ManO:t«tA : - Eatilbo :tnuíto q,u~ me 
ebazne pai'& este c&mP-l• · · 

O S:a.. EsJootl)t:io': -'Eu ent~. Tenclo ~~»i\o ·a 
.aer e etto ep11~do, ab.ttl\'e•me a lnt.a. e estive qnatro 
~ ns minha coma.tt.~. u.~eendo .w !uneç~ tlo meu 

. ~~to <Jes~ IUs~mp~, é porque f Di ~ elle lev!lclo 

•e~ ~tdirm.Srão o q\le eu predi'-"~: o t~ob~ àefu
tsdo n~o pôdt) ser aesito ror out.ro eírcnJo '<h 'OfOfltt
cla.. ~tava-lbe o de Macei6, o qual po~m- nta-va te-

. mado p:lo Sr. Calheiros. · . . · · . . 
O Sa. c.u:n:Li.o~B&uco : - Esti et~~ad~. 
O Sll 'ES'f'-&Ubr&o: -Muito se lntou.~ar~ !Se ~euee~ 

aJ difficuldades que o!fereciiít> o Sr. Çàlbciros e os~ 
amigos para 'q11e se· opern~ uma. \ol!l":t!Uta. 'l,1ie afin.t 
te éohs(lguio por c!ieito ele tuna. u!.ahta.,.~çno. Ent.io · 
o Sr. Calheit'Of. foi. eleitc \>~o. eir~o '~~ P\:!rt:;,.Culvo e . 
o ~ollro de~t~.tado pelo ~c Mlleel6. . · . ,~. 

o s-. .. P.Au blt lb ... »():'i~: -F(Ili.z~H) Da.~-
~tmn mttitcaf àx· ~dentes ·dA pro\~Ía q»c estira 
w.ndo s. ~-~ & injüJti~ eotn quo o 1lohre dtput:~do 
~ti f~aado,. · 

· O Sa. E~l'EasDJA:o!- E' ~de Sr. réj!.\d~\:o, ào -
cu ?O&tent-.,.,....ntt\ aou (\ue a! gana a~n5 mtu' e l 

· noliro deputado t.inhi\o htterviu.do para fllt~l' ~":tr o 
utagqni"zno eleitoral qua se lhe§ lllignra.vso ex.i~tir ~ntre 
llÕ!S. AntiSII, ·Iblo \.ive \\ldc"eià de ISO:nelhD%1te !lU' tO~ Es·· 
sea eav.alheiros está!) aqlli na c:t>t-to, c l>():I!O appellnt. · 
parao tt~'totnunho delles. ·· · . · 

· · O Sa. l'.\Q bé ML,b<l"l!C,:- Ni\o Jr,"\\etr~mcs a su 
·. clei~ilo, appollo plU'l\ a. p~\'incia'in~irll. · . ·· 

Os-.. Earlktor4o ! .._A es~ cavalheiro!' <ii55g en: 
-cotstoeom s minha clekiio i::Jdepenàent~:awte do c:>~~ 
e'lll'~O det-$81 t~enh-:t~;~~ ac:ns~utai ~~u~, stl n. mi:lha 
eleiç:;o clepencl~ da C'õ'cljuvaçiio ~~li~, ~tí :tbriri~ 
~o d~a: · . · · 

(Ela. \un aparlt.) · 
R.~CUAei o olJmidmento 'i11e o ílobrp àcn1ltado, :.os 

ulttm.o" di~ de f.US. ft.tadt. 1i\1U'i il~ W'l't.o.o a.~n., p:tllsndo) 
. . . . . . . . .. . 

teipu\to tenho 6\\ rt~\uçi'io totnaàa, .de q~o ,;.e' applau- · 
do, porq,tl& · pouro ant~. ami~ meút~ em . que- xnuito 
cot~.S:o. mt hl\viiio · ~!~"&adu qXl& o Dt>'b~. õopQtJtào 
'&pfo~tava uma roluctneci3 invcnci~el !s ptopo!ltllS 
~~ ~txl IICienclv. w.inhw. lh~ t.bhiio !&itt> &filn rle· reu
llinr 'clml Ccitu'!illllçiio eleitoral. Satou Cl..--10 IJ.UO S. Ex. 
lllG nlo ha de ~W.tar. 

(Ho um opcu-tr.) . . . . . 
POT ()O~iito de rejcitu n oíl'ere:imento do uohno. 

cle~u\1\do, ciocln.tei ou. quo nüo qu~na. ~i.meut.ar (\\&rna• 
:mente o antasoniwo qao àtltre. nós llxit~ti41. 1 hava:tdo. 
-pnra. i5tô UUl meill eompilt.i"lcl. com .o. uos!& <ll~iuadt~, o 
~t~al é<>naistia* niio em .favorecer a miiUut. CiUtdldBtura, 
~u sitn em uüo éinprega:r oa ílletnti\tos de qu0 <llspunhl\ 
para guetttar-mo. · · 

O Sa. PAa.~ »B l\b~l>O~ç.l:- Sabe q~o nüo o guer. 

o SR. Esl·~lbiÃO ~ -So assi.tn proeoderctn, :mo con~ 
'Vtn~roi do q_uo cl.lo a &u.a familia não "Oroscguiri.i.o nr. 
guerra contra xnim. • 

O. S•.l'À'&S b~ 'Mt~.~llQ!'it:'- <lf. \1m np.arte. 
O SI\. Em:aiDrÃo :;.;_Mas, qtJancio o nobre depntádt> 

:ia:ia. os sl!tl!l ofP:=rocimontos a'l.ui na c()rte, eu. tinha 
rro\'1\8 ·lo fervor unplaeavol com qua o nobro depl:ltado . 
1>1>lo 1• <llatrictoda lllinba provlnci11. tt"lll1s.lhava. pat" d~ 
morto i nlinha candidatura. Allligós meus Q tnntbem 

I 
I 

. ~ 

I 
I 

O Sa. EsPEalll·lÃO :-Estimo qÜe o nob~ depUtado dê 
tanta · irPportancia ao ~t~nnho do Sr. Leiiõ. · VêllÕso. · 

. O Sa. P ~ u 'D~ 'M noo:4~: -l!a t.eat.mllillh.a.a que . - .. .. ' 

· · O Sa. EsrJ.:ItrDrlo • -Eu vou entrat-· exn alglmUls ex-
. plir~ inditrpezz$av~is · . . · · 

E~ ct:rtO que escrevl ao> Sr. Leio V cUoso pcrguntan• 
· àl).olbe qne iliJa. fazia da minha ~did•ttua. o qne 

attitnde tom~tria etn r~laç2o a ella 4! á cleiçüo em geral. 
s. E~-. tefponàen-oe da seguinte :naaeita. ••• 

O Sa C.uT~ B~co:'-hto é carta do Sr. tcl!o 
\reno~o! 

· O Sll~ :g,l'EIIti)JlO .: -E' uma earla BUa que '\>OU ler 
}'IOrque faz hOJU"a· ·~ ?:· uib LeUOU>. Di:S~ ~~.: . _ 

· c Qoanto • ean~l•Ultura de V. Ex.. devo d12t!r·lhé 
"1\e, r msls ~ pat.h'iea uc ·M4 ·a ~· ~':l.'nlie-
~.o mesmo !U~ ~t1~1 , to .nia :oio a posso 
apouu·, coD:o nllo aposaru uenbunJa; Sel JIO }>!naatnentG 
do governo impCTial· o auu ~nnil:aan~ l'ecommend&.; 
~· gu!trdarei .a· mais ~mple~ n~tta.Utlade no pleito 

O Sk· Pua l>i: Mc!(DO:'(ÇA.:~bto ÍCli t!~\)ta d.e pr0~ 
posito para~ lido a.qui. · · · · 

o St.. i:s.n'a.\\_\tlo: ~ .A.e~cent.a; . o CISta e a pia:te 
esseucisl: c V Ex •• · 9"" 1a~t G 91&n'Nl com qw luta,· dEml 
eet~.t\lpli~ 'Mnl\ ~!~. 'mu aem lll~ter ·em aena eal• 
<:lll~'s o apeio <la pt'Ct'id.eneia, que ji.m;Us se d.eslih:ltá. elo 

.. pro~tnmll do gQ'femo. . . · . 

O -~1\. ?A:s nt ~h~»O"~~.A :·- Isto foi esorlpto pam 
~ lir.o l!l}tl~ . . . · 

O S• Esnl\lnllo ~ - F o\ '!t:tipt<:l em ~tcmby~ do sumo pro~Ítll<l r~sw1o. . ' ' 
. Os ... PAl:s PE ~!f.'SllOMCA . ~.....:. O que tlle ~tlcon ua 

provsllda est,;. em per1ei~ cont:ad.icçlío COIX1 o IJUO al:li 
~~~reve~. · · 

, .- , 1ve . • "' ~ .m· , meus, 
. caja fé ni;o p6 ic. !õ-;r p.?Stli em duvidn, !'(lrqtte t11rn~ 
sito seus, ·~lle c<~omt:uicavilo~me ~m ~::n progrc~so as 
hoJÜÜ•'iil'!es e o ant'l~n:11::no ~nc rei!la!l'iio cntr~ u6s. 

0 Sl\ ~~ocs nt 't·í~DO':'(Ç~~-Ni\<) éea~ lieJ>tl>~ i~tu. 
O Sa. Esr::lliDt!(\:-0 certodq_neéiü todo o pi'OéOssO 

<lo nünha candidAtttrà se:npre ~nr;io:~eM a iu.flali!Qcla 
. dit V. Ex como ur:n demento adverso, o a isto devo ~ 
sea bom rasulcado. . . · . · · 

os-.. P.\~: .. nt ':\1\:.~l)O'li~ ..... ~-E· l'Ot'(\UC) q\ÜJ. Mo$~ 
eonaitler:u-: nilo t<lve !neto& p•ra. formnreul) j=o. · 

O SI\. E!OPi:UJ»llo ~ -E~a opposição e.ntrava em todos 
os planos o calc.ulos quo cu formn va para a mib.ba 
oletçíio. . · . 

O Sn.. Pus 'DE l\fuuo:-tç.\: -Se nü:o pté~ist11t. do 
noaf:o nú.:tilio, por•}\le !IUCc"rrau-8e i resid~ucia, qne 
so.cn cou n \onr!\ o ã 1'QU a e a . om a su.n. c etçao • 

O Sl\ Esl'Cl\Unlo.-D~ o nob:;-u deputa® que o prO
sid.en\.1) d11. pro-..I~Mi\\ sacrlllaou a hl)nra . e n. cügnhlaiio a 
bato da millba nloiçi\o. . · 

. O Sa. P AE!I o c 'Mf!~Do~ç4.: -EAporo prova-lo. 
O Sa Est&\\\bllo t - Nii.o. qu.~ ler maia ~1\l:tss uo 

Sl'~ Ltiio Velloso, porque a~a o scn testeamno ~posto 
cxn . d.u~i.:la de~ob dll \ar. &ida invocado' como beta. o 
~TOSI.lllciou. à camnra. Mu passo a lor a'J Je pcs&oM cu
lU \Ur.erçij~il nüo pod.em. set n~u'!s.das ~o nobt~ del1tt~ 
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tad~. EllaiJ. a.ffirmio que a minha canaidatura e..a o 
uW8 zwturalpossivel. ~ geralrnSDte.&L'elta.. ·· . · . 
· o s •• P•~ na :M'&-.DOJCç.t.: ....SÓ·toi 8()8ita depoia que 

se COilheceu. a. voutade .do preai<lente da prorin~ · . ·. · 
O S:a. ES.eat»llo: -A·me~t.respeito 1\io lu.or.a ~-

c:ellidade ·dessa interven~. · . 
O Sa. Curauo·BIWCco .à! um aparte. . . 

. . O s ... EsPniD1Ão :-D~-me o Sr. Ti tara; . com 
quetn sempre Jna.nti.~réla~ epistolar$ i.oerea da'rlli.;. · 
Dha êlaiçiio: _ . · · · 

c A aua eio]ção t\ a maia ~ 6~ude.t0aa.s. 

Note· &e que o Sr. Titara «l!tar& ~ opposição co Pré
aidenta ela .,ro~, a é amigo. doa u()bteS c!eputados~ 
· O Sa. CJUnJJ:.o..1Jauco ~um aparte. 

!!Obre ~puta.do;' o sk-~' Velloso 'in 'ui~ em Porto-
Calvo a meu. .~"'r. . .· 

. O Sa. Pus D~ M&,JlOttç..t.! ....._, Ferão a.m.igos il~ nobre 
claput~sdo quo ~ a se11 fllvor: en não q'lllZ hos-
tilisa~lo, -poQendo-o. · . . ·. · . · 

O Sa. Rac:o BAuos~ - .U. so pas!on a eleiÇão, está. 
· tudo acabado: 1W'Il. que insistir Disso t . 

O Sa. Eartannio:- Eu quüer11. preScindir de&ta. · 
cliscussiio, ~t'e\"en<lo o deàa.t.e .: UIU objecto da. · 
~tualidade. · · · 

OS& P.us b~ M~:otÇA: - Ílavam"a àf) responci~ 
. ce e c a~;:e para 

terreno \ll:o inoon.v~ente; 111U1 pcoro<::do~ beide dar-
lhcu. aeoesssri& ~p0$ta. · . . · · . 

O ~a. EJrc .. to•4et: - Oa nobres depntado! süo. que · 
' , , AI .-.. 

. pio da p~ut.e cU~. O 'DleU propoúo !6\a. Umi~-
1& em mãÜ estreita ~pbera, tratancll) aómcnto dlL aJun .. 
xW!traçiio da. justiça l1a comarca de. Porto-Ca!:vo. . . · 

• o Sa. PAE§ inli Mt.."COO"'\..L :-se era essa o seu propo-
&:.to, nio .prov~. aãa otTcodeue. · · 

() Sll~ EsJ.nnnlo: -A rro~~o partio da V. Ex., 
que tom ua.cle> do O'XprerosiSc.s ~i:Onverucntos. 

O Sa. P...::t"~ DE Ms~.r>O~f..L:- O nobre d~cta<lo =e 
~ levado> para um t&:rreno IMo, em qn" é ~ario 
qne ·ais fil~ NvclA~s. Pj>i" bem: eu as fuei. 

O Sa. EsrltlUDJÃo~- Teriho~CJo ha.~i~o com t:lodcra
çito .e dign1dadQ, {>')rque se.i o que devo . i càsa Q a mim· . 

. moemo • porquo l'tl&peito o regimento. Enm,tanto, 
Sr. l)Te!<idente.niio conclu\ru e~~ta part4s do m~a dhc:llf'SO 
sem 50Ccomr-mo a. um~ dêc:l&ra~. qnc íl1% ~ S()U dis4 

S. Ex ~nheceu que eu. tinha. 1llcn.~ta!l p:óprios e 
valios-l~ p~ a winbiL l:!eiçio. · . . . 

O Sa. Pas l'>l! :M:nno'Ç.\ cU nm •parlo. 
. O Sn. EsJo"EMntÃo : - ~Ím• eu tblta elomcntos pro-

~rl'ls. A~ sim a coma~. em q,u$ ctt axer.·i o cayt:o de 
JuU dediraito po:- o~paço de qua~ anuo,, manilt»-toli· 
me a. sua esti<u:o. tl~lt· um modo brith<ct~t4· Knio l!~~ 
clcitoro~: tive M vows da todo-', ' t!x~pç«o do um, q~c 
fallccoa. na oeca11.iilo da. cleíçiío.. Techó doeuruotlto4 
eom oa quaet.pos~o provn.r quo ambM a!! pllrcialidadu 
que plcitcU.riío 11 eloi~··lo d~t Yilla da hul~t't\trl% tO dllcla• 

· rárúo fnvol'à.veis *'- tniúllli. canctidllt\lm· · 

I 
' 
l 

q\le em to ~o · epr~cio. . 
Ot DobrM depntaà.,s ~abem que o Sr. Luclo ~;& de-

clarou ~lllfte dt!dlcaào á .tri.in!is. eandidatura. · · 
O s ... P.u:~ I>E ~!l:..'fDo~ca.: -Dizia ue o â 

OS!.e a. vou: e o ?re5t ente da pro~ir.;:i:..· 
· O Sa EsPt:r.lt.li.o~.:..A. esto ~parte ~6 pód.e ~ponder · 

o Sr .. Lu.::<o. ~ue s~:npre ;e pronuneiou ciatamea.tê pela 
micha canditia~ura, e resistió até..... . · . · 

O Sa. ?.Lts o& Mt:."(DO;vç":-Re.sütio a~ qn~~ 
() ~.. E~l'tl\U)Ilo .-•••• a tertas tncio; .<i,'U~ Íó!kO e::l• 

pre~<io~ ?S.~ a ~::e elle u:e negaue o seu. .llpólO• . 

O ~ ... P.u:s .»& ~It~llo~ç.\· :-Es:i enJlallado 

O ~~- Esr~11rot~o .~·ran:o e~c. a bleu ~.t\'('lr, <i~e já. 
<:::r 18 •• ~ o co~:rcu. o:!'!!re-!-::t:<lo-me a ~u:o.. ;a:lueacta no 

· ~!~alo J • ~J!pi~nl :to cas~ de q,~e o ~r~ t:a.heiros !e ~o 
z::-.:v.: • .. "· • . . 

O Sa. ::'.\.&S D& .~It:'<oD'·Ç4 di um aparte. 
o~ •. Esrn rt.A.o: - E.Hi ~~anado o llobre deptt

!aêi) ~ ttlrei J.:fti::o), 1%2!U ningue:ll t:le .po:ler.t es"robr!U' 
6 ,_ f ' . ~ 

· . O~~. PAts oÉ !:fE.o;no!'icA. :-!\esn oceBJ.iilo lei. muito 
. d~le;J. .. . . . . . . . 

O Sa. E~f'l:lliDil.o~--~ão póJ.o prov:!:.r est~ ta!~-çtlo • 
· G ~R; P .. .:~ llC ~h:~oo~t:.\ :-N~ssa «Cfl' iiio Í('l des· 

l
.. :anl: &!'?Cl!o ?a:' o Sr. tu,::o e pari\ todo o M:zeei6. · 

· . I) ~,.. t;~l: .. ll)l:\o :-Eu hei de ~p~ll!U' plin nm alto 
pc=-so:n•g~.-n •. cttj_o .t!st~Zl:lun~o ~tl h ;·i <"!~ "Pr-rlur.ll.t:l~r:.~e 
l!l\'1.\CI!.!" p.c clir>!. qua xne iot. oi!trtcld&. a ~ur-?!enclll 
'i'c!lo cir·~".l.o d~ CKnit~l. a ~u; eu a r.:c':l:~i. :etir~do-me 
p~ra 1\ t:::inn>t cotnãrca·anLtt. da fl\dçiio. Con.&tO::i•tne .,c
poi'l o~;~ ~e ncr,;.inh e:n npN~entu· m.il C:l.:ldícil\t? a eua :I ... S:l.?p!eneil\, ·ma~ . f!Ulii.o· o .~~ lldéucía m~ha, e· a . 
tle.~pe.t\:1 ~at :ntnhu term~~atlt~s àacl~rn~,s~ 

O nobr>! ~t!puta-io f~ ~u:l~!. esea~~t'\~ com a \'Ota.· 
1 ~() ltlló ':'tl'.! cl~r:\ rl\l"a ln~mbro da -~~emb!~n l.'ro~inciál. 

I 

I 
I 
!· 

j .. 
l. 

0 ~n. r:~l'l:l\!lU:\0: - !\.ii,o·mc pá~I"(.U propri-' à::r. 
g>'U"-"'0~\tln.-.i.J de U1ll cnvo.~r.e!ro. q,u~Nr ~ujtr::adec<r. ·o 
flUO tl~·~l"A .tr.t.·;. •1:1. ~Up.!t'\'eUi'!n:~ iuituiza te, :dtn de 
bllg 1a:- o e:t•ll\tligo. X que Vo!lu a Allegttçio de factos 

. \!C$!<~ or::~.1l! ·&l m~ deu vota.~iio, eu thm'bea:z lh 's dei 
O:rl dio;er~n.s t;C'eusiiie! . · 

O Sa. P ... ú na: ~h:l\no~~~=- Nüo lhe fiz uma e~pra
bN~t:~. 'rroue !!$E~ fa~to pat11 provu que &l)ln!l~ o 
~\U.Uill.lllO~. 

O ~a. P~u D~ ~h:sÍio''.'--' d6. um lli!Jtrte. ! 
0Sl\ l::!l:•t~tll!ll:O ·-su~~nté)U•Iônll ViUá ànÁ~Ulb)éa .. 1 

O :;a. Es~>~atZ11:;o: - Se• se tempo Ol'11mo~ atnigos; e 
?Ortanto niio h R 21i~J:) cuu~a que ~e po!l!Pn al!eg!lr ••.• 

(1 Sr, PAc .. DI! ~rt~uo~ç"': - Ntm eu. atieguei. 
0 S~t •. E!óot>ti\IOIÃo:- · · ~· como . a.~to enpaz de · n:a 

de!air~tr. em div.aNI.!I oeca~i~!!. ttuxi:i:itllO-UO!< mu.tua-. o majór Lur·tt~, met:nbto multo <Ü.!Itiucto tio psrt~·io con;, . 
aervad • • ~~ • • · 

. 'Veilccu a f'R~iahdrtdé <io tenente· e<ltõ!lSl Ft~rins Bit· 
toncourt. cujo (''U'•tcter inde~ud.ente nüc> pódo aer J)'•&to 
em duvida .. ubti"e fl:tande mat<>riR de voto$ Jlo coll~io 
do l?illil', Othle o teoente-Cor< ncl ~icoláo Alves <a Silva, 
sogro do Sr. Tit~tr.c,_prostou o tr:utls decidido apDio á. 
minha candidatura. Deu~me votaçuo unruúme c ospon• 
tanca n parciulidade <t_tte vencou no collegio da capital, 
e quo 11ampre se I'Nnunciou a fnor da. minha eaudldn-· 
tura. No coUo~o cld Sauta Lui%a <lo Norte, o partido 

. vencedor, 11 CUJt\ frent<l so acha o St. L'l.lcio So~ de 

pertcn("\zunos. 
O Sk. P.ua Dt ltl~:.:'lt~o:cc .... : - Nli.o trou~o esse fneto 

para d~~nira·lo. · 
O .Sl\ Es~&ttlniÃo : -MM sempro obt.iv.l na prc.,·incia 

votnçü.o ~\l.!)orior i que me podia dar o nobre depu:ado. 
P~r duM votes fui o primetro d.oputado i a~sembléà. 
provincial •. 
. O Sa_. l> .. u:!; .J>t MEs~o:-~ç4 : - Porque estava liga~o 
no pathd.o que !o: a ele1çüo. . · 
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O Sa. El~>nJDJio: _;_ E Dio Podia ae!-Io 80 eom ~ 90 
,-otcla d& Porto-Calvo , tondo eu obtido 600 ou 700 em 
toda. a pro'Vincia. · . · · . · · 

O Sa. P.-.si S>s lri&'mOI'IÇA. ; -TrOcado-se os votos 
par& deputados :. mUita& -v&es fez-se àto. ·· . 

O Sa- EsPctuD•io ~-Eu niio tinha preeü~~ do r'3001"~ 
rer 1. tal meio Q que houve. foi c:ombini.çües de co~
gio~, como. mu~tb · vezea r.ue~e: I"~ &e .deu na ultíma 
'VeZ que fw eleato dcpúti.do proVUlmã1. ·. 

O $a. P .u:s Muool(CA : - Ji. .,;ê que t1iio .\ exacto 6 
quo disae à e uoeso doaainio na provincia. - . 

1.. f'OIDIAO:- • • . 

desto .. ·De 1854 pair. 1860 vai uma pde i!ifferença. 
O Sa. P.u:• .1>1': Mt:."(.DO:Cç.t. dá um apanc. 
O Sa;. ltni:••nt::o: -Sr. ptc!idente, .~ m~o estot: 
a. o ' 

· havea.do-m,, l)Or a."'im diZer, interuado pc:)r es.~ eami··. 
nho; teaho neces5ida.de do ~tar l:XIais algumu 

. obsePP.çóes em relaçãcl ao ~mento do e~~p~i
detite a,_ provincia das Ahlgi)u~ o Sr. Leio Velloso, tão 
ltostiliq.do .na-ta casa pelos uot-re' d~!pntados. . · • 

Desejo mostrar a diffinoeuça. que bou~-e no prOcedi
mento <1a presidwcia nWI.t.iV&ttaente á minha eandida· 
tum e ú dO!I nobres deputadOi. Ficari entio bem cla:o 
que elemento& officiaes forio emptegtdos a ~·~r da elei
~ dos nobres depn~os, a quem nu prox1nndades da 
eleição o ~r. Leio Vello.;o foi inteiramente !avoravel. 
_ (ReclAma~u doi ~r•. PàN dl JftM()ft~ . e C<uullo-

Eu~tantO o Sr. Leão Velloso tenl sicl.o reeom~o 
pelos nabru depntada. com upt'Ull&ols atâ menos dig-
nas de Mt\W proferidas' ~o · parlamento. · · 

O ~ .... c~~su.o BIU:ooc:o: -Ainda ha bem pouco 
. tem l-o o Mbre deputado queinva.· ae amilrg!UJ1ente do 
Sr. Leão V'cllo!C' pelos corredores da. e&Uiahl. l111o ó que 
en. uma. iu«r:Ltidii:t, pa~ue o nobre deputado <leve ao . 
Sr. Leio VcU010 a ena. e16lçio, como nüo ignora ~a 

. FOvineia das Alagôl.3. · . .. .. · · 
O Sa EiPasb1io: :-E' ~e~ ~ue ~urei com 

dignidade. a ultà&a p'bue ~ aua polltica nu ~, 
qui! 'De ni() paroceu c:onvon•ente. Fallão oe nobteli ~. . 
P!ltados oontra e Sr.l..elo Velloeo,entret.auto o Sr. Leão · 
VellOJO não fu i. 111enot" modifica~ no popo~ da. pro
Ti.ncí&, ~:ClUilnando i intla.encla dos Dobres doputadoa 
t.oclo• 01 &.\teioi que • &a.stent&l'it~. !i"e% maiS: vagando 
o lo~ r. de dl'lii~do de Porto de Pcdras,pnra.élle nomeou 
& um. amigo doi uobl'GI depu~dos. · 

os •. c~,Tll.t.o•Sau.~co:- Os favoree qué noa fez .. - . . ... ' · .. . " . ' 

commllu ante-superior e outras autoric!adea da ciomarea.. 
O !:ia. P.u:s n• Mui)Q~ÇA:-A.t~ .part. nos inutifuar 

pu. a eleiçMo, ~u,no• de ha,'mnos c:oucorrlclo 
pua utDa se•iiçüo. . 

O· Sa. Eu-&aaDt•o : • O pre.idento ela ~'fÍI)d~ jua• · 
tifiCOU•80 dell& imputaçio até por 11m mõdo tolemne, e 
talvez um pou~ e~orbitantc,diriginoto-se ao jua muni-

. clpal <!e liort~~ctJ.~, por mei~ ~o um oOicio em ·que 
. IN!venlmen~ eatn.nhava G prohlbta . que iDlclule . quü
quer proeO'iunento a esse mpclto, logo quo lé propalou 
o boato, talv~ adrede :ssp&lhado,. de que 'ue juís pre· 
tendia insta.lllar uru pl"'eeWW .ll<lt' crime de ~tdiçio. . . 
. (Cru:ao-.rt oFt•.r.) . 

E· certo q~a o Sr. lciioVellóso foi. ~gtegido aapera- . 
~e~te pela. llnprensa que advoga os intcues.sea da par .. 
ouhd~de doa n?bres ~ep~taà.o~, ~rtbn por uzna maneira , 
iU CI!D!'Ur~ como porque netn ao menoa se articulavio 

!actos contra a su1u.dtliiuiatrayão. . 
O Sa.. Pua DE MtNDoi.'IÇA.:- ~&..té os Calotes que pre• 

. geu forü:o publicados nos JOl'Zlaea. · . · · 
(Ha outrN aparuJ.) . . 
O Sll. Er-PERI'Dtlo: - O que hlltt~ ~tr4 o Sr. Lolío 

Volloso foi uma. d.ecl&maçiio itljurioaa, e tnsiJ :UAda. 
.Atacil'io·o em sua vida privaclã, mas niio allegúão 
netos que c=donmas&om r. sua a.dminiatraçlo. · 

j 

O Sa. P .u:s 1n: Mtno~~: - Eu nã.o quero aoeusar 
o St. kiio Y ellõso : lle o qni:zesse, teria. doeamentcS 
Abandmtes e irrefragaveis psri\ desxruí.!ean-lo. . 
· u s.:. E:SP!:lli1Hlo:-Em -:espost:~. ao discurso do nobre 
deputado pelo ~ ~tticto da Dli.nb:& provincla, Sr. presi
dente, nada maJ! te:lboaa~cre!c=e:tar !.e~ ~ucr eU8 quiz 

. emmaranhar~~e em uma cllieu!~:o ~lib.;:a. para a qUal o 
nio proro(\ue1. . . . _ • · .• . . . . . 
. Ra, porem, llr:la ac:usr.ç~ pe;aoa.~, feita no discurso 
do nobre deputado, G,Ue nlo FOS!:o deixar que pa.sse des
apercebi~, ê 11. c;.ue vou responder; . · · · · 

O nobre ~~ptt:2.do, d~!~tl-i.ê!lco os !~tts amigos a~ Por-
... ' ,;; "'' c . • 

· eoxnn.t'C:l. o~·!!lio racouheci o :tulda:::nento cle~uu a':'Ctt
saÇ\;es. Gu en;i!o ~:;;., tinhs cun:lpndo o meu defer. Mas, 
~ores~·i!c. tra.:o <l~ í!lctos acoiltecidos bc{e, e po!so ser 
ll!$ponsa·:o!l por nüo :tt tomadc. conhec1t::e:tto delles 
quan o '!X~.ct o a.:g · .• ,Qr em to e 

·185t! Em v;:rda:e é lima mpon!:lbill~:~.J.e reuospectivà 
inacimis" i ~-el. · 

O Sa. P.u:s ~E ~E'JlO:-.~\.: ~ ~6. se. to~o ~ 
empregadoa hoje: · . 

O SR~ Etrt:itntÃo : -0; [!lctos !lssim o Inostrão. 
H a um !acto nan-~ci.o pel ). nobre deputado pelo 1· ciia· 

trieio c!s provil:~a. párll. pr.:.'-.r o Denhu:n ntor que &e 
deve dar t~ que publica~ i:::lpre:ua., que julgo do :n!U . 
rigoroso de,..tr re~t1'1lcar · · · · 
. . ManifeHand,.) d~!prezo ~r e5se org._o da apinilio pu• 
blica, querendo t:to-:ar quo: a imprensa não de\-ia mere-
. a ten -:o nob e de utaeo ex • um n ntecime:.ltO . 
que tsa "Verdade não. •~i com que ti:n delle faz meuçio. 
Esse fac:o niio foi propalado pela impret:~a • mas sim 
d~Wl~lldó !ec:ret:unente ciutan:e s. acl:ninístraçio pTe· 
flL4ieneul do Sr. C:OD!ellieiro José Bento da Cunha •... . . ' . . . . - ' 

ttahdo al~ inieigl)s nossos,. e tambm do :nobre 
deputado e sua iamilia, procttr:'trio prejndicar-nos em 
nosss reputaç:io. IW5Us fa1nilia11 der.unciirüo ~eereta·· 
mente ao vica-co:aul i!lgl~z de !lfaceió que um IWIL!• 
sinato ee dera no engenho Yatte& elo Sou:a.~cente 
i mesma lamilia, · !l)ndo o !Uppo;to assassinado um !n
gle2:, quo tinha sido :morto pot melo ~e .ene:lo. · 

o Sa. p UI bl: ML"fDo:tu': - Nio aec~ • parente 
~do nobre d~>putado: . · . · 
. O Sa. EsrEki'Dilo:- Pelo modo por que Urrou o 

!aeto, me -par«e de\-er ter uma rectüicaçio. Nie haYia · 
ahi . qu'"tilo que te entendesse COU\ & imprensa, a · CJDO . 

· e.ntiio o Zlobr6 de?ntado se refet i.11.; ?Qr ias o niio atUlo 
com o Sm que o nobre deputad.G teve em \'ista tl-uendo 
Gato facto . ab eonhecimento da C:tmara. Maa. jt qUo 
U'OUXe, e o narrou intom etammte, ot:ntenclo quo é ue-

~ . ' ClO . 

ó Sa. P.u:s DE Ms:m>o!tç... : -Me p-.~ etea5ado. 
· 0 Sa, EsPUIDIÀO: -lnimigo!l llOIIOs, inimigos ~n::.; 

mun•. nlguoa elo• quaes tio hoje ami~a do nob.re de
pntado, e felumen~ .não :natuuea d:, lugar do nono 

. n&'<:itíl~nto. denuncibuo, f:i)mo di1ta., ao vicc-corutll. 
ingl.:z ele Motceiõ que tiuba &id() àn~minado um lDgle: 
~O ~:1gettho \"&r: e li. do $.luu; I) vice•QODSttl eommu
nic:~ cata. clenu'tlcia ao foa ministro nesta. cQrte, o qual 
por. a.UA "~' reclamou do nosao governo umt. in\-estigaçU.o 
Md ... s~bt$ ~te .tacto. 

O gtlvcmo ex~~dio nm aviso, acompalihando-o do mt ... 
morandum do mu1iatro i.nglu, a6tn do que o presidente 
da pro•tincia mtndasso pro~edet a epa a\"nd\eancia; e 
. em consaqueuci!l ~sto o pret-identc da pl'O.fincia ordenou 
ao .che!e d~ . policta ~u& se trampottaa~e para ~ etilo 

VOllÇii.o do Pa!lso de CatnarA ibe, hoje Villa, afim dl! 
mt _ urar ~. pro<:esso N~ ar ~ esta occunenca.a. 

O Sr. desembargador Franclsco.Joaquim GomN ru .. 
beiro, 'iU~ ~& en~o o chefe de policill, cumprindo esta 
~~e~! ío1 11. re!enà.a. P'''oaçüo) mr.taurou o processo, e 
mqUlno tMtemunhas; e ~uem !orii:o eSsas testemunhas, 
Sr. p~::idente~ Os propno9 de111Ulciant.as mencionados 
no. mtmo.I'Gt\dum, osllu&&4 ee aprese:lltário t'm juizo tão 

Pso~p:_e.ndidos e eoufusos qno provocaYio dó e oom • 
8.11'.1\0 • 

Eu. que era nessa oocuiiio protnotor publico da C!O• . 
marer., Jaio podenll.o officiar nesse proewo, que era ina-
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. tatuado· oontta íneu pai7 ·!ui subatittudo por um_ outro 
. ~otor nomeado Cl4 hoc. . · . . · . · 
· · · Constitui-me Sdvogado de me'i:t pai, <:entra quemf6ra 

dada a denucia secreta.. :Provou-se a todas as luzes qll8 
*lUelle · Iugle2: era homem que tie enttegava ao Uso ü- · 

· c:8ifti•o de bebida& alcoolicas, tinha morrido 4>m eo~· 
q'llencla de mna CODge3tiio. ce~b:al· Pcl~ digno magis-

. trad.o jCÜ% formador aa C'Ulpaf01 JUlga-lo lmproccden:.e O . 
. p:o~. , que ~r copia foi remetddo ao go':'nao, que ae 
· Cieu por satiaf&to, I!OlllO t:ltnbetn a legaçuo tngl~a. 

. ~liearei msi.": em 1845. eu era. a\nd$ · enudante da 
academia, comprei uma. mach\na de ,.epor para ~ nosso 
en ó econtratei uelle InR;lez. ueéra m:u:!unista., 
par& assenta-la; e5te liomem en. a i; na !'U:Larte, ~iiS 
t.inhs o vicio ele. entrega:t·se em~!-ees..'IO ~o-.;~ de beb1das 
fo~, que gradu~mente lh~ uo at'l'tlltlando s. s~ude. 
. R~u-se este homem do :n~ en~enho. dcpo1a do 

seus vencimentos . · · . . · . . 
N'o anno ae lSSO ou 1851 app&receu· ncs de novo cate. 

Inglez, que hll.via sido ehama.d.o por um tio do.nobre ~e-· 
pntado para um serviço id~tlco ao que nos tulhll. fe1to 
no settcagenh.,, que .cllita pouco do nosso, nst~tv& todó 
de!tigtu"&do, -parecia o":~ homem: de "enn~lho e fo~e 

· que llll'1l, torn:1ra-&epallido,magroealq. tzeb~d. o pordf~to 
da intemperauça not18odos licores forta'; ~t:. estcmago 
ji.não conter'fa'\'a alimento Rlgt~m;e pa.ra prova't quanto 
este hotllem se ontl't!gSiva ao vicío da e:nbri~tg:e:. citArei 
t1m facto: eucontrandoellé uma·pof'Ç:iO àe ~::\tra(aa de 
a!.cool de 36 ~ins em lnn aT.UlUam de ô.~?O~oito em 
nos10 tmho · bebeu tod:. o aen COil~\ido sem c:tneri-
":Dentar e~ito notnvcl; tal era o esta .. em qt:c&e li.Vll. 

· o 11!\1 estótnago, acostnm:ldo :ia bebid:íA fo.rtcs! . 
En::. 011rto dia, ele cuja data mo nii.o 'recordo. ~Pi>~ 

em b~Sso ~D - -.- bo em. estado deplomvt'l, o.uc:x~;ndo·.&a 

proxima nos canllll~~, ~ncie ~hiru. ê~t!o, ~ c~po&to 3. 
· c!l~vn. que ncisa nmtc fora COino!!a. l 01 r\}.o>l!ndo. ~ 
üm quano às. o:aM cle!tinua aos bospc:les; .o a despcm.o 
ds appü~o do ~~~~crlios. easeiros •• nu~,; h!llo~n~~ . 
que lb.e fuiiio meus 1rmií~,l& ellc a pesoC" ele dia em dt~, . 
a~é quo em uma manhã, ~cpo_i.a cLL volte. de um p:useto 
que fe: a um pequrno Jmun que fit:a\'!1 ennuguo f. 
c~a. foi enoonth:u!o mort•l na eu" ca.!a:t, qu:mdo lho 
le'"-viio o almoçO ao q_uarto, segun.io o co;~tumc; \Cri
.ficand!Me ovidollt.emtQte qufl a morte p:ovuilia de Ulllll · 
~t~o cerebrtl. · ·. · . ··. · . · 

· · · O ta. téndo·sil dado ei\O fac"'..o <:ótnl'l acabo do :DIUTàr, 
o sabeui os n\lbm deputados, pei'g\UI.to -• que \"elo tra- . 
1ê-lo. & d.ileussii.o '! 

O Sa. C.unli..o-Bu1eco: - Po.rll mo~>tt&\' que es.o;ca 
·amigos· que o nobre _deputtd;) in''OC!!". cont~a nós ai"10 
c. mesmoa ae nr...:tuelle tempo l)roduz~Hof&\l~ldudcs para 
El oarem a & 'a o no te eputa o 
·OS~;.. ~.A'IJ SIE ?Jc,DO~ÇA.: _.Apoiado; n:to t\vd em 

vista1 nom por 80mbta. ofientler a rctul'l.'.ç:o do nobr~ 
deputado, rtconhecld& põr todos · eoUlo illes:.. 

O s •. 'EsrntSJsÃo :- Vou conctui'C', Sr presidcnt~t, 
e peço a V. Ex.. o i çamara dosculp~ de ter at'O:npanhA;. 
do quúi . ,on JXll'-11. o discur&e> d., T.obre d~put.~C.o, a 
quem especialmente~ tesllO~do, e por quêm íw. ohngaclo. 

. a lallçar-me om terreno difi'ettl.nte dl\"'.ucll>l em que oa 
q_uarial.lue a diaeuSdo do meu reque:bul!:ltO !!I! clrcum· . 
acrevesae. 

Diue eu no começo do meu CÜ!IC\11'0 qtt\l ust.l& hn"ia 
· d• agradavel em f~ .aeew~ç&•, ~obrotud.o a um 
adven~ario de quem Ji b.nha s1do n.ro1J;Q, mta qo.o a . 

· .~ era impellido poro U:J?- rigo&oso ~o~:e:r, a c:.ujo culn .. 
pnmonto eu ni\0 me podia silbtrahi'r sem p:us:\t' poro 
um representante da prOviu ·ia ~eno& difi,U\) ~" seu 

a , menos . aos seus a , · . 
certos in!ereues da provincia quu oon,·cm promover; . o 
qne especialme!lte a retr.&to da com~ do P~rto~Cal-. 
vo d.üo~" a meu ~~to ruües nnuto vdhO!!IllJ que 
illltiScio o mou procéditnento. ·. . . . 
· Nesta localidade tenho tudo q_uanto IM ~ c.aro, fa ... 
milia, amigos, e o pe~ucno patrlmonio quo possuimos; 
á o lugar ào meu na&e1.me11to~ o qual amo ~m extNmcto 
· Me pare~:e que todoa 8$te8 motivos sii(\ au$cientes 
()ara explicar o que 11..) nteu procedimento poS!a ho.vet 
c!~ cepara~. . 

,. 

I 
I 

I 

· · Estimaria m.àamo que nio hbuvemmt ru~~ ~pecl~es 
pan aaeim procedeC", l)Orque quando tivesac dê tomba .. 
ter aoa n~bt1!5 .depa.tadoe, o hria de ou~ modo ; maa 
eaw ra2.i:ies espéciaes obrigão·me ao cumprimento que 
me im1>uz· Nem ~~~ diga que ataéo a intlnencia poüuc& 
doa nobres deputados quando 1lle pronuncio c»ntra a 
itt~~lllr .. admini.Strnçiio da justiça nquclla co~, 
porqu6 clles süo Oà -primeiro.§ a decll\ra'r que a sua in
flua~;~cia é tli.o nntura.l e legitima que nii.o precisa. estti
bar·ae nas posiçüca . ofliciaea. do que &e' deve <:ancla.ir . 
que nade. perdem com um ~ta.lo de . cousas menos 
anormal. · · · · · 

O ue tenho sóm te ,. d. • 
o uso dos direito• individua·~ da miÜoria. dos habit.'\Dtes 
da comárea de Porto-t;alvo, d~ q\t~ me julgo muito 
legi~mo rep~tnnt.A, ~inda. .q~e. !'~US • o;·o.tos fossem 
nnUlficndos. Hl!l d~ pedu:- com lU!!lltertcla ao governo 

aqnellat comarca, quanto i admini!.tn.çüo a.. ju!lltiça, 
esp rando . qa.e ellc &e niio 1nostrar:i.. !!urdo 1s n1itiliaa 
vo~. viato como insera\'eu uo ~u p~:ogramma-juuiça 
o 6el~~Xecuçiio das lei!'. · · · 

Julgo-mo mesmo a.nimndo; 1.-stou que 'ttlous e3forços 
11iio serii'l perdidoe : que o governo, G:l!perl.'lda a sua 

· stte:lçüo o reolaer.do.l\ infonmL\Õe!>. ~'fficia.c!J~ conhecer! 
a n()('.CSsidad.e, a gtnlld·~ rou"ooicncia d..! so.htrn'!lir. uma 
comarca inteira. popuhM. t!llv~ u. wnb. rica ôa pro
\'mcia das Alllgvu, i u<."';.;o da ju!'tiç11. scnhMw de que 
tem feito uma. de sn:.s p:cro~a.ti\'n~ a Camili~ au:erana 
que nella domitl~ vela3 po!-i~v'!l quo oceat~a· . . 

Jul o na não ~OmO!I va~!'allà!a 'n'IM eim ~u'bdito!! de 
um p:iíz livre; que acima de u6s . 116 t~mos u leis o 
aquo!ll~ que as cxecutüo, _quBnuo sa..b~m cutnpri-las. ·· · 
.~ fira que t-:mco em Vt!!t& é nobra, c o é"rlpenhn q1:1) 

tomo em· consegui-lo nlio d.we ~~r des~irtuado attrl-, ' -.. . - . .. 

tr":l.rio, !:açO extret~ v:olcn~ia: ao meu ~rac;cr, e·~into 
grnntlo embacnco quando me vejo ouri~do a denunciar 
o que 50. pa~s:t sob o predominio cio! nour~ deputados 
{'ela minha. pr-ovíncia, que silo meus inimigo!l, e de que:n . 
me nüo CX)n.'lidoro nmi~. . · · . . · ·. 

Não u.o é agrada\lel a ÚueílL de que me incw:ubi, 
. ccmo niio (lÕde Per a ningu~:n; m:u a isto t!OU obrip:ado 
por motivoA do t.U ordem quo nio podem aer por mim · 

. \leAA tteodidos. . · · . 
· Te11ho ~onelúido por esta vu.· . · 

. o Sn.. r .u:s D~ M~·UIO'Ç" : - Nio sei so :únda posse. 
fallar na prcsen\e discUNiio..... · 
·. O S.n. Pns&ot::cn : ..._ Niio. 5<:nhor~ · 

. OSa. ·p""~ uc ~h:~oo-\ç" : - 'Entilo protcl-to rcspon~ 
. der ao llabro ~ópu:."do om oecasH&o cómp&tentc. . · 

Ule inforiíln~c se,· •cgundo os O!lt\"los da Cll.'>n, offin'o
ceudo ~n umacmondn 11.0 retuetimÕnto J.:> :ti'lbre depu

.· tadu, t"'SS..' ter .a paüavra Ji&l't\ j Ulltifiea ·la. V. E~. vio 
que o uobre deputa'lo bllott qua.:1du nem eu nen:1 lio
nhum dos óutroil doputa.d\is <111. provincia pedi' obt.u c;. 

. palavra, o qco usim ficar&. sem rt:Sposta. . 
O Sa. · Pu.-.mt:NTE : - O r;:~imcnt.o ·. n:.\n . pcrmi~te 

· !allar ,.egnneia. "~ sobro rcq:uerimontos1 mOl!tno a titclo · 
de ad!Ütllmento. 

Ningnem tnals pl"J.iudo a J>llln.vl-ft. e indo ·te ~r a 
· \"Otól o.roqucrimonto, toconboce-Ko uü::~ haver c:asa: p&lo . 
que o Sr- · pmidcnto decl~ entena®. ~ uiscussiio, '! 
:nMcia !.uer a ehRmada. e por elln se \'criticá terem. .. 
se ausenbldo os Sr!!. Saln.úúel, L ui~ Cs.rlc.s, c. Mndu· 
rt'ira. Silveira Lobo. PorllrulJ;Uii, Fer~ira. Ja. Vtig&. 
Cunha Figu~iroJo. Josó SonifJWio, Carrão, 4mego. 

r • • · • · Ba.n'Os CO:lde 
tle .Bacpen<iY. Fialho1 Gn.spuiD.o, S .. ntà-Crüz, Pact de 
MondóilÇit, ~Viri&to, · Hcnriqucs, llc Lamnre. Tc!ixoir&L 
.Junior, . lloterrll C:walcanti, Bandoita da Mello, P:1üla 
Santab, C. Ott~ui, Tibetió~ Coam Pinto. MacBrio, Pinto 
Lima; Porci.n. ·da Silva. I ..i ma Duarte, Pau.lino de Sou
za, Lima e Silva, Brandiio, Bcllo; Ribeiro da Luz, !:la.viio 
Loba to. Couto. Silveira àa Mott.n, Pere.irv. ltranco, tàw 
varea ·BaStos, Bastéllo-Branco ·e Epam\nolldu. 

Dada a . otd6m elo dia, levanta· &e a se.ssüo âJ. ~uu 
hor.u e moia. da tard(!. . . 
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- \ , 
J~ .. uflira. B~oo..a. da <:u.tihR, Car\'albo R~u. c. Ot~o
m., .Fu.ruoio, barüo " Bcll&-Vut& , o Jo'!é Boiri!ll.C101 
a.br6-r.e a !~~!i: o. . . . . 
. · C t.!mpare ::1:!!1. ~;,~\s .1e abe ~s n sessão ~ .sm. Lima 

Du11::e. Bra.'l~ilo, •:Mllclro de l-TtnuonÇ\1., t:~üx da Cu
!lhl'. T"1:~ra Cn.<~~ •. BeUo, Pl\utino de s~u:n, ~ilva 
Nu.r.e!, ~cz::c., cc &er'o!trlv, Ferreira La,c::c, bariio de 
l\fi.U~. s .. ~~r.l';' t\1! Motlo·. àe {,f.m-.ro, J: ce A1or.car, 
C~:o!Uo·B~~:l,:o. :r;,,~-idilõ,,. Yirillto~ H~.ri'l.'l.U, C~ut;), 
P~>!.: :Ser: i.:• o. SJv~!':'ll dil. Motta; Figuetrl\ à~ Mel!o, 
Ra"''~'o (t:l C~!U".\1 J:.~c~L"ll d-!7. \rdga. C~ho. Fi;~l!i
re::'u, Sa::llo l.~·'l:lllt"• E~rh·o':1; Liniu. e Sih'3, · Ri06ii'O 
cà Ltl%, t:r:u ?Ir &.chl!=.o e Flcil.:y~ . . .. · · 

F:1lti:(• .c~~ p:rtk·ipaç:":o os ~;s. Lüi~ C:u-los, .:\uujo 
lima e A~s~Io .::o Am~. . · . · 
L~~so ~ S()~:'OI,":l••C a. aeta. <!a :1.'.1te~t;llt~. 

EXPOU:fu. 

· 'Cm c!!:do. do >:nir:i~t~ri"" do ilnpcno. t'l'a.n~mit\ittdo 
n e.li•ia ~ ú.tforma-;:to do cll~etcr interh::Q eis !11culd!lde 
tC. cl~~ci~o clu ned!c,sobrc' 8. !)l'Ct•:IIÇioO di')S C>tt:inntea 
cl:L m~s~s. facllidol.d<~ M:mncl do Rego lluros Sou::a 
Leii[l o Alíredo Sergio Fetreir~. - A qt.crn fc: a re• 
~~~o .. . · . . . 

Ourro do ~::e~n:o ministorlo, ennaudo as itlfoM:~n· 
ç\l~s pttst:uias pcla pt"Csidencla · ela provinda dó Rio
Gr~nde do ·Norte 4cerea dna eleiçü. s f(\ltll!\ em De .. 
:ze~bro do 11nno pa.«sl\Üo u.u l,>~hins 'de Pap!U'Y o 
S. lic:ltl'. - A qu~m f~ a. reqiUstçllO. · · 
. 011tiodo m~smo minit~torio, cn~i~mdo a ttéta dr. eJei ... 
('iío tle cie11:1tadvs feita .no collegio da Vigia, pcrtou-
eeme ~ dumcto eleitorãl ~" provincin dG Cc:trú. • .;_ 
A' ccmmi~s..";o de poderes. · 

Clutro do tnintsterln da fszendà, enviando o mnpps 
dns O~Ct'lea Oóeorridu nll. !10<:~~0 dll llti.ÕstitUiÇii.O ao 
p~pel-m0t9d~ ·iurante . o me: l)ro%imo prcterit:J. -

. A .1• eomm""o do urç&m~:Qto. · . 

· Out?o do mWaterlo · d1. ju•tloa, 0:\viando a. repruen- · · 
taçao cl. caauu'l mWllch,•l dts. cidade do Oul'O•Proto, 
eapltü da pcovinola de Minaa·Gon.oa; 4.oerca da crea.-
910. de mna. rela9io. !la dita provia<:!& o da .lllodllicuÇilo 

COt'lCESSÃo DE PB..l%0 1'.\&A. raac:EPÇlo J>K nto SOLJ)o~ 

. U-l!e, julga-t;e oojecto de d~ibe-:ação~ e ?ai a im-. 
primi.r pua cnt.rar na o_rdem dos_ trabalhos, o p!Oj~ ·· 
com ne conclue o &e mte • 

· c A' com~sio ele marinha. e ga"rra. foi ~te tUn · 
~taerimento de D. LW.za Feliciua. d.e.Amorim e Silft, .. 

· vit:tV& do tenentt'-eoronel Jo..~ Polycarpo PesecA de An
drade e Silva., · do ·e."téé • em aen favor na lei dé 
presenpç:s.o pat'a o m ll COD.Sl era.r· ao como.$ubsis-
tente o direito della ao meio aoldo de seu ma:ri:io, apoian
do-e!! ém que o.prazo legal con'êm &em que kouvesse· 
descaido de ,.aa patüt, ·e &im êo procumd~, ·aos quus 
~tregou seus documentos e deu ineumbcnCla para pro .. 
oeder á h~tbilitaça.o regulat e dar O& ~· piwos, o 
CIUe niio fu.er.io no wmpo ClOllvuUC!Uto. . . 

c Iclor:na ·o J~<>verno pelo mi~tetio da IuenUs. qt?-8 
logo que nr..o lnformou 1\ ~:Ullplic;.nte aqucllo benefi_?O 

·senão a 23 de Jnnho de 1860, f6ra do prazo da le1, e 
qUalli novo •nno~ depois . de JUorte daquelle officl.l,. 
p~crlpto ~bwa o direlto que lhe assistia na f6r=a da 
ley:is'bçilo em vigor. · 

allcga o. supplicante, e sendo a questio ele tao -poquena 
:zncnta, c re!ati"" a uma' '9iuva de mUitar qne bem !O 
~m~'Ortou o set•tio ao paiz. pena.. a eomta.iseão que em 
dar··lbc· no'Vo r1u:o fU':I. ue a n lican se • •• 

1 seguem-se os âíet...mb da equidnde; e pot iseo propQo 
! ·u l>(guiute l'e!olnção: . . . . · 
I· c A as8enlbléa ~1 resohoe: 

I c Artigo tmico ··Fica o gt\''Orno autoriJado a conce-
·, . . der o pra'-0 de . 541Íl\ 'lte%CS a D. Luiza Felieiana cie 

.Amorim ~ SUva, \iuva .do ~uente coronel Jos6 Poly
carpo PePsoa. de Andmde o ~U\•a, a.fim. de ae. h~>billttu• 
de:ttto àeU., para pett..-eber o me10 soldo que lho ~ .. 

\ 

i 

.I 

I 
I 

I 
! 
I 

· 1l0te ~ dill~nl'adPs a..' di~posições em cont:'arlo. 
• c P:~ço à a. camn:-1\ dos deputado!!, em .8 de Julho de 
lS6L-- PY•if'a da. Salrca.- z. (:. c YcUcomtlloa •. • · 

O St'. .S~-'thC,•l (peh ordem.):~r~ pr"O\i.dente, 
'OOdi a pe.\11vra. pâra !uf!r UCla ~gativa t illuatre com
:nl~"iío de in,.trncçüo publica Ha. mc;toa di&ll que forio 
~::.vilidos & Hl~t1''.!. c<1mmissC:n ('IS pt;.pei, e req,uerime•ws 
dn CÜVBI'l<OS CStudante:s ~Ue pedem a~ata e1UrlU8. alJtUUlaS 
di!. neas -•m · ~:-• us v.cws o a.· n • · -
ni!o apre!enton ;")iiT'f'e~r ~~o. re.•pdto~ flntretantó o t!mpo 
UTga, o ~~ . a il!U6tro commissüo demorar sua decisilo, 
prod~zirá ~ ()!1!-& ... c.,.tudante'l embaraÇos reaes, ain~ 
qu\Ul<io o ~au parecer trmh" de ser em Feu favor. 
~eço poi111 quo ... e ap~tl) um partcer, favoravcl. ou. 

'llio, lnUS (1\le ~i'!'\' a de huo para a ,dis<;nsllo, e para quo · 
a c:nnan1 decula como entendQr do JUStiça. 

O Sr. V~Uc.•l:t Taval'f"sa - ~r p~esidcnte, ha 
muitos dia!' formule\ ó parecer que entendi a eommis· 
sio de tG!'tl'U~iio publica devia dar tobre o nego-1o a 
que se rclerio o nobre deputado; um elos meus nobm 
collegu, o Sr. conselheiro Jo11é. Ben.to, não -tul% aa. 
signl\·lo, e o outro, o Sr •. Stlveira. da. Motta.~ dis<:otdott 
de mim em u.O 11-'nto. Po1 &.cte motivo ·e outros quo 
revelei icasll em. uma. das $&!:sües pas!.adas. OQ. tive d8 

. pc.'iir a minbtt demi~siio de tnombro . da ro~erida eom~· 
tn1s•i\">. A c•~t·,aro.. porém, em sua &abedona, 't'f!Solvett 
tl(!~lll'-me a d3rot~sâo pe1Uda, ê o illu~tre mom'b~ qua . 
divergia cio minha .opinião <'OUCOr~ou comigo em ual 
parecer que cleviã ser ent~gue . bOJO A mesa, maa que 
sin,da · o :Dão foi , ·· ~rque uiio ~eio para aasigna-lo .. 
C111do, po'Nm, qae a .jemc:ra. será péqucna. · 

Ei" o ~uo tenho di) resP?uder a.() nobte .deputado qnG . 
mostra J.ntaroase na dec•sito do negoclC.'. de que se 
trata. · 

llft'EaPBI.J.ÀÇiSu. 

O Sr, Ottonl (pela ord1 rn) :....:. Sr. p~lldonte~ pedi 
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a p~vrn ~ annunciar' CamaTa di.vérsas interpel." 
laÇ~ que tenho a fazet" ao ministerlo, o t~tpocialmente 
30 E:tm• Sr. :minisno da agricultura, · c:ommercio e · 

. 'ob~ p:ubliea, ~ q~e V. Ex. se ~ina,. 11a f6nna do· 
. ngttn8Jlto, detl$tZlar dia para que teah~ lugar aa . se-. 

gtüntes interpella~ : . . . . . . . . 

· ~ Requeiro q_ue seja de!ignaclo o dia em que eu posan. 
interpell•r o mlllistrO, e expecinlmente o Exm. Sr. mi
)listro do~ negOcias d,. agtic:ultur:l, !Obre os seguinte~ . · 
l'OP~S : . . . . . . . . 

< 1.• Sobl'e . a. resoluçiio que pnsson ultimamente, ~. 
eóll3ta elo JONW! tio· Comrnm:ío d., hoje. n:l c&nuli'a dos . 
de nttul~ de Ser • · • 
.a prohJbir a emig,açiio para o Bruíl~ etnqtuu1to (i · ~~~
verno· braiileitO se nlio submer.ter '5 comzninnç005 que 
arro~a.n~~te lhe .s!ío impóstas t•aquillll ~lebre re:... · 
iQlu'r'-io. . . · . . · . · · · 

· . • • ~ o p;ovm-no 1t':U:1 euxr ten-
ciona .desaggr~'l:!lt'-;se Cia. iujuria. que czn &rlim. íoi. . 

· i:trogada ao lk~.zil á Iace do mundo. . . . . · 
< 3 • Que COlllpromis..~" o g"v~rno tem tomado pll'a. 

a fund•ç.i&o âe colóul:ts .n~ vizin4auç:as . dns 1iuhn.s ler
rea..c.. em cou!onnidade ~om .a. . auwri~nçi!o do nr.. 11 · 

· ~ !:6 ~ Jci do ~7 ds ~ternbro ele lHt.iO. 

·.. neceniàaãe . de melhor ~~gaiUsaçio para o snpmno tri: 
·· huual: ·proposta. do governo, projeeto. d11 députadoa, 

disc:uhõea ni\ itnpt'9Ui11L1 tudo issO tem bayia.o. a tal réS.; 
.peito; .mas ~ntet~deu-se · ulti':Q~tnto 'que a melhor re- · 
forma era augmeatar oa O'rdena<loa·doA membroa deeae. 
tn"banal. O InGamo se deu com & magi!trátura ma.nicl
pal: EriD . veto de melhon-la DA. t~u& organi!laçilo, ent~m-· 

l. 
I 

.. , 
l 

' · 

· .·deu se . que basta\ a augmnntllr os veu~:mentos dos 
j~zea muuieipa.es. · · . . · · · · · · ·. 

Este próje>:\opareeeformu\adopctome!tno"y~to:ua • .:. •• 
·o S11. Yn.L•u T" vAn~s: - .Nilo ;poiado. . 

· O S&. F; 06-uu:to:·- Sr. prt."idonte ·i mo. oc-: 
. ·~t ·f e :-.;o verem ~u.es u~ va 1~:ta q~e se pre:1 ea1 

'-reforma da ra!nçiio eecle~u:stíc-a. Jo\ em 'HU.l o ~ro
ctirüdor di~. coré3t\ provoco.va d_, governo nma l!loiuç.iio a 
re,~peito ·cLt ex>tnpt:tencla do. metrop~li~a .i'W'a. o pro'fi-

. 'll)ttti10nt! aa 
çüo. D~·h ess-:1 compc~eneia !'Cr e:ot::ic~Í"tl\ do m~tr.,po
lita '! O · ~oVI!rno u:io t'!lll dlreho . de í:-,CJsli,,a·la ao 
tllilnJs? E llbQrll. quo se tmta de •iur ma i:. díohiiiro, niio 
cumprirá. nPt'(J\eitar o ensc!u p1.C'&. r~lvet< ·c~t!\ 1.\U.o!l>:.;io, 
· N:1tcV. E1e ~ue a l'a:tit!) print-ír.at d:•~ cc fsvo~· do 

projc<:to .coa..,it.to. oro d.i::!er·M 1{c.<: o~ de~ct:.vargr.d.~rea 
e~cle!.tnt~CO! ~iio ttdca invlilitl~.... ·. . · · 

C•:., '\.'c:: ,;_:_Alguns. . · · < 4 · .. A <tüe impott:m~is. .~ob.!m 11s ~:umtin~ · tlevilbs 
aos dh~nics c:z2prcz:1tivs e nsso::iaç\ítls de qt.:.o: trat" o 
fnal do r.ilil.torio da 3• Cli~turill. c que t~:~:~ ~c ~r .· ! · O~"' ~J.~uJ'II F.-''CI..Co~..;;.'Dizc:~ qç_e clgur-..s ~~o . 

l~cst:l . ..:vrte ~igiudo collcgios. · . · · . sobre o credito c!a 6,000:000$000, ct--.:ado pd? J.c<:=-cto· n. 883 do 4 do Outubro do 16.36. . . . · ·· · 
< $.1à da.;.se&SWs, 1.') cll! JuU10 d~. l8tj{.~TI.t(lJ•;•ilG .. . . 

. . . 

O Sa. PI"UtbE:'Il'c: ~Fica. sc!:lre 11. mcsn; · pnrà a& 
'Un~c:iU nr. !úrma do. catylo. 

A.~GII1KTO J>S: ·,u;rzt:~ liA ai!LÀ~ÃO :'!ltrUO~I.JTAlC~ 
. . DO llal'~"\0. 

.j . O Sil · F. · 0CTA\1A-.o~~Ettt.!io nba.:ul'~d:rão o HU .. 

aDp~go, c t<!mos n~ le~\nç~o mci'lli .Jc eça i-lo.s .a 
. ç •I! . & ! 'l'elD 01!\L"'MO. . · . 

Ad:nÜt"tnOl> ?"rém que siio invv.lido~,t'O:no ~.,· l\l!e:C&. 
:P&o re.nt(;:io'dl) nOs.!iJ d!guo eollcga. pcit- Piil\!h,r, ax- . 
minillt!o dJl jtUtiça. Fnbe-se que otL · pruvim.cn:o.." ela-

~... : t , _. - ... 

I• . m~iJ su:1tí~o é ~o 'tSli': hP. provimeritotuic l~2. ltf5-t, 
. o atli .~l! l:-t.~~ . Ora&, senhcrcs, se.oor.l uro, cl~~' o. ~~&tto · 

I . t1uao:- <i•! C:!!:t::"•}tci;, ·~su ju;10~ .~t;o Í!l\'t\;id~"• ~ f··rÇ3 
' couehur. '}UC íorãc. nt•t:ll!dot' qu.aado · j~ . niio ~~'dii&o 
I pro~t~tr !-'!n+.'<~. (AJ>Oi"d"•·) · J.oJ:tO, · este proje.:to ni.o 
i· · baÍU llCce~!lllriO ~e . niio ti VÓSSC ttavtnt- llbU.•O UIU pro-

. vis~J.!s: fôru J~<>is COtJVe:licn~e qil& O gi)Vwio UV~~.oe <Ü• 
rciw éio in1~iix o ah~o. · 

Eis-.ta~i"pol"aae ~ui~~ a a.ttcilçiiotlo :=ir oi:'!i•~o .do . 
. ill!~tio. )\,) iutêt\:s"':l J~~ bt'.l. :t,:u::ial~t!'n('ii(• d~ jL·;.•.i\·a o. 
ci~·e:'X)uomi.~ ê"' ~!n'•liroc: púoÍ:(..'O~, .::), e~ :lü>.é\!VC 
cli;i)~ r.l o ,:ov~n'•l iuh:.t ::..;e~(f:tr-io C)IUl::o sa~ .!<-4-:'C~ t-ro~ · 

i 'li\d::n··Í•\ ;.· r.'l•~it:t.i> ..ia m·~<t~> li: ~~ pro,·crEm O'> lll~:;u-cs 
dll rol:.~ !lo c ~d .. ilill~ ~i~c.. São . ó p •!Siv<)l co:lU<i%\.r-&C 

! ll~IIU UOill~:i~(j(n Utl hotne.~ invlliiJOlõ ... . . . . . . 

J. O SI\. CMIXJ~t:l }:.,nut::l'lü ~ - ~Lio hr. 1 ; 1\e:,~um 

Se...""11Dàt) a . =tuten do ·~ atctnlt q\1$ b . ., • r 

obtig&Çt\0 d" iUuatrarem • ca."&.e de J•rip.iralll o ,·oto d~ . . : 
. MUJI 21migoa. Mas iníulizm.mte e~t,.,ü "enda que um do~ ! 

projo:t.os medi lnlportaDtes .qüe ~:.ugmellm des .. au e 1 

· ~~r.:~·to: o~' :lO!iOll.l;;,I\\"JÇ-'J.<Jtes ~üo m.~~~~ o utt\ muito 

· · O Sa F. 0.:-r." ·'":oo:- !\it!lb~t-~ e:\ti:o ~.be 'i"'!" ::erra· 
o !lrgutnt~ato p:-iui!:~al e:ll <;.tt'! .. e .:~•trH~a o pr;,;~cte, o. o 
~r.· n:iu~:,tro. UO!I Ül)v;, di:r.cr. i'U~ \lllC: r.utio :~..- coúS&I 

. ODtendtt com o uwco ~ribunal exlcsill!:tieo de st~uno:l . · · . 
itut.U\cia. do lmpedo, amcta nito mereceu da pr.ne dos 
Sn. mi:ll~t:os a mais timples obae:-vaçilo pró o%: contra. 

· E• poil eom ó intuito de deapertu A ~T.tençi\o do' Sn. 
llli.nàtro• que ãiJcuto eato· adiam~mto. ·.Entendo me~ · 
;Qevt~t proteatnr desde já contra o 'Y'tema lll~e~o de 
reformar, que conaitte niio 8JU melbot.lr as bizLitwçüeJ, 

.;mas ·em aupen.lar IJ peuoal e oa vencix:lontos .... . 
· O SI\. Vii.uu TA.YAILl:a ::- Quant.o 11. c.ste projceto, b 

:no'bro deputado tlltá enganado. . · · .. · . . . 
. O SR. F • . Oc-luz~o: -Se eatou engllnalio, Clesejavn 

que o :nobre nilili11t.ro do im~o mó descmganu..e. Sei 
. <lu~ ~.:,seu di~o anteetmor havia em~ttido no nlt\torlo · 

se moditicaclo o · gabinete, nio sei. a\ó que ponto o ac• 
tual Sr lllixüatró aeoita u idtSaa de sou IW~or, e se 
julga. nectssa&rlo ~ serviço . pub'Uco eato áêeroseimo de 

dett:dill!e que ~ proje~ aepia O me!~O sy~tetn~ . ele 
:refo~ adoptac\o modenwnentc: entretanto. ji era 
taxnpo de que u rdorm .. J:\lo fosaem um mero ex~
ciente para onetar o theaouro. il alm um complexo de 
:!Jl~clU reo~uclo <M CliftrSOIIU~oa ·ae ~iço pli- · 
.:~lioo. N"wgnem ~· que ha lODgos anuoeee dltouto a 

· nüo t•'m t1<io an~but.mta Wl'{il·!llac ~:ur;üo. :..:p,:iadcs.) 
So os d~c!nlttt.r~cloW> !~Zl() ~CÇUl'~n&;il~ osdc~eul?a :ia•se 
àe$mozc1o · opocad~U): s<uaco d~p:~.;, n:taa desculpa 
a aua nomeaç;<o, q,ue {, rceento. . . 

A propo"to ~riCWlt&rei wnbe:n c rwo per que oa . 
St8. ininistrc.s. da%lao ct>ntaem !'eüs rcl•todO! da a ea.usas 
jwglld:ts em todos o:o~ · tribWJaes ào Impc:-io . . nada nos . 
lllfonniio a. t'OI-poito cOt tr.bMlhos da ~ll&çiul C)Cci;:~iu-. 
t.ica ·! ·Por mais quo proearasae eua 'it•lormur4-:;o 1uu. re
lat"lrlos pll...~d()tt e presentes, em. :neuhum.dellO:• :i l!n
contrei. Só ~ude saber, por uara Womüaçio antig.l do 
metropolitsl. 6. . e!liDIU'Il dos aetladorts, (\Ue nos annQs 
de l83i e \838 ou 18J9loriio julgada~ àe t.rezo a dllZfl-
~~ete es.usas na rel11 ~o occlesiutica. 'l.'cr h a..- ~o · · · · 
t . para e excesso e tr•bullio (iue nüo bJU~m ~ara 
ello o' sê te dcsemoargadore! '! E' um c~cla~to 
qt1e o gov~no n~s di!VC dt~r~ . . . • _ 

PU'I3<:é que no projeeto dá.-88 'lO governo autoruaçe.o . 
pa..'"& aposentar os.d\lllelllbargadores t!Cclosia . .t,ticos. · · 

o Sa. Vu.J.SU. TAYA1l~~:-o, .. !C· . 

o SR.. F. OcT4't&~o ~ . .;;_Pois se o ·AA"erno fl8 nlio.~ 
no~near, cQUio os pocleri a~aontar '! Nega· eo-lhe o cll-

. rei to d4 intervir na CSQOlba ~ do pouoal, e d~ 
CODCOdo•JO ·lho o OllU.S do apoaenta.r '! (Apo~•·) O 
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nobre deputado, para e«" logico1 se confe:re ao metro- . 
pollta a. exclnsíva. eompetencia da ncn.n eaçüo, tambem · 
lhe de\'c conferir á da aposenudoTi&.. ~ · . . · . 

Senhorea, estou prompto para aaxiliu o governo nu · 
.ll:iedidas tendentes ' boa or{tanisação do aerviço pu-

. blico ; mas como auxilia-lo se eUe me Diío e:-clarece. ·se ·· 
não mcforaeceos meios de estudar e~~saboa Otga!l.Ü&çü.o! 
O àdiamento preposto· seria de6neCcs.Wio a;. oa 5,.,. mi-:
ni,tras tiv&Hlln jM. cÚ1]Jprido o dever cie discutirem o 
projecto. Como o nio eomprw~ wtó pelo adis.mento. 
. O Sr. ~iqil~lra Bf'nd~:.- Qn.Ddo .o nobre 

depubd.(, pela B!iliia, autor ~o requeriu;tento de a~tia-

' ' émenda. ao project:> que~ tinha de diecu.'t.lr. pedioveoi• · 
para l"tltir&·lo~ e ·o i\obre <teputadCI ex~mim11tro d• jna
tiÇ& nd.optou por !leU es.~e reJu~rimento. cse adiam .. nto, 

à.tic:l • ~m um :l a e cê o n'bscrev. ria tam~m. 
Nem .eu podia. dclxar do pr->eeder a.'6im:. Sr. p~

aente,quancfo o proje<:to que se W!ba. de di!'Cutir trata- . 
· va denrnnegocio de tant. .. importuci~qual é areform:L 
da relaçio me:topolibna, <:111 cuja discussão !'8 tem ae . 
tt'v.t&r do direito c;cclesiastic:o e.m rclaçüo ao. direito 
cl~u ..•. - · · 
. O Sa. VJLLEU TAYAli.U: ~ Por ~to argumento 
toGcls 01 nego,:io!' grues tem de 5tt adiados. · · 

o s~. SIQCÉIRA -lJE~ois:-•••• e eu, Sr. ntesiden· 
te, n:,o tinha antcriotml'Ute eonhecimeo~o deqÚo existia 
et~se (lf'Oje<:to ; entretun:O me COnSidero com o dever 
rig;,rQ!IO de · tomar l!empte pa.rto em disrns~~ <le.o.ta · 
' . - :" ·' 

' amdl\ como lll~mbró ·da ~mmi!aio dos lll'ióàOS ecele-
aiuti~s.' e ~b!'etitdo como minisuo da :reli(;iii.o, peio 

· que m!Llil ngoto~ devei tenho. de austtnta .. os · setU 
direito&. So.ell tlvctl.!le cooheeimtt~tô, se. soubaye ue 

e C-4taY& a o p!U'& o · em o ,.,, o . tenà a C)p
tado o adiamento, por<tue o teria anteccdCDtemente es· 
tudad~ pllr~ tomar pàt'te Cm IIUR. di~io; mas & l'e1'• 
peito delle só tinb.aaotieia do ~uaapn!11f!ll~1o em l857. 

O Sa V &LI.ItLA. T . ..v d.Eli :-Em l 85!l. · . 
o Sa 51Q\1E11U. M'&IIDU:-- Em 1858 foi a emenda. do 

nobre doputado. Nl) projceto d., êorc~ni~~<io -Je~o a. data. . 
de lRS7, sendo a~i~a:i • pelo• ~~; d&pu~d~i Pinti> àe 
Ca:npos fi Pi11to de M~ndonça.. No outro vojo a a ... sig~ 
llat\tn de V. Ex •• e 6 datado de 185... . . 

F. a ontilo n:to .íanll p11r~ 'no~t". camAt"a: li esfoe tra.~ 
balho,. mas ni\o ,.,bisr. se áinrla existi" . e· qn~ fcim dado 
p~:.I't\ orde~ do ~ia; e ~orp~ndià.u por -.;~~lo agort\ em. 
2" di!cu&ao, U}\O podia ciel:!\&r de adoptllr um Jldia• 
monto. atim de ,examU:ar e oitlldar, e ·colher a ~pe.it.a 
delle l'l!l ~claoreeunento11 neoossittiôa. . . 

Tcmdo o nobre e!(·I:Dinistro) da iu~ot;ça. •ustQt.ado o · 
'. , • · · () · no te t~putA o· 

Bahia o Sr. ~un~ueir~. e peh nobre ~teputado pelo 
C~r&. o Sr. Fltttle1ra de M~:llo, os qaacs "lít~e:ttario 
vano!l argumo:1tos que me démo~~rtio .niíc:t h'lmeute 11 
vota.r, como prckudia, }'elo adiam~to, mu. B tomar a 
palavra piU'a sunenta·lo. · 

O nobre de~u.t•do pela Babia. <lisae que o projecto 
ora !l,. granda unP,OrtBDci:a, ~rque se tratava. de ne~ 
~O.a(l d.o t~u.mm? _!llWI'Ol.ae. t.o91 a ~emonatraçüo que 
fez do3ta pro~JÇUO convenceu-.me amda mais do que 
o proleelto . de' ia ~et bem medita.·~o o estadado, tttim de 
po<ier':lo~ votar sobre clle ·~om pleno conhecimento da. 
Inato na; . u. ':lltões apro~cnta?as pólo Mbn!. deputado; 
em ye:: de unpugnnrem o !ldut.mento, lhe !or:to favo-
ravths · . . . . .. 

A ruiio principl\\, Sr.: presidente, que apresentou o 
nobre. de~putado ~lo _Cear!, fot que d.ous memb~s. da 
comausMatO . ecclc~Ulshca ern . quem a cá!a con6a tl!m 

_ a en 1 um o ao prcJeê o. atl o .nobre do-· 
putaCl~ nuo se leDlbXOil do que o terct~iro membro d!l 
aom~1asiio, quo IClU eu, ji tinha. deelmdo qui! t!Ubs
<:re~1a o. atl.i11!Dent.o, o por conse~uto desejava estudar 
a rnl\tenl\, .'l"to ~mo uio eab1a a.o menos se o pro· 
iocto U11tav11 cla,Jo pt~.ra a ordt:m do dia. · · 

ÂJ:()U. ao•b~~o de dolllarnr-•e 1\ favor do adiamento o 
no'bro deputado pelo m11nloipio u~utro, 'lUI\Dda cu j' 
oatava dlapoato· a vutar contra, ~t\TiLuclo a. aaaigna.uua. 
quo lho prtatl.ra. E tltoU reaolndo ia rrOcedcr :wim, 
. porqul', aãhlndo noaao dia dt. caaa~ pedl o proje.)t.o) ea-

I 

i 
I 
) 
I 

I. 
I 
I , 

.. tudei a sua ·materla; e ptep&iei-me para entrar .• &.;. 
.Cll!siio. Cessou, portanto, o motivo que :tiq•pan.de
clariU' que subscrevia com. o nobre. a::-lDinistzo da 
justiça esse requetjmento~ · · . · . · .. · 

Entendmdo eu. Sr. presidente, que não Posao i:r ata 
do objec~ em disctuaio, que ó o acu.m~to, · naervo· a 
tespo~ta que de~o dnr .ao n~bre deputado que·me.Fe-. 
cedeu para. qus11do !e discutir o pr\>jecto. . . · · 

Concluo porta.D\0 declarando que voto .coutra o .ai&· 
mento. .. . · · . 
. · NinSV:em mais pedinuo a palauá, e pondo-A ã \léto:J · 
o ~a. .. ritzleDto, é approvado, julgudO-ae prejudicado à 

- , · 

RA.'U~Açlu A. TA.PO"k. L-.nt'E O 'POa"''' j)z •OlfnVIJIEo a;! 
'DO I.U.'J'\). 'E 11\'\l ar: O 'DA ~l'Ch'ITOJ~ÃO Z O 8B UIU,5U4YA-

. . . . 

Entra em l" discusSãO, ~ pasaa. ' 2- acm deb&te, o 
projecto que App~VA. o .decreto 1'6latiYO ao con~ ce
lebr.do eom J c~ Pt'lreira Pinto ~ a na~ a 
wpountre. n porto de. Montend~ e" do Salto, e eatre 
o .da Conrtitl:içi:o e o ào · Uruguayw, na pto'rinc:ia do 
·mo-Grande do Sul. . . . · .· ·. 

.I'E~~O A l'lltiUS ••oo•. 
Entra em 1" discu~ão o projectO q_ue il.p~ a~ · 

~nual cié '120$ a Phüli~ Broom, •tu v& do chefe d.e ài-.. ·. . . . 
aoldo a. que po~sa. ter direito. 

O Sa: Sn.'".: Nmu:s pede, e a camark ~~~ que . 
~te. p~jecto tei1h• uzaB. . eó ~~ na qual entra 

·Vem i mesa, 6lilla. apoiacia. ·e ~tra ~junctaménte 
~ discu~o. a lleguinte emauda: . 

c Que .ee appl'Ove a pemio, contando-se a conc:tSSio 
. ela data dó dc~ret.> -~ilDC~ Nv.Na. > · · . · 

O Sr. Fi.,.u .. sra de 8elloi-Sr. presidente, eu . 
clesejCJ. llpprovat o pt'Q~ceto de r"e$0.laçlit> em disctwio 
~tr.e foi ap~tado -pe~a nobre commi,ailo ; mu tenho 
do.vidu a T'Cipoi:o .da etnéncla !l~e acaoa dê eer apoiacla; 
porqu~nto parece·In~ que "f&l mtrodum direita .ncno 
tr.~•'LI\ matcria . · · . · . · . 

To i ltU! pe:-..-;ies prillci~iito a correr • .e me niio engano, 
de~is que S1io s:meéicnaiu pelo poder legi!lati\'o; e se 
aamn é, t':tr4 qur- aàopt,nrmoa wn artiJtt) q\1e '~ai alterar · · 
o. que te•n s~d·l. pratica constante:! Mas, se palo ClOntnl
no. se eatc:2..:e ~ue u p&n~~ começão a t.et efi'eito da 
data. do decreto uo .&'! concede parece inutil_ a _emenda. 

i . mara, &tún de que nã10 soja o th~uró eob~ao 
1 coru o excesso do d•pua que reaultt. da etllend&, .e ~. 

aea~to o v~nc1mcnto d.u pent~s aómente corre depois 
de.&doptada a rescluç!o pelo poder l~"l&tivo. · · 

O Sa. Vn.r.Er.A l'4u-.u: . .-.Para e.~O. decretoa n1o 
h a neoeaaidaC.tl. de ~omia dós dinheiro. pubüeos. 
· O Sr. · ~U a ~uGea t - Sr. presidente, · se bem 

ouvi o nobre deputado. pare<:e-zoe que a. objtoQio qoo 
apresentA lo lliio ~tar em pn.tica fuerem-se eftecU'fU 
u pen'!lõe' da dab.t. dos <lecrel:oa retpeotivoa. . 
· Creio que onobrê deputadoestienganado. (Apoic:idol.) 
• Temos nesta se::~sao. tttesino approvado projec:toa ~ .. 

t1vos a pcnsues com a clausuli declart.dâ. ua. emencla 
qu~ ofi~"'Cd. · · 

O Sa. ÓCT.wu:so: --:- As.sitli se tem P!'atieaclo, m~ 
mente. uanclll se trata de penaiSes CODcechdas r sem-
ços m ta:cs. 
· O S11. ~JLn ~u:c&s ~- l'mta·ae, Sr. presidente, de 
gala:dosr SCn'i\o'OS prestados por Um . ~~ que 
naturalai!Ou-~e. qu11 c~·usumio a. aua. viela. iuteira em ser- · 
.-nl' ao p"i'· !l'ruta-sa de um bravo e honrado militar 
9. ue d~1111dett ~ nosa11 ind"peu.dencia, o a integriu:le do 
lmpono no Rto dtL Prsta. e em outros })QDtoa. Depoil 
d~ uma vie1.a gior~ll&»: morreu pobre, à8ixa.nclo. a sua 
Vl\lva qua11t na. mtllena. (Mccltot GpCiiadol.) 

Em attt~nçiio u honrosu an.teeedenciu éleue militar, . 
em at.tonçii.ó i falt& de Reursos em quo ficou a 1111a nu-
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va, o governo 'conCildeu·lhe nma penaio. En~do. qu~ · 
. · ilio dtnre prejudícat 8.0 direitn que eUa tem a ~tOza'l' dessa 
gra~a clC!ide a date. d•.· decr-:to a deruon. i.jne houve em ser 
ap~tado e dí~cutido este ptój·cto, ranto maia quanlo 
exutem numerot~os exemplos rue:~tDo m~ pt~ntc~lles·iio · -
pelo• qnaes se Ulust.f\1 C!Ue & ptatieu eel(lli.d& é m~m iu-~ 
que cot:iio as pen~ües cieãde a dnt'a dos rellptc:Liv~ de-
~to~ . . . 

. Por conseguinte entendo qQO a can'.ar& poder& appro
ur a. emenlla que t.1ve 11. honra de &ubmettet á aua CQn• . 

· · llidera~o. · 
Posto & votOs o proj'!eto. é appravado. bem como n 

tmend~: e sendo a.doptaelo, á tellletticio i éOD:Unisa;i() do 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

Contida a ~ ~ do. art. 1'" da pro}'O&ta. do 
go"emo que fixa a força naval pan: o ãuno tiDIUlceiro 
de 1882 a I SóS. . · . · 

· Aeh&-ee presente o Sr. 1ninistro TC5pccth~o. 
. ' . ' 

. G S~. T•ques (minillrO dC. n.tgaao- e•trd.ngti~"~U): 
- O nobre oeputlldo peta. ptovincia. do :Rio Gn.nd~ do 
Sul que fallou no _altiaio õia de ~..-o ptdi., 4lgtuuas 
explicaçõe& Acercadoen~cs dolõlll. (Sdenno.) 

l>Mej& aaber I) nobre deputlldo qusl a po>litica ao 
vemo imperial e~n. te!.açâo ás repu.hlicu do Rie da 

aão at vistas do gov~o imperia• em préPezlçu.do" ncon• 
teciPleoto& que lle lpreparlio nsquel~. _TegiÕés. o~eja 
aabet' mai• o -cobre deputlldo q'lial o proposito d!l sr,o-. 
.,.~-Dó im rlál ezn rels io tLOA intereues d.oa r.ubdlt.o!l 
do ilzlpaio qne ~ ac iio cuta · ee1 os e:n tcrr1tonu 
oriental. · . · · 

· O ziobre depurado por ultimo dil'l~o ~~~mas pàln
'mlS de CQ•un. ao lti),;C!too impen11l. p·•la. ~xecnÇi10 "-" 
tl'atadodecommarcjo de 1 dG ~temhru _du 1857. 1em ·:\ 
ratiScaçi10 do tM\t:LdQ ce permuta de temtorio d~ 
Ule$Uia dtt~. · . · 
. Procnral"'i, Sr. preaident~, "a~itfner s.o nobre ~e-
putacio. . . . • . · 

.A ~Utic• do gcw<lmo çQ\ rcl:tçiíl) iB t'Cpuhlieu·do 
Rh da Prsta tem. •i~o c ••o:~tinliA n ~r-a d• mais per .. 
I~ ta. a'batençlo- qu .. nto :i.s 'l.1let-t~i lutcttUls_ _d~:U8s 

· Eatàdo1. · · . · . . ·. 
. Eata ~lltiCA. Sr. pt'O!'idtnte, lile pMro~ ~u a tnais · 
<xl~~iente ao imptrio. O govetnt> in>periAl :aio & Ü)dif~ 

· fmtlte llO ·catado denat r.,(lubheltll. 011 ln~~··s <lo 
· uouo- pais. eoino ·<'c intereo~tet ftl'l'IIC\ <la civmaa~io, 

'.. • · · ·~ eA ' .. c..dos to torúe 
· dednitiv& e l!tavtd, quct I& nrderu poblic-a N3 m•ntenlla 
e 01 pndei'lt• pubUeo11 cxe~citt!!n & Pus !IIC~o t~\n a ll· 
betdado_ e MAAr:taçal n«e~"'ana!l •.. O ltOYOrno tttnl parll 
•te l'ellu\tlldo ttn~ondo é po•~lve\ Nnl'tU~iclto. (i cuu~i· 
nuar:i aompre A t.<nn,-orNr: r.on\rn 4!utcndo qu~ ·wio dctvo 

. intarYll' ~ q't:.O,Wu ÍUteUlP u~q~ttdlu, ,.,ll!lblic~a ,att\ • 
q,uauto Olll~tel"éa.~• ~aocrac• ao tmptno zmu t:C'tt'~:n 
t. sue. ia~r\'()uçAo~ 

E11tt1 f.;>Ul\1: .. .! &_mais oeónomica parn o.pni~, o 6 
t.ambem aqttlllla '1'11"~ livra o im\'ul"io do4 Cl.iutiuU.tH d~
ptoa e iueonvtmiantes de;~ proconeeir.o• que IJ!i ~:d•-
leut c:outr• o Uro~úl. · 

Ecn rell\ç;&O ao~ auC:ce-slls qu~ 'o preparJio 110 Rio ela 
· li'tata. o · governo tem o tirm~ propo,ito de pro~ir. na 
política a que tenho ~tlh1<iido O governo. te.uto quaut.o 
lhe ~rmi.ttecn Oll paet.oa.inte·nadou~ca c!ti~tcuteA,l•ll•er
'Varà. 1\ -mais IHtrio::ta l!~utralidiide JJ!l" •tue~tÕétl ent~ o 

·,. . ~ '< ,. . 

o gover:lo impel'ial oa;; ~eus bou11 Z·tlidos sempre \:ue 
forem co •venieutes: o JitOo;l!rno itn~>~:riHl ni'oo o•que'~r:\. 
os deveres da huwanidade e· os iuteressc.:~ da civíH-
an.çii.o. · . 

o Sa' ngL't.O: - Ainda. U.V8Ut\\t'ütÚ. Utna _lllodinri!o! 
O Sa.. MrNtstcto vos N~>&Ot:IO~ EsTMNta:mol>·: - Eu 

di~~~~e, ~r. prer.ideitte, que o ~;ovúno !I~ ~n~tllria c.lfl inter
vir llts quest\ies catre o govern~ d~ Píltnall·~ o de, llue
nos-~yl't$, tanto quanto o periXUttirelll oa pactos Ultct-

TOMO lU 

I 
I 

_ ·llâclonaes ~i• tentes. E devo tl~~ant.ar que o go~o . 
proc_:eded. ~ampns, eut tcla~, áq_ua\lo<> ~werno'· _de 
accor•to com os prlnMpios do dicci.to .d~. ~n~~ n.âmitti- · 

. do ilo'r t()t{ãs .._, n~ çües. · . 
A' ~erra i,ot~tina ou dvil ~i\o n~li~dos em ~teral 

. os :n~mos l~rtnc1p1os que l'eguliio a guerra entte · u 
na~s. . 
. Em ,"lltra. . occa~iiio E'CCOilh~m:.il,. cornn conlltJo. de 
rola tonos dn- reo~srtição de a1lnt'ls tm~eril)rCll, t1m . Bue- . 
rtos~Ayre~ :uma e~rt11. exil·tcoda ~.,:.raia. dll cvnfl!de· 
~:o da que f:z!'h P"rte: tero.n" re<'unhecido o faeto 
!U'O prejudit·atl'IO'- s. q-ac~t:i.·o de direito. . t 

. Este __ f~cto. ~enhore.~. qu~ ni() pôde stt con~tado, . 

lig~r-~r>to "m rol;~çi.o M. ~o •. f.de~ç .. u Ar~"ti•::l· . . 
~sre rc ·• nhe,·1mc ·,,r em tJ:~rb alror• n diN,to ele !'O• 

bet'~tllia. 4''~ 11o C .. n,~<ll!r,.ç •n Argentina jul'ta. ter ,..,bre 
Bcl"no ... Ay"é"~ ~o rooulrndo C::O!t fa::to!\ }al!-ados e doS. 
&t• .. :ltb·tt:UIC~ · . · . · 

O :nobre ,,.putad.., fk'!la. t'T(Inccia do Rio -Gr&l\ te cio 
S~l. ref rindo. >~c ll. al~um""- p!llil.vtU d.s um hunrado 
~~·dt•r tlllP. d;n;io a Te(lt~rtiçoio rlo .. ncg"ci··• ""tran
~n:os, .,ctp:a:o•,:ou ~e o· govl?l'na abl'ni•·tJav.-. l!S iot~,;. 

.. ~~ dos ~11ud1to~' dn im_l)tlrio ~a:e ).8 kcba.v!i,l) l'totaht>le
~do~ tl!l -. Ban-t•. Ucientto\; ~ jU.I!o!.,VA '1'111! ums , ... ~ que 
<:1\e.. P.:;'C::llnl".~·o c"t• h<!lecer~ ~-~ . ti.-quelle:.~ ~Trít-,rio.o. e 
C::Otlhi!·:JI!V a .. Cll'CUill"'t..'\tlCÍII>' C!tll tiOe >e ach4Y&. O ~ ,\"el'~ 
no •·n~t'ltal, ttne niio l';ldis pro,:·-r uO!I ho~bitutca 
fi!lq~dla r~pu••licn tcd!. n. . llt'~Tanç& qufl fôra pna. 
def'{'~llr, (, ~0\'••m_,, <i:~o,n=io ct.:· \'n de a . .-r a4•!. "ubditoa 
do iln~i~ tod:s. n pro;~cç:'íó. do quo tinluio ue 't'!'~idude. . ' ·- . . 
~d"._~ii:t:!ii•• a •1ur. ~oc ~~{~ri~ o llt>bl"t\ d"t'u•titlo .tcnhiio a 
lll~hleA•,~ii.., q'Uc n~t•! lho ~.~,uH 11:!!". O.- ~onhdit·.,.. ~o im.:. 
perto qn~ ~ +;>io::.hclt!-~'11 1\~ E""'i:l. Ori.·ntul!Ulopoicrn 
e<f>C::l.r ~th u:'l:. "')!UI">ottÇ~ ~: prat~:t:io <1" tu•rtc do · ll• 

'VCIUJ •••tuc " ro1pu'tl \•"~L •1-u" <o~ f>to>pnnc: 'Gneaonae~ nu() 
t~m. · _t:· c;•ntliçii() cLro ttue ~~ 1\•~h i•o to~r.ll . :tqu::ll~ quo 
hahlt110 Jl!•t)!e\ ti!' qtlO .11 UC"i;:il) ~3. UUtCl"l•lctde 2\:ao Õ bit~· 
t:l!He fon(' J•otr• t:t7.Ct" l"t'~['P!Ít.tr tntlos o!< d\~ita11: ma." a 
JtOifmlo .•lo Hr, .... n. n ·n p6.te c~(}U-!t'Ct o clcv- r lll•i:.c!mi\· 
vel .,u~ t .. :~ r!c r-~~~8.1:' ll mom: lUtlpl;l J:lt'••t'l'to ~~o:-.· . W" ~1\\ 
IQb~t'LN t'l':~&bool!t:lU'JoL lllllhtl<hi. Oo•:n:a}, OU .U• fiomi .. 
cili:vlos 

·. L~m }<.'!'!!;('!ai~ to, 5r ·liTC'iJ,mt.•' (!I~ tlntE~atin qn ... mt.s..: 
mo, ora 'r~'L:~o ,h· . .: ··,r·.'\.1 ; ,~;;: "eh.'' ~..,r~·i'·"~<. d~' 1{.-p~bli~ 
Onentt~l, •" ~~~wrno _,o•p;:-rt-:\ ~~v;, r.!d· brur -!n f!tltorço~ 
part~. dar~· 1- ~"\1' l'UMtLv'-.. :til:o1' ,~, • pl11 pr• t •'Cli·· pcs
siv~l. aaqu~llo to-rritnrio. o bem qu-e h"- poú~ dias eu 
tenh:\ ·a. h~t•ra de ~lri~k · 11:!0 rcl~ç1'41' .. ~t~nll"!ll · do 
h11p<!l"lllt ~1\ itllh(l f'ell~lldO nll 'IT'i<llcitl\ .•30 tortlll1" üiaU 
etu.~ .. ~ a J)tilich, lli! w,~.~~. !r'tlnteir" .tulgn oqu.tt ~ ne-.'1!,. 
J.uln flllttr nl~m~ t"'U,.IL JIILt'oh\UIJ a. ~lHa rul"' r>'iU 
J.o .R· ~~il ~ t•'rn"' mn·-t ·ct!~ll, e qu" httill n n.tliut- l'Clcl,. 
pro..:h 11 i1 tt.t li O ll'l~\ 11) n•UtU<l ent"" llll MU\..,,1 es 
diJ imp<>tio o"" da~u('l:~ "'"PUI)•ic" 1m~ · "'" ob~ IL f(:. 

pNli .. Ko.l f! pun,~·ú~> l}.,,. e•h·.1c .. llll ~onU<>,; l~>~·t.:'· · 
. ·'." \l\;po•UI.Ut.Al n n· h:o iit::P"m lo o~uc •• ~l"ll"'" hn~ . 
p!S!U•\ 111•0 nhlln·hm" o~< l~n.::.li~'N" fl~tiLb ·l..ct 'o" nu rlo
m:•·iliw. iQ~> ne. B~uda i)&idrtta•, e UC\I1o •IC••liuu. d•• dcv,<r 
que t~m <lo p~t11r.l!le a. m~i. .. tJ.'ll\''11 prtlio 'çtio p '"h···l. 

..\. ccn•ur"_qu.t _o uob'" :lopn\l'•h• tl~rí,~t\o a•' IJZ.OW~uo · 
i~~rilll p.tlot .. ltf'.•uc••ô à.u trattld" d" et•riltzMtr"l'io ti,. 4 

. ~e ~i.e•1lt1ro Ull R.~ 'i. :..•ut qutt houva ... e aqu • .lie K .. t,.;l" 
-rutiricndco u t:~ttl til> !lQ m· """'~ d~abl •I~ trv<;• rlt! t::.'n· 
torio, u•o pat'.!ce ui1u '""r iu ;:,, Et~llll" •\ou ... tr>•ta.d•·ll que 
for:1o C1!1uf.r4·!ú.tt n• nlt!~'"" d .• l i\. o f,•riln pll~'ll" ll ~~· 
diâio o~ iut~-t\l!;$éll. ro.!tpruro" •I" irnp 'I'ÍO o da\ kepunlí 'I\ 
· OrhlhtAl, nrio fo.'l":i() o re,.uh»do de nbuso d:t inilu~Sncla 
do hn)le~io sob to a R\)l'll ~li<'ll Otienbol 

:P,·lu tt"!!U.rlo du comín~t'éió, u li:,.·ndo 0!"i~ntlll tinha 
do anh~s.r ~omn ~U" ~1C6 ·uçito."e o ~Mo:t\1 tatnbe•n tit1hil. 
a di•mntttç::.,. 1 ll • 1reif.n~ U-• t>~;U!I ,,rn·lli· 't " " ng,.H:•n as 
impl)~tl\Únl\ l\!!'!\lêll~ r~:I'U.:~:i<:a. l.~c1m a!feíto ~*'iuelles 
trnt:dc~o forilu ,•uiubrnclls t!t.'Hljt~nc!t"'tn~t,:e. havi4 t!utre 
elle,. ~um CJ~:n. tul~çiio, u tXJllj'l'. ct.iu~en · t'i dev ii.o fiCt" 
e!(.e"Utu..lm& O ~tWo)rll~dulpet'iu\ M•hl'\u<:rn d~rn. rlcvi·la 
&.'tO<!t<~·-iu' I\ !'I t.r:< twlo .te c•)rn •~tordo em •unnto ni\n 
fo&•t! rntillciirlo o t.rl\t!\UCI d•~ pll tnutll. du terri~t)rio. O 
go~on1u ur\cntal pur tt1 •ittu tOI\o•!l »!:!ll>'~ura"Ç"~ r' o \{Ue 

· consiJI!rllva urna questilo de ht)uru. 11 rutili<laÇ.ãu dt!st.e 
t.~tndo~ t) f()i em virtucle deata& $egl1ranç~ qu~ o s<~

'>-) --· 
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· (M11tto bma; muito btm J 
. O St"~ .1··•6 B••Difaa~lu(mctllimlnlo dt atlmç3o)!-

· Sr. pre.identéi, ~u dno "o Sr. mini!li:rt> .da. m•riJ\haal®mu ~r~W~ 0\lalltel teflAXÔ(hl, & ~peito·da~>opini\íe• 
que S Ex: t'llll\t!ntou e:n o seu rela.torio. o devo tâtnbeJn 
algumas n·p~l-tn ao Sr~ wini•t.ro da juni~~ 

Tratarei em primeirolu(t'lr co oppôr pe.tuentadu\:idas ·. 
l& oouaidora~ cb S tx. o Sr~ tninilltro da marinha. e 
oceupar-me-bei depois . c:om o · d.i!curso·, f!tn quo um dca 
memhroa do tniil\sterio desenvolveu a. tlleorio.ào governo · 
!!obro o poder moderudor. . · 

Sr. pr88identé, o serviço do mini$terio ·da l'Darlnba 
comprebende vutn.' o import•utl:$ questues. que ~e ligiio 
q_uar ao pel'lloal da fo~ILuaval q~er ao material O "or-
. nço da marlnba por eonaeJtUitne, . ou directíi ou irdi~ 
reetamente cónaidenido c attenw · .as no;; eu cir> um • 
a\aneiaa ell iaea ~ de rima im rtancia. s~ Ex · i 
me CletC'.: se, lloap o na ma~ia, mas em de~ em
penho de meut. àcvero11, ouio e<~ntestar al~umaa das 
eua" propo~ttü~:~s em ~e~11riq, a div~oa objt)O~!'. . · 

. . A.nte~ i!e entra.r íilallldotalb"cl"m'nte namatena, ~
JIÜtta a cam•ta · que me t~po.uto do e~tatto dos navios 
d3UO&$A IU'tnllda I ~m acmt•l!ltat o. )!roposiçilo de~. E:ot. 
do. qQe as q,nantiu votntl11s niio 11uo ~11t1111 só c nnio:t-. 
mente com a C!omtrucçi1o de n~tvio~: udmitt\ndo, como 
nlo pos•o· uegl\r, que de~tpazaa t11mbom ile fu~tm com 
outroa aerviçol', .oomo Oll phuóes1 aa eapitan1as dos por
toe~ o mQlhoramento dai bana • dando <:omo certo gue 

. · esteS ~~s; que preaUo in~ante ~dea vaD.• · 
. ugens ;. marinha; . absol'Veru pnde lfiltte clu qlWl .. 

tia& votadas. tomo todavia .a .liberdade de. entender 
ainda que o. e•tado do! na~oa ~a nossa. armada, ~·· 
cripto por 5 Ex. em aeus 'lnappu, . é roa~mente cJeum,.. · · 
mador 1 Se compararmOOJ os tef~Ultado!! obti~O& em on~ 

.. paizea, consid~ndo a popnl,açü:o,a extenaao elo territo- . 
. 1io. a quanudsrte dos lla'lltO!I e elo ~soaleiXlpregado, 
· . emfiet todos 05· eleJDentos. que podem entro r em cal =lo 

párà · cih~· ee a 11ma concl~iO. creio que poc!en:noa 
· sw;egurar e--m tnda a certeu. que o" reaaltadoa obtidos · entre ilós sSo mimmos~ não . eeti.o em proporção com . 

Oi t~acrificloa feito! . . · · · 
. Tomemcs romo exempln, Sr. prec-iclcnte. a Inldaterra, · 
tomemOs os E11tai\~Uni<ioã. tomem~s a Franca. ~ · 
duyjda &lftUll:la as. uuanti11~ ."oQld--: u~~ pe~a ~ 
eer~ços pyopriament.b m.3ntnnos ""o ~aaor~uan.u; 

peu~oi, o . ~~an:io ~ chtd<l1i que . en~ no ~cu lo, 
eheg~mos i ro··dc·~ d3 ·qué es&l\5 ~ndcss il~~ 
têm t-itl·• feit:ts ·com gtallde p'J'(.I.ait.o, e qae aquellu que 
o·Bra:z:U tem feitu com t;.es eeniÇos'niio prodt:Wriio u 
·'f:n\tilgens e eo:.vt:nicnl'iu q_ue de~amos ~perar~ . 
.. No anno de lS$8 gastou 11 Inglatena, compreheodéa~ 
do u despe%a'l t'Otn as . operJtçôes cia China. tD&tl Dil~ u 
deP>pn.•" extruor:diuarias na Rur.t.i " ·· .L 9 ,61\'1 .410 ; a Fran
ça 121 .865;170 !r. no NITViço mariti~o e l'Z 091 .• 297 fr~ · 
M serviço coloDia.l: e os Est.tdoa-Umdos t3.976.000dol. 
No anuo de li-1..~9 o cataJo de süu fo~ nanea era o 
teJtninte: noa Eatadoa·Unidos ·havia otttont& ·e quatro . 

. ... . . .. -

tneonttamO. ~e:S<.'elltoa c oite-nt.,o. e um n2vi~, dl)a quaea. 
apenu ('entu e Õt>zéao\'O de .e\ a N• Fnn~ enOC'ntramos 

. qnatrorentoto o ~. sendo apl'nae :obventa e •e~ de vela. . 
. . Se flAS•&mi)fl à a propo~i:íes do pc~~-oal eDI~o. não· 
con l o meamo N pa1o . e 1\ c1. • e; ee at .. · 
demha ao .numero das bOe» de fogo, como nov. •dmira a .· 
pundeza doa Y'e$Ultâdoa% Na . f)rimtira d~u naçbea a · 
que me relõro, '6 de boc:IUa de f1•go ~:~•~ de 3,n()O, e no 
pe!IIOal empl"t'goado ventRA . a cifra de 'J .OC\O homt~su'; na 
ID,zb.torra 1 !).• ~ bucu de f,·~ó e .;a,aia de· 50.000 bo
m&la.~ ·na. lo~tançr. o pe..ot.l<'a\ . ú do 26,329 homeN e u 
bocas do ÍOJtO aóbol11 a 8,7921 . · · . . . 

. Cocaaltem·re todos . (\!1: clemetltot de calculo, eata.~ . · 
·. bole-c,-ilo· se todas nr..· ditrcreuçaa de reenno5, ·e ainda 

· assim o Zi.len ~panta ~· expl\eavel· O., mappas de S. E~. 
deman•trão ·lllle '%165 niio ~mo• nariCis. ~ . ·. . 

. Onto0 masmo cü~~r que.lios· paws onde Dio ha qt1asi 
.. i:ll'gllui!<aç:lo nn,·ol, n':'& ;:1ut.~. C\ndo c.~oeu prozimas 

Ctl reiLOW ió~m f!m.P"Cid_, O feU Ue!OO.Wlvimonto, . O di• 
nbtito naéiôn11l · tem tido melhor emprego; a compara• 
çio é atnda de animadora. . · · · · · 

· · Ot ma·· :t~ de S Ex. n re.cent.io · tw•i ·" 
nnios ~tr•·~~:nt\,,s ; e tx•i .. tenho o direito d~ 'J)ergantar 

. ao Sr. m.iai~tro. tnClo:l!O b~o~do a\. d.édUl'ÇÜ451 que mge. 
- em que r.e ttm p!-t•J t:auto dinhe1ro! . · 

· .Admirou-ce mt."''"'O que o ~k mini!\tro da mari:oh• 
•e ·,~piU\t:l~t-e qu11udo n~ sou relatorio S. Ex. no~ dec!a. 

. 11\ qno ha. vic-ios c•ritaes ai\ nitnini&truÇiio! . Ecn M. 
TeUda a e5te r!\mo de setviQO. quaes ti\c •fetl vicia. 
Cllpitac!!, e o '\Ue te de\'lt ·nppliral' Jl&T~ remc,_.~ .. lOAT O 
quo noa ltg.•u o 'l>!l:!l.PdoT o que ix'derooa espaa.r do 
futuro'! . · · · · · 

Sr. }l-residcnto. sem dti.vida alguma, a-pe:.ar do re.~ 
· ])e.ito que tributo a S. Ele., .n.11ito mlli~ puu.o ~ti 

qunu<to, lendo. o seu. r• l~ttorto. cnC!Ontre1 contradi~ 
tnllmf,•l>tn entre as oP.iili~· que S. Ex.lh·mcu em re
ferenda iail uwio& li!ixto~ • . ~· · ~s c:oncllll'Ões que tirou 
lo~ tié:poia em 5eu tclntorio. . . . 
. s Ex: dio1SC que os liiWiOR ·mixtoa contê:n toda& &8 

• cs n:w.tica!í ct~& llavios á vela, o mais-eer-tlllU . 
e evl'iul.ves .• prcCisiio de "-lanob~a.". emtie1 outraa 

qnnlidi1d4!a r.l~!ll ànquelhts que 110 dii.o nos enmeiro&. 
· Ora, f.e I!Sta. era..a opiniito aee'ta pelo ~r. mini•tro, 

. me paTCcia qun ~ eon~'tuf!nda .fo~~a era tambem que · 
a 4NiUDdro. doVh\ l!er tod.ll. de UaViOII mixtJ\&~ pol'qU80 

Feguu •o o p&nsarnentc de"· E-x., cstt>a Davios t~= todas 
· aa q~:alidnd~s,lo" nn.vio!t de wla e mais U.'iUellaa que ad-
quirem i>elo n•n•·binis: .. o a vnpor. · · · · . . 

. p; ~m, · dop?l~ d~ e~>t!• beleeer csto prtneipio, s. Ex., 
tratandi> · tla organi!>aç-ii:o da no~tl. ·futura esquadra, 
entmdou quo, poato a :1101aa fof911. uà.-n:l dcvesao aprO: 
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. ·• 'feitií' .. sê dosprogtes&ól âa nrt .. ,e'ra l!~rioque con
~us:emas · •!;;nua navios A \'ela S ltx.~. pronon-· 
C1ii%2do-se :wun conmta. os proptios juiZo.s dó l!eti 

· relatorio~ 6 me alltotis~ &'n~a. a dúer que as doutrinas 
do seu. CÜ!I~:nrso a esse l'Eil'~to coutrariúo o .. principio& 
da·~ n11vsl, o~ 'PTOJ.tres&c~ da me•mn. e. a e:cperiancia 
acei~. pei!t.S na~ l:lla~~ clvíli~!td~ts. N~el' hoje 'lue é . 
~Ut?el !•hter :navtaa. mlxtos com a.q quabdade~ do!> nn- . 
'ftos "~~elell"'S. ~ neg~r · a Jl<'IISibdidade de .um facto em . 
hente dá propt-ia :~liiiadl'! : · · · 

· Dep(,ís .aa· guerra da Ctimé~ ·pó<1e ·&n dizer que s. 
... Ex • .o:iio tem~· qu,nd~ op~êie ~e 4 verc!tíde sabida. e 

pro"&da r autondude.." aesm tle · • 
. eÇ()_aoSr. n.;.oi ... tTo \lue d~C'illpt- meu." E~rt'OS; nl\Ó me 

atreveria a em~rehendar o a:rdao commet;;imento de re· 
~:a-lo, t~e ~e llão ~trib~e na· opilüiio do · contra.-al· 
DUrUte Pttr:ts. .. · . 

• ' . '11 o. 
qllae•, as m~i6e2~-s • que· s:Jtr· .êriio as constmc-çõel 
<Uisde o vano conduudo 11. retnos até u mOd\lica,ües 
a~ifaa nn con;-equ~cia . ~.J\ &l)plicat;'io do ozapor, 

. mostra•noa n~a h~tc>na as dlfiictlldàdes ch r1léoluçio 
do 1l1'0blem&. . . · · · . · 

No• tlaYi~ á w)li. ~em duvida. alguma~ perigrs e 
C:Otltnriedades pl'Ove:1imt~ da vnnaÇlio. doa.· 'VeXltos 

· o'briJti(u. a~to o csfo~ ~lico; a eonP.trui:.Ioa com 
Ubl& llttperti.-ie longitndÍI\!\l1XItU01' 0~ navios autigotot 
a. ~n11t.ru~ do l;)a,.!aéo. er-l ; tt"t;on'lll a opiniHo da 
8.\ltoridad~ na\'111 a quem Jlla Tderl, prcitmdoJ, largos 
e eurto~. .· · 

Co . 
da. 6!ota.büida.de, e PÔde-~ ~encer dit'l!ttamecne uma dis
tapcla qualquer. Re·ol\'er o ·problema. da . n~v .. ~:-çüo 
Dnxta. su~h-r oà cu::io~ de ~mb~na"C' o~ dous motore11 
"'- ventn e vapar .- era ~gante!lca enhlTGZ& ; m::.s roem · 

• · • a, ~IA ~ t•tnllt< ex.:c.enetotll, :run~ 
gnem })Odera .«l'llC!!t:l't a "Dar..~l'bi:ictide do f.a.ctc · f'1n 

Írén\6 da .~dade du meo'lllo~ A: dot:.tnn:t. qtta S. Ex. 
~roí~a nio. mé l?oueco · '\lerUa.icirn, · alélll d.e c:ontra-
diet:Ona. · . . · 

NMO ·mo. pateec ni:lds. •erdndci1'11. ror· outra ra.z~Q:· 
q_uaes aio u. 'VCUttll~ns de um. '''"-lo tt~ixto'Z Na opi
aui.o dos b~Ulet\l' éll~uà.ido~, QUO u.li._. S. · Ex. niio dca·· 
êonhece,. as van~gen& que t~m re!ult.ndo da. nova des
c:oberu l)Odolll .. fe reiuüro " tr~!l-, e ruu'i~ importà,te.t,
prec:W o-e certez~ n:~.S 'rCUUlobraa, clltniuuiçüo do po·soal, 
aervinm os na-.ios de uwullai 801> cxtrcitos de terral
~o~no pou qu-er:; Ex .. n•"!o~ do v$\' (,)nàe a. it~~pos
et'l-llidâàe de ~· 0§. ml!!:.toa de . cscoll\ aos homezta 
à., . J:Car~ Se . .assim !S, como e -cren11 s. Ex que teM. 4>1 
Davioa mixto& todaa a.' qualida&C$ nauti~! eouso argu· 
'DltZJtar ~ o e»mpri.wento de algullln& coo~tru~, 

uando este com rlmento c variat! Realmantc~u nio 
ilin CDtt< 'llltt !ondã.mento S. x. affirmou q11e e& navioa 1\ 
. helice t!m poúeo calado~ a. ~to retopt'ito queró acroditu 
Clae S. Ex. &e engt~D:I.ra •••• 

() Sa. Mlxtlno D.&. MAauuu d! um apute. 

O Sa. Jo!Ot Bo:-~lr.\CIO.:-O cttte digo 6 que os navios · 
a htli~. ~m eltl ~mais calado: pela natureza m~mo 
d&OOllltnlcçiio, ·forço!&melltdo <le,•em ter.... · 

O Sa M11nnao 'l)A Mu1:cru..a.itldn dto um npute. · · 

O Sg. Jo1t &~tu·.lc&o; -Mas ZIÕ-' Diio t!'atctmo~ d()) 
. tl&.;.os qll~ temos• trtltacos de :noch~car a nossa e•qa~
.dra~ tratamos de uma. questito de !utnró: por COníi·o· 
quencia, uaminemO!I por putes as objeeçües tla S. Ex., 
e e~~ ta foi t:ms dellu:.. . -

QuAndo 9a ~m do a.ttentior a um sen~ço. qualquer_ 
Jliio a<) de~ ter õtn vi~ra uniCRmcn· e o custo do at:~mo: 
ba <~ i " · 
quutidaàe de dinht'iro metltv~ ~urvkt> o~ om mnis 
•~unda.néia.; h a Riu lia cCQuom\~ e p~v~i ·o I}Unndo, ·di.· 
.JDUI\Utldo Ott ft&StCtt, <\1-ejo!ll·~ll lll')~ 1:11 em H'~ rc:·u!t~do!l 

A qu.-stii.o, p 1i!1, uüo é sabor ~o o l1uvtc. mixto ··u•t!l 
lDaia caro .~em dnvid~ cu·ta}. 11 quCfltiio é l'!>'bt:r ~c dada 
& d11plice quBHdade tie.navi.o i\ vel11 edo navio n. Vilp<'r, 
póde-&Ei obter melltf.)r sem~") , trnn~f,lrmand0•$0 aas 
pon~ a noes11 esqu11drl\; 6G deste xno<io 6 · p011sh~: .re~ 
dwr.l\ Menor ttumoro os vMo!l q~o temos, e c.oom reco· 
xilieclda va.J\ts~. E11ta ó a. questlto, e acredito quo 
t .. Ez. não po«ct4. con~tar que m~mo uo emprego du 

erniPiro. os navios mixtos, se a~Leo ~ormt bb'n• veleiro5t 
pte~~tSir~ü mélbor ~er'lic;o:- que N n~tvln" rle vi-lA.,. · 
· Affirm!lr co:n ~f.,:tu:a-::ço. 4:e nn msTÍLih& de ~e-rra. 

· ~sti o meio do prover i:\ ml'rinl'a mt'i'c.onte de llJB'rinhei" 
~~. · me parece ptopo.•icüo . 1:ontiilri&. & Pl'&.'·h~a. fNa be· 
leeidn em C>ntn.~ ll\'IÇÜ4'~ : em tbCJo .. O'!' ot~ue.c. é t>m re~ 
a xnarinha meoc:autP. quv. fó?Dece n.arinheiros .. m11tínha. 
de · ~ucrrn. Sem <hvidi entre Xl~ algun.~ intrlllh•irca 
pod .. Ne-bilo con•ra:a.t- ou l'.nstaju ·na tn•rinha _-m~ .. 
canto; mn def.te fMto i< pretetlçã!) dto tomar a 1nsti .. · 
tu.iç!io ds maTií-ba de guer•a ~m -.ivclro pp.ra a muinb& 
tnercallte me tllreC'I 'lU~ h~ loop:a cH~t•ncia. · 

..- . ' .. . . . . ' . 
nOs. ·dés!o mni11 • alguma esP:"rança a e• te· respeito~ 'risto 
<:amo já nos relâtarlos de. àlgws 1Ult~ores.do :1obre 
mini&tTo da. ma:riDba enccntrã-· e o d~jo. a -Yontadtl de · 

· tazni::b:\r · um fntnro ruelhl}r. · Ai&· de«''~. ·o 
e!eQvc vtmcnto Cl.& arte ::1:1'11P , run 1\.. ~o · ~a os . 

ao Jttio do ~tfeicl'oo actual, trio 111n• ruin a .. gnra ... 
.tnentll. va.r~ "~<: tcdo& ~·t;' m'"iboramentot' n_iio se pu .. 
dessom · •dtn!ttl\' • . o reemo ef11· natnl't"l : ·.nuo · M ba .. 
~a ainda. ~b".rto o meiD de Cf\ociliar ll na~çio 
a 'Vapor e - •.it-'a ~ ~ poill as obj~ tinhiio força. To. 
duia.::; Ex. ~ucont::~rá.,;. em .!84~. no relatorio do 
Sr Joa~~u.im J .. :~é RO'irl~ Tc:n:i'!l, snin('('t'& coofi,.aiió 
d<t!l' ftl'Dc!l'l" VfiXltUgetlll <J& na\fC~Qçin 11. npot", qll& 8J?8 o 
za.r dos C.íspe:)':Ü• s neces!<a:ÍO!'.· ji e11wo I) tliQtlo minlS-: 
ti'? ~~mPnd:lv~ Cóm a de\••da prud~nri& e sem· deBAto 
tendtr a() no~!-\) 8lo t.lldo. S E~ eg~, utnlrá. •inda n() 
.:relatorio de '8~6 a.lcimhrsnça da regn. da .;dnunis•raw - ' . . 
dos vapo~ 'c!:t. &Úll. e!lquadrà. f os!& tll: t.erço dos develL . 
Lstr>ent•vn-se en~ Pi'io poder aeompo.nhar ef.tes pr.>-
gr~~&l . . . . ' 
Ora~àe •. 

·to,cepc..ts 11. c:xpanst.o :1ma do\ c:t.n ~nnentos nav .. er., · 
me pare- in. t~ue o miniatl"' da ruo.ri•,ha que· qu:z~e 
'tt'tle!-tonnar n. a':l$8~ ea~ua<ire, r.uroveitando-ae ctas des· 
cobertas do tempo, nao e!Dprebeni!cria ~~tnentfll2ma 
tentativa nouito ouf.adll. · · · . · 

Se . e o n'i!o pode conéôrd!lr com S .. Ex • .,..to dat 
TCfios:üe' ~'CC !e: t~o'h~c o ~r•dn dii. Jll\~sa arm~da, co:rn 
pezar o q}go !\01' 111:10~ da ''ct•cb.àe, tambem. nlio pude 
compTehender o q".le <;uiz ~. Ex '\l:.U io trato~ das 
~taçiõc~~ . Em torlott. O!" paizé•, na lo''t&tlça. nc. Inglaterra, 
DO~ l::~tlldl.l& Un~dos !tiJ. .. C~trç\ic~ Ilii'YIIe~, nU, Ctll paiz 
~trungclto ou cim su.:ts colon h li e pos.~cat~ües. A ·•ap• 
prcu:Io p!.Ü das csta~\5M do SlOS."'S p>rtos.... . . · 

O Sa. Mn••·~r.o bo\ M41U!'fa.t. d.í. um apute. 
. O. Sit. Josi.: So:o~r;-Aclo:- Sê. S Ex. na<in. mnis quia 

dm:r do que pedir !1. mod.ilie•ç·io Ofl!tU! !Ct'v\ço. qu~ 
as bal'es d t nóoz o " I - ~ · odt'l os 'biLvios n:io 
iriilo para porto• e..tnu~oil'&.l; ~mo pois organ!aaria 
a. fat'Çt\ rc.tanto de tnodó a ov1tar o& inco:m:JUaltes 
que apónta! .. · . · .· . . . • 

. NitO · ~uer s. Ex. que t.e . <=f'neênttem os na.vtos no 
porto d" capital e na" ~nc.\'inclaa ~ . qntr dbt.ribó.ir e . 
or,:tanit•ar o servi~ ~o outrO modo MA' ~mo~ Eu 
comprt!bendo quo po~ .... hu$ algum• utilidade na a.l-

. terna~o doa u .. v&os; lllulilild& naatat t'a•o terl~ r.uo 
. do pe<Jir A ~ Ex. quo me cxplieaJte. a cl,tf.,rot•c;a.cia: •tt~. 
opiniil;ç da de Ull:l do5 lieutt ante~rts, alba muito 
illlnt!'adCJ, o Sr. visron·:a do Aba~tó. qn~ no stu ro~ 
lat.orio acs~ta a n~"iua(!e de l'tfor-çar u f!Lt~ 
em vi&tll de r-'pl'O•Pnta('Õet. que lbê foriio dirigici;.t. ct& 
divet'l<u pro,incie .. no imporão; p diri~ aino\a ~ue S E~. 
mf'di·ses&o -tll!lC!' os mndv·,§que ue.o$c.•om~ f'XiJtiioH•a 
medida, o porquo t.Jio d~ prt~tn{.tó dt>S!ippMec\'Tiio; Dio 
sou e~~teDte. No l"Platori•l ~<pr~~utndo pelo noh'l'e mi-

·~ . .. :- ··!11 d . 
marinheiro a edocnçil • nc e~~:uia. Peç'l pcr<!ii.o ain~a 
pu" \~Hte•tl\l' c-~a' " J.)h\\ul) (lo S. Ex : mellm~> à~a a 
O:Cilltf'DCia dllll est:lÇÕello C<\l\'0 ePtiO. ~ pc'>-"9i ilvl Cln Cfo\"tO 
periodl) d~ ternpo reunir o~ navios -{U~ 11e ·achiio em 
divar:<os rorto11 p!lr e:'(ercitar a rnarinbrurem e i~tt. ~e 
tem feito no no&@O pau; <:ou• o eón~ta dtt. divt~o~ rela.· 
tonos. QuiUlto b v•~en~ a Europa, e~ poderiio 'cr 
f\lit:u; mM eorno todos os na.'lios nür .éiio mmdadoa 
pArn alli. ou. dcsojnria qne S.Ex. m., ,jBSC$S8 O.C}ue fatia 
do 'fe&t&ilte elAS cmb~açüe!>. t'l ... t-.guinllo·ae .a Qat&•. 
çõe~. 
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i72 . SESSÃO ,EM· i5 DE .. lllLHO DE i86i • . 

· Sr~ · pre&iàente~ U1innu hePit'\ções . ert!$eem qu•nao 
au"ly~ ., que 5 E:c: ·OS1!1"61fett ..obre ioseripçio 111ariti.;. 

· :ma. e "Pre io o que · xi!lle no pa•:r. 1· A ina·~pçio mari
·ti ··•~ COIJJ .08 atitnin,calos qne a eerciio, \'8X8Zldo O tr&
bllbo, ff'-$trWgiDdo · a et~phl!l'l cUl a<:tiVidado maritima., . 
CSlUoc:a.tldo o tnariab.f'iro mer.mnte e'n · ~içiio inf~rior · 
is outra, proti""~ ou indu.<~trw, diminuo à popnlaçi\o 
do tr.lõr. CP.:cêa ~ inic~ll.t\~a •: .:rntitii:t :t· CC!'2~m. · . . · 

. . ::e:xs '\u~.ta Sl.)guma • in~r\?Ç:\Q ma.rlt.ima. uno tem 
produz1~o botxi etfCito ein pil iz à.lgam; aoiop:ada em 1665 
l»" Franç:1· com· a primetr& Bpchcaçiio cl.MR cla$Se51 ella 

·. :unm"ÔU oa d\~~: re~ l·ell•~ . m.odifica~~o-se .ac>a 

podeda . ter, Sl!·tb enuobrec-.1' é alargar a zuariaha mer~ 
~te. () rocru:ameuto ·Violento c 'rt\'gllULt' dll lugl"tetra 
aenio mutto ·mais, e 'em empobM:er a [10plilàçió tnA

. . :titima iügleu. •o pnuo qafll sus. força nav.&l.il$riganta.• 
va ae. lttta .. "& . eo111 · .Ulltltgl!tn na~~ ~erra• (.:on n1 · :1 
~ubli~· e o lcperio A8SfiD !!obre es~e ptmttt nenhwna · 
du\'i·ia. tenho em c:oneordar com o· St .. núni .. «<. · · · 
. · ll•s tenào çaocle du•iia etil t'Ont'Ordar no principio 
. e5tllbelceido por S Ex .• de qce o ~rutamento deote ~ 
applic~do: . en~ ~ ctUI) entro a in.-crlpti•• cujti'tla ·e . 
O recrlltatne••tn. {urç<~citl h& Utll .IDein . tei-+clo qUe \IÜO tem 
nem o." izleoovenieot&' tio PrimeirO Jllystcma, nem as.des
'\'&Dttt~tl" do ~JtUMO 1'Ml<ln pnr btu~ tunbo~ oi 'Y"te· 
ma o con·tf!l.ngimc=to, peço ~tiu na appliciçio, e . 
n11da. tn~~is Qu~ 'lD" ~ l:;x. llle di"~ qun.es •~a me• . 
lhoratnen\O~t qu~ t!ntr-Dde l'e dBViio f~ a ~~peito da 
llma 'n&teriA t:io importaiíté; de.ejar"que me CÜ..'tf05~8 · . " . . - " . ' 

~'""a ch'~o de qúalitic:lç\ífa c:uidat.do~llS o dot~ DOcéwl!ll• 
l"'o.i l'Ot-ur..o:.. o rergo~:e po.!IUÜilrio OOZ%2 o lizn de m~lbu
l':lr a •nr~ . Jo tn!U'iubeiro ; rcs:•méii q ile. com o ~Ubc· · 
l~m&ZlfO qe zoo•.: · ptt•amente de-;• nada. c ao r6(.'t'UCJs· 

.~ne~rot. .lll~ritun,o cll~tt.i:u , o qufJ ."~í•to. e qne se l'l!'umo ·. 
lZO arouno e YIO}"!!C!a pnr UID tV• tem~& l~ll!lt·. mMer"lldO 
que •Hio•ej: •. u•• · a.lltnu•eloi•or:d,~u."llaa.nf'a<:A ~rm11nent~ 
sv, c!à"~:•o de u:n p ,j. l•vro . li:rn · i~ to que t!ll ~por.&va 

· . ct.uo} S ~~ .. UJG d''~~ ~ lUA' ~~~u· ·"'o ~ue u'um .pa··. 
rto-io · ,., . ll!!ill'\ll:~.t~'ri(l -'tl-'rt•aio como ,·no e:Jlittir estas 
• -l-< l'b · o.! .E ~ . • · • 
1 •\:~' t r.tl\1"!1 que ..;; . x mu:~" .vez~ •·xpü,., arre~ou.·aa 
dO!I rasultlldOt .s ~·nea. ~e ~(ll" ft"'ttt-..o ·!\~ rol11.~rio "i. Ex. 

. ~uin~·o o teC'I'U""montl'l vio'en•o. ontNta ··to iuío. o 11uer 
d~tnm·: ~ qaMZldoé Ut:C(I:.a• h proferir :& scn~ça; ~tia, 
te~ tnelio ! · 

A i :·i tt•u ~o f'l<ri~ 111l" tDeio tB1no ent..-·o a iu~rripçiio . 
. ~:u-.tnna e o r...-:u; .l~neotQ. t"U dtNjan •tu" S. Ex. tné 
· ~~~~....," quu lJI!tNWrt a~: cit·J d~ ~Uleiu~ dê aug-ll<lll- . . 
tu· a no>, lll& .m•u'loba me:.:untc • . 1-:';~o eontu'''l que all · 
C3u> .llttluoa do m60(1~~<eJiioUttJ v \".:iro ondo" m~orinba . 

. •l.~ Çtu .. ~· ~-il·te prov .. r c!unarinhAil'()s: 1XH11 ~- ~x. .. ,.,. . .. -· . 

Cil':'U\illlt.'Wd~. )IM•) ~ •Í•:llC!lt.d lnil~tdo Z:.ÜO da C~ i\-
. Ç\;ca ile tal C'llltUN~ <lUO pó~ cotn ·~p~ar:':'~ n maril'lb:i. 
de ~uer:" ~ch.lr t:emprc u::uinh~iros. Assitta • . I\ que..,tilo 
bt1.:i1UDe•t~l é &otu,•te .u. ·~ a~ueh\ de. marinht1. cuer
Clln o. QQuÍ" po~~ qur. ~S. E;-t me dinea$e qnaes u 
t'lluus qu~ atá hoJe tem urtpaitd~> qué a noss11 mitrlnha 
ao d-~n""h"&. O ct.Utl) mnmimo ~ d.\tninnto~ o ~cl.. · 
. mento -l,Ua"i n~-Uhuoh . . · 

c~~o s. Ex. !IC lU~ti'Oil tiio inüni~ da in.-.eri~i(l 
~\at\t.\1\\t.• d~111 .lemhnr-~ ~uo Urrno!l in~cn~~~., J'l\ari
!Jnu' _llll_DIIU'JllhA al~I'CIIIIte, OU tt~tt'$ teÍtl'lll. nl! facto a 
1n~~·wçu7 í~n:"~" O llrt 6ti.Q.,, rcgulnm,.uto ~:u~ ~pi-
1.1Ul1a~, ai':'" n:co. t!:!t •cut.Rdo. ê dl\to . A inst\ruiç,co da 
m 1tncula p:lo .l'lli!:llhf.lt!t'l~~ cia~ .r.allit!l.n,ll!'l de portos: a<~ 
P!1 l·ôe" ·'~tr:"clo!c. e•, ~<!< ruultttS: a~. r~vit~~$ de mostra 
SHO ~rdatfatra"' l"'{'(lrta.o\."J~ .!:4 Fl'Un~:t. · · 

O Sa. 1\ht'tsno 'D' MAalioliL\ d:~ um a ilrte: . . 

i 
! 
; 

• ·I 
. I 

. . 

· ·o a.rmaclor .e o5 . capitiies si~ litt&s. A m~tri®.h que no · . 
. ultimo paiz ~. quiz estabelecer para obter o cieJ!jõ m•
ritimo cahio em desuso. A liberdade · é a alma da na-· 

ve~~:~sno ·acabar <:om o~ divenoA ~batactllo• que . 
ee oppoea1 . •o emcimeuto da marinha· mercante, o en . 
con~idero. C(lmO . Utn Qe&S8S f'b&t4~UJoso re~~eitto da 
.:n!>itania!t do' . portos : . . poço :1 ·s. E~.· qtte lance suaa 
vistas. pua . as disposições desse regalãn1e,ito. O qws . 
quer .dizer a duplic11ta do declarA~ na xuattieut. doe 
navto~ quan~o e!&Sofl. de,.làrt\Ç* ."iio !eiw ~m outra n~-
pattiçio · publies.! O q,ue qner. di~· o c:oneuHO .útnul- . 

· da ca 1tania do rto tonCllrao 
n:io de61Udo, ·que cfê.t ·confbctoa e ji os ten:t crea- · 
do~ O que quer . -d~. a ci.écluaçio t. respeito de 
soldadas, qaaado esta ma teria n;ç, pertence lt. capitania. · 
deport.Os'!Oquequer diztr a diviNo t~~••• utaÇÕ$!11 eecçõ8s, 

l . o . - . • 
captat.U com .o direi~ de pnmderT 0 que q'Qet' diur, de-. 
.pa1s da mlltncula obtida; lic:ençã iimaal ~na.~, 

. uto ~. pllgU'~ae dl!u .vuea a. .tnesma eotaa! O quo quer 
di.:er um homem oue á "C;io livrl! como. qualque~. outro» 
qn~ exer~umaiac!u~tria,que é livre 1..'0IDO o carpinteiro, · 

· o pédftil"C), ruio poder !e mudar de Ul:lllugu-11•raou~ 
zob pcoua de prisio, ':l()ill oe tae' -"Via~ ·a:.... no primeiro 
~oann~ de cad.a. me' <..~ai~ecn. ·ia pattni~&ae& elA le
gimção bance:a! . ·. · · · · · . · . · 

· O Sa. M1:-i~ao »A }1.-ar~u à5. !1m 'aparte. 
:.. o Sa .TrW; &.lftf"4CJO_:-E~tou Ml'llbalocio a msenV':' 

• · · V . Ex. ~d~& combá-
· tido tasnbem. pai'& '~ logico e cohereutt~ uiD d.is.U.. 

. deixar etn pé o teg~lamonto au capitanias, Cüj~ dis
. ·. posi~ ~ copi&<iJ&$ ~n ills<:ripçiu» inaritimada França. 

O Ss. · l\fr~laTI\o DA M"at:~Ciu. aioda. cU UJ aparto 
. .o Sa. Jc;ai: Bo~c_rAtlt) -:-Eu nilo qu•n.. que· v. Ex • . 
· Szc•~e tudo do cbofnt; mas q.:ma qne ~~~ ~nue 
~11111. rd'onna em .Ordf!t.n alit>ertar a naYe~çi·•, a redu- · 
zir u c•piw:aia.., ~:ni~monte • po1ici• d<-S portOe. que . 
acabaMe cóm ~>S capat.ues que ptenclem e tudo podeut · 

. l!fiói"~ . . . . . ·. . . 
A profiniio do hom61C·maritimo ~ ,«)IDO outra qa.àl· 

qner; de.e sem du .. 'd" 4t()Zar t.am~zn de Ubetdade,nio 
C.tlll' tuj•it& como e!lt& a auitoa onus e Ye'l:ames 1 . 

. o~ .. ~ Mltn~'tU1)A Ni•t":'l.. àfA um tpar\e. .. 

. 0 ~ •. Jo~Ê Bo1tiFACIO: :Nio CÓJltesto que a àiapenu 
d!' ll;UIIr.ta nae\otW • eja 'll.Ul favor; tDU •tCI'tJ. ~-· 
cUdo ~ue •e podi~ CCDOI!dtr e.ate e · outros favore~t sem 
obua é ~:xawe:~ !. Em 'patu alJtumadom'LUldo ai •eenpçiio· 
c.-.mo ex,~ te eutt~t nós tom ln'odusidc effei1:()to beot!néoa 
e JI'I"'V~'Ít . 1'0~ · ~ ea.•e · l'ejtlllnnento um cii,po;.içlSe. co-

• . • • :- itiü2:1 tt'&llcua: •<! DÜO .. ~-
aano psn te-r :arinheiro' que anppri~ à mnrinba ele 
gaerr. : se a, mutrieala" sito iaacn~ilo m~triücna, •õ 
~te do• ea ioc 11venientn que já. •pclltti; oiíol'efotadu..; 
vtlla que o N!gulamen~ deve •~r alte1'11rlo · ür-eto Mia . 
qu~ S.l::."'t n oiiili •nc. por amor de 11'11a. doutrina, &lluillo 
meemo qac: niio C('ndeiiU1on ex\'li<'itaa:J~ta. mu qué 
por su11 .nattsrrtn anvol\'On Cln ~ut aDathe!Jla.t~ • 

Niio ~ pocéut unicamente usa matric:ult. quue op~ 
ao des811110lvi~nento da no~~• rnarinba mtTCaDte~ OQCOI1•. · 
~o mnitu ~u\ra$ .~&~as que ~turpe~al. ~~te ~-vol
v?~eatol e quo e3pero qne S. Ex- fOr amor de eeua pi'Ül· 
CtP.\~~ a~ ~ttl.OV\1,. P~tttü~tt..~, \'(lO: U~m\)\0, 1\Uel .. 
oputtuo ae S Ex. o. re!lpelt>> da taxa a que devem tu- · 

· Je~tar- !-é ó!! pta.t\<·o~ uas lllllÕa!!- e Tit-& ~t\ 'Pro:..tucla do · 
Rln-Gt~tuôe do Slll Pergun~rei qual ~ " &a&. opitliiio 

· sobre a. f.&n P.,<1'~o ~ qu(:t <>brigar todo a.qu~tto quo t.etn 
bot"'B e ne dt!>SO Vl\'e .... 

O Sa. Mlto~UTno D"- 2ti ... aiNBA. :- :Niío tem ~ada com 
ihO a nlf''\rtiç.io da. . m~trinh~~o ~ ~ a . cstt1ara m:micipal. 

Q Sit.. · J1>,1; t)o:-u.\clo ~-Eu 11\e Telito " h.bell .. doa 
f~r.:~'· a rc~·,)Oitu da q,nal cmscn relat11rio V. Ex. disse 
quo o ~\·~o \'nciill\\' 11. em tom11r uma. re11oluçlio. 

Ora\ eu ulla pjslflo) aceital' ~ hix~ cio tr~ba ho algum. 
s~ 11. douttina Ó I!Ótl., 118janlOS jUl>to&, r.ejiiillU.!' lo;tiCÕS; 
XI!&l"f!nern-ae uu:ns para :odoA ~ .tonhilo·&l o pedreiro 
Q\le}evantllr um ~~o cfl~a, o carpinteiro que la.vnr a ma·· 
de h··", o at4 o' adv<.'gu ios pelo scn. t~WJulho. O q11e é 
bom d~v~ aprovc.it.ar a todo!\ ; que :1~0 aejiio os homens 
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SESSÃO EM . !5 DE ·iULIIO DE 1.861 ... ii3 
do~-~ .osliliióOi ~tegi.dor.. . O ·governo, • que- ".um p11i 
1110lz~tõ •• es~. ·dil o Ma amor por todo o pa.a. Estou que 
o pa•z dispema. tunto eu\d&do 1 . . . 

defeuvot~er a. muinha. meteante ~ •nima~ ·dd" b 
eompazzhiss de pea.:a.; maa ai.nds. ns~im S~ Ex niio ~· 
plico"- ~ue e&~e de aclma~o _julga D,laU convenlente 

. -:::.a -!!!!e:l"~"ql'ntoi.mto d•;;~ n:du~tri!! S. F.'lt · 1'1lbe. · 

: Deixando poba de· parte o minis~o da onarinba, eu .1 · 
peço liceoÇ& a. s. Ex para càr UD1& pequena TeSpot.ta ao. 
Sr. mini!.~ c!ajUJtiça. · ·. · · 

. Sr. pres~d.etate, o Sr. tnioisbo ·da jtutiç:L eC>ntestou. 
. ~as cl .. proporiçõep emittida' pot mitn a respeito 
ele ~..eraot pontos, sobro ós quacs pr~voqnei a opini;o 
do sioT&riX> Süas ~tas ~ me u.tisfiuráo· · 

Nio podem -pet'C!()rrer todot e.Jes pon · O!lt terei mer.mo . . . . 

me ~mente.àe algun., mpond6Ddo ia obaena~ do . S. Ex. . . . 
O NU diicuNO, ~mparado &0$ ele aeus coll~gs' novo. 

e antigo., me.mo pelo rops 'to e conai<lf!raçio qae'voto 
aot ore~ <CU&~..'tettss que ae com o ga 11l~~. me 
eon~~ de. que l1io ha solidal'ied.acie ODtrO oa~De'Cibt'oa 
do mmuteno. · . . · . . . . 

. A I:C)U.dariea&~e cloa govemoe cleaaaaaa remotamente 
aobre a ooASJi.tiça reei~ dot botuen•, e proxi!Ca• j 
!Detzte ~bre a écb:a.rdancla de 'liatu ou~ de ma• · 

· · terias fun~~e·que~~tües ~·éaa,on d,o !-\"'•~ · ., 
·. ele ordem· palit.ca. ou mettmo oe otodem ã~tn.UYa 

qUADdo alo d• oerta·impot'Wicl&U! . · ··. · I 
~ no mtllWterio am1al ni\o dti*CUbro es•a ClOnoor. 

WCia e harmonia, qUIDdo attenQO Ú Opi!1lüet IU!tlla.• ·1 
tadaa hl!Sta caq. · · . · · 
. Se, ~ e~tlllplo, «msparo o Sr mUU.tro da jtii'i~ 

. toUl o ::r.IJlini~tro de·~. vejo Qua um •U.*lt.a · 
a UTetpo&ll-bllid&d.s do ~·r ~Q'IodO~; e O'llW di•t.i&l• I 
gue ~ étSí que ata ~taabiüclade ee d'-; um advo· 
ga a daaceutraliuçio aàmlnietraciw.~ o a oa.tta ~; 
~lJ). s: • · r o o 'll~ 

hlD; um qcaer e pede Nformaa a.Q6 repla:meatoc, .qttc9 

leP.IId~>Ja~pre...~de S. Ex.,~ o deHa.YOl'rimento 
da inclnatria; o outro nilo qaer (\ue se taque nf'llea; tUn 
f~ utn progJ"auuJll qufl o outrO achou be~tivo. · . 

Se oompuo, ~o ccr.1trario. os uob* mia.tat."''$ ~m & 
maioria ou frseçii~> da maioria que os aüttenta.. ~cv 
t&J:Pbezn espancado. O <h~cuno pfQfmdo ~o Sr. aunuc-
tro lio imporlo é in'eiramente cootradictorio ct'cn alguns 
... " . . •. 
~s ~o gtivemo l Como poiú.ntendt: .. l~! ExistolXl ou ni() 
parttdoa! Q.o.etn ~m Yu.io ~ 

Onde estA a aDlldarledade ào g"binetc, quer entr1) oa 
teutt:nf!Dlbtoa,qnet ~·~ ·tenci' a<~' -mem.llfOr. dsr.ma.\o-- . 

111.. u na.o & ~Jn, n;1.0 JIC'AO compre enu~- •· · 
· Realtnent~~. Sr · pttsidt'nte. M a tn\r.ha pro~~i'>o 

-que~1wo h A hoje os r.a~do.s dd o~~.tempo-fu-~e nma I · 
t>r1>~!~0f1dsa, os tn\'C.\sWt.o& d.e co\hg~~o. ~nn como 
u maioriaa ou mhiorias da cos•i3iio, nuo terillo exphc:.
çiopo&sivel. OsSn. uiio.i .. tras, l)()\s~ t~aosc d.~vern ad.mila't 
quan~o os nl!o p<>sso considerar con~vadore4 puroa. a 
quervem se~\t a mareh& de lf.tl t~m~~ qut.n<lo p~'N 
exp•io&r a ·:mlito dos diyenos membros do gabinete de 

· b.m· mo.iodiveno dtl.<lue\le ~ue e<mtrv.dictorlamente aeei· 
tuo~ . E' prt'lciso que siiiio da co.llfu~o s do eáh~; por 

. c OU. o gt.biu.e~h.tQ.Wgma, Q\l.j' decút.onoa ~r.utn. 

O Sr. ministra da justiça, em seu aioctuéiite ài~ne~. 
com entbusitl!lmo e fervor ~nte&tl\ii. tlma proposi~o 
q11e e11 tinbs emitti.do i te!~peito dl\ respooe..bilidade 
. • ' os, · pe XceUÇ110 as e raçues 
moderador. . · 
. St. presidel!tc, .. a q_uestiio nüó ~·-puramente theoriea: 

e para (a.odarnentar . a minha p"t"oposi~iio • le~nbtar81 · 
~ . . ~ . . ' ' 

· IIC llrrgà~ett~-t iõ6 O:S .!iO:m10n!l di! e~tlldO ~ chamados à 
g()vllrnAç;;o, poQiiíc:i ('Jlm ""condi~ proposta&· á 1:0-ro• 
pa:a ac:eítar o tninistl!rio incluir a · di&&õluçii:o e~tusl 
da catna\'1\ em <'flttar. bypoth~; dhtw~ que sll$cl
t,.u-~~e p<.~r ut ~H<> e5ta um11. . d~s propostas. do ·libénl · 
Rogíer, que não a~t.ou.n ~ven~o -pot tls't &ido te)eit...da . 
pelo rei: l<!mhruei qU:i: tcXio princ:ip1o tem applicáçõef1 

e que um pbiu.:te p6de a<:har·se em ftent~ ele caso& 
anala(r;O!I; leuib~i ~u~ o valot' i!l e~teu11í'o Ih p~gt.":" ~ 
tha l-eal t\!m f .•mecldo m'teria ;r, à i~ em toda~J · · . 
Os paiz:es: na ln~la~rra • por aaús do uma '\e%; . na 
Frt.n~a. prinei 9cl.mente d<>p0i.~ à& '~H 4 e. a& 1 ~~. . 
~ doattiAa da rcl~ ta obngatori& n~o. é nova, não 

a. dl!m coroo ~1 : ' sustentada llOr publir.t.'tu franco• 
zes; mas nlo \\ cloutrina orthcdoxa: a thl!!e eonttarit. 
ê a ~ta ente ~i ta. . . . . ·. 

Sr. pre.-ide::ite. a t'Qptito ela nspons11 bilidade do póder 
n:oderad~ trh opi.taiüel têm 11ido a'*ltadu aeÍ!~ cua • 

t1em a referellci" elo min\stt'o nada·~ p6êle fàiOr : • ma· 
nüe·t~l) é .um l'>ign~ a a deli'oençio , nâl) · é 'DlD. acto 
deg•verao. . . · 

Seotfo a delibera o distincta da eDC!U • · a 6 - d-. 
u.11.tur ... a reale:r.&. -:D&U <'{ue ntio a 'fel, 6 •a 

. . A respctuablliciade mol'al,. actQon@. em nl'tude de 
U'ID& lei paychologie~, sobre wlos ~ tetet ~ou•.cs, H 
alta:lt;& todo o mu.ado, e beato CtiJO ooutncUt'tOl'ia. o . 

· ~. tnUU.tto d& jbtiça a :o~ ~~4e tX'pUear. (Ap~.) 
Se a rafereada do miDl•tro t\ obrle!lto~,. ciotD que ~fi· 

r~to o p6d.~ eet\l'llra!' a tribtma «' & im~ta pot' eum • . 
pnr a c:on~~Utuiçb cio lnsperio ' · · ·· ·· . . · 

O ssolu.., miui•tro diri quCi te"lli\'re a retlr&at.. Cou-
. W!lto i;Ue pG'I!a Mhir pt'r nlo querer l'WflrOl)dal' um actO . 
do pàc1tn- nsodcrador: dt!d- que M d~t' a doutri11& dtt c 
1\.l"t\ftrenàll obri~tnria, niD~N~m f.elll \) dmitt> de aos
o~\'A .. ('()U~itltui~o do Ml1 pai%. NMo ba maio ter .. · 
mo: ou obripçlo e obeliittacla, ou deiobedit!:ocla c u .. 
libetdaàe. · . · . · · 

A i't'ilpo'"abUidado poUtiea, • rousn.Pl\ na hnrren•a e 
. n-. tribu•Ja, .em o direito de 1"8Pnl!'Ji\o lt!JttLl, tom J:ot • a . . . • . . . • . 
os 1:etoa q,ue uio cabem debaixo d11 qn~:ie) pct\al~ 
a~im eomo u opiniVet e c. ~t~otlY()' l!o• pro~ Urttntola 
'butnauOII, ê m.ufti.:ient.e. An\e u viol~çQes hnpunea · 
rego.ltol'D2~nte, ]O\'IiSta-M a ~obforania. nadnnal; para 
'P1lllit tumllltn•rlamute, s,;bstituindol t.. pàil(lo e o 
arbittio á ju~otica e 4 impiU'l!iaUàad,. A C'f'lt•ih;niçio 
ilo Itnpmo \udo previo e todo remediou Base& lê·l" 
p.t~ compreb.ébd~ a aabedoria. do 1'Ua!l di&~ç&.._.. . 

. . . 5 u . ·~ 

cipiarei demonstrando osta rr,•posi~: - Que o poder 
~i:ÃeT&olot 6 atmptes dwben\<yi.o li.G. ~ns\it\\i~ <le> 
lmperio. {Apoi4dol. ) · . .. 

No sy~tema eonsti.t.ueional oneontra S. Ex. utn titul() 
es a p a .• na· . . 1t .. 
per.~. dor, no UJosmo Ut11lo ~ü reunido o que diz ~speito 
•o ~ot' moàetn-dor, RO <·x~:utivo, â.familia i:nperial, 
á. yogcuc\a. aas eouat,heiro!l ele é!otado e 110<~ miniatros. 
Porque 1'8ltervon a constitniçüo um titulo. especial 
para eada poder, ao P"saoqueetU um só titulo se oeeupou. 
CO&:Zl todos GIIN~ aso~amptos " que me referi? E· l'OrctllB 
na doutrln~~o da oon~thuic;iio ~ii.o o!' mioi,tros os exeett- · 
tores lUlicos e l'C(:OJlbeddoa tlela !oi. (Ãpoiado.:) · 
. Seria es<JUecimento~ Nlio é possivcl comp~hend~7li>. 
A constitwçio niio poderia esqaecer-so ·de. 'deeigil~tr 
eseeutott• eapeciaea p~ ·.as· delíbetaçQés • do poder· mO:. 
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!'74 
.. ~clor, ie .quj~ q118 ~es· eX8CD~ '!8~cret\SS'U~. 

Portanto, · •eg·indn a doutrina d11. <!OOStlttltÇiõO. s6 .. uo · 
execatom 4&-• dt~liberações do poder modaador oa mi-
llii-trof> de •tâclo. · . . · · · . · · · · · 

De daa.s ama: ou" esses· aCtQ!J . lliiO .do pode!'éxeeuti-
. '1(1, e êDtio oomn todo o . poder é Jivre e inttereudente, 
os mioé,.ttoQà · t@ID o direito de · l'SC11aar lbAB a· aua · · 

· ~turi.; ·ou niio silo ~o exee11t'vo, e eatiio ~alta · 
o absardo de um pnder indepetldt!D~. lllltar aujei~ a 

. outro ~er. (A,p<WldO..) . · . .· · ·. 
OuuiaiAtres silo l'ellfYlDll•veis. pó'rqaé. n a-:t. lO~ àa 

eonat\tuiçio impô' ao ias~dor o'brigwçõc~ legt!e.• no · 
·u~;o ue·dere mul'. e não ba ohri ~ • 
sem 8&11CQ&O. eg .· ~- lUin\,tt-.> .. ~o respo·n~veis · por
que todos os poderes são del~'da :oa~ '"P"ill~), · 
~a delelt&tão tom nmaf6noa aet--rminao!l\ ~la le;. e . 
tod&· a. Cõrma nio ~Je ser violatia · Oot miai..;•.ff)B ~&ão 
~4~· PGrqfl.Dio h& eq . . . . ta, 

· harmoaia eem CÜ\"•sã.J. divisão !l«tD. 8'lpbe1'll• mpectivas · 
àe &<)ÇI&O e espbl!h.'\ ~em repres•iio (a\t. r:s .. · 

Oa ministros aio re.rollil-~h, pcrr4oo na doutrina 
conatitoeiona\ a. p'rl\mulg•~ é 4lis:lu~ da ll&oi'.Ç'\o, o 

. ·a pt"'tn~l~•çiio é !eit4 ·pelo mi~btro ( art.s. n9 ~ ~O}. · 
O• muu .. ttM. a.o TM?OO.S•ve\ll, pt rquo ~ o nio !os •. 

eem ioex\lti~~r er• a di.tPO-içiio do art 11l4.(\ac com· 
põe à ~ncia p'Ovi~iona\ dff dous míni~tros, dona coa• 

· llelbeiros de fMit.ido e d" imoenitriz. . . . · 
Os. ministros aio ~poUI'av..ia, porque, Pendo a ex&

euçio di.~tiacta d& de1ihflraçio, nio aaln. ao mbi~tto a 
. ~ ~~til~ werbal do im~do.t~ art. . i as··, Clp i li- . 

- :os mwtatr ta · · ·· 
tito.iciO declarou 041· c!>otelhfliTOI de etitàd.ó ~pooaaveis . 

· *am\,em pe)oe c:ou.~lh~ -tue dss~ etn· l'G!et- ne\a soa · 
· actoe do executi'l(). o t)Ot ~il."'gu;nte cnm ·m.aa ~o 
cle..em ~ c» ê.~eCO.tln'eo. cre~o .. P"!.a H uta. 1'2 o c ot8 . 

quer aAoPeUa~ pai'a·Ó paU: Nito confandamoB o CJ.U' . 
· - claro E note~s~ que 1\ eonatituiçii.o do Imperio ío1. tio 

· pt:evidente. que fieclal'Jindo ~'!ste Clllk) a libH"CftadJJ.da co- · 
rôa;. mllir.:oupor e•~~e modo que. a respouabiUdaQec:ahia, 
i:iiio '"'bre o~ tllini~;cros dotnittidot. mts sobra aquetl~ 
que enttavão : a. .libetdlldo de dfi1Xlit.tir leal 1lOT li111ite .a 
libe~11de do a~iw. 'Onde ·e-ti 'POil a \iiflicaldaclet · 

· D~da a · ~fo!J'ebi~~o li,re. oa critne& de peita, de eu bano~ · . 
. d~ tr-.ição,- de t~bixso ~e pod.61', tndoa em6m aio applica- · 
ve1~ ao;. mir.istn,s: .Eiles e· •b iéll~ si'O os ~ponaaveís. 
· SC' 'llte"id"'Ute o S>Otler tnoderadl\r, con~arv»dor ou 
real. como ,.h.miin· alaun" pu'blie\Jlta!'., na:i• m&ia ê do 

· · o . ·m · • · · · .. · 
.social e á .ju-ta a ~o dns llut~ :pooierea. A re'ponu.bi:-
li.,Rdo domina todo o "Y"tema e Dão p6 'e deecar de do
mia"r· . Di lo a •swio e a bi~&toria: a~. porque tOdo 
o IX>1er é voutade, ~ a Tontsie ~livre,~ o· ce 4§ livre 

: " · . ·poT<tue na~ aa.1 u 
ha -6 trea eopec;t-a de Jt.Over%10 • govern .. is d05 i~?if'ldos 
de D.!os, tran·formadM tle~i~ f!Dl ~vernoa de direito 
divinr.: . szo.,eNos da. l"ll:iti~~ade .:ue •ymbolisio em . 
sua oriQ;em c confn\ão do àueat.o de M>berã11·a e .ele pro
pried&de; e g.,vernoll de .n!8pon.· abilid.ade. entre · a qnae~ 
esta o no~ ~meu. 08 -teleac"dos ilnmedia~ d ,. Deo& 
llio 'podl!m .toer respon-a•eir.õ ni.o o p.ld m ee,.; aalro por 

· desvio do priatipio. tutnollos q ae dorlvio. o• clireit·• de 
dirigir •· socied&..fe do dtn.it•1 territorial A 'l'e•P!)n&ab\U
dad~ poroém dana itpp~ de-de ~ue com o ét-rrer cio; 
tempo&. a proprielai!~ •ep ... rou· 1e do hometn, o d.ireiU» .do 
facto, o priilcipio do fct~-r.to du l'ftlidacle8 do pusaclo • . . . . .. ". 

Déu dinsito ooDJ.titu':ional. quu. o ~templo a · m~· 
5ea cO'De6pçio ele DO'eot U'&iorea. Q~do a constitu1çio 
'tio c:Wi em contt..!io ;e <f.outrouu de S. Ez ; qu&Qdo 
~·o além diitO &.!'811 GMbüidM P · ' • ·· 

· o ZUiiZlto com qu. · N P.fttaDclnl abrl,tai'. • ~do cl., · 
mo em erro~ aoa uitp que. ee qu.t•xlo e ..,;. adYV· · 

· tal' OI qu OI ,CCQ~~o, clüiaS, pua. deeculpa: O q~· I 
ob~ •ua, e fulr i uaereclda mpouaablliciade exDOà~ a 
c:oroôa: o hnpmdor Alo q_aerl (J~, ll'IVilo btm..) 
. (0 Of'CI44W ~ e<tMF\mMf4do JHW. olpv S,.1~ ~.) 

· o. Sr. SarA• Lnqttt (mi•Íitro · ck jtuliço):
Sr. pt'elldsl'lte, o nobte deputa..fo ~lulo useteranclo 
que. "e . ao menoa foue exp'leita a 12oas• ooutt=lçlo 
(~uçllo, ouça,; •i~ncio 1) no ~tido que eu dau ~ v· 
tigos ~ao con~&gdu a o~~nt11açio do podctr, modetadót; 
se abi eati•I!Sae expUclt~&tnent.e estatuio.!• . & doutrina . 
d!' i~-e•poii•a'bhidad.e do · po<ier tlio~é~dor. elle, prea
tmrlindo de quae:'\lUet · outrM ~·ti~nt\o~, do qllet 
~ estabelecido em t•ldo• 03 ll&i:&e~~ re~dct5 por .,,ta f6rma 
de gnvemo, !leria obrigatio a acitnit"..ir a minha opinião. 

nh~~Za é!lin propc{!ç.iio do nobr~ deputado 1 
. PoiS, lttnhores. ~ UOI88 oon•tità•çi!o CX~liilca em to-los 
oa ·am~ em que estatae 11. ·orgÓIIDtll•çl•• do poier mo- · 
dcN.dor evidoutemt\utQ.nã,.. estalbeleee .a re~. o ~u.te 
principio de quo o imp>~rador, como·anp~mo clilife do 
estado e ~rim~ro repl'etlentante tia naçito. tem o prlv&- · 
tivó exercido das attribni(..'iSes do poder moden.àor 't · 

o s •. F.:ux DA c.n.u ... =~~ 'prh;ati ~o. oomo ê obrl- . 
. gado a con1ultar os membroa do primiti\"o conaelho ào 
. estado-r · · · · · 

O Sa. MiMIBTBO üA. JamçA. :~lr.o eatatue q'QI a pes .. 
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SESSlO EM .15 'DE JULHO DE Ú~6i • . 

10a. elo chtfe elo eata<lt», o im~or; · ~ inviolavet · ~ 
ltgrada-f · · · · . · 

O Sà. Fcux DA. .Cu:uiJ.:-Iuo 6· a. favor. da ~pÓn-· 
sablli~e .dra min;atroS. · · . · . · · · · 

·. O Sa. !rhinn11o DA J11m.;.:.: -Eu. vejp, Sr. presi-
. cl.ente, pelo modo .maia explicito e clàto, consagrado na 
OODI'tituicão a doutrina quuuatento (o})"iodo.JJ, e ' nãO . 
deacu~ro, nem_ de f6rma ~ma pouioreconh~~•inda. 
dando a l:D&ior attonêio á opioiiio do nobt"e cll'pntado 
que ~I e tenha uma n.z.ão . valio.a ,a.m oppôr ao ~ti~ 
uuico clâJ'O e preciso da coz;stituiç;&o.· 

• ' . • • • . t 

de eommum com o privativo eierclclo 
e prerógativas do ·poder, ma.dendor • . 

O Sa Ono~z: - N:"ao apoiado. 
O S;r. MJ:c1JrtaÓ . bA. · JcSTsc-.: -A. t':On•tituição do 

· eatsdo .mnito. preoi~ente detonmina ~os C.a. ~soa 
da re-p.•naa~i~iclad..e min\..tenal~ Semo~ que .e p"'\'&r 
que pelo. tlllCllltel'lO on · por· qual~ot doa miJliAto:O& de 

· $.\~to d'· ~. ~gum êa80 · d& traição. d~ peita, tltiborno . 
ou oon~, clit abaso do ))O-ler, ·de falta de obsé:-van
eia da lei. dt. q'tle tenhão nbrado eantu. s. libet'dado ou 
pz:oprieàa~e elo" cl<lad~. d! 'qual~!le~ di•aic-çüo . dos 
'beil.s publioos; aio· .leipoo.sa't1n~ o• muustto& ~ " ~·pon. 

. aabilldade mia.illte.nal é cnzlllapad.a ein toda a toa lati
. tudet e 'DetW&ari~t.a H deve mnc:a.r &eltlpro CiUe se 
-leram os ~ pro~nos.. · · · . . · 

Not4>-ee que u • · ·~ · ttda& no art. 133 
con• 1 · C"'cnprc I'D eco o o ~üalqu81" aba~ de 
podet" ; por c:oo,~lnre, pro'V1Uldll· !e que tal ou tal mi
nis~ ~comsu e~ qu~olq,üet' destaA eal":<:te- de ahmo do 
~er, 'f'#O /octo JDOOJTCSa em re. poo•&b111Ude. 

. . . .. . ·. . . - . . " 

. . . 
propri•• e priva ti"» " pOder moderttdor podem e devem 

. aer regulada" pelo Drudeute a"bitrio do m•Di·terio. ou 
N . .ao cla -c:Oa.p~~tencia ex~)Íl,jva do isnpnarior ·coma 
chefe $1ll)ttmo do ef.tado ~ orime\rQ nopC'I:ItleD'aUte d& · 

. nação. En •u,.ttlltl) que rat~ attnboi\.-õet( cOnatituem · 
uma. aupnma jUI'\,.di(!ÇiiO d~ que ~ o Hn~dor como 
chefO tupremo do e~~taclo e .primeitn :repreeentit.nte _da · 
naQlo pMe e d~ ~" o c~ercie.o, e· qae e~~te "Xt~réieio . 
45 i:!OOIJI~ti'Nl mettmo Co!D o mini,.~r~o. (Ãpo·icdoa.) · . 
. Ot millist.l'O& não po~am nem deve u cÜJ.pt•r c;_, ~me• · 
lhutea p~l'õit;ativaa. porquo. all>rn da inrompt~tencla,lla 
'Mrdadeira ineompatil>iltdue. E·P" .. ;,.tt, ~uo ~ll in-tuiri: 
-como, d•ãa a dutituiçlio d~ mioi11wio. pode,.i este . 
sctó . ..Uu lelponeab\lidacl" d1ie minit·ti'O-. ~ 1-~nh.•.re!\~ 

· ·~ mini•terio qaa ~ detriittido nito pôde ter •e.,.elb"nte 
respo:uabilidaéle~ ú116 . f~tz. um pa.:oel tcdn oiiPh'Cl; é o 
aujeiio. iilo ~e au o egeartt de ..enielh•nte. acto. ··. · 

~a a · re.p·lnta ' a e el'Be aetl) ! 
· pan. o .minU.te~o que 1e ~.e~otae! p.IC!~r4 elle, IMillhores, 

•et mponaavel P.'r l:lm &eV\ pl'atitw.do í6ra da sul\ duli
berar;i.õ. do teu c •tlbfiCimentO, elo · alellnCil de ~>Ua vou· 
~e!. Cabe t.m raziio, eombin&·M· ~m oa prlnCipios 
Jliridioaa um& '4n'llelhaute NSpc~naabiü4ade'! I · 

E, M11bore•, note- te o alev ineonvezuente que traria · 
uma .emt!lbante do'tltrin11, ou· ttntea utn" hdme'hKnte 
lAteUiRelici~&, poit a dontdnn t\ outra, e á que 110 eiL'\0 
em que .e ti~nra.. de'que ?elo . simples êllcto d:t cles~itai• 
Olo. do mimJote~o vieliAe p'rejuizo & Csi.ua~ pub\\ell, de 
aotta que bou~ rui<o p~irn. um ptOeee•o de rc.•ponsa-

. 'bilid.ade ne•to. espeeie á eridoute que u etrcumat:m\liall 
do P"Ü ticarião compUeadist~irau, e era. miater que 

. a •.cção Ftompta dç um wiDis~rio capa% e o m~oi!l o.tJ..:. . · 
~n&adõ · P:,~l vel 11111utr.i~se & dtrecçll.o da mcrcha aà.. 
%111Aistr&tlv!t dll governo <lO ~tàdo : e ó no entl'l:stilllto 

. natas e\rcumatanoill" ue a doutrina. úa Í'l:31l0rillabi-
e · 'pre\'la evanta como uma trs.nqnmra que fti~ha 

as.~aa.p~quen~entte_Cla.t'il a.admil1istraçüo uenhu1u 
.nunuterto senão com o ferrete do r&>, o portanto j'-
desmoralisado'f! 1 (ApoiGdo..) . . · · ... · 

S8nbores, ~evidente que o cerdcio de~ ta. a\tn attrl .. 
· bm~N> de li~ dettnnii.o· e nom. .. açiio de miubttoli ~ó 
aompet.e ao imperador· como anpremo obeFe do e~tado e 
pri•niro wp~·cutante da naçií.o. ·As· attnbuiç&s do 
)ri~iro 'repreo&entante do paiJ ror si mesmo xepeUem e 

· txolurm a respon·n&bilid de le~tal. · · . 
. Ma,. diaaM bobre depuc•~o :~todos 01 pod.erea aiio de-
l. ... da~; ~~Oiupp6Me O ~elO do 

' . ' 

· um podsr del~gaào Pot' ttm modo so~o~-õh IIK'Dhr~ 
rea, que Te!opoosabilidade legal ti!m : oa membros d•ia 

· casa 'l que respõnaabilidde legal têm oa .mmhroa ào . 
senado!.. • . · 

. . O . Sa.. Jóst Bo:\JFJ.cí.o : _:0 corpo legiSlativo 86· ~ 
· libe~ · . · . . · .. . . . . 

o Sa. Mu(J!Ino 11A. Jan:rç.ú- Pois será pan.deli
beraçiio do '"'Dado · quimdo ·é. coust\tuido juii n~ CSI01I 
cl~ oresp~·abili~é! oio 8%ei"Ce. P-~rfosita iuriadieçio! 
wu> dec.tdA tennmautemente! DeClde. e decide tem· '1"8S-

. põ}iili.biUdad~ le~Z&l. porque ~us mau broa são in viola- · 
\) 01 e 1111 m J101.0 

Oac. Sli, . . Dt~lfTAno: -E~> ti ®~ad.o uaiD1 na COllS• 
UtuiçãO • . · ' . . 
. o' Sk M'n'II&TilO D~ Jc:sTt . 

nemm.te decllll'lldl) na coa-tituiçio qne S> impe!'&Ci~ 
coa•o cbe!o · !ilpremo <to e~~tad.~ · e primeiro rep~en .. 
tante dá. naç;io exer~ -pri•,ativ&Ul!Ulte as .at.tribnições 

. do potler modendor ( ~poiod ,.:, • · . ·.. · · 
. '' ' s~ahot'e5, niio ê verdl(,d~ira a. theorla que aepa.-.. • . 

deliberaçiil'l da execução. e conclue que o ·imperador 
tem · a c:!etibeJ'a~o. porécn oüo impõe B exPCnçio. Re .. 
cltJzida esta U.eoria do nobre depuu.do pela pro\iacia 
de S P.aulo n l'CU.~ verci~<dtitO• vrmos, qúal (\ o ioePul- . · 
\:\do! E'. qoci o imponuior 1l'> alto exerci cio d.rúunrecna 
jnri~d.ieçüo t.~ue tem cocoo primf'il'Ó re~otant"' da na· 
~· · deo rherc I'Upr>-mó do e&ta<io, fi~ -tepend•ntê do 
livrt~ a,.bitfio. du• minia~~ .dtt d•t'l!m ou oii•· execução, 

. 11 l 1 ' & '111~ pn
Vuti ..... d·• impeioador~ as!litn . o ~er moderador~ que 
Ülcestantem~nle "obté toif'll deve wt11r . para. ClOat~la. e · 
mo.n~ -l~• na n>grada eiphera de suas attribüiçõea, tica . . . . . . . . . 

O Sa. 01TO:-ll d~ ~m ap~ 
O Sa M•~•"TIIO b4 Jcsnç-.; - A no.sa: constiiuiçio · 
~ por tal_ modo as attnbniçõeS · ~o poier m~er•clór, 
qao, d.àdo como ó mi,ter o· pleno u.ercicin de ·tucl.U 
· éll .. s, de .man..-i~ ·1\lgwn• se p~ndi:·:tri o .Ptema re- . 
p'C'&'Olltativo: o JrO.pe••dor dt' Brúil Mri tempro um 
mo:oarclla constituéiou .. l . · . . . · · . · . 
. Senb111·es. 'odM ~a.~ attribui~ d4t r.u.a natureza aio 

. . tiio regrn.·'itu, süt- tiio pro1,rias elo exercicio do U.peran~ 
oomo prero~a•h•t~s pr:ivati•as de: ~>1llL ~upmna juriadic· 

. çií.l\• que 1"Mlmeute "delibera~o c coau:quenteexecuçio 
sio de il'lflaxo tiio mno oQ!l\e O hani,gno. ()OmO O ~-

. na opiniãu tio uobre depnt.ado pela provincia de S. Paü• 
lo a n;nra dclii~TMcüo. Quer · i~t<l ctUer, ~r preo.idt.nte, 
que 8!111•& attribuiçõe" ~iio u.eo~o "ue, uma vu d.eUbératlu, · 
deeiditilos e encu.tadlill •porque a deli~çJo talll 01 

· !>ens etreito' ro r·oa·t'l n~turad teri& ·uma f~ta · ~ · 
a l n.atll em caso ll'~tn podem .tr~WU' Cletenonmézlto .. 

• CA.'l•& prablu~a; porqu~"to, em va d•• pertilrbaPem o 
equLlihrio . o hun•ou.ia '{110 dere havet éntM os cliS'eteo· · 
tes pt~dere;~ ~lit\C. ts do eet.do. c!Õo éllait auucu ·o mala 
se~uro fõ:llr&n~ da 1111t: ind pcndeneia !S aua~~~ o 
portanto de t<~dli.a "' g-.mntias ~nltitucl(ltutea. . . . 
~onhom, ~r~rnii'-Je .uma por nma.. tOdaa u &~tri" 

bu:ÇÕI).• GO pod•ll' m'\detudllr, o rilleoohe..'Ot' te h& como ó 
t:lis,•tivn e>terelcio é privativo co ch·fo do eatad.o; eem 
qll~t deU.~ em eaao ahcu•n po11aa NPoUltotr que 011 pocloro~ · 
poii.tieoa~j•lo preju<l.icadoá nu c!lphora claun~ ns!*U• 
vP at.uibui~~·· · · . 
· Ja ti~: .td!l:utna..<~ roft~x~s · a res{'cito da Uvre uomu
çih> e dcmi~aiio d~ miniatroa, jl ua ·nx· em óutnt ooca• 
aiü.o qu~nto 11. dissulaç:io d11. caraara do& deputados. em 
quo Hlil.uramente 6 m\t~ter que o !Upremo ®ele do 
ei!tadoe primeiro rl!pre~eutâllte dlln:.~oclecidaaqueatio 

a ~·s i d · camat'i\ a· miai t · • 
n~udu ~e incotn(:)ath'cl a exi~te 1ein da cam~ ontn a ·ele 
um ministerio d!ltlo, quem ho.dodecidir a. qnestito! ha de 
Ee deixar ao. tin:e arbitrio dos mmhu-os • cleJisií.G da 
dissolaçio da caroa.l'~~ l:ieria -realmente ooaunottor l 
parte mah que sà,pcitll, a?aixonada ·e evidentemente 
ltleompetente à dit:!iolu~o da c amara. doa dvo.tadoa' 
impor~ .. ria. o mesmo que. avallll•llar a ma.il' aetiva J?aN 
d• i'epresenuçll.o uadona1 ao e:~tecu.uvo. Po\1 o ~mia· 
terio. qu~ est>l etilluca. etr;t coatestaçiio ~m a. cama\'& 
doa depntado'• talv15% ~ebaux.o da ptej8io d~ u:na a_:cu• 
aa\)io,~ que ht. de por a~ mesmo naolver a .cüuoluçio ela 
<:amaN?! . . 
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·· E' ~te. aCnbores, ({Ue est.&dàcisüo 1() p6ds ~clada ·. \ .. · 
. ~11m pOder neutrO que. pai r~~ eaphera aupenor, que 
~gaeiltte dou podete~, eohilnnclo~lhe'. oe ~ex~ ou 
~ma deU1úaio do mióiaterio ou c:om a disaoluç.o da. . 
CUD8ta. . . · . . . · . · . · . · 

· O Sa. oTro:-lr: _.;.A ~ssoluÇio da· camara ~um aim-
plea appello Pua a aa.çio. · . · · . 

O Sa · MuciSTao DA.Jvsnt;Ai-: ?orta:ltó, ~um ICtO 
. ue 16 p6de.aer praticado pelo '':~remo ~efe do e8tado . 
~ primeiro rcpre~ontmte d::. ~SÇ!IO : . !O u11~ fo~~~e de sua 
propria .e privati-l,a pterogati'A IL d~ssotuçuo ~a e~~.mara 

· · O Sa.. Ono!C.t ~ - E quando houver peita' 
O ::;a. 'Mit'lllt&Ô 1)A Jcmç•: ~At-ei to o apnte elo · 

nobró deputado. Setàpn'l que. ae 'P"'o.vu .que qualquer 
.mini11t.ro praticcb. ~ ac~ por pct~ (:U por tubol'S)?• . 
incorreu i,uo {octo n WZl& clu · etpecl~ de ft!.}'Ona&bl• 
lidade.· •••. · · . . . · . . . · · 
. O Sa. Ono:ct ~ - Mas o acto ó do pOder moderador; 

.. COI%10 ha de ha'Wet rtlpo!n•abilid!ldG por eue aeto! . 
. Ó Sa. Muunao D.\. . Jt1~Tlç.A: . .;_ Co~o o uo'bre depu~ . 
taL\o figunt. eu"C.úo a.. .... . hyp>~th~~t Poa~ at cu lUhten~ 
quo A ~eolha 16 pôde, ~ ~tvo llet ftltll r-to !~!'!tO 
lmponllor como iupr_.emo Cllof.s i.u estado u pma~u·~ 
repcesentwta da naÇi4o, como tignra o c:aao de pelt;L. 
Poit que o irnpcrv.dor é o comp4>teu~ •••• · . 
. o Sa. Ono:u:- N».o es a"appoa\çiio odiou; Y •. E%4 

· é qu.e me '!,UI!l' tótaar ·odioao.. · · · . · 
O SL. Muusno DA J~STIÇA.:-. Nlto quetu. 

. O Sa •. Orro:u :·- E11 lhe recpandtNi. J~t não d a 
·· . Pr!mtira l'U qne ~· nobre miniStro. prel.<!ncia lornar-me 

ÕCÜ080 .... ~ •• 
O Sa. 'M1~1h-ao b.L JUtTlÇ-'.: ..:._ Perclt1o i eu eatan de~ 

snonaumdu ••• 
O 8a. OTTO.~I: ~ l~~pillo com inclignaç:io, cozn à.ea· · 

prezo..... , .. 
o. SR. DiPt'1'4DO r com {olrr1): .....:. o uobre depntn:io . 

· nüo pód.e di~~r i\to; hii.o hi'U\'O iateuç~o do oll'andtl-lo. · . 

. 0 .S~ Ú'iTo~l : - 0 nobre tnioistro \{Ue diga; elle n:io 
preeisil d.s procurador. · · · ·. 

. . O Sn.. lkh~sa,·•o P~ JIJtiTIÇA : -Sr. presidente~ o. opt
ni~i) que &ua';Alut& qu~ o .. ~~rcido dlhbL attribuic;ão do 
póder modetl\dOr é aos miuistrot; . e ui'o priv;ltivo da 'lea-
. • , ' li 1 •1 1r a. yp.1t ese 
Mnbradn · pcl<> nohre àeFU~!l (). ·86 o& mini!ltro!> tivca.. . 

· sem n dit <!it,, .du. e~colha, .podotiiío tatvet ~or peitaJoa 
para. fu.z~r t~l e•co1ht~: Ulas, ~a eu ne~o ao tnini~te:i.u a 
ihterv ... nç•,o, a d .. ci~i:.u d\!5~14 l.' t1Cúlh~~o, como po~H) n<lmittir 
a hypur.be!ltj ti~uta·!~ ~ J~ t:e v~ I!Ut', »al(uudo 11. upíniiLO 
qnc ~u&tentn. 1-0 podia h~v\!r o c~u d!! 111Jitu. t e o pro;. 

. . prio ittlporatior ro~~e peitnd'>, o que evitlelltexnen~ l)Ú() é 
. po.aivol ! K pur é& to lado cinn ait.é nuiio llO nonre depu
. t'.ado filA ~utu 11e a.gll~t"r IIUt)p•·ndo .quo eu ll1e fui a a 
. in)üat.tçr. de.. elllpre•tu.t .. lh! a o11ta.11iiL d~t · ~linda por n~ua 

hypothotc: c:onc:ebor \ilo oclioauuppoaJçl\o.... . .•·, , , ,, , 

O Sa. • . (}rrol(t: .;._ Nio · ~ a primeira -.ez que 1ne fu 
impu~ desta otdem; bei de respondet-Uie ao IMS da 
le~. · · · 

. · .O Sa. MtttiST1lO uJvsTtçA.:-Não -podia imputauó . 
Sr. deputado !eme\hante intençiio: ae 'não aceita ~ta · 

.. explieayüo é porque est.i apaixonado ••• ~· . . · · . 
. ·.· OSa. Onom:..:..Apaixonado 4S o .nobre miniatM.· 

O Sa. ltt·nc·rsno · nA. JuSi-tç.A. :· - Qwmto .a Outras 
·a.tt.rlbuiçõea . do ·~er morlerador, oomo o cümto c1e . 
agraciar modificando . ou mestno apaga..ndo os effeitoa 
da sentença eoudemn&torit~. ; o dueii:o do amnistiar. eon-

a ~ · · a oa qu por, -.entura 
pudesnm in.ClOT1'6l" nos eff'eito~ de aen.tençu comdemna • 
. tonas, 3iío outras lati tAs atUibni~ que ll DOU& C:OUS
titUÍÇRo detenninóu que f~~ ~c-lueivas. privati~ · 

naçãt •• ·Só aS!im. Sr. pte!'ictente,. podAria ser temperada 
a le"eridltde ou incou"enien~ia dtS qu"quer deeü-io ~o 
poder judieiario, sem. que ent :w.da se prejudiCUM a in-
<lepon~enéia d&!-se p· ·eer )'(lli~co. · · . 

Se ao poder ~egialat.i.vo ioaae dado · por uma sua reso-
. laçio -euspeuder O!l e5'ei~ .de UDHL seut.enr;a do t:IOde-c 

judidario.mevi.dOute que o ?Odet' judiciario ·•taYS 
· anssallado ao pat.ler l,.gialati '\'0 : · todu .a11 JrL'"&UÚú de 

· rec~ ~minisiraçâlo ·da jus::ç.,. ~e pro:i~te . • sabia 
applieaçiio du. r+gru. dú di.•pos:~ áa lea 1.01 ca.oa 
occorrentea esta'4ao· Jeatt'cidU • ~-Se-hia perturbado . 

· o !>V~tetna da cxn•tituiciío, porque o poder legU.~ti90, 
· u; fu ~ }e;. tanibem d~ciia · d-. 'ttua. a li~ .. 11• • · 

a'fta &r.tadu~. h1uia awal5t1una 4a dona pode:ea que 
· Jliio po(!MU. t!tQ . bem da socit!dade exiatir MDiiO tm se- · 
parcdo, ~ .. ~ndo o •v~temll d• coastituiÇlo. · · · 
· · l~to q,ue .,bse!Vt\ àqui .do f!Oder logiala~wo tem appli· 

· da. : ru• .fot te qumca ae executivo . Se o podet 
exet<UtiwJ, e~ te poder tiio netivo, que c:ll.põe e Wl~ a 
força, ·que fat~ 1.odu as noznea~~· que effie~t 
actua •m ·toda a DUI.t'clla ela. adanms•HçiD o:ochnanr. e 
superior do pai:r: ; ae eetc -poder tio âetivo e tio forte 
ainda padesao IIU&pendtt e as:n:ull•r os e'tfeitoe. d~• ~Ml
tenças d.o pOdarjudicia.rlu, bem "e .a, Sr. pre;.idente:.que 

. e•tw. .. a perturbado. t(ldo 0.1'\",te!Da da eouatitu\çi.O. uiLo 
b&ba r. ~eparll~O e i~dependtuei• do~; poderes pôÜttcoa; · 

· · o poder es:ecuti\'0~ qut: 'di C(~ da força, que tem por em-:
pregadoe de 11ua \m.mediata oonêiaiiÇa ~"tu otdetta de . 

. fnnc.'i!ioD&riOS l'Ubl'COa ; f.e ettO ~der, ·· ainda q"alnto 
i.quillD · quo é pl't'pnam~te judictario,Jlu~e~ .de~ec · 
1110d.o àero~r. aiU'litiear e proaertvtt m~mo u decl .. 
~ do ~e\' )üd\ciuio1 &egiU'&UIGUte toru.ava·IG poda-
dictntO'tl.al; (AJ~GiiJd.u.) . · . • · . . . · 
. Era matar portanto. St. pree1~ente, ·~d.o neeesu.- · 

tU) pr.ra; bem do 4!11Uclo o'l · lcs altaa COZJsulern elo 
11mari1 a • e eatl e ch~tã, e pe ~ lct.kme• de. 

-.erd•deira. jnatiçil, <tU• muil'.aa -vaee 118 temperaaooem o' 
rl®l"l"• d~ um~~o .euten\* eoudei1'Dil'Oria, que fo~osem 
moiitie11.tloa, que .e epegt~S~o~m ZXJe•mo inuirame~te, . 
que om certa" circum"taucins Jite'~1~<rDent.e se procla- . 

. maa~e o pe:dilo, illhtbilldó o p:ocedim,.Dto. jadíoi&rlo, 
· er.c.. rni»ter qúc a . al~ma en.t.idade Utral\ha eo ordi~ 

.nano officio de julgiLt Wéa!tM o exerclcio de tiüfescela& 
!QD.eçAn. que de'e :t.::- tiio d1~t'IUilent.e praUea.cta, qu• 
~m. ca..c> lil~to.m pos"a truer . perturbAÇio .. indeoeo
.dencia c equiUbrin ell:l . qu~ cumpre mante\" t~o- .. 
o~ poderts políticos, viilto eomo .. ~ esta & condiçilo 
e~l!ellcilll à a. libetdáda pliblii!SS. Portnnto~ s6 ao poder 

· D<lU!.ro, a.u cbf~ do est"dO como primeiro ree~l!lerit:ante 
. da naçüo. na alta e~~phora em que à. eon.~tituiçiio eol\o

cou.:O. J:~lo . pt-i'lile~io mesmo . de IIU.II. pe&soa, ~ue tS tal 
. · que de fucto e de di~ito o tllm" diJOlo d& lJIU.hno. con· 

tian or ue su • 'ol • .. 
ro'~ q,uo nlio st!jn o de bem pu9lico, niio · ha rlVàlidade.t 
n i\o & il'CilbÍ~Ü,I) que o.d i!!>VI\lfe ~b.· 'Ptejndiquo-lhê OS na• 
tUI'86S ~nt•meutús de e-{uidade e juatiça; ~6 ao chef~ 
dn e:;tlldo, pnm.eiro tllpt't\~enfo~mte da nt\Caio, llOl'ta.utó, 
devi~~o !'Ct" commettido o exercicio do umnuha attribui
çiio; . e ó o qu~. !ll\b H\InGnte tiuuou a nos11a: uonatituiçiio. 

E nute-ee, senho~11, q11e t$1D . <:\\~O algum p6àe: 11:: ori .. 
· gilill.r d"' lleu U '.ll'Cicio deter\oratne.il\o á. eau11a. ·publica, 
e IDuito Ull!lltts ~rturb~tçiw deua ordtom polÍti ca CODar.· 
,zradá na co~a,ituiç~o do Eltado, 11otque de tal •ea.

. toav~~o 11oc modi&C&da ou .mesmo annullaiia qua:ttco a leu 
e!~e» e>o»de=~t.oriot »ao ao JtiQO qv.e o.pOdetja~ 
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· , rio ~ a ii~eiepeDdenóia }lt'GCil!a : a ellc. 86 s ellu•-. 
~iate a C:Olnpeteucla li'XClUlV& de decidir nu jU.iglU!ltnto 
dos feitc>e In& f6rroa da lã ne~ndo a lei. e a~ ·!ln;.a 

pon•.aWlid"cie do• mini•tro& decide as quaati:íes oom ~-
gama reapouStlltiiidãde lt~gnl! . . . 

der 81gom, nio podeai !ler declinado. .. ll~ eauàu 4e ~ue 
eoobec:e, não podem ·..- l"!ataurados pr\lCdsct!' nn•!O•," . 
nem •le qu·lquer modo al•erll"i& .. ordem do juizo nem 
de nat uel" manei~ icupôl'~&e o 118 nao . é cie direi~, 

O ~. On•:!itt : - ~~~o ~•a a~ ®ns.tihiiÇão. 

O ~·· · ~ui.uo DA ·Jm;TtÇA: - Tambeni er.U. na 
.. eonstttu•('IIO ·~o,.~r11dá a iu .. t.ituicilo tio poder mode

ra<l"'r tAl .'lutd \l ~nteu·i<l·~ t• lltUI' I"!\t~ Aiu>•Otlo• ) · 
· V Ó~ ~l'lois 8iD 11m •'lr'CDlt VÍ•:Í•o5(); decliuantio da irz•es-

. . cn~ opPOl"·M ao qoe I!SCl . o. · · · · . · . . 
Qu,.um ·• .UI~JG-.io dos juiZell. bom se v@, . Sr gre. rev~:irdih · O t.enado. d~ ll.ttn~o ·~ .d., podel'.mndcra.-

· lidt~nte, qne é verdadt!tril. gan.ntia :ile. ~· <:!C!motinlicão dor," qu., o'ensdo br,.:ratç1ro !l•' to" ara umaclhgar"hia. 
~ .. u a . fa110r mesmo a &IOder Judictano p~- A ron .. t;tuiçiio .oi-o lbo '-'O~ferint-ecnethant.eSartribni~. 

· vcllo ,que~. exnluaiwameur.e & cielihe~liÇ.iodo .. · Qu"uto t. t.vr~ nomw.Ç:W ·., c1 .. mi~ dos ·u·iD•·troe 
. supremo chefe do .~t..dll a aoapen• do mag,,tra,1o. · pr l"Oil· çio ~ acii:unen:o ,tba ;.am.:rll. ... cUII"uluç o da d~ 
depois ela vu'fi··lo e ser eon&Dltacto o consétho de e&- àeputlldo~ t-~oucçiio d~L!- !eis. ·~cuaba de seusviol"-!i. con• 
tac!o. · · · . . . . ee·são .11t 11nu.is~.a e perii\o~ .. usJ~~: 5!io de •uiz&~, N'io. 

. Daate modo os membrot' do pódlll' ju<iiciario ti cio .in- attrlblltt-õe~ ptppna ... d·· po··der moderattor~ que .., exerce 
· · teir•.Jncte oieiaN!Ombn.dtNt. niu e.r .. o. A. m~ i{o ta· co"''' !oU .ro·•Ji.) t•hefa cllJ tst•.io~ ~omo primeiro repre-

prirho. do arbitrio m~mo do I' lCl~St" eXI'CUU vo pai AO serem tClltlllltt . ta t•Wç.~ · · · ' · . . . 
ordiu...riauumte privlldO!' do ex..,cHo . · · · K, d~to t::t~r :i cio P"óprio o l)l'Í\'ativl núb p6de vir 

. ·Sr. p~ide•·~ . ~u,.ndo contemplo .M di•pol&içõcs da. detrmtento 11l11:nm ~ Meie1nde. An~·, ~lo C"Oiltlario~ 
c:ooatitllÍÇ'\1 ~,en:c:"Uheç-0 â ftr.,ade>rA dc•utnna tlll\Ulcia.- J»r ~ste :rn• .. to ~e tírma a melhor de tod .. s 85 g&ralltiaa 
da pela IIU& l.tttl':l ~1S& e p-ll.l r.eú e•piril,tt ob.-io, b'aul• (ia ltberdarle. Apoic.do.r.J . · . 

. JWf!DUI. · nio ~ 11.im•~tir (tfl. atrJCDmt!n'to\ da'luellCs No~· !:e que ~ IL'Iii:Ia lfll& os p.,ieres politicos bi:o Je 
que ~r'l'éXO a paiJel ~irv.Dgeiro- 1"'1Ódoa por oul.r:ls · 11:J"a1'em !In" e--phers. e martter•!'O s••a bumooia 8 m-· 

• <l en · oe ue-~ ane ecutr&ri:ío 11.5 dispo- 4epeo;'len~. dt . ojUC clêpend.: toda e qua.lq_uer gi&I'&Dtia 
aiçiSet da DOAI constituição. . . . . . . 

. Pai• tenb<Jre..ha"rno& de pt'ecinr.ir da letra preca:1, · Sr P~·iénte, \'~to qutt t~mho 'p:U .. wr&. ap~•eitài-.. 
W r.:gr&c estàheletoidastXlUito apr>•pot~itaiameUk CM• me· h(:\ d:l 0'\I,;Clll-iào l):lf"l\ f :r:e" 'Q"••D lli•n.,le· OÍ'I•ervaçMo 

· guu.io u O'U'C:Om•t~taciu·do Bruil p.r .. argntn~ntaroom ao nob e d.·putado f\" la provin ·iu. d<) · R·o.;;Graude do Sal 
· &ioitlo qutt DAo é lei n •. m · p6d~ 581' lei uo ~! ·Poe!o que tOIDiltl•in P••l"k n.s,.t. d·cu~.:..-io d.,. tix .. ~od•• for: · 
· .por ""o~ra a.tmittir etMI argnme.ato doa. que. mv..caudo · ça: .. ?.t' ·~sr. di~·rrc~ •obre ot?" ·~i">'!Uiar ox(HI<I ·da pelo 

a indule e natareia du r-~aterna l'epl'ePentauvo· <:OU!~ é .J:blllllte!"o do U!l~t'lo ao~ tlitT~tcnte,. ••hl'ldtuttlll. de · 
praUcado ua França in.,lat.ertll U..lgi•:" e o11ti'Oi paizes pr.tY•D<lJ•· · . · · · · . · · · 

• · · e ·· wmo. \"Ouduem iUt- M dtn·~ Sr c.re§lrlente,.o ~nbrn d~ptt'll f., e~n<iali•on .. ee Cti1D 
. :regulllr ou t'Dtm 'lt!r pela• iA~tiwi~ P't 11.1~ eases u ,K . • · 
patMS •-t•illo '{118 eeU. . ~})tu enJ ~OS!o&let. fWlda'" nell~t. um~~o ,lio"ODonarr•çio. oa ao moun~ •'lllD ,.,.m .. tomiL · 
mental pur. modo •1ue nio admittot duvad" '!I . . ~ tlstlr"a'-~ ·do ~v~mo. que. ae le\"l.iutll.ucio co~ 

O nobre deputado por S Pi.ulo, .~T pr.-ai<teu~, ne· sup~o l'~I(~Or ctc1.11 ·:l~n.h}'q· ornvmcia.e-, lheJ · 
. M . . . • • . .. t .. 

l!Ut"doel' Por veotnra, ~om~wutaudo . u re~poa~abih!ade o n• bre lllinistro dal rourtuluc. ~uu~r ~r agor" aa lS-
legitima. que atttíbuAm ao& rulni"tro.' pelo pretendido plie~~çVe' quo acabiLo rle .lhe u;r pedi IR!I, eu faliau·ài, 
exetciclo cle.;cua.nrlbui'--ões,uà<-•eeonh~e'n igatihnttnte deu01.a dó • E: : 5e \IO't!'c S Ex 11úo póde ot1 niLo qu~ 
~ue o •ena.âo "em htin~~ot a oonhe.:t~Y' e rle·•idir ~ tal'ros· · respaudttr hnje. 1u> di•cun;o. ~ue eom t&nto prazer aca- · . 
peito setn a winima ~ponsab1bdaàc l1·glll! · · b · m .. de ouv1r, eu U!l~~ore1 Jà da. palav:iL que me ' 

. · O S• Fsux nA. Curtau. : -E' como podtot' judici•rio, · I l'Ool:tlt1id~t . 
ji114 d!sse. . · . · . · . . · .. . . o·s ... Pu~•oz:..f~ : .;..OSr.miniatrodamarinhanüo 

O Sa M uusT~to D~ Jol'T1Çl : - ·O ~enKcl? ó o juà àa }l&dió 11 P'''1~"'"· · . · · · . · . 
resp<~n8a.bih1~a.-\G lega.l do!l rtinilltro& de e-tário. P~:r- O~"· ~h!'4hl: .~'DA. "~n.II'CtU : .~ W~ .poderei fallar · 
guDto .: - .o een&do fWlCCÍOllaDdo · <iomo · juiz ela tej• llC~~. mo~4U;l~"-'.!t!lf~ .~. M.t~P.li~~ ~~~:R$lo.~ 

~ . • · • ' ' • • .N .. • . - "' ' : . .. . ' ' ' 

· T<l~t• m 23 
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. oi, oe poe11 a e · e gonr o nnperante, 
· ~clo-ee, por e:qmplo, da. ~lhi ele sena.c!Or, c:omo · 

· AapeitG de peitt. ~u &libomo. · 
·o sa F•~x A.L c~ ~-AFOisdo. 

. O Sa. S.W,l.~u Hunc~o:-se= c!aviàa algutti& a 
doutrina ptofeNacla pdó nobre lDini .. trô da j~tiça, e 
·pela·&alte:Jtaç:io àt. qual tlleu.ntu ~. empenhr., c~· 
roa a hypotheten duta :natureza. .. . ·. . 

E' bom, Sr .. pNfticiezlte, ~ altlUJteJité conveniente, paTa 
210. Ü\T&J'IDO$ âo eacoll:o em que me p~recu)aoiragt'U 
0 l)()'bJe minutro cia ju&tiç=~ que tt-nh~omotc c:om11 iucon~ 
·caAO nrincipio Cll~~tucio~ que o jmpe.-.~~r, per. ter 

r .. . , ti -

JDe&mo de ter pogibi.üda de .ie fuer o JUJ. · . .Ap~u.ãol~) 

. o .sa..FKux n~ CITI'Iu:-E' clt.riuimo; 11ü:o o àc:om-
panhr. .. in!ailibilid-. . . . . . . . . . 

. .... . . . • ·-.1. q . p MA!rc;S .... 

aoumu ela ~ponnbilid-dé doa Jllini&!YO& pelos aétO$ 
·do pod151' mOderaLlor.. ·.nót qu11 ~f>'riwn'-·• Jla pet-80& do·. 
im~or easa _ti~· ~~- perfeetit;,iliciltde. e..... in,icJ&-

. bttidad,. qae a. conatt.twçüo ~ • . d~oa aer ~ · 
~rof. ~bcsrl a teaguarcl!-~ a corôa ®l ~t-w da. . 

. ~~' . e engit que reapct~d~to ~nte o pau, per..nte 
.. . oa .tri'b11Uet, par . íodos· os •c:t.O. de pocler, agentea ta~ 

· ~\feia. (Apo~ da l!f~•rp!o.) . . • . · . · 
~· porWllO a ~ua doutrina iiJlul doutrina elo <•rdem, · 

~uell& qaemdhor. p6d~ garaatir e scate~c:ar 110 ?3r.til 
O .ptes:oa JS)OUarclúto-~Wi'II.I'O. ( lhnt~ G.IJOaod~.) 
A àoutrin& QODtnri&. aenhores,4 n'beard., é au11r'Chieal 

E' abam:da por.tüe ~ lD..a 6. Cohlequenc:ia da 'lOtma. 
.%10 Brasil. pais coDStituclonal, um podor arhittario ·e 
aefpotlco. · . · · · · 

O Sa.. Fa&n 1'4 Cmin: - Apoiaao. . . 
.. .. ...... 

ttri\nüç&.. . 
O Sa &1.:0ucn lú'\1!\KO : . - E' · anuclú~ po'l'q'Ct . 

portlla, Dio tcdu o po\'0 b~ um recuno lt~gitfmo .. · 
~ o .eu. cloaaggra~ no cuo de que " dtstuQde o 
Poder da qui ~01. t1c&ndo · a oorU& e~ pu. ta e sem 
resguardo, cnmo uec:eaaaaiamente se deptehacic. ~ opi. 
l11io do nobre ministrO da j1111'lça, toclu u ceuuru, 

· k)diaa aa queiüa, todoe os odi01 \lleatno dirigir-se-hão . . 
direct&mence ao imperador E JIOrl.lne · nlio ha eaminho . 
lepi plln. h cherr, ab.i se torn_a.rt. Wt.lh"el e illevi~
~ · o wo dll met<> extremo- a r-:torol~~o I (Apoio®~ do 
oppouçno.1 E' iat.o o que a noataa opini.U.o p~'lin~, aio Oll 
meios exmmioa o que J\'lp6llimos, ~- ó isto eutrc;anto o 
que querem o nobre DIUUll•fO da J'l:btit;a. e ( :ti, \lUCI com eU~ 
M protendem r.On11tituir exclusivos e detUcaàus .tnoh~ar
chiataa; oa antes á .a uma tal f"talida.de (}:ne ~m f~ · 
doutriuaa <tem · ·.. · .. · • · . . . 

. O&. FIWx »• Cçl'I•~:.;...Apoiado. · . . 

O Sa. S...~""n r.ru,Mao ·- s8nhor&•, a. lllffituldaae 
· c que ae <:ol•oooa o nobre l!lihiatl"Q da ju:stt~ nesta 
quee~ levou-o acontradlsl!r se uutawlsnente. E." no &eu 
me! mo d!tetlrao, ~ mesmo 11a !l .. monatraÇt\o para ~us · 
_ku~r a b~IL uti poütica doutrina) que eU~ ptoierio .aa · 
IOftU:lUtel palt&YrU : . 

.· c Por&a., se po-lo11 ~eua cbn-llll:rlo• na pr~tic:a t>rclina
n. do gvnttao •~tarem aaoc.te cadt:J C~t.UI\&Ildo-lhA de .. 
tdllc'9J DttW ÓIIO alli tst• a *~b.Ui~t lepl do · 

' U%11 ·~····· 
. OSa.. Mmin~o o.t.Jvmç.i: -Favor.elZ. nlodisae; 

. êeeu. · · . · · 

· gadoéfavo'l'. 

.. os.~ S-UP.ucru lrf..uÜ•ao: - ..... \una mcozignaente 
ntpou!abilida~e m~,TaJ.! • • . ·. . . • . . . . 

0 pew.amento do Dobro mí!liStl'O, txc:ltundo & "'pon• 
aabili.iadtl legal, iegilnmente ab:an~ a 1LUISUeia de 
qoal:tn!lr intervecri&o dos JDÜlilttTos' nos actoa . do poder 
rilóacrador $endo &.'llim. como c:or_teede ao ~mo tempo · 
a pàtsibiütia ie. oa u:~ ~ neee~tadarle de~a t'fiS~oDl!a~ 
biti•t·dc~ mor•l por ~t, . par:~.~ qu~ uio ~~eot"têriot 
. N~te pcn~o, penmttil: me S. Ex. ·que e11 diga que é 
con•ru.•i~tK.r·t) · · . · . · · . · 

.cJ e.·~irito da n~ lo i fnn i.aa1ental eonclemua a dw• 

· .:;;o ae pÓ.ie. Sr. ~;i.itÚl.t~, ·~t~.der ~ena 1~ .qw .. 
q_11or, e ebpt"Ci• IUlcnte üsn!\ l::.1 c:onstituetOUS;l, 1110lando 

. 4 1~;. ~ cLs um QÚ d~ oatN. o.rti~; ê h&OeUano eatuclat 
. c e ··lll?ithei)ja r r1meiratne!tte . o • WD" · · · m · 

toda.s :>a ~;-r te.<( d .. t .. i. pa..~ aleacça.r-lhe o ~iri~ • W• 

bavw 'fnponaabUidade ilos e.d& do pocler ~. 
podia teeclW' o ·•b•urdo ele ter:c~ . ~UD -~ ÜlolU. 
eu:. '11m~ C:CD-\i~ci0laal V~aaaoa .. t4oho fldo. . 
. P~\o •~ ~m a .f~t&clt da DOmta\'10 doe ... 
nadoroa, por u~plo. nlo }Me o poder moclérMot- cl• . 
Ylnuar o ceur.10. COliftitul-lo oomo Ult tproa""• · 
Mm a\tcç!o ao meroclmecto e ao. Mtviçet, oom .U. 
Dutlitlcar a <!amara e!CK deputaqOt,. o asalm &lliqullar o 
•:r~tema 111P'eNDtarivo' . . . . . 

Deb:aucio <10 convocar aaw~blda gttâl ex~ 
. rlatDen\e iloa illtt"nUoa clu ~Í quando eua eon• 
.vocaçlo für . cxig\da pelo bom do ·. mperiet, :1lo póde 
JWi!ll t'&.Ua&r )!n&Ves lDãle~ ao pt!.U' . . . . 
.. Â 51111C."Çitõ dos decnotos e ~la~ da cwecnblóll 

. geral, ·4!$~ . ~ràe t.'Oncun.n para as leia do Eat.aào, não 
envolve capiQ.e, iut-!~~e~ c1a n11çl\0 t O l180 do. Yeto .• no 
qual • XIOII$A irrospou,.ablhd•de encontra o leJriümo . , . ... . . . . . 

' . . . 
sos xnalol"\1:!' interc!50S do lmpeno! . · 
· A promg11ç~o ou aditUUt~Xlto da usembl~11 geral, .. . 
ài~luç:to da camara d01 depntados lim1tada pela con-. . 
CÜÇiiO eonatitUClOtlal 'DOII C&508 etn que O mg\r a Sal• . 
t.'lçito do Estado. a noineaçio e dlnnillho doa :miniatroe. 
a 11u~penaaió dokl UU~gist.r~~.é,\11~ a faculdade d" perdoar e 
de rnodarlll' aa penu impot'taa ao~o rêos condt:mnado. por 

. santenç~. ~ilo ~?tetogat.ivu imporllll:lt.iuimas. Ba. .. u, • o 

l.
. · poner de ~rao1wr para dcavir,uar, um-. v&:: Dl&l pntl

. caclo, o pod~ jadi!!1uió ( &J')Oí~•.} 
A_ ni\o OOAY~ ela ~~oo\'& CUW'I doa depu.-
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·tn&léoawnienfN nota'f8il. A aisaolução de owtas · 
Cllliüti. de cltTntados M réUniMem acabaria. ·com o · 
pode!; legialativo CQ11&tituciODAl. . · · . . 

A ~aão de magi&trados infl~ directamente no · 
JMIIilo pOder judiciario. · . · ·· ·· 

. E• preclao haver n81lte aeto, como not outtos. toda 
a ~ e legitimi!l.de, para que. poe11ã0 do. ~ 
moderador resultar os benetie•o~ para que el!e foi creado • 
. ' Se poil, quer o -poder le~üvo, quer o jadiciario, 
~ meamo o e:zec:uti vo. pOdem aer a.ff'~tádos pelo ex~
CICÍO du fim~ dt\ @ermod.erlldor, petgunw eu: ·Se 
deisarmos estes actos eem o eôrredi'fO da T6Sponsaoili • 
. ' ' - ·~ .. · 

nao a • e u men ~ \'lDO !1. o s !-
tem& 

Sr. ~dente. · permitta .v- !::X. q~e tu prceur3 . :~.u;. 
toriaar iDinna humild.e o~.:Uii.o r~m o otue es~rilvê:-io 
Mta~ill pnbliciatu R re&peho -io pocl~: do -iU" tn-ta
ma&: Cb&teanhriand. por t~X~~·plu, •itZ o~ue • A. d•)ntrl.
Jl.A ~br"" ~t p~roga:iva rca\ d.a.' cun ... itu··-~5 con~••te 
eu1 que nenhum ~to p~de 't\teet.meat'! 10 ''li P"'-· 
tica.mente; tUdO lt p!\l'to Q<;),. mi•~':l'O~, lXlU:itXO O \IUC 
faxem em notne do t~i. S:st·•, n.· ·monar.!hia rdp!'E'5er.;!l-. 
tiva, por .~~« in•i:>la~l e ,;agr~odo ri>bnté<n v. ti(Ç~•l de 
wallibilidade, porque~ ha. erro é elie Ju~ rohaiatro!l. o 
nil.? do rei, o qual,.l! .. !ulp:~ no Ml1 cbn~lho. e mos ·.ra . 

miniattos. • 
·O s... FW~ DA. Cmrn :-0 nobre uüniatro lllio quer 

que se ap~te a op\Diio de . ~crlptores a respeito· 

. 0 S~. :&hMtmr:o DA. J~Ç4 :~AiÍlcla ZÜDguem a CÜI
. · ~tio aeuio Guuot, d4l -opiniio contn.ria. 

O Sa. S.uwtiU. M.uuJtao:- Ainõa outro escriptor · 
c1ii que <A u.bedoris. do legiala-ior oon~"tílinte, quedo 
COileebeu tonl&r um hoDJem mriola'lel e sagrado~ im
pouilltoll· o deede logo de fi.Rl' o mal. negaado-lbe a . 
pouibiliclado àe uecuçiio de aua. •<'ata-te. e commet.. 
~do-a a agentes teepobli.veia ~ aujdtos •. puniçãO 
1esaL. . . . 

.. · ·. · .St. pre."lde:ite. dom_o?St;n.1).do a neoe~eid.adc conati
t1iotonàl d!L YOtpoi\S&bilidade doa V.toí do I)Odar tnode- · · 
raclor, eu Dio pódeni j~aia attiop:it i perfei~ a q_ue 
ch•;ou o noao ~tiaeto coUe~ta .r1eputado por~. Panlo, 
com o brilhaate talento 41ue todos lhe t'aCOtlh~o~. uo 
diteUno ~u~ p~ttu ii.Cf d() nobre miD.Utto da Juatiça. 
Nelham dCll aeo• argumento. !oi destruido pelO tlobre 

ObMr?amoa que s~ 'Ex nii.o foi &Um de repetir hojé 
. o que jl ha•l& dlto nesta c:a•a, aem dettnúr ponta &1 .. 

pm . elo lum!D010 . diecuao do nono illuatndo ~'Ollttga. 
(.tpoWfoa. 1 , . • ·. . • -r:o_ · d , 

E ftl•l q,ue petteDee l Ul~eta que S. ~· t.U :. 
· .oonatttlli9i0, unicamente servitldo ee da. letra .imples . 
de um utJgo, eu cürei com um er-envtur qce < ~ 

· uma int.tlligmota ~ud•ica (lOllhecer a letra que mata, 
cieeprutUJ.do c eapir1U> ~tie 'riviticr. ,. . · · • · 
.. A qu~~&tl~',. Sr, Pftl&idimb!l, acha·!e bem àebatida, e 
eu nio cle\'0 m~oi; eNliAl' a· c&lla com demoustr·~· 

· me.mo pór'!ue ~o poder.~i . fu.st .m&is do que jà. r.e tem 
fel to na tribuna. Concluindnportanto t"t p>~rte do mea. · 
õiacurao, permitt.a-me v· Ex: que .n d;g · 'll;le c .em• 
quanto o monareha no Braz:\ t~t~t\'vet · pt'l'Íeltamente 
te!iguaràado oom a JV~nsabilidllde bliui~t~rial; tare~ 
moe tegtu'lmça da estabill~~~e _e permaneu~a. .do .t~ys· 

rossaxite e aieoe&Sario uo lmperio;' logo que a (l(lroa. no 
Bra:ll ae AChar de!IC()~tta,o cl .. ,.protegidrL da re~ponMa· 
bUiàade de <oeas ag~nw. e opo10 n~ a.c:hal' legalmen
te a qutnn peça· contas do~ tntUflS que lha fi:tenom eof
fNr, a·:evoluçlo toeti inevitav"l . · . , • _ . 

N6s que qur:remoa ~ m~narehla-C()IDO a CO~!ltittUÇI&O 
& cteft\1, eomos o5 pnmeU"O& tt D!\0 ~nscnt1r que se 
a~ponba at) m&noe . q~e a peit11. ou suborno po.~ 

. dectat' ao imperante. Tal bfl'Othüo, oomo a 6gurou o 
· . :nobte ministro,. t\ tepugnante com a noua doutnn.. 
A~ do imperador 6 .lnviolavel e lqnda; elle por I 

u!O é iiDpeec:a'A11; ma. ~. <t~ . eda. ~ ee .._. 
tenha, é inaiapea•avelq11e oa IIÚDÍJtroe 18 ·uAo faitilim 
á r~'pon<~a.bili.-!ade. Nós que pen~tamo. ...m.. .omoe. 
maios sinceros mona.rchi~ta5 do que 'f61. q'tle mtrctanto 
"105 procl.IU.'Dais os monarchistaat por exoelleacia. . . .. 

· O ~à Pt~~o DE C~sPOt : - Pel& tclnha puta p~; 
testo c:ontt'• uto. · · . 

O Sa. S4:.1l.l.-.n MuJ~so:....;,Sr. ~te, uio pv.cte 
f:ill:tr.;m di ~C':1.$SàC) do 'Ç'O.to de grsçi!L3. N~ ti'fe :oeaea 
oceas .. .. lUO à p11\a-na: na ea·~ ganho~ com. ~, porque 
ctrtanl~te outfo!. oceuo· t'~o a. tnbcna mmto liDel.bor . 

. . . . 

~?ufl.\ cie ~~~~i i o pel.t eam~ co~ceda. ;~ •• Ex que 
· wga Alçm'l cou'a. ac:ere!\. lia Htuacao politlcst, como a 
c..,mp:-ehQ~O, e ..ias o.:..~as eleitoraa elo mamci-

io. Dtlltl'O. . . ' 

.~r .P~"'iden:e. r.tibindo ao poeer o 'miuia~o elo 2 ae 
l\Jerço t··~ COO$AS Pi'Op!llllviio os se!Ír. amigos a. ~w~Clo 
do !Ilod~ por '-\'lie de<ria e'le dirigir. o pai%~ que :DOil obri
pu é caütelC'3!!. extJ~ctaun de ee.l1!1 acto4. 'Visto ou 
u.i•' :o-i'O\.:JC:.S ::..;-;Ui•tG.t: "U~ inteoç~o Niio· "biazno. 
~ a p· htic" >iD~ clJ~ tiilh ~ r.ie !'e~ir Mria a. de paz • 
mo ~C .. l4~1\, c~r:~o . o. exi$tiüo &!; circWll't&DOiu do~ 
o:: •.o ~r~eris. h:~çar-se io ci'mi!ú.v CUI.\ ~acçüel. e COID-
pre-.-ü~o, . 

,A : .. -:z:C::~:L :.-~:-a co::l~l~ta"-~? o .~:a.biuete, &endo para 
ellt~ Ci·:1-n'la-i" d~u,. · Cli.'Ç'aihe~ra! · entre oa qnaes flgu-. 
TRva c· Sr. S&ra:v .... c1en a ~nt~nde: q11e !I ~an no 
nnnia~e'rio um ~ ·emo;u:o m~erado,. por{uao~ efle baria . . 

rtlénto • um in 'L a. 
A ~.,trsd' do= S~ :t:x. pata o gabinete não ~ 

~tret'Ulto ~m no~ e!ptrito qual a poütica a •eguit·; 
\'U ft i'!• • • . . . 

foi iulou3c•a-io · c:ont·nll• àpen&s u:ns ~dada 
àdo;)til.vel por todos os go•-8mo- 'PQS~\v.i·~ 

Vierão aqni a•ce.zutàt-.:oo• que o aow miniatcio M 
aehaYS. @IZI bomo~ttid&de de penaamentó, e que com.• 
}lleta aoli<iatied&de .esisti~ entre oe minittroe.. 
En~co dev:onti•:aos deua a~ada humoD.ia 

de5<ie. que o nobre miuiatto da ju~tiça ·te prouunciou 
Gesta eaPa contra cli•erau id6u proffll&ad&l ~o Sr.u-
snini~tro do iu.pc.~o. · · .. 
. . N• qt:e!tlo do poder mÓdrMor D61 'Yimo. C>l dou ea. 
'falheiros ~ ocms'meutoa oppoato.. e mesmo uu qàef.. · 
t.:fl adm,iniatrativa!l presentUio-se d0$de logo di~-
c1a, futU'l"t.'· · . · 
• .A estabiUdade de ga.'tlineto tot'llon•ae desde logo d'l:i• 

~1c103:l . . . . 

Qnanà.o menos o esperA~, vimos o resnltac!o. o. 
Sn. SA e .klbu.qu~ue e Sa.rai'i• M ntirirlo. . . . . . •. . - . 
clt~ n sua cbtt& d~ d&-tJe:iida, declàrOu ~eute 

· no senado que tmlla rtl'flmlo .:ültr7olitSO~, p.ra cllama-r 
dou' ~valbe\ros das tne .. mu idiiu ao reatant.e do mi
nisterio, ci fl>rilo ·chamados 01 Sra coruetlieiro Sousa na,.,.o!l t'11'11qu~ . . . · . . . . 

Fi<:aria assim fin:n .. cia .uma politica de força e eom
pr&~~o ' 08 faeto!l.nos ori~utad.3, mu mtret&Dto pc-
m .. ne "lll. nililbas appMhen·\les. · · 

A ~.~-cito do Sr. Taque-.j• ti•emoa d~ 'ftrl6cat' que 
. C!tn (lUOIOt'Ses d .. àoutrintt e dl1'ergt'!Zlte cló Sr •. mi:niatro . 
da j'U~tiç\. é ~ta d.i~ergeneia de.,~e"detdt~ logO contra 
3. per .... anencia de s Ex no 'lilioie&erio. A DI» rega.
lar(%l•'& pelo prcl'e'iente h .. \'ido, 6 ptova~ que olle eeja 
brewmes:it .. demittido . · 

Pe1n que pert"n~ ao Sr. Souzt. ltaroo"• a despeitO dt 
nt~peite.r eu aobremiUleira ó c .. raetttr de-te "aota.lbei.r~. 
&ua. honra, · ~ua diJ(t'irlade •. ni\o puda dtoixar de me tn~· 

:ni~tl'll~. tu iT>,; elCpllro 
O Sr Souz11 R11moll acompanhon a opoo~icão na C6t1a 

. eontr11 a oligH,.cnia A pre!W'nça <le ~. Ex. foto maie 
solemne p't'1lto~to eontra a alelvO!'iti. de nôS~s inim•g<>• 

· ellc, t.rllo'llb~ndo .comno•ce ajudando·D•'" podero.a
tnente · nll. g\or\t•sa. luta eleitoral de 30 de De.iem bro, M• 
pecialmente ns p!Q'OChill de Santo Anton•o, 1\RO deixou 
ninstuen• ern ~uvida dos &enti:mentoa de ordem e lega•' 
lldade que Z!OS dirigia. . . . · · 

Apezar disto, !oi cou~daclo para entrar 'Da oompoai•· 
dests =inieterio quando ell• ae orgciaou; 'S. Ex · 
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. ' porém ~u .. te ; e porqUe? As ra:WM llM parecem 
· obvias• wu eDtretanto não paae.ão de ct ujectura~ . por·· í · 
que nada r-ttbemos de certeza a tal ~~to~ tud .. igno ·· .

1
· 

ramo· ••o ~tual governo. . · . · · 
:Ma.' S. Ex. ~~.e> i a "itOr& a pa."ta q'De ba.vi11 ~!!lt!ldo, 

1
. 

e· .orem a ea~ es.~a e .dlocl .. r;. que "nio 10~-eitou eO:tA(t poc • · ... · 
que ofi:o tlblul. ... ~w.za <te quo o minist"l'inti"O~Pe maioria, i 

. e a a~tol:l ago,.. poque sabà que em te es.~ 111aicria ! . ·· · t . 
I . ~ ~:· :~.~~s:.: ;.~7:~~~ p!::~: ::~n~~ .· ! 

-que tiro ~&11 pal•m• da S. Ex. aqm profeticba me pll.- . i 
ftC8 m11ito tiet· · ·. . . · • 

O Sr, &ttz• Ramos deteon6â'ft da maioria dà ca- · 
lnSr& ; e niDda e.ln~do êOi:D ~a mai••ria, líilo pO., 
~eurto t8o."Cnbem deixai' da ~nt.ar com HU!I rele\"'llbtes · • 
·~~ feiw~< " l•gv con•tit.ur.iObali tinha como cena 
U;ha g :erra. eneam,çw!Ut de algu~; OODL&Ya qoe todos 
011 ·~valhe1.ros .q\le tiilc. d•~ ~tido do Sr. Euzt'b•o 4e 
Qn~irnJ. Coatio.h<> ·M•rt~ Ca17'aro. fos.~em • n~·S tan~ 
1.0• it•Íetl5Ó.II ao ,ltO'IIe.l'llo df> ·que . S Ex. 6zC~ote .parte, 
e S lc.x ~ ... migo iatltbo do S'" mtoi"no du. juatíÇ!o, niio 
qn:ria com a t~ua. pro!~tl~ .Do mini .. ttrlo pru~ocar contra 
a Sr Sl.3'ãO Lo~to u iras que 86 tlOJltra elle d&~iio 
~. 

O S:a f'ac: lbcu110: ·- N&o ·é partiõ.o do Sr. Eu-
:ebio •. e.'te é -40.. ..~~ :aoio A nm partido. · 

O "'•· .S..LD~n M .. -.u••o: -Orgatn•ado o mini•terio, 
obtl8we · ('O)tno . ...r. . d.. .., peru, ·120 aenado , · o vot.o . cio 
Sr. ~tiro 'Ellil'bic> •. · .· · . . 

I 

". ! 
I 

' ' i 

! 
I. 
I 

i 
I 
I 

O 'r ~ RainO!' dee•iorou ~~e ministe:rislaem w.
tn~.~ . do-de to%1tio •-omp,oh~fie'o. que ""' &etal' ~Uati· ·. 
~ &m\~ ~·~_hati•tos ~r eUe 22a ~loil:.i o dt~~ 3n de . I 
.l>uea»bro ..e ,., u.o lr~m • · ' 

no>t ora p •~tiíl•ll• o,. . ~r. " • -mo- D.O &lU• 
muia ~ti) tUa \J~Ç& e eafotÇOs • do•orde•~ • &;lar• 
cllinu. ·· · · · 

O• N"m,.,er ~snt·~~ e~ pt-r~ •etano~, o' espl.todía\a,, 
· ca em •. r~ ·o~ pUbli o ... Ol"rtiata•, em. UU\S pala\T&O 

J)OVO t1•• UluU\CÍp•O ilf'Ut~Ol ctijCU l' illQitt"•dO C'OClO ~. 

I 
. n~o podt• ~uhor-un"" •es à V(Dtilde lllu.:ia qua:idu tinha 

.de ~;.."'lbtr ·e~ .. TI!P'~~ta~t~: t• p .. vo do Jr~unir.ipio 
aseutto aoul>e . ussr d~ ~eut direi',.' pohti~ ~ queat& 
do ~n·~to ~m mel't'cldo de -.Qe •w:• Elle tem em ai 
os ma.i'll ftlrw elem ut~ de ordem • de tno iersçi.o, e 
Ja:nai• ~.' ~rrtt' para '{Ut .t-t'j&. ~judie-aJa a ps P'l!· 
blica tll~ r.it\o ... r• Cf'tl)ta•ente o tilsttu:; e.nt.o.dectea\nu
~u ciu Dt-tl"~> lll,thui~. ~lo . C®ttt~rio. Nmpl'o sem . 
asdo o p~u,~iro na proht~o cà» !\Oil ta«!~:•: o pri.meiro t1m 

l!':tlte tric.mpbo amargou aos quo estavio ua po'se de 
~oer ~ todo o custo, · prc•tegidoa sempre peliL força e 
• Qe!lpetto meaa1o da opinião. · · · '·. 

Os Yl'nr.id011, chei· ~ dt:!. e»lera. e de \"allcor. quizcriío 
cle&forçar-se pela aleJYOtn~. · · · . 

O P,OVO do :mi1Diclpio Doutro, ~ue. entretanto. dtgna 
!f•e\.~~a.'tlente havit! p~ido1 dló\asdft-er nma puni~ · 
·""'o .~.,_~&e. re.-:nou p&lU&.tO nem aDte a falsidade nem 
ante a u•Juna · · ' 

No recinto do ~ ~ f • _,...: . htzlllliiü f . . ,I;'•Yr·~o . ' . ~ 0.1. Ql.nl at:olnlente ca·. 
~. ~. .·. . . .. _' ;~ : c.,-· • ... •. .. 1 • ·, , • . • • • .. • • •• • ·., •• ; . .. .. .. '.... 

· hiU'mont ... r o dit11lt.\l com r. ordU~. a hbetQde c:om a 
. ~uranç do E;.tàdo · · · · 

· t.u rttu.~ ci.,u a\ucet'(la nbec .. ao ilh:\trado .-o 
do mtll..c:pio nto.U'O; Q.'Ue aoube fuer •• ~"lo:tital' d~ 
do~r.ltul.-l"h-1' "~a~ ~ue íoltane j!Ulais a •el1' <!e~a. 

· ~ .. (.Gn'<'i~c'• · d• •an~: • ,·Q cio~ ~tU'I/i!r•.a...;. ,. ellt M 
acbza ~rie.ta e lJlen•meute jun rict.do ( lt"tto• o1p!IMdof.) 
. NO:Ota .I'C'C!aaiiio, Sr. p~11idente, Dilo por.-o detDr de 
dU1~10eu r~det"l'IDe\ltO II'I·J'O~O domtmlclptOIItUtfO. 
e ó f~ t'Otll todc' o pto.tt':' e llint'Uidade. · 

Sr: prf'tlidente •. eu dnba entnod;. em lut6 Uo ~· 
aeiencluan quanto eoergie& C:ODtra ogoYen~o 

O Sa. Fns1 ~"' Ctt:\11.\: - Onde 11~ítoa. anlitcM Mt• 
'ViÇ0!5·. . . • . 

. O Sa. S•LJ)A.NIIA.. MAa1:ocao: - Obtido o trlumpho por 
~ueUru \'()r q•1em e:1 pugnár& com \OU.~ u 'IDinha• 
forçll&, ttnondi deve_r L.rov~~ar Utnll ~igalfir.~tÇão nio 
equ1voca de.~ p11rovaçuo ou reprov•çiío • xniuha condu c
to. Apnl&ente~·me cau 1Úato á dt:!OiltiiÇiio. CoohiM'.ia, 

• • o • • • 

lDAA ciha ne<:éssili,.de .de conh~r a opiniiio de me~ 
e.m\~a a roeu L'e:>~tto: tiuba tzeceuidad~ ou de ~ou.torl
n.,:üo p~ra continua.T, ou do de<'.reto de à.e01iuio do 
pot~to que tu ha.v:i~r. anumido. · · 

·O povo do munic--ip\o ntutTO. o corpo et~itora1 da cõrte, 
tmdô t~nw illwstra~ôee brilhante• • ca,.lllheiro~ muito 
&uperlor~s a mim u\'le 6aealber p..ra. oecup&r .est& ea
deu·•· dignou-•o honrar~ me com o titulo .de •eu 'tept"a· 
a~u~nto. e dar ti.o dilltibcto lugar a n~n1. t>obre provin· 
CliLilo,ad..vog~~o-do obaco.ro (1\'llo "Po#odõJ.) . ·. ..· · . . . 
· · ·~ Ptlf\tal:lto ~~·,fOTO~. ,. ;~~o&~, tu~ 
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' ' . . ' 

qucit.o ~t'ISpttiWl fôr eoni minhãi; debeis fOrças em b4nn 
doà Si!tl~· le$ritimos e. teael- intere&$88 Eu ci p:'c:-mettO 

. A~ ie«:el'· the cordial, milito cordi.Jmen~e -am fa11or tji() 
·subido. ~obretudn 11~&1! cir.:urn~ta::~.daa em utle eu mo 
achna, ~ um dsver .. agrado, que .mtnpro com o maior 

· prazer. . 
O Sa. Fwx »A Clll'IIU. :-Muito beai t 

. ' 

O :;a. S.u.!»A.1'111A. Manrao : - Sr. p~idente~ a he~ra 
eat. 11c1Uulc.a~. ~ n•e..mo eu uio .~t&vs prrpàr.do para 
entrar hojt: Des•a dii'Cl~&iio. ptol'q'l18 OU"'otl COU\lgas de• 
'liào .an~ de mun. oecuuar a tri b!lDa, e o fariuo Mnio 
fõra u ttanston~o ela '>rdem e .. a .o i~ t 
os que pedirão a.· pal&.vnL, tn.nt~totü.~ OCCa-si··nado pelos 
cllieursos ioellper:ado• de dous nobre. minis'-to!. Mu 
como neste debate .níio me Mtt lu:ito a•ar outra ve: da 
pala'ml~ · conf••Tr%le o ~g_imanto, •.CC:UPII!ei a atteução da 

adtuichtraçio 
Sr. p'tt!aidente, vi etn mna circular do lt()vttno. dirl:

gicia &C11 tJ~ide.o.tel' de pr·•\'111C:ia. ~OJ'Qm• D<ll&ÇÜO'ê !'ata. . 
quere•uiugia..-eu. o fuu<'Cionali&mo • .E'tutl eonl'etbocL&do 
por quem. mau ee tem ex.c:edido ~~~ .. e. pede·~ é.~m · c:On
ailllo que primeiro d.sva ser acolhido ~lo miaiSterio. · 

Entl'e os male. que .. migem o lmperio. devem.lll con 
t3J' C'O o u••• o-- mllito fU!le:ltOt ·"li "tiArJÇ'i!l do E·tado 
o~ ... ltar.ute .aba.so coirl quu M . tem &m!Jli .. do o íunccio 
naU$J:Do. · · · 

Não &e tem a:ugmeatado o pessoal das· tepartiçõet 
pub!.ié .. ,. er:o proporçMo do augmen-w du n~idades. do· 

Tem· Ptdo nm"ficio aclmillistrati.VO Pntro tiói fazer-se 
com 'lue tudo•. oa p~!. .•. M cr•mpliq. em. tfi%1J.I;Dd,,_ll6 
·do fa .. il d1fficil p .ra .e. poder j1atiticàt à n~ciMe de. 

· don• indiYidelo& (ltl•ie um t6 bdtama. · 
· · om a '-"'m caç.o proteM• s "füo a n~1 a e 

dc.n•ai!l na.!Peto!IU ~o&l, ~~n:io-M . por 1.1d az-te o 
!Dão do M:iaf.~ 10 o t>~oe&nda\o..o patron~ato de .ne 
(com todt. " fl'&nqoeza o d'g<•) aeobnrua. 011 no&au atbni-

. ~~~ •;,,. · i• eu ta . 
'NC).. ·...,mo,, Sr ·pre \~rnte, ,.O·tea dez anno"• aog# · 

=-...cio de tS a20.000·000J ll ~p•zaoom ofuncclo-
naliair.o : · · · · . . . 

Ea.t~t•ctn alnia hoje ae di& que· um11 claaéo de em· 
p•<io. neoa.iu. de meltior.&U'Ieutó do -.onci:nentos. 
Ainda · hoie oavhuoe a di ... -uQio de 1UD proje·:to en1 
qne M ~ewtlo <lt' ordenadoi dOii d61embarg..d.ore.a da .re· 
l~o mttnlpulitan._ V e~o• PliWI 05 ea1pre,zad.o" .da 1>8• 
crotana.d" n~cto da agricultura «' obra!' pubU·~as pe
dir quuejiió CIS teua ve=cirneoto" ignaolt.dl)s lli)S du ou· 
tranetJ&r..i~ clt ~ cat~gor\&, }mltençilo esta em . 
que O& llmpata, f'Cl11 au\i.la . a jUllbça 1111•tiota. etn. 

Ma-. •e:sb ree · a.Tillbliléib usim cada v('z taais 1t d,.., •. 
. r,tu ~lU o itltlcclouaUsmo, onue 1rarill>S panr '! Niio 
&eria t3a pst.rtAÍ dor. · uobt'll!!l minitotrOS utl serviço im~r
tante feito •o pai%, ao, procuraudo .!Ümpllticar os pro• 
etaaoa w re pe.1tiv .. repartições • .e ht.bi1itas<~l'tn p~ · 
propôr a. suppreasii.n do ~al inutll qu~ tem·s't . 

Tratanrlo âesb& espee1e. nio ~o d1uxar de ~~ 
t.r ao n~'r·':"fl St. minis~ dll marinha &e S. Ex.· atnda 
inaut9~~ &eu pe-did~> para a~enta~ oa orden~dos do. 
l'llembtoi do CO!l!elhô naval. ~.Ex tinha eaaa d~a Ul· 
tea, ~m du.v.ida, do oonbece: aa ciroumstanclas do the · 
IOUT01 ~postas. no .relatori:) do. seu. collega ela fi\Unda. 

. AfSOr& q12e 11e aeha mteir.do . do et~t.a.do claa ünaflçat~ ~n 
. ~. suppoubo ,ue ter~ mutiado de parecer a ~"8>-F4!* 

. <l"U&e llUgtneoto. que DUO t\ .<i-3 tãO momentosa tlGCCIIIl• 
dado ~ue uiio pos~s. 8er o.diacll\. · 

O Sa. · MumTllO D4 Mn.ll"UA.: .__Como Cl~tl\. 

àeclaruçiio 
. Sr. p~s.idento, niio po!SO àeixar de acompl\nhar os 
lllOllll. honraclos COllPgas que. têtn )am~ntndo O ~ta•lo de 
CCCII.d• nc:ia da.. IlOSSI!. ltlarinha) especinlmonte no qué · 
~rtenco ao m11teruu. 

Üonio o -relatorio de S. E~ •• ~õs vemoll que • mu\t.t\& · · 
dos nattios.~ne ainda ti((Ur~o n~ quadro da. fo~ naval 
~~o eonstdera.v•ltnenté detert<lr"àO!I. e quat~t unpM&
t-.vei~: outros teriio de uel'apparooor em curto 11ettodo; 
pou~!. ptcl)llchem as condi~ do ·um bom vl\So de 
gu.-r~!. . 

V enlO& tnais quo ~ à marinha b1'1lZJ1eira, qfle em ICU 
COIXI~'O .•'Ontava nt~oa, uilo poa..ue hoje utna fr .. gata em 
e31'.lldt• de navegar I·· . . · · . · · . 

. . E prtra "'unnlo ierilicam.oa qiie c t.ão trltlte t'l!lltlltado 
denoncia. lli<."lo~ de adminit~traçiio, que cle,&ulo:- Pôr di
llp:eu,·•a em corrigir. pa~ que. 0"' te•·uraós do pais não 
contmuem. 1t ~er con&tunld<í!l em pun perd 1 ·,. · . 

TTm ·tal eiitsdo é certMm~>nte p•ra l~t.rneotar. 
No .. t.iuh1liUOt<; Sr. pre:tiderue. e:u lt-ro duaa fragatas, · 

. cinco. corvetas, don" brigues~ .oito br•gucs escana11, seia 
-.apores. etc., ao t• do dn''04'Zlta navios Dll'Dtu.ndo 299 
bo~~.o-a. .. de fo~o, gnamecidos por 498 officl~es e 2,33l pr&• 

Esn J86l ha. o mesmo nome:ro de nav\os, das quaes a . · 
maigr pane 8$t& nas · clrtnnutancla~ que denuncia o 
l'elatorio de S. Ex. · . · · . · 

Aasim. o t!.tado do material da a'I"'Jl•da 6 em 1861 in-
en.>r >10 que :.e o se.rvava em · • qu~ru o entretan o 

faziamos uma despeza <ie4 :.!3'<:1"15." au paso q'ile no 
e:.:e•'cici.o de ISSO a 1861 .o d.ispendio •té aRot& !i<Juida~o 
é de 8.714.6248. a TOA~to do· qua.l o nobre .mull&tto J' 
no•· deo ral on qnal uplicaç;io. · 
· . O nobte ministto, Sr pret~iden~ fallou no~ Ih petd& 
ào vapOr . PtJr.,~~..;. ~ mu ~ntct~tou ·1!8 com düer-noa 
que e!~ facto l1iio 8\"1< pua admirar· ~o, porque s6 'D~ 
nollfna~va quem nií.o u~"~>gava! •. . . . · 
. A r>"• peito de.. te vapor ea d~j · ra 11aber •e f~i eom
praclo PQr eu~mmeuda. que ne fez nu Eur·•ea, c se. á 
.veniadc que, quando f•n dado PGr proiDpto. fcu aawm• 
nw•}o Ui-n; no'-PO oftHal • ._.ue r-e Olopôz. ao ~bi~ento 

tllmbom liO é exacto 'lue. llpc%1lt" da." ob~~:""~ ~esae 
otlie,al, o v .. po,. etr1 que~oti.o \Í!!:o faH!2' part. da l14:!Ua 
ar •• adCL. roa.'l js ez:n ~tsd tat ~u~, aqut chegando en• 
trou iu•m"diat .. mCLite em ~~d~ concertDe. 

O $'- Mun!ml.o u. M .. •u~•"-=- A bbtoria ·hão fo~ 
bem contl4da · 

' os.. SA. b4.:-IBA Mut!''BO:.- v .. Ex a <:tl&tllrl; eu 
· a tt!iro ~"0•1 c. c11cg a. ~oo n..en êotlbet-iw,;no:o • 
· O c·A~• 6 ·~\1~' ~'-'"& t''-\14' VAJJG1" uo R\o da Pn!ta. e 
que vindo ,,e 1 .. par& t• Rio :ie J~eito, arras~ado ~ eaa 

. via~rn om ~tatlo de eno.pletll r ina •. c-omo atê pela . 
.. itllp~ he. muito tempo ~e bllria d,.nuncia•lO, .na.u-

fl" .. StOU.· . . . 
E11.oei que S. Ex recommendára. aoennnnandanto da. 

~-pe<-ti•a e!~~ qu@ nilu dei;c.aqe al\gu!r vi"~l'l" t-sM · 
Vapor 1.\C nuf) 1-l'o. !VeNIB DIIS. (:lrcUmStnn••Jwf. de ~ft'l~l& 
et·tn toda a S'!"JtUJ'a\lça. MP ~ne · Sl!l o~dena .de S. Ex. 
niio !oriio •'!Umpric:tu ~llnirest .. . o ~aufr,.~in. · · 

. Quando occomm c:!'\luln•tllnc•"'· tu.P~, ~o~uando é co ... 
nhec1do quó o vttpor f'•u~agu.u.,u ·r~o po41i" maia p!éa• 
t.ar-..o é. l'll~t'~açi!~ pl'l't{Uilt4• " S • . Ex • Ct ~mrv011-

, : t · 10; • • 

ter tlcixndo Fllbir o.;,.c vspor do porto Ata r: uc so udtavft! 
s. E~. re .. ponder~ · . . 
· Eu entt!ndo que a admin••;r•~o d1l p11i~ ~6\'''.eurar 

. des\'..,lati"meut,. da vtda dos <Utiade&os. O mun,.tenl"l da 
trnuinha, ~r f.xemplo. nüó deve jhrmi11 doiXIU" p~a.r 
det'apetc:eb\do um facto de tanto alcau('t) comn e•te. 

Nl\n IIO'Q alg'l!l de Jlinguem, nii.o cie.~ej•l a c~o11de:nua· . 
. çHo de ::&enbum f'IU\ccio••ario pnhli.oo1 ru»~' qu~To que a let 
ae co.mtJria, que a rel'~naatulid~ode ~j•t. 1\tfc 1t1\'a tt!U'a 
garantil minha e· de todotl os 'meu• co1Mdad1Loa. . · 

O ~.~. .Ml 'lSTlO DA MA lU~"" :- E»toja deacs.nu.do 
u. il11tc ~peho. . . . . . . 

() :-a S•· D4:tiU. Muli'IBo: -Sei, Sr. p~alclestte, que 
a ~·rvet& D 1::4bal n~ufr11gou. niio JWr mo d• ~tnem a 
diri~otill. Ct~ncordo l:'lm o M'l~ mini~t o d1L marinha ~lll 
tudo qu11uto disi'O llm ht•ura. Jes~a tnfoll~, mall mulf.c) 

• ~· ' 11 (A o•adoi 
t.:onl'Ordo com o nohl'd miniatro d~t mari11ba; e neeta 

oceasiiio nüo · po11st> deiltRr. co partilhar cum S Ex. o 
eentimeoto ptofundo que to\'e pela perda notatcl que 
solrrett. . . ' • 

Mas. Sr. prtaicleu~, etl.tristeço·~o mutto quando mo 
reci>rdo de que uma 1ncurta, urua tmprudeneta do 8<!
vemo d~s~e talve1. lu~tar a e•t'le nRu.Erngio' o '-. ~rda de 
tl\llt as vid!Ut: désao lus"r 1\ que o eomprom1s ·o que o 
guv&•no tinha com os pms de tad•>~ osse>< ediicl\lld~•s ma
rinheiros nio fosse ir. riso~ e conllcienciosamentc aa-
ti~eito. · 
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·pemo· bruileil'o podia ftótu ai~~a:quer ~=bU-
019iO etu bou.ecmdi9i* piLo-. dello!lll &1.\U&Ue fun. 
Ea. portantO do dee®lpo essa impre~dencia da pane 
ao _,..o · gcmmo• imprerid81li:b que · foi. do. tio wtes 
~doa. · , ' ' 

'l'tatarei de outro aa.u~~to. P~ ~ta a S Ex. . · 
toda a 111& atteslção, COt:SJ)a.t\'\'~ (ll)m a 1~, .: l'e:."(l<i:O da· 
C"'mpa11bia:de Pa.qums a V .apor~ . . 
' o S.. !4'11'11Ta0 OA. M .A,Illl'ê~: - · ~- com o aniiis!erlo ' 
clãi obras pu'blicas, ~ nill) · c:o.n · o ela m&r.nhã. · · 

() Sa. S...U.A.."'lLL l4.us:cào: ~ Pi.:rece-ma q_ue é pel~ · 
ancal de. lD&ri.Dilá qae · ~. ~· aa lllllpecçõ~• do 

. . .• . . . - ·u · 

· · . · ~a~ tambem qué o ri~bre amdit!o ·• · ·~:~ · · 
. sua op..t.ZUio ao~ a. navega~ de eabotagtDJ,o aejmp · 

· . . que de~e'lll OGntinuar aatooll!lu como. ea~ : · · · . 
. Diga-noa ;;. Ex. ae q,_ que ~."• OOJ:l!ti~ 

a nou~ marmha de guern ooa:no n'ftllrO de tnalioheifoa 
parll a lU&r>~a mercante, oa. 'Viee·~; ·~ Mte·bm 

.. ponto importantheini• · qae cwnpre eatudat' muito .,na-
. mente, e eot>:e o 11118.1 peço a a~çltl ·de S. Ex.·; e 
mesmo que nos · diga .e pzetende proper.;noa ,algum&· 
mecü4la no intuito de aabitüioa clo'.mio t~~taclo cn que 
nos acham9a. . ·. . · . · . 
· Dopoit, Sr. residente, de maia de trinta annoa e:n-

.. a. IR ~:-

ast.ào quui wcba fai~. · 
. O SJ.~ S...:.».L'u M.A1U:Uo: ·-A Dl&ior.parte doe ere
do:eto ~~ssa divda. a. p-ia t!m motrido n~ miterla, e 

·.!lell! herdelros aiucha e.>tão por indemni5ar'- O goverDb 
Dão tcrn -~ ~tend•d. ueu1 pP.r<l o sapado aa. ciMda, nem 
p•ra ., ri!'Cut;)~tancis~ e!!t>Cldaes d&o~es creílores. 

A. h :tlicitção ~ den1orou seguros &eis anno;, .equimdo 
se ateh.: fcHa - ~· -

0 s&: Mt:t••no. 2)~ N.uu!(JJA. :-A de) Rio. ck Pmta 
Clttr.. ~:-vmpu.. 

·o Sa ~.u.»•~n ~~·:uz.ao:- ••• e quando j1 .,ti o 
. . o m et Mpecl o 1 ue-

. ~o para •as.Wuer ~ divu!a de bll"rll, l'Mpo.Ddc 
t10 4a •iu.,a.a,; ao~ tilhos desPes creà.~ 1liO li&~ I 

· O Sa. Munnao J)A Mnncu ~ 'lÚil a • · 

. . . ' a, com .a 
friulqueaa que lho \S pl'Opria; se llbert.asae üe uma. aeme-

·Ihute tutela · 
O Sa. Mnu~no DA ~!.~~l'CJU.: - O mio.iatro Clafamtda 

é quem teri\ o dinheiro. . · . . · . · · 

O Sa. "ÁLnAsu Mut~ao: 'ra~bom de~a\'aouvi:t 
a opiniii.o Jt5 ~. · Es:·. a re•pei to de utn11s celob"'' ücenças 
quA o guvernn 6fll t~tn al'1'0Jtrt.do .o. d1ttuto de RS . dar ao 

· officlal do marh•ha ~.!Ue 1> eleito deptltado provincial. 
Està co~o que eatabelecido lHr. ~pa;rtiçüo da m!lrinha 

que o - offi~lll que. ~ votado ~ara mtnnbro de a.lg~ 
~HIQbléa pro~al Dito p6d8 it eDXCU este empcep 
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JIOil1l1a.!. e ~uito houroeo tem que ó governo .rbitrari~· . t . 
uaente lb& .ta notto d;plomo. · . · ~·· 

·un V w;: ·-bto tambem eat& eatabelecidc nà re• 
pa:tiçio da guena. · . . . 

O ~ ... S.U.u~n. MutQo: - ·PenuaclO-me qne a 
aoutituiçãc) ., dá, relativamente' á camara dc.s deputados 
como para as 8&6emhlÜ& provinciaea, aos individues 
que tim diplomu, iguaes direito& psra o .exercicio. 
Onde etitão portanto Ql fuudamtmto&- com que o governo 
aeãtroga uma iLttribliiçio que ·nenhmn~< lei' lhe ·aeut 
E' pe>rqne infelizmente o governo eut..snd\t qne l1ko póde 

· • · a ue 
CODJidcte os a'Dilita~ cnmo c:reatut'U exceptu.ad.as da 
1ioMa e<n:stituiçiio poli~~- · · . · . . · 

Sr. presidomte, a hora e!ti. . ~got.ada. . T~o ~r . -. . . . ' . . -' 
· • (ft4Õ · opoiad.o•}. e voa. coucluir o llloâu clhu:urso 
ptrpntando ainda ac nobre mi:üstro ·da. marinha se 
S. Ex ~ti dispostt• a coarctar aoa ~ sub•.·rdio:.adoa 
o uao constitucio~al da ·iinpnmPa, como até 11.~a.i ae 
ze:n feito, prohibmdo :.o~ n·illb\re& um tal direito. . · 
· S . Ex., amante de &lla .classe C(ltnO eu o COl1sidero, 

habilitado cnmo é, s~ Ec. lW> dcixa&ti d.~ lO .COrret' 
p&ra el&vál' oe . nossos ofti,·i&l'l'. d~ zr>t.rW.ha i il~ da 
coD~iàeraç.;&o que e· )~s llltl•OC·~•ol. · · · ·. 

Oa beil~ticiOi' -que .:t c.ta r:oh~ c1a-;.,.g f.::tl'l' S. E!-:. 
serãc po• S. Ex taln~'em p .. •·t: ··~·~.:. •• ~· h:•i- é .:..i· 
n1!'-tto d!l . mt.rinhll ~ :1-l:~:..:.;l: •. P.ó :e d.,;x:.l' ··.: o .·~· 
Niio con~~tn. p.>is pç.r11. . .;\:.: . u l.;~tld4 .. , :~ r: · ,.o:.;.J aos · 
~ t:m g:ot:il <.1~ 1'11'!\-\f.o s '{':o.:!!. i!- r.~r,tul H> .,~,1-l.;a 

dtllmperio a .:vdO>t C'()ü\·n),, ~tn •. ;~ti:-C'v: o. • · • 
Pt·ço a~cu;p;. ;. c-. .... e ,,rt !'>r Jtl'l'n<· .. 'c ~.<J~t,:~ :. t,l)

eer.-ac,:uo n;: meil.•- pl'í.p-ih, o condui.::ci ll~:..o .. : IJ & 
. . : . : . ~: 

znwt.o di!V'émOll (:j,jo;>nr:. ~ ( .~ cílo bf.•••, flt~ou .. b~m. J 
A dL."<'as~o rica adiad11 p<·b b~::.. 
Dadt~- a ord'!tn do &, ldv~ta-~ a teàsiio ~ •lU!!.ttO · 

hotBa da tarde. · · 

Sessão em l.G de .!ulho. 

SVII•Aato.- É.rpcdiWtttl ~ Jfaú'iNlo d. e~tt.cit~nlu. -
. PrrttnçlW do b .. C:hu;el O. G. 1. V•llcNo.-OrdeDL do·· 
· dia. · 0VplfliiQ deu ~u dl amcwri:DçAo. Vo&a~ ... -
.za,n.a~ a u. J C. • S cü .At.d~. Aito pça·,.-..Cbono 

d<~~.Sr1. !1c:rlimFramúc:a, f'C!Ulo FfllllfCQ, (f Madu•·rtN 
· • Pou 84rni&n. AdtanWm<>•- .llotl'ieulo dl niudo~leta. 
-Fia:o~ da /t>rÇG.riO~ol. ·o. ,,.,.cu ÃCU Sr•. Za~na11 
m\ntatro .éci ,norinho, Ja1Í. B~; .. i{t~CW • . Pcu1 JICU'rc!11. 

.Ao moi~> dia~ feita a chamada, e achando-se ~•entea . 
· oa Sn. vu.Côudd de Cnmar61~bc!. P~ra PilltC>. Gat.nu\. 
Cerqueira, Violra d!l ~ilv~. t.'ll!u~u.,s .. htothiMI, L .. :uu~, 
Mao~ll'·orilaade~~, SnJd'<nba Mt~rbtbo, G.•~•rihu . J. ~h.· 
dut'eh-., Brctu,l'uuhtlu rio:;ouzll 1-•iftil ... ,ru.lltl i\Jc:llv,tur
noiro d<+ 1\l~naouça. Pauw S.uto"• :;u\'in., t:nv~olcM.U\1, 
Pa~ Barreto, COllta Pinto, Ott•ID.\, M··l•<> Fa·,.ncu, A.naa~ro . 
da Silveira., Da.nblll. Fol'lti\Uiil!!l Vluiru,Rwj>o.too illl• ' ro:;ut-111 
E11pinola. Bn.-bo~>u d~ Cuulu •• l~ituo d~\ C a. nbl\, ·C. M u• 
d~itu •. G.•al&~ du &ui••· Jo•J B<>uiiücio,ltoN Jllll'r\l,, 
Conto~ .fth&rt•tn 1-·· QlltJ' :S\!0 , Pt:r.-h·& Frii.Xlro. Dlogo '' t~lho1 
Ped'tO Muniz, F' , Octlll.'iano,· Jun .. uuir •• Viua to, C· '"ih->; .. . " . .. 

• '\, h ~'""""'" , . • ' 
Léas~~,, Nt~bia~, Pinto de till.wfiO~, Silva N:unt-s. l.:nt10:l 
da l..u2:, Pcrttint dn S1lvu, 1-'itsl do Cl.\l'V~\ho, L~undro 
~en'11o, Chl>tello ~ .. nuco, Çorrtlil tle ''liveiru.. S11r~io 
<bt Macedo.· t>aula .F .. nstcll 'Podreira, Blí.\'cellos, Pn,a:-
nagua, C~Uv\\lho «ois, 1-"urc~Jo o T<3b::aira J\!ni~r, 
abru se a sessil.o . . · · 

Ce>mpkrel'em de~is ele aborta si sea~rto · os . Sr". Semi 
Ca~ueiro, l''ílllbo. 1'a.vo.\'e~ 81\ .. tos, Br~<ndüo, Ft)tr&ira 
Lsge, de . .l..tWts~e~ Epatnnine>ud;~s~ &llo. :OO:o\lia Mende&) 

· Mt~Ilo Re~, conde de 8~,ap~Sndy, Limu ~llllrto, Fttrolln .. 
dQll d11o t1Wlh11.1 Blij:ldc.ix-a. do Mello, T1ber1o, P~e4 d.l) 

Menclol11;a, liario. de .Porto·Ále~, sn'eir!- da ;Mo.~ . 
~elix ela f'unba, Fl'!Uty, J de Alan()ú', L~ a e s:il~ 
Carrio~ Be.zérr& Ca~valcanti. Criiz MachadoJ Fezftiri 
da Vcigà, Sayiio Lobaio e Bmtíquea. · · . · 

F:Utão com ·~cipaciO o& Srs. ·.Arauió ·Liula, Aa· · 
gelo do Amàn.l e Luiz Carloa. · · 
·L~-~ e approva·ae a seta d& antecedezlte. 
o Sa. 1· Szcaauto di conbi do seguinte 

. Um officll) do ministerio do iDlperio. comDlumcmo!o 
c:j_üe S fi[. o· lmperl&dor digna-se . recebor na ql*U'" 
feira. 17 do corren~. i. uma hora. da t.ardé, no pa90 à& 

· cidade; a .de utaçiio de.~tac-aman. qae tem d.eapre&eD• 
tar r.o mesmo .:naj.!'t18to .~~an or o v.,. · · e graçu· em l'el
posta. -. falta do throu~, n~ aMtura.da preMD~ aeu1o 

. C1a assemblé& geral lt>gJslauva.-lnteU'Sda. . 
· ·Outro · do minie-terio da b:zenda, en-.iiiJldo o requeri
mento oru Que o 'l. • escriptora.rlo da theMluraria de f&· 
:r.enda Qe ~nou-~:-aes. l\fai.toel l>inheiro cld Ulh8& 
Cintra, p~e · t'm · anno cie HciU!ça coe ~i01 o~ ':_8Zlci7 
Xl!er.to• pa::. tfSt;.r dG t.tla &all:lo.- .A comm,.aao cW 
f~·r.o~i'><;S •• oden!IQOO!• . . 

T; rn rc [t'(ltim<-n •~ do Jt'!s~ M •• :nal do Ba.tTO& W&nclet- . · 
ley •. . e•, •til. ~. r. f:..~er zlt'"-, üo m·ime:ro awi:lo d& f~al-
d ;t;u <lo .• 1i citu d()·Rcr.if., qucf:e.lt'•!tl.tiL ~mo otniAte• 

. '1 . tw• ··· .. ...... • 

~'ll : ~.ot:.. . .-· 1\n ..;c iU•tr .. ..:~ ?•\\:Uc~. . 
. l \ ·YO .}., l\fu,.··cl l= rl!:"··.i .. t:O de Pa.ul:~. Barro., pedindo 
~'""· po e.,. n.•l·~·~,, .. ~ ~u; l~t:cr pam do lmpe.r:lo, inde- · 
,,,_ :. ~ .. • ~- '· •. - • • i\"U •. 

V'-~., ·l .' irm,•n•l~<c~ ~~ Nwa Senhar& ela. 'PeDha; 
.::o-; ... m• ír~.:.e<:.ut cit'l It·aj' . ~à.o clàpensa w leia 
da .~ .l'f:"Í~çU.~ par~ tJ<t•&UJr ~ de ~· a~ o .valor cà 
:20:1:{~$~- A' <.'t\ll•UUt'.·~;. d.: fazeJJda• · 

. (.;ut:o Õ.::& morsdorot ·~~~ povoaÇtiO de ~de Fogo, 
pe«iiudo piU'1L que~ "'!enda po -~sç~o HJil toe!&. c~- · 
vada p:u·"; o wnto:-.~ ~ provmoa .d6 Panhyba.-
..\' CGmi::ll!~iio de ei!taull•::; • .:-a~ . · 

!!Ú Tt\U:ULA. DI:.. UTUD.AJC'lU. 

· - Lt .. ao, o fica ~~~crvtds acu~CUa'Úo puauoecuiioc 
· ctuo cli~~tir· ·l'e o· (JNjt.::to o emondu. a que iello te tefct, · 
e soguwtu parecer : . . . . 

c .. "s. cosnu:iissiio de iit~trucçMo publie&. iL qUem fol 
pro,.-nl.O, "fl4 n;con~id.u:ar ~Ul . BJ cliverau ellle:t:iàa 
o t::'\f'.n~•, ccn oru·e orermsuou & ct.m&l'iL, o P'!'
jccto cid 10 . do Junho . proxiw" pae..do •. mud&udo 
ad•\lht;r ~~o ttuu.ricula ao primono allJlo da faculdade elo 

· dhon ... li" S Paulo o Cltul'iWlto Gabriel Joeit Rodri~ 
u\l& ~tou~<"'· tt~du e,xa.ilJlilll~o • m~ot6na, o proeeciODdo 
.lu ccufurmi~J~~ t.'UUl • ~~··a. qt.te lidc-ptou quando) boa
-n.<.i.\ ~ow u coatiuD~iá da c:ut~asru• priuclploa. O& sacis tta-

. b:!l!Ju~>, t\ <iu put~-ur ~uu l-uutiuuo u ~~'~·)e•:to eQ'l diiCUJ
!Iuu ~ !M.'~:t tt ,;.n.v~tJ~>, dO·I!u\lo 11ur at>l'ltOII Ct•mo e~cm
U)l.o;; llll. ~vrtu:.·u. •• , o•uut .. \111, u• ou1.ro .. dou• l"ojcotoa ·da 
c••to.llllllllúu <~UUUllltbcm UlUD 'i.o l..:buittir '-ltlat.nculano 
pril.lltl•'O ! -UU•I Q~ (~\!IU•tl\do do diruitQ' do S .. l,:tulo a 
\l"~ll!o'io Ribotiro tia R•zl'ntl.,, " n•, qUil'tO ~~~tlo d" f._ .. 
cul.tn •O do Rol·if.: n Jót.d l''itil 'LU J · .. u ... Lc.lte; ·e a'emen· 
~~\ U\o) ~.·. dl.!~uiuclo l:oot:Jdro ~~:~ria, mu11dàt14o admit' 
m• l1 ac:., u<> wfl•u<· ~·\) ~t ••uo l tlrJ•tt..'<t d•J R«~afe, como 
o1wtota, tiou~;!ilo V1t:1rli dü Mtt·lo ~r~o_d•l. a qu~uda'~ o 
eXillllO .ln lUÜO~C 1\11~ P"r vrell<:l'I\'ÇltO por 80:' a lU& 
mntarm 1 cutic1 co:u 11 · o i>tOjl.l to> prtmaul/0. . · . 

é Qunutl) uo t~•uj\!••tu u. ~· d" 2-1 d•1 Maio prcxilpo 
. pn.s~n.u(), llUO wanatt 11.dw.uur .a ·-~ 1\lllO d~. IL!llltonua, 
Io:.ro <l,UO t:llju :p~rosndo etu hastO"ltl o lat~, o es- · 

. t:ld\Ulto 4lo t• ~onnu do curt~o do pharm&~:la Fran
c.soo Lui: da Voiga, .uthn ·de quo po~sa. matricu
lar•!,:O no 2' aucu do cur:oo do m~d\cUla. , pen!a a 
comml!I!Oiio •lU~ ó cotweuh'Utl! que. ~cj .. o11vid~t a ~~o
t·,·~ cuugre;;u~o do- leutc" à~ l.:cUldn.de de medieuu;. 
d<:Stll ~uno , licllnlio 1\:.sial. est~ ptujllcto ; ofrerecido 
cc:tnü t~tnenda uo pramitivo d., que .lll) trat~~o, adit~.d.C> at.4 
virem .u ido.ltll.nç\111& o p~Uoco: 41ue ae fedo. 
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SESSÃO EM 16 DE JULHO DE tsat. 
c QtuUlto h' outras ett.m.Jas, que a .co~mi!aio con- . 

sidera ~m!lo favorü que ee p:eteu~ ~uê a. cantAI'& con
c:cda · o~ . 811t.U tente.. Samael . Felipf)e ~e ::-ouu Uéh6a, 
patK Q1Ktr•C•I At'•B<" JlO n 
cliNi•o do R,..o.ife. 4'11!;.!0ie de approvado em ftan~ e 
geomrscria. Jo .. é d& M··t.~ Nune,~ dPpoie de «oprovado 
~w geotcra .. b~• e · historia • J~ Pord~l! RT~~ 

· I • . U 

· R·.ymnnd() da. Silva T&varea. · d~pois de app~·nlio 
em · ge-•gr&phia • e G-lcii1lo ele Fmtas Tra '11<8S()!II. de-• 
pois de appn>.,ado UO eX'"tna ttue lha ha}t:l. tl que 8. 
cm.end•tvoo diz: qt11Ll seja., 4§ a e<•mmi~&io de pa"'"<er-tue 
nj-. c<>u ~ido .;t' · iJcett. .... , ~üo. sb · porque · Rlgumaa 
de!OS&' emeal1a• eoearr o pret.tou~ quo ,. foraio in
cléferic:Wt am piore :erea ds eoa1m1~!1io ~tpprOY&ci,•s pe!& 
csmara. o não ba n%iio p~ra que ·a · ~ annalle 
o que ja. fez, ·ap~taudo-1'6 coaUá·iic:toria. senio 
tambem e10rqne u o•.neuda.'l re\ativ•a a p~to-nQãea de 
que a cotrimü."io ainlia uio tratou. ~ue ao l«ll1 jo~ niío 
forao subcuetndo;a. mato f()t'1Duladd no morntn'l:ó de dís..: 
eutir •e o. pmjeeto pn=iti.,o, oii.o podem ter jnst.iti· 
cadu por ne .. bum muti\f1 1~•1. ou mc~mo de. eqaMade; 
aendo ~u" a ~m .. i~ te01 oomo ce~ que cun,tk'~k 
e f&''O~.d&-ta ordem "frou'Xiio• tta IAÇ~•a qoe prendem oe 
eatudantea a. appliellçio e &~udo cillb znateri&l. que de• 

na. nohã•. faculdades, e aio em prejui%o da ordom, re
gularidade e di•eiplic" da~ m«!*m•"· ·· ·· 

c St\a d .. tt oommis~~. 8 de ,t~bo do 18&1.-'Villtl& . 
TõNt'u • .o-Stltt«•ra tSa llloltó.,. 

rattuçlo ~ uc&Aan 11. co. F· YE~Loto. 
' . . . . 

U.~e e é ap!)rova.do sem debate, o seguinte' pllre.."'eri . 
c A QOmm.isaio dG f~mdll,. para poder .dar ~. aeu . 

paMCC sobre a_ petiÇ24o em qae o b.Mch»iel DomiD$EOS . 
Gome. Ferreira V~:ll~. Pl'dfl M!"r Televa<iu de ~tituir . 

· ao \he.ooro a 1(\llllltii. •ue re ,.~:a a titulo> de ujuda 
e cu• ~ara . !11 • •!!e ~ eu l • a 1 

'Yil1a dtJ Pilio A.rt:ado, n& qua!cdiade de j u~ miU1icipal, 
4S d.e pvécet que te peça an govotuo. pelu . wi~terio da 
justiça.:. n•o .~(, uma ~pi• do avi~o npodido palo álej· 
u:.o mmiateric- em dllta de 4 do Deliembto de 1851. ao
bre o Tclcrid.J. v.~umpw. corr•o tambtlm todo~ os ·doeu-

.. m~atos ·.e papei" cuncernente •. & pretollÇ.io do peticio
nAria. cten* u.. •e-114! ·tivfl Si!tcf'ittarill. 

· -c ~Rl& ctu .eomrni .. ~~ • . ~:, de .:Su1hu de 1861. --:A. 
G. B'll"bo•o 44 Cunhllo - Gom-• d1 Sotéa6 ~ 

São lida.' · e app~vàdu 1et11 de'>ata · "~ .redac-õ~ õos 
}Jl'OjOCtG." l{lle uppro1'kl) U ~~· d~ 3MS IUUlUM& llO 
"-Pttilo reforcna.dn do ~:z."n:itu J,•iio Fruei 4CO .do lt4!go 
~mt.ci, • de -•"S. •~;~WR~ aD úMnm 1-'rag .. Nt! •li• 
'VIU V& ciO CODUUtf"'llrlO de. 3• clJL"SO dr. llrmt~.d& .)u Ó }W. 
d.rigu.,. dú NoV·'S e bem •a..im i. que el~:\~ a. ~MS o 
orcienado. dl) J>nrc.eiro ci" ll>'.&demia du li.s!l,.~ Artes. 

-. .. ~ 'Ç<Iel 
pecliudo' cU·psuar. do mc:wbro. da ptimeira oo:um~•aào 
de orçamentt). 

Coaault11da a âmlU'a. conscntu no podido. 

· PRWElR!\. PARTE DA ORDEM 1>0 :DIA.. 

~ntra em 2~ ciúcUr.&Mo, ~ p~~ .. i 3' aem. debate, o 
r~ ·JOCto qlla tÜ"fHIINI. A! ' l~ll!l .do amortizliÇiiD p!tr'l~ & 
rn::p11rtal irwauctadd de N•I~Hsá .Seoh<.~ra d11. Gturia. do 

eit d-. \.oUrte ·l r • • · • 

~ll'tkO A. J) J. C. ~ 1. bB A~D~A'D&. 

EL1tr& tm l" (iist'as~o '? projecto 'iue approva a PGn. 
alo &nln'IÜ de ~""S con:ochda.I\ ·D J• >~1\UIL Crut 1:1 Silv& 
. d~! A.t1dnde, v1 u ~:t •o tenente·Corund · Jo111l uim Jo~& de 
Abdt<aile V~t~I..'OhCeUos. · 

. O ~ll P~ttuuu Pué'l'u l 1" eeoret. .. rio) pede e a <!amara . 
eon~auca ~~lua &otu 11 ••jacto ton.hl\ wna 116 dl~CI1llsio na 
'l11l'l entra imm~támeo\o.. · · • 

Vem ·A meu, . 'licla e apoiacla, . a tepinte tmelle!a : 
c Qtlfl a ~asio seja pRga. delde a. data elo clecre~.- · 

COt-tl.-·do' Couto -A. i'mii"'J Pinlo~ » · 

Pobto .. v~to' o proje<rto, 4 approvado, - ComO & . 
emenda ; e, sendo adoptado , .S tetnettido i. commiuio 
d~ redacção. · · . .. · · 

AJIO~O DB JIE!O !OLDO .A. D. Jl, Z. 1>& V.~. J.Jat.. 

· EntnLo111 disctJJO~iio Ó Frojecto q_ue aoona a D.'Ha.-
. thilde ltmilia ele Va..conetollo:- Pinto Leal. a impt naucia 

do. ml!l11l •olcio 4 J'&t&l~ à.e t&etl finado marido .o bTi~
detro lf.,noel. P lXUto da Al.eved.o , 3601 pfeJ~ da 
pen-n , que TeCPbe; · . · . · . . · 

O Sa. C .o LO• lU. T.uz poda, e a catu.ara cota6:t.e. ~ue · 
este projecto te.Db.a uma s6 ~sio, n&. qtial entra im.- . 
mediamente. · 

. O Sr. H~r 11111 Fraaei~~o~ee-1 - Sr .. prml!ente. 
Ee t\ e:ucta ll Clr®m•tanCÍ& ele :.tUO acabo 0.8 NST infor• 
=•cio, de '-!u.6 • ~..... fll.,orcêida "elo pl'Qi~ ém 

·. düeu .. ~o. CIISOtl 'l8gUn ta v~ pa-ro:e-me ·que perdi'U. · o 
mi!ÍO .&uld'l. e que "8.111~ ~~belt!Oer ama 4Üap.-DSa de lei. 
Se aorsim é, sberto u ~ "uplo para uma pt'e~ndmte, 4 
ev·den~e •·e t.ódu uo l-8 acht~rt!lil Oft icleotit".ss cir-
~.~tanciu unclar·ae-hil:> JlO ~ente. q'le nmos 
lDlClQ.'I:'. . . 

Por. c•te motivo ~u pediR i;n escla~<'ldo. ou por al
gum <l''S "obl'I.'W auto~,. <i~, projeetn ·tne por 'Wintara 
~tejão pre~&ti:6!1, .on por ~,~ualqner uob_!'6 ciep~tado que 
tenha apr~til.d() a JUitiÇ& desta ~CellÇalo. ·. . . 

O Sr. . tÍanla · Fou~··a 1 ~ Sr. · presidente, 
·~~r d.e ulio &dr. tneQlbTO ela commicaio de marinha e . .. 
tltO. d~~ . ...,_· mformaçüe• iUt ~ noàre 1epnt.ado· d~L 

E.tx ::>ra D Math1l<!t! .Emtlia de v~k'llJlcello• Pilít.o 
Leal foi eanda com o de·cmbar~ .. dor JO!-é Froneuoo 
Leal ao · r e ···- . • 
Pdo f~leoitnento d~te de~mharg&dor, S M I . o Sl'. 
D l'edro I .Concedeu •quclla Pet•h''""'• ~ta .attençolo ao.· 
~nd08 5el"'içoa p~stslii<•s pcslo tOU mh•IO ma.rido e ao 
CAtado de fortuna em lojUe ti~rao, t. mo 1ica pena*» de 
teteeeatOs $ \&ll\oA a: oi~otóa mU réra. · 
· Com o ~mr elos .tcsrnpu11. ·tL~ursU& .euho\"& éantl'ahio 
N~nnllaa X1'11pc:ia!l .. com o ti11ado b~·teiro Peixu~ de 
At· &t •• , f•lleddo ha. · m• d"' um 1LllllO• ·. . . 
· !'erguuto: u !a~:to ciG ter aitueJbuwhor ... wna pensiio, . 

· . coacedid& ,.m atten~o aru~ •erviÇ>M de ~u ~'iimeiro 
· n.atíd·' o • eaemhllllt1i.dtJr L-sal, iub hiUt.t a .vauva do 

"rig.delrn. Peixoto úar& nceb'lll .(.\ ft:\1 TUpecLi~ ll'le:io 
~oUo' Do c.'ê!'tO que t•!&o. nem iato é cbjecto 4!UO poaa 
aer CÜ11eutid.o. 'Apoitllk1~) · · 

(8" di«rCOI apcvtu.) 
!::e ó nobre depu.tacto la dL por satit!eite, limito-mó .. 

estas t<x ica ~· · · · 

. O ~ ... C•Miml•o B~da~lra:~ Sr; presidaute. 
pelu que acabo de ouvir "jo que o hoor11do cleput.ado 
por . S. Pulo· ~cllo eom muita ruMo e8clar.,"'io eu toa 
aobro e-.t$ ptojeoto. Com •tteito, · O!lta vi uva tflm ·um 
rueh eoldo. ou qual~\ler Cllltru veoeil:nento do E~<tado 

·· COtllo· viu v& d~ •t~u primeiro wiU'ido, e &gl)r& ba uma 
re110luçru, ul;d •nl\ dll cam.a-& a eon~io de outro 
favot, .dtL··d~ lho utu t:leio aolclo em relaç»o ao poeto 
. ' . . ' 

· Eatav" eru duYid~~o a·teapei.to da gumlidl!ldo de venci
mt-'!to ~ueo esta r.uva pe:r~bia elo. Eattdo; ptUILll upli
ca~e cio. nobre· depu~do por Mu:.as vê ae qn ~ um:l 

l81 • . . l) . • . -• . - . • ' 

,.itora. da-se-lhe meio soldo como vi\lvll de um nlilitar. 
RK 1'<''~ uma. accnnaoli.ç~ de venciDitlltua. ' . 
. Mu ob~ervou !'é qUI! isto niloeraonji!Ctode diseauilo, 

e \~Ue ném t~e devia fuerinrerp .. \haçio algumli Aceito., 
observll~io, porém ~ pa.m decluur \\11& a conoeuio 
de l\ll~io . soltt~t n•\n' ohjecto d~ qlle DOS occu~mos. 
(Ap 11t1dllJ) t~ma lei declaraquell.e "finVll~ de nnütares 
rec~buo o meio •oldo do !lel.lll marido&; niio ~ pois a ca-
mara. e O gO'JBrtlO qUem t:X.•~ut& 11Sst. lei . . 

S" G«ta. ViU\'ll tccn dir:ito ao meio ~oldo, O governo 
qui\ lh • · d~. ~ o govatno nüo lh 'o dando coma .. ~ttea. 
um" ÜlJuetic;:a, a cen:uliiuio respectiva d•ve W!Dl&r• 
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nos qual foi essa injustiça. E >e esta vi uva não e'tá nas 
clrcumstancias de; receber o meio ~oldo, e por it>so ore
!J,U6~ á oamara como nm favor, é preciso tambem que 
1ioso seja explicaria e atr.endido. 

Neste 'entido pois eu opponho-m ao projecto. 
O Sr. Pae" Ba,.reto :-Sr. presidente, as obaer

vações que acaba de fazer o nobre deputado pela Ba
h,ia me parecem muito sensatas. 

Se acaso, em vista da lei," viuva de que se trata tem 
direito ao meio soldo de seu finado marido, nós não 
temos que resolver cousa aJI'(Uma a este respeito ; ao 
govern·• compete a execução da lei. 

:Mas o facto é que a. pretençõo desta viuva é contraria 
á lei. Segundo ella mesma declara no requerimento que 
dirigio i carnara, vê-se que já percebe uma pensão que 
lhe foi conc.edida em remuneração dos sen·iços prestados 
j!elo seu priJneiro marido, circumstaucia que em vista 
da lei de 6 de Novembro de 1821 a exdue do favor a que 
1!ll julga com.Jireito. Foi sem duvida tendo em vista a lei 
de J8n •.1ue o Koverno negou a esta vinvaomeio soldo do 
~eus··gundo macirio,e penso queo recurso.por ella inter .. 
posto p•ra o porler!egislativonãodeve,era<'eito Eu des
oonheçoos se•· viços prestados pelo militorcom quem esta 
eenhora foi casada • não duvido que Mjiio ri" levantes, 
mas entendo que a attríbuição àe conceder pen,ões em 
remune.raçào de serviços feitos ar,E•tado pertence não a 
llÓS, mas ao porler executivo. (Apoiados ) 

Nestas drcumstancias vejo-me obrigado a votar 
contra o projecto. 

Sa V. Ex. d ·< licença, eu lerei o art. 4• da lei de 6 de 
Novembro de 1827, que resolve" questão. Diz o artigo: 

< 'ião exduidas d<> beneficio desta lei : 1•, a viu v a, 
orphãs, ti lha~ e mãis que re ~-:ebem d:>.s c0(1·es '"actonaes 
clguma. pBnsilo a titulo de monte· pio ou remunera.çao de 
terv •ços, ou qne ti verem propriedade ou serventia vital\cia 
d~ qu•lqner <•fficio ou emprego, etc .. > 

(;,,mo a viu va de quem se trata j ~percebe dos r.ofres 
naciouae' uma pensão, parece-me fóra de duvida que a 
aua pretehyúo uo meio-soldo não é ada;issivel. 

V,em á me·•- é lido e apoiado, e lo2;0 approvado, o 
Eeguir•tte Je-tuerimento: " 

• Que ••i" o orojecto e mqis papeis remettidos de 
novo li. commis1-ão de marinha e guerra para dar seu 
parecer.-Santa--Cruz.--Paula Fonser.a.:. 

J!t:ATRICULA DE ESTUDANTES. 

Entra em J• discns•ão o projecto que autorisa o go
verno a __ mHnrl ,.~t effectuar a matricula do estudante 
Manoel Pe tr;, Carnoso Vieira no primeiro anno da fa
eulda-ie rle <lil·eito da cidade do Recife. 

O RR D1ooo VErHo pede, e a camara consente, que 
o prcje .. t•· t,nha uma só discussão, na qual entra im
lllediatamt:ute. 

Vêm á mt~!'la, f'ão lidas, apoiadas, e entrfio conjuncta
mente ei:n discussão~ as seguintes emendas : 

• Aprese,>tamos como emenda o seguinte projecto.
Gama Cer·queirrl -Salathiel.-(.:yri/.lo . 

< O governo é autorisado • msnd<r matricular no 
primeirO ann•l ~a fa.~u!d&de de d;reit, de S. Pau in, e a 
fazer a.(:to rias re.-;pectivas mH.t,....ri s-t :- , J•1t1qnim Ignacio 
Nogueiry, p, ,nido . uma vez quf': r.ão t.enh~t rbdo o nu
mero de f~tlt.a l' mareado noto e -tatn.os pn.rd perder o 
anno, f11~endo ph·wiamente o ey, . rne rle inglez , 

.. Ig·•al aut-orh•ação aJo-é ·la ~f tt1t Nunes, depois 
de apvrHv»do em geographia e t.nswtia - t:alnzans4 , 

c lgnal f ,., vvr f.6 conc.eda pitr& !-er admittirlo n fl'l.~ et' 
ex• me do primeiro anno da fanul - 1al~ de medicina da 
oôrte ao e, tudante Prudente Ribeiro de Custro, depois 
ie approvado nos preparatorios que lhe {altiio. - Lima 
Duarte. :t 

• Igual favor se conceda aos estudantes Joaquim Ca
Simira de Campos, Lino Jus\iniano de Almeida Pires e 
Bernardo Dias Lima, para fazer exame do primeiro anuo 
ie direito, de que são ouvintes, feitos os exames dos 
J1reparatorios que lhes faltao .- Tiberio. > 

< Conceda .. se igualmente ao estudante Antonio José 
de Carvalho fazeriexame das matexias do primeiro anno, 

TOMO 1II 

sendo obrigado a fazer previamente os doue e .:ames q11e 
lhe falt iio -J Paes de M enrl "f" • 

< Igual favor ao estnrla•ne GalO.ino de Freitas Tra
vasses, para fazer acto do I' anno da faculdade de 
S. Paulo, fazendo o exame que lhe falta - Rocir(yv 
Sil-va. , 

• Con·,eda, sa igual favor ao estudante Joitu José dgs 
Santos Ferreira na.ra fazer exame ria anutC'Imia .e ile 
dons prepnrat(lrins que lhe. faltõo ,,ara m•tricular .. se lM> 
segundo anno medico -c ... , rto, do Couto -dt r ..amar"' • • 

< Igual nutorísação •e conceda para sar admittido " 
fazer exame do primeiro anno da fa•·u\dade de .J.ireitG 
do Recife o estudante João Adol~ho Ribeiro <la. Sílv.;, 
depois de ser approvado em rhetorica e geometria. -Ju .. 
guaríbe.-M Fernandes "V {eira.. , 

c Que se conceda igual favor ao e•tudsn~ .Toilb de 
Hollanda Cunha, da academia do ReCife, a respeito de 
exame que lhe falta. - J. de A lencár. > 

• Igual favor se conceda ao estudante M<.no~l d~ 
Rego Ba,·ros Souza Leão, para ser a<lmit!.H9 a fazer 
acto rlo quarto nuno da faculdaM de direitn d ..• Recife, 
que tem frequentauo como ouvinte.- B·•mdl!o. > 

< O me~mo favor se eonceda ao estudante !gnaci_o 
Pires de Carvalho e Albuo.uerque. que pede ser rdev&
do do lap•o de t r·mpo decorrido entre o primeiro e o ul
timo exame de preparatorios, afim de ser admittido i; 
matricula do primeiro anuo de direito do Recife, qne 
freiJ.uenta como ouvinte. - A. Pereira Pinto. - J[ 
Dantas,, 

A discussii~ fica adiadà pela hera. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

FIXA ÇÃO DA FORÇA. NAVAL. 

Continúa a 2• discussão do art. 1" da proposta <lo 
governo que fixa a força naval para o anno finaucdro 
de B62 a 1863. 

Acha-se presente o Sr. ministro re,pectivo 
O Sr .. ~acarias (attença:o e silencio):- Sr. pre

sidente, eu não venho fazer um discurso sobre o projecro 
de lei que fixa as forças navaes , mas _ uma declaraç.íio 
politica. Para que com tudo se não diga que, t ratando
se de assumpto espedalrr.ente da marinha , eu occupei
me só de negocias de terra, peço an honrado ministr& 
permitta-me fr.zer um repiqnete ao mar, offcre.•endo ao 
~eu illustrado criterio bra-ve3 considerbçõe~ a respeito de 
um objecte c;ue me parece mui írr;portante em suare
partição. 

Alguem, Sr. presidente, lembrou- se nesta augnsfa 
camara de p3rgunta-r ao nobre ministro qual a tazã0 
que havia· determinado a sua exoner:.tção do quartel 
general da marinhe,onde S. Ex. tão digüa:>wnte servia. 

S. Ex. sabe que eu n~o tenho a tal ~espeito r.uriosí
daàe •l!J:uma. Entendo que ás camnras (.abe ind;Eputa
vel direito de inclog~r e sabor a ruz•i.opol que descemon 
sobem ministerio~; mas que no que toca á nomeHção Oll 
exoner.~:~.ção de certosfunccionarios, se berr. que n~~ posiçãG 
imp()rtaut , subah.ernos, a averiguação j"' nflo te:n a 
me-;ma ~·vn veniencia e intere .... ~e TTma vez poréru que 
a pergunta oe fez e o nubr=, ministro respondeu., apre
ciemo.;. a '"e~posta. 

S. Ex. <li~se que se ret;rára do ,uartel g •neral da 
mal'inha por discordar prufuo-tsmP.nte rl:1 mintt-tr~ de 
então s res~it~> da org misttção rfn qu·~r r .. ~ l - general, 
sen~ o .;u e o :'leu antecr\:-.,.. r n ,io {Ul1.era l-IOnn·r :is ona,s 
icléas, e a•ioptá!'S ontl";ts ru u1 ·.tivers , !- n-· rit:wro-~t-o que ex
pedia; org~t.nissção qut~ p11r 1s~o na opinifitr dP. S Ex . , e 
conforme~~ exprime em s··n re::ar.~.rio, r.nlne a 11rompti
dão e entr)rpece a a·~t~. vid.;-.do~, elernen(,l,~ e ~coc~aea no 
proti.cno d~sCnvclvim~i1tO elo l:'trviço wlltiar. 

Deixo rle pnrte, ~r presidente, a lTlVt-'.rn·-imilhr..nç.n de 
ser a t:x·~n:-fraç~o de que :-e tr.'tta effeit, im , . ~ ·iiato da. 
reorg.,ni~aç:-io do qu~rtel--g:t>w•ral ·1a mHr· ·h,· .• t-~entj'o 
o ~e~reto rta reorganisação d ·t·1cin de 2fi d~:: Fev(,reiro du 
1860 e a exoneração tios tins d··~f't-' ~ll!" ' · 

o ~ordeirinbo da f~ bula ~reteot<!eu dtfe ·der-· e da vo
racidade do leão, r1ue lhe ;mput"va mderitcenda, di-

2! 
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zencio.: Nondü~ ft4tUJ wam. Ao rne:z disso, o regula-· 
•eu to que ~rpni.son o quartêl· geu~ da mannba, 

. êtado_cotno c~ouaa da diUJd~oeia.. e·rompimento enb'e o 
«igno enCArtcgadodom~moquarW·general e o R$lmi
JtÍJtnl~ teria o direito dt dizer: Jam wlw .,rom. 
· De\xo ~m ·de pane· a iri~tigaçüo dN ~top 
q11e. como disse, Diio'jnl~ de interesse; e ael11ditando na · 
palavn •io hoQt'ltdo m ul!<tro.le•nbro aS Ex. (e "•Sesto 
~ 5cn '{U& de.oejosttil:lgireom tt.Mninhasobset"BçCcs) q':le, 

· Uesde qne o nob:e mjnisr.ro declaro~ que ~r defeitos, 
elD toeu p~r •. c-apiu.es, na. Ot'JlMnisa~o .do quat"!el• · 

e-r.l c1a. IDat'IDh", pedio !Uat noaeraçso daquélhum-
po ce J"el)tt.rtl • • " ' ' 
@ q\1" tolher .A promptldi•t e 8 'tividf&d8 indíllpeD!O:\'IeÍ,S 
ao d~"ol'tlmento.do ~"ÍI!O II)Uitar, é ngol'OSA obri
~~. d.s s. Ex .• ucna \'U ~Ut1 eu\,io ao puder, considenr 
.,- ·• ~ . . ''d ' ' u 

miuo de. honru. alblr--r a or~o.ni,.uçã.o dó qn~trtel ·~eral 
da m tmba de mudo o. re.tituir-lhe a. ,.erdida el·~tici-
dade.. · · · ·· · 
· Eu ofl' .. I"'ÇÇ-me ao no,re n:.\:tiat.ropana.Rjudâ.·loas&h.ü: 
cewt. fliffi,•uld~de 4!m -tUé se ('()!}.ICflu; a duvtda f'3tá tlr:l · 
s:lb.n' q\lae~ ~a--. 1dé ... ~ -40.~ o nobre ministro tem. sob~ a · 
modilic:aç:io qce d.,t'j:\. · · · · 

~ relatotio d~· unbrc ministro P(lrestnt#UO ao corpo 
legi!l:ittvo de algnro :codo ~o d,>pro?:henda o pc~:unelltO 
dt S Ex ll eso-e r~'::citJJ Ei~ ao; pale .. m_-. do ~. Ex. 
(undol: .c .t:oruo est'-.COJ1.4t:tuid". é. clle en~n'ebadu do 
quartel~~n~~~l· meroJ it•urme:liario cf? m~inro, cajaa · 

tmn ·rnittt! ,. com lt!U. rom t'OVldrl'l'"á! de deta-
lha~ Til\ I)IL1"'t.'! concemo:nte no tcn-iÇo milit...r pio~da-
mente •lito ~ · · 

0 úotll'\\ mini~ttN niio C!t:Cr1 como tte ttl, (\ne O e:JCtU'• 
~~o do q~a.rM ~ecu-.. ' "e}'\ ~imple..' \n~uri~> do 

,.. ' ' - - , 
pro,idenl'iA'- d~ dcta'he: q~ m~ts a\~.lm:~o ~tl":t }':\1':1. 
~ fuuc:i,,nu.)\> Von. l.ar nm. tr.-:eho ~o ,.eu ld.;t(lrtl'i: 
• E' · misur f'On!eri~ l!J:t (ilu en~do do qnntlcl
gene"'} ~tttribuiQt~ ma:&lat&, do. "af!."" q:<.! lht! f<•:ii() 
0%1tol'g-ctla.• pelo Cll&do dfiCt~To •uo "25· de Fe .... e~iro de 
tsno),qqecoUoeanti."o. p•mexre<Uc;iio lfa" pro .. iJeacia.s 
aizid.'t •• m•i.~ wi~itlCJUlt~. na ÍQ\Ilcdia.t& 1iepen\l~- ' 
cla da tecl'et~ria de ~~r..dó. lhe tolhe. rrumptidão ~ ~-
Lorpec:e a ~~ti•ul .. do etc. :o. · 

Sr. P*idt111te, ..... em ~rda<ie ô pen•ttmeDto d" no'brc 
lnWiet'? Pl"• . ~ mo ,,fica~o quo . P'emodtU\ o (ltJC! uão 
~:'le<ial~:lc' ilo querer N»~•.7.strnr qu .. nel-~enol·,o ma
iitzhll ó Uk•Dtllr o ~~=tl"o t-n ·nrtt pdc d~ d~""Uld.eti- . 
eia, ~m qu~ tlnje ~Cl :\<!!'la . ~., wi"i"tro -it'! <'.i-tt'~c> doli no-. 

· gocioe tt .. JJ:D'I'in~:}, eo~Í"rlU~O~ lho llt.lribui~'Üe' mllis 
latu, é e•~ t:m tct-u·~.du 'l1lll .o nob~ mtn•t~tTo nUo 
podar proV.IL\'elin~i:l:c :tlC!l•l~hi' iô~m i[fllVCS d\flieulda-tu-

• • ' t 
• . • ~ · a lO !lr. OS 

q_tze o nonta l&>inÍ ... ':l'\• ~ oe3Pli!iU~ ,u\llclen:t\1\0Ute. Vou 
dar a r:u:•·o do quo di~. . 

À. ffl.'IT;t'\Ulfli'Çà•' r~ll ~U:tr:!cl• ctt-n~l da m•rialJ.a foi . 
suumpto .'toe IK'"' mu~t to'=' r'' o hrg~"tnP.nte so tliscutio 
ante-. quo hnt:oc~~ c• .~lo•,..,tt• <ie 2J ({1$ lt·t!,'t!reim dn 181\0 
O neltf'cl•• r,,i RO tlf\n~ hn nsvd quo te•e de e:otaminar ~ 
dt.r r.ett p•re,-er 80b•l" .do1111 P1"[•Jc ·t"ll ·<1~ ttntiga cllito.. um 
~0!1 .~ano ... ora tlo bunr,!lo nHru .. t~ .No~r.e 3en projec:o . 

. S. l::1C. P"' ••unhl\, tntro outt'11" 1dola•. qtte o eneil.rr .. g,nul) 
do qullrtoH~euon.l p~ ... ~~~c n ,...r-:...mnj~'r,geu•ral dà "r~ 
m~d.a-o'\U~ <!11~ mo.]nr ~nerlll-olCre·ti~·e em noml! do 
m11ll&tro n-. ordcn~ 'iú" lh11 f,, .. ,em diri~:\in em ""is03 

. ~ ~1't'Ctltn .. do Clltadn: "('nt.l•(\me •ú~~a p,;tlpriG auto~ 
ndn~ ~!O q_n,o hDn•c,.;oe "'' tl"! ll\l o.~Cl"CICJ.o or.diD!'ri~ dns. 
~~~~ d· sua. ~•TI\'~~enc~1\ -:-.~'" a.~ dú~W prmctpa~ 
dlSpoJlÇQeS do prOJC! ~to :l •l\lt! mo .ro'1ro; . 

l 
( 
I 
I 

viSta pela lei que .autorisára. a. reorgcisação do qttartel.o 
geDeral. {-tpotad"••) .. . · · · 

As n•blhaa. rt!!tla.õcs fa'rito a.eeitaa petó eonll4alho U'lrat, 
.·onde officiaes de ~··rlnhae-xperimentados t2m voto, iJQ- · 
do a consu\t& 88f.lgnad& por todos os membros® eozl"-
Who, incluindo~ee o nobre UlÜUstro. · · .· 

·o ~a. Muuwrao ·DA. Mu1w:u: - Nito l)()Jia asaigaar 
nne~do porque eD.tilo. o regulaDlento o mAva. . 

O s •. Zacu•••: -Ma..' podia. deixa.- de U11ignar:, o 
~o fe:. E.· certo oomtudo quo o no'brB 'lninist.ro de
fendeu a~. ... euaa idéas de orgalllsaçio do qUArtel· general 

· A consulta do conselho naval foi a.o ~lho d~esta
do, onde .tem ulléntl• o Sr ~he~e.deePQ"Dadl'fl. Alvit:O, 
home•-. ciapro&sio do honrado muüa;ro; o&. Abaeté, 
ti co h (>r da 1'8 ; -(), r · : • 
ahí a• id&' quo flla. coutlnha meteo·t;rão appro~. 
• O decreto d ... reorgaoiaação do qaartel· ~ .. riU da m.a~ 

. rtnb.a. . ad"pt<•u port .. uw íd~a- ~f:t'Uiu ã11 que \l'f'O
poz, e defoadeu o oob~ r.Jizü.,tro, idé:l .. l{lll" nio podt'ria 
a~r".flltêrc3hir para Ttllt&b!'lecet 811'1\ opi"iito sem que 
pnm~nro . mu-tem ele· pllret"e''" os membros c!o con•elho 
naYal e do. coa.ooel.bo de oatado que a.•• niO' aétitarão 

· quan-1() o nobro ministro eza apera.. enCarregado dO 
qu rte'";tenen.\. . ·. · 

. A •nda. h .. mais : o nobre m.;ni•tr>, Sr prcsi~~:e, nõio 
pod,.tia alr.tonÇIU' uma tol~Cfaçi\o · :na r>l'J(ani•açãn do 
~uartel ~erd da mo&tinha "o seatido •te sua:& antiga5 
lâé""· •c1n pür r e em perieit.o a.nt~tgo~mo com o !leU 

o.. mt"l • . a · 
Sr. P"e"idoat;;;, o dccr11to .d'! 21 de •utúbro . do anuo 

pi'Oximo p:~sliRcio, qo11 rel<R"tnoa a 11c~taria .je P&tado 
dos lltlgOcio .. ds~etT"•~mpte"~"t~ <'O!D.O p-,ne-\n~ 

qu.art;\-m'!!'tre gcn . .,..l, ~ d• rontlt:iiris ~~1 'la ~em 
de .~rt;t ~or.e & N?tt.t'f.i~~o <to ajodà.utto• gene:•~ (•tutt ~ 
an!llc:.:tn t"~m a de <iu~e"tamOí tr:ltAn:\o). -i,,.t.,ncta e atA 
<:ert~ · p<'n:o il'dft~~-1n.~ nu .füneções <Je en:t co~~ 
tenoa, d01xou de ~l"tlr, fundinz!.o ·~e nQ. N~•tet.s.na de 

· est.l&<to, de que pa~,.oa ,. fazer parte . . · 
. Quer llg')r:l. V. Ex. »':ibor. $r. p~1r!mte. 9'111&1 o juizo 

· elo nrtua.l ministro d& gnerra tt r~lrpeito ~c~ttB nori•,.ima 
Orgllni!~tçno do RUÍ. s~teurln' O ,eu telRtorio -fiz 
(ltndo· · «O c:!c::reto d~ 2i" de· 1~tubrn do llllno pa!•&io 
colloea aqncllas ropartiçõ!'S do:ijnd nte·gtmflnll e •toar- · 
•.ti· tll~tN ~':lc:i' .. l o ·~tt C\l':lttu:itJri:l ~ral; n'uqr pi mai1 

· :C"""'"~itnt~. pcb quo pa •&Mo s rorrer ·por ;ob a!l immo
dil\ta.' v!•~a, o. impU I"<~ ~o ''':'i'tto n~ '"'sum'pt"i:'S cuja 
su~r"n~~·,-t.-r:a.-zn. pt"l't~.,eta pn'l'ott:l~mP~t.e b d'ta• ·c ... 
'(l''fti.~-üa~ !'to I, h.<lmiu.t-.\.t't'lçi'ia do ~~~nl «' d.o tnst~t~rit.l 
do exerc•t·· e !t. · ~~ali" .. Çl'o .da\. d1'11peMÍ." militKT83. -. 

~ . . . . .. . . .. 
gcétn, ~r.l ~h.ç·'.o ~" meamo os\lump~' .. O ~.,.,.-mo 
c•r;em que f~>2.curio agora f\"~a" rep~ortl~ puta inte- . 
gnmto ··ht "<l::tt!tnrill d~t ~t.ti.dll , receb .. nib tiJ"tet!ln ente 
u in~~it':'tü '~' r. '!\" or1len~ d.C. miui~ttO. o Mrviço clella 
toras\' sc·hot mr:i• e:o:p,.'hto e mai• protirnb • . e •cu• re
r:ult:t lo~ co·r('O:punde .. ~\S ·por tlua unifor"'idade • uni
da1o ~o v.!CI"!l'ti\'Uro ndrnini11mttivo A c-r·jtSll}!laçâo ae~ 
tual da !ICcruU\tia de e-tnrf.o., ~nhecida. em outroa 

· plliie'l ('''m. • .n. · m:tiil vnntiljll!l& , e•pe<-;ttlment.e para & 
npo.ilc;:it' <it:'!l l'"C:•-cioa milita.~ , 1-tln. pTOtDI.Itld:io da · 
CXet<u~:lo do~t•et-vicos , Cl>tava no pen!lllmtltlto do go ... er. 
:10, et~. ~ · : . · 

·E' o\ .. mall:te.~to, ~t. presidente, qnti 12a rep11l'ticão 
da . ~ucrr11; " .e~} a frente ~W aah& r> nob~ marq~u tie . 
Cuut"· tl(\f.ahthdlld" l\efot.e t"-t'DO no ""'~ poohco, o 
~~ !I>Ureuto qno pruvn.l~\'0 6 iuteira,.~ntê Oppo&to áa . 
Vls• a• qua o nob"~ minit~tN ela mntiuba cevo ootr'ora 

.. ... n a · .. 
bojo ll~\o:.:o austenta.t, ~nforme o que se collige de aeu 
tel»tono · · . . . · . 

. ~o U!'~'te.ln~ni~tro ela. marinha lot\ste, e n!o ~e 
àt~aXAI" QO mSl!ltlr. em tnndificsr o quart.el-~erul, eu~a 
organisl'lçun auha. ti.o defeituosa, j\llgo qu" deve ~r 
O'lltro• ah'it'ro quo nl\o e!\: e de er:an Bn~ga preci1\eoçiio, à 
que niio pofiiO attherir eem contl'Di'Íar idéas pc;~r mim 
escr1pta" c !UI!Itontadas f'Om afinco. · 

Entendi ~em pro, :-\r pro~\dftll~. o cantin\to a entender 
que O·.eneatrf'gRdo do 'tu11rtel·ger:aeral é () n~ndanto de 
or:ions do tniuistro, ~ como tal d~:ivo expêdir ord.ónà 
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cnden. '"Zll nc>me de "'a• propria autoridade, ma& 6óme:ute · 
em nome do mini .. t.ro . · · · . 

E as o que desejava dizer com rela~o I :marinha. Bem 
. sei qu*pÕderia; ,.m qualidadé de' tDttnbro da commiasio 
· · de. marinha e gunra~ tom,.r a~ui em. consideratç4ó 

quauto é!We o Dobre deputado pelo · 1• distticto do 
S. Paulo t.llantto. et>ntr'l! o projoc:w que~ d~u~: mu 
de propoe.ito abate~obo-ma de n fu.ér para aio roubiU' ao 
nobre miniatro, que nas Ula,eriu de aua Tepartiçio não 
.ptecisa de 'c,rcneu., ' a. aat.itíaÇilc de resronder cabal- '' 
JDelltlt. ,. . . . ' ' . ' 

. · Alltes de. fazer acieclaraç:ãopoütic:a. que!evou~tile a pe
clir,. pala'ft'a~ ~mitia ·me ainda V . ~X .; ~ . ~i~eote, 
que me OCCUJl"' de ()tlt1'0 t!.~Bum))to J• ro.'lll discuti-to, tS 
. Vercla te, ma~ nem pc Tiasoes~t&do: rellre me i que. tio 
da ~pnnsll.bilidado uo:s mini6tro, ele t!t.ado peloa actoa 
elo Dl'det mod,.~or. · . · . · · · · · · 

E»a c1nlhtiio Sr plUiaeate, tem ~ · · • · · 
do .~uA _era •'O~wnl~llt.e;,. mu .•·culpa »iio .é D•inha. 'lue 
1lQ tneU antenor CÜ'Clll"' haV\& ~ra10 p8r lhe ilm. 
termo razoavel. E' iantg&vel que ·...a .d ... hat~!r> t!m feito 
~ atDigos cta lillet'dade ~uJil'tit.ur.iont.l ganh.r muito 
terreno~- ma~. eun•p:e .-onfea.a lo. ainrl~ ha alguoa -ar
gu111e• tos~ derindo~ de idéaacoofuq.s e Oliui-ocaa. qa.e 
dewm !'el' tomadoto· ezu con.~idtraçio. · · · · 

E' preci~amente o "u" 'llott fuer, ~utando antes de ... . . " . . . 

p&·~~t~ar e'luiwo &ÇÕe5. dt.ti:lir bem n:. tenDO!& daqn~ 
tio que ae quer ~tililr : pro aran'!u, digo. '6xar a ·ig- · 
nifie.oçiío .do 'tDe M:la ro .. pc,nsabtlida 1e ~ geral, o \IW . 
Mja .. espc ie ••a ·~·UIIc• aa 'et ·es· della oe ·• • 

)'" a al)p •r:lçat~. . , 
A l'ell~bilid>~de uu ~ moral, cl~il. poUtica, ou ju

rldi"&. .\ ~me•n. mouhio do ju•z.o . que ae fu du 
acçüeol ~o am mtooi n -·innal jnizc) a,. quo ato-pende a 

· oon61i.uçaou f»lt .. do Cf'nfianca nl!lle,cc;n!•·rm• u ~ 
~· ho.-s ·oa m••· A toegutid• é a.daqu•llle que AOl:D com- . 
mettcr delicto c:t.w.a todavia um damno quo ffeve ro~. 
parar. . . . .· 

E11•u ch:u primeirn" t~~pecl~s da·YeaJI-ln~~~ohili<lado 'io 
·• .alheia• ao o~ieeto ta o~utt·tlio propo•,._ 8ellrto· quo a~~ 
· poJl&abUidllde!l mol'&t do qu.- óoa · <ltb"t~~ 'o tetnfeito 

-~ nção. detinict" uo& ter-mos qu'! &<!Jllht ext>'!'nlii •. t'!ten.; ·. 
ele 1e a. todo o ent& t"'li:ÍoJlal, .. po~ COilllt<ltleôci~lt.o!- PTO· · 
prioa :DOU..tx'll•"· . cl~v" ett mesmo, ao tJ6d .. ·ie. dàt'·lo 
~ b a ... .,.u~IUir.. • 1'111.•~0 incl'éa't"' · · . . . 

· . Q"•n<to 11ó,. o~o ca.tb' l.iet's diurnoS ~ue ~rmamo11 a Deoa 
pol' ~r cii~tllO •ttJ !MS~ •'~•llliô t.ubN' tod.liS aa cou .. as. ex .. 

, tt\im<)o. C:Hm e .. ~ltÁ llla'n'tll 0 ' l1llZ0 0 0 

n .; e ..eu• llm1te~ de• •·'-"Supreruo, e ll eontiança 
· illl111icad' qlle n· ,;. tu~pira Ma" u e.tral•ft"'iril. · de que 

falllo u .. h "turil'do~ da rev•·laçi•• fr•ni.'(U.II., que nu 
temPO ia-tueli" novolaçii ita•:oi(!&Va M tninr go pe..~oal · 

. elo t),. "; mt\.' o• •li·~UlUl•~~o "provtÜbodo" da )'bllc••ophia. 
de . VoltW.1re. q,ua, nilo a.ere~i~ado 1111. pr<~Yi<lencia de 
~ def'T'Ub•ra1o d··• alta1'1'a a c imatJCeUI do ~ulto ca
thotie>• "ara. '-'Olto .... tem uol} ... pi'QIItitotRA ; m ... ''' qae 
cO•o.batew 0>1 p\1'!10~ e ·idrll\1"1 cLl Pt'\·~d -
. eQ O t1Ubflt.ltU1 h•lo~IO<' ~QUI', ·toduo~ CSit!ll UiO f'pOIIiM 
~· no c ~rearJnr' " eonti .. n~ dev\.ia, porque (ent· s de~e· 
nei' .. d06, ni<(\ _ta\em o juao COD.\"eoiwte da bundadcuem 
liD:Iit.ef. fie Deo'" . . · ·. . · ·. 

Sed . . . JUIZ , 
e ()(ltJforme es"" juiió ieode • Do!O~ }'roíunda vc>nP•a~o, 
ou deix" dé pl'>·~>tar lbi! culto. nito -~ po•11i :cl qu<t a _'ala- · 
~tll•té bamltnH ~··ape 111\ jUllO do po~o,juiz.h Íli'W"_l'"-Vel 
se·. p·oc...d.e b~m. detfavoravel "e CJ•nportt~.·l!l .. de··vaura- · 
damentEt O po"•' q~e real'le etl.l •i a tJ.b .. rt~ui~ t!tn uia
. t.t:i~ de lin~11. que lhe cotv-ede Hor~<do· ~ q111m P"'~~t · 
01 h•lriwn ,.,J tt """mo Joqw.t .. da - . a eober .. nia po\itica 
que lh~ ~nh~ ·" civiti~ad\o mOdtJrtili e p<•r 6m e ria 
ph•ln~oph•a ~utt lhe '-ttrib~~tMtn t~qUcll~ quts llen~<IIO que o 
"Verdad11't" •c•ituri<lp~U'kav\\lillr os&Yl!temiUI philo..otopàicos 
t\ aúlti-lntt pclu bom.. senso do po\101 tenclo~ae por bona ~ 

' i87 

qu~ se lhe conformarem, e ilOmr. .~travaaan~ial os.~• . 
~alie, se apartarem, o po•n ftduz a 311& philosôphia ·a 

' o~~, Sr. ~idente. o pOVO {l~rtügút~ &empre teve .• 
&eglllll•e cuim ·-El-re• tem c.'O~tu • . .; E ' &O quer di- · 
:ter qne o ~vojnJg,. f! ptll'll do;. tfliS ~n•o 6liflll mt-\'cCem 
· r effeito llc.:~a rett •n•ahl '::ta • '" ~· 

e1 Uat1lr e&~O >Uj~ito~ todCI!' ,5 .Cllt~ racion~~ 
. MM& Mletnos dll respon~ahil•dade P.·litiCll c juridica. 

· " n~t~ponPabilidade ~ve ehatno política #. a da _C'ellllut& 
pul>'ica, excr• ida pelo..: ·u.~il\5 Q!o~dn. Jltt re:timen Tep!'e·· 
seotatwo, e ju.ridica é ll <!lle !:8 f~~ cffeeth'a o:e.it~~ 

· procer-so e puuiclio.. · · · · 
Sio n t'e><l)(•nt.abtlida-ie d& cen~ars e a iuridi··a u 

· que nni au.,l· nte cs.beiv nil '(.rdt-m de id~,. ~ue t\n uos 
oeeopa. e amba\ a et>~J"titui~•fl d·. lmt~e'tn 'l'f'COnhooe · 
e COb"Sgta, mna'taclb\ ·ootra' ex;•T.C:·sam .. nte ' 

A re· ?OWI• bilidarle p<•litt .. » n•" ·. ba ttt!>p- 11içiio expreeea . 
1111. le\ ftlJldau•ental 'iue 11rtt-!1n\n" a: .l•a .. ut-euren
de-te e <~eT'""· .. e viTtu.-lu•eute dos .ar·ig• ... (jUe de-

. clario del·g"çUes d~ nà~iü todns <li> pod~~f> lJ'i'l~COS 
e garantem a liberda"e de pen~a'": p(l~oe. é ~'"jdPn~, 

. senh··1'1>s, que~ ~~h -. . i ~ •. de deleg&ção ~qu .. lle qa 
del~ga tem o dil"eltu de ·D" Witllr <.'Omo P'~e tt «
legado, e de .<'tn~un ·lo toe e.lle :t.~l\:ta· tie de ·eu d -
. . a 1 ' ~ e JUtidi~ ~~;' GeíiuiJa no art 133 

· · e JeUS paJ'agnapholl da eon.•tÍtui~o d" ltr>pmO e na lei 
'de Hl de uu~11bro de l8l7, que os("'cificoa ·a na.nz.reza 
. àoa delictos dna ministros .e a .maneira. de proceder cou-
traelles. · · · .· 

Isto JIIIS'tO, entTo na que•tüo, e (:Cltnéçt) reconhecendo 
que Ít>h:mente os d~ba~ t~ca aparadn e pttsto. f6ra dt 
tOda: nuYicla doo.s Jll)n~ im .. ortal6t .. delta . ' 
. O primeiro ik•Dto é que torlos os a ~ws do er 

· o aen a ~~ t•" mtnhtros e eátaáo ~ por· 
elle- IJO'tnsem pra~ea~~ Ut·O ~ ito~>,p()ueo,Sr ~~dente, 

· porquo nio ha muiws lrle%. .. 1- pub•ii'O:n·t.e U<• Jcrnof c!~ · 
CommtreiCI un•a 5ette de · artig•.'& •n•:ulc'.ando a _Zie<-esal-

partiçãu e·tM!cial por onde «•r · ·~~ "' 11'3 acto.1 indt-
. pendesne .. entt~ deteferend• de.miu1~tr011 . .· 

Ac:ieoto d" tsonwr.·ha ~m ~f .. C'\"o4a de tDinilltrO ele 
· estad·· pensa•!& ~eral:n.-nte e c:u ~rc·~· qu.o ni•o •iõo ~ ·. 
· pnam .. nte actot~ de ~e:r:ll e IIOUI o ~olvttt~ de t~ar 10 
pó-ter UJoderador uma re,.&rt;ç~o cs...;cial. par& os aetol 
C!e t.U• competcncla att41At&t'Jl tulvet <'Dg.!DnO, mu ele . 
c:e•to niO se c;)nforma com r. nO»r. con~titu,çiio 

O outro ponto in~n~t .. \"'Ct" vir.rct df) d,.b.,te ' ~a 
pelul'acWil~o .puder modct~t<lor. <'!'he ecn•"ta pobliea 

. . CODtN <•s ~~f:!~~trotl qn~ h refeto-crcv·o e t:Xet'UVO. o f~.UI 
· 6 par& ~ opuuuo 'iue eu :;Ql.t~to .de um• van\tl~m do· 

c:i&t-a. . ' . . 
Em primeiro lugar, a re!<pauNlhiiidacle da .~. 

· puhliea. lltAcanclo o lllint,.teuo "1'4•-e que elle ~· or'llt-
t.itli., &e h a !DOU \'O~ }la.ra.. ··~n .;al' cse !lua oTJlani~•ç;GI · 
devataaDd" O!o piiLDos tf& ~o~· ··i,;i.·t1'~çào . t:b~ n~IIID() .· 

pUsn \lOC & · r'ei'pGIIa&bilidtJ. •e jurttlh•tt é-a.atig& OI' cnm• 
et·mmétiido~. c .n~o b11 quen• · . • uwide qufl é MIDI~ 
melhor p• .. vooir do quo ur ât.• ao~tig .. r d .. lit·t~. Aas:.UD 

·. a tf'tp.>0!-11\)Ihcl~l\e po•ltÍt•.,. q1111 ~e ~tiO 'redu: •O .. . ta.• 
. . ·6Ura .• ?'_ 11.11 •\UO . .. óit>~. , ... 1~ ~e!Zaçito, à4! vo!-0 o ,eo•_•6anÇ*, 

prec1p1~r do ..o·•l'r oa n•t 1'1ro~o . ..., · me1o tn l" enetg\Clt 
. ~ coutrr ue tnin~~·~ ro .. em·!IIUA ~.·hora legal • . 

Em ""gundo lu.!f»", ··ah. •·dvert\r- ~ue. c- m dítf-ereoça 
e ou~ !»'iz.t!.. ,,neta 11 l"t"~ tez> • \1(\'t~ não perctccr .a peau . · 

i!Dpntot»!' a• • '~tt• t\.••bd 'O!l d~ltnquent~t~,· niiu te'IU di
n:\t•• d11 J>4'rdo .. : la;. •''" •Ç·•~ td t' l"trc.•• ~e· inr.orrem e:a . · 
crime ne rt·poos·.bil·d••,e. etlt'e t•6~ o di!'eitó d .. pot• 
-do~t\' pôde .-x~I'CI!r-~e c•m t;.vor do . UPm uer .. • • 
e ~u o Jo!<!IUll , toroa ~ \!'llt•h·utn 'l'•e DO CIO~'<~. de um 
minil'torio que, pcot•'"''d" ~otOin •'Ot6~t . · ~e dl'tlli•ato•e dos 
aeu" dttvore ... 11 penal&eti). fru•tratda mediaute o 1:e"«iio, . 
~ . \.'01l""ttU'nten•ente o \1r<~~N· . c r[ttobi•~tdo em para 
l*rda E~ot.a. t111iw_ruostr11 ll ~c•'i'S!.illit~e de <'ontiar!Obft.. 

• . tud" n" ~.-~n~~ura exerrtds. ~i\ vo-1• uu~rt.n~_M, . ndO de
balde cnm(llltlld\\ i\. miln h·\'~'t" l qu~> t'nlçilra na parede 
P"'ll.vnt.~~ n•Vilt"riuSHs C<lm qué ~·turbou B·lthuar em 
reatt fe!lt.Ül;, ji J:~t!ltt t.ribun~ qu.- t••Q.O!t 'i\18 f~lrio cro. 
que ·s~o ministros 1111betn '{uanto incornmod"··· 

Ütna tPr.-cira l'atdu ~m fllvvr da <' O'tlC\.'Mii\o f~ita. pel~ 
:~od.\'etsnrloa da: 'O${X'nsablliclado muüstetial em &NIUCl~ . 
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ento, IJII!&W ca.oQ ahi at.a a TelpoR t 6 18 'tU Dem a UUCUL V& DO . rar, ne=. O COZI.-
• • terio, quo a1mell falta zwt. c.o tSUr•l~o. pel&a, Cl'tl!Sô do CODielho, te ~ ac.a müili~ d~ estado u 

wli o ou CoDc:D-~1). •bulO a. pUcl- r; fale. dt o~ que toca w sctOa do poder ~ot •. Ninpaz OOh• 
"Pait. de !ei •• &a•lmüta "r t1là "1.~\0 obnr teltará eerlam~te, !em~~~ tia praticas do~-

. 
· , A ré.l:lctilncia, Sr •. l'rttidents, do rsobre ~'iat:o a 
~e.::la:ar·se f.~camllnte de ao~rclo <Mn u idêu _qut 
.. l!Dho expeudido nu:e, a a.en ver, de algemas ei_'lll\'0'
ca.~ •tU~ p:oponbo·me otJllndar. . . 
• O' ma don_u ~ui,oe3.\Uet que onslo v~aa \'eZfH repe

t :à.aa nos clucuraoa . elo bconrado miniatzo é a seguinte 
-c 91.11 o t.l:ft'âcio dopcdtr mo~r; pri110liet) duch•(4 
.ru~ di.• 1.114® ' pràmmo rrpN~Itllonte de. M~4o. • 

· Oat~. 98 daeonst.itui~:O dia que (I poder modu:ador 
é ül~g~. prito1UiMmmt• lU> imper.dor, mu :~.om a•o 

.. . "~igo nem.nenb.um outn> ds.lel fandamenhl:diz qutt 

da do aeu ~ento. . . . · 
Antes de tudopondara:tti, e estt. observação me~ 

}*'em~tQria, q,uo se a inviolabilidade. do imperador, a 
q~ ., delega~ o o ?r der moderador, lhe provieaaa 16 d& 

· ~Widade de pnmeuorepresentau~ da na~õ,não have• 
na raio p&ra 10r · elle inriolavel ClOmo · eb!.fe do pocJ.er 
encutivo, nato como o poder ex«::t~vo lhonio' dele
ga® na qualidacle ele pnmeiro tep-ment.ante da n~. 
C.Ú'Jbnto que o dogma c:oaalitucioaal da inviolablli
dllda do ~dor eDt.enoe·ae com tel~oção • ~oa u 
aeto~ d~real~,d~ qual~uerordem e na'~ qn~ seiio .. 

. • A mVlolabilid.aue · c! o liDpt'rad.or nio n~ 16 da· qu..- · 
·l~clacle de repteaentante da uaçio, nem é. inhenneo exclu-. 
&•·amante a elle C:OZXlO pOder lllodw..dur; m~t\ ~ um.a 
immunida.cle da tealeza constitucional que 11ê ea~nde a. 
todas .u auaa attrllnliçi5e• legitirnaa, e t.em· pot' fu:oda
m~to ru* "ticu de ordem mais elevaula do qa.e 

. ee aa »O as 1mm.U1U 11~ ep1n · 01 e 
•l.tl.ado~, a. quem 116 por iúdve"ttncla 118 p6cte ooaJpa
r&r.t sob osse ponto d~ Vil ta,. • corôa · . · 

\.Jom. tfreit(), St. ~d~te, a. inv\olabiliclact. do do .. 
pu~di> uu elo a:enaàor.nada ~em ele compara'fel.~ de 
primeiro te~mentULte da naçW. . 

O depa.t.Uo e senador aio inv:iolavm, dir. o art. 2t da 
c:onatituiçio, pelas ooini~ que profe'l"lrom zto e.xerclcie 

l da 111 .. fun~, isto~. nio po.>dem ~er mer.t.idM esa 

I pr00116ao Mu llaU. innolt.bilidãde doa membros do cac!a 

l 
· uma das camaru não o3 exil:ne dà censura public.. O 

48P'ltado on tcnador, ciont.ranado ~a ,ua camara por 
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· ~ &clvmari01. co:rz1b8tido na irc~illa, ahoo iii~itu cónforme · a,., · Cii'Cumat&llclas i 
' '' ,. ' .• de injUl'Üla e e&ln~i··· •pelWI escapa 'rt~!pon.. 'di 

. ~~ fll SUJetto a lUpon•ahilid~e alguma • · . · t q~Joé certo qu.s a parto de :UO!aa conttibliçio~ ~:i- · 
.. E' &ômeu.~ a ~~oa do impooradot'. aCDhotGS, CJU& ~- ! va ao pode: mo<! nLdOt', . al~m d~ o-otru di!pG'içúel, é 

· ~-viola'llel e 5&~~··· e não ruj~:\ta a ~poJiu.bllida~o ' ·qu.ui · textaotln~eote eapa-.da ch. tbeo:iA de Benjamin 
~ma Nenhum poJer d01 quo Q conatitalÇM Cftelll · . · CoJlttant (Apn\GJto•, , De ~~o -rte ctuc. aillitit.uiçiiodo~~ 
~ &em.elbau~~e pl'ivilcgio: . tod<»o eU e., ou ae~a o legiJ.. . • moderador ,td qttal f!Xlllle c a :~oeaa co:l.ttitwÇ:Oo, ~ fructo 
~vo ou o mOOerad.:.r. o exe -utiva ~. o JCcllcialio · ! . do ~bro- de 11n1 t>'tll•li<:í'!lU. franee, e niío M de\-o citU 
$lo delegaç&sda nação. alló·lll~ TI)!Lpont&~.tci..a,.aben . ! publ!c:ut;a ~~~"·patA bemcom})reLender·se • mee-
~ 1egi~tiYO . EÓ pelA cCn~UI'C~ ~ OlltrOt pf>l.a censura, e, m~ '\nl~t\ll~! lA~~do•.) . . . · . . . 
sundo o CL"' é de P- ·. . 1 • - ' I • • 11~\ abs. dizer ares-

.- • · • • ," · tU: I sua . t.a, quo ..-oltan i q\leStiO ICUlf't'e que houvet qual· 
i. deeõbêdien"~ ó recoob~riO eXpreua*ttte em DQUC)I (\uer contradita Eu, p<.~rém, dtclaro á c:ama"' qué, 
'<:a&goa lJ&s o <.'C'fi)O }f!tp;talatiw uiio ftÚt DI'IJD pO ia I ê:oiiYeneido ~rofandameu\c d& ~clio clU idéat, que 
~r ~uj~to a: rupou~t.bili.!ate j\U'idica poJ J:Wlb.um de · delcdo • ., jal.gauc!o .o Raaampt" aoznplotsmeJtte di""CU • 
III!Da. •ef.04. · · · · . . . ·I tido. prome~to ·tliO voltu lrlail' a roemelh&nte ciflba~, · 

Um acto leglalat1vo, Sr. pn&ilk.n\e, nió p6de exiatir - ~ . cuia contluuaçio niio ~e deix~" ele ~er ineon\'énill:l~ • . 
~ o coaeun.o decta ausà:~t& eamara, dot~ e ela . . :rauo agora. l d~lu•çio pulitic:a. . .. · . 
"Sln~o: ~um ~~ tleü~o. pur uNm díaer, na pre-· .· \. Sr pmidetl~. depois· do •o ado o projecto de na-
·M:ça da uaçio. em . rwo da (l::lbllcid.de dcs de'ba• • po5Ul i faUa ~ \brono, OCCI.>Tretl 11111 aconteclaoeato que 
ciu CWlaru . ·· . · · · ·. ·. · .I' · . me cumpre apreeiu! a mOIU6ca~ do gahmete pzo.:-
. Nesta. circ1lms"tanciu. para ~c"U'-crims ea~ IUÚ act.~ · dusida Pela •1:.bstituiçio dos Sn ·SaraiY& e Albu~oer-qoe 

l~"'ielati•o seria J:!Üa\er o •'buso.e ~ eoDuiftllcia d.etodoe . _.

1
._ · pe!os SrS. Tactues e Souza Ramos :nu p.stu do·:n:perio 

~ manàatarioe da nação, e a maL. decidida ill'J:Cla C. e de eltnDgei~ · . . · · · ·. . . . · 
. o~ publica, o 4U~ ae D.lo pôde ·u~r . . . ~ . . . Eu, Sr •. pr:caiciente. e àlgnna &migOJ ~cente' 10 

Dahi T81!1. St •. pnstd~te, que ae_o poder legt.J.atlYO & . grupo co~or. que .e. um cbamado mo:ittlldo. da· 
s~eito I. ~.-ensura ·e. a criti~ uio &iio"oi t.:ella actos cl.n.mo. ili. ·~. do -.oto degraçQ.que adhe:ia-
süje.itos & ti.OAÀum& ou~. res:Joasabili<Llde hnto mais Jno& '· política elo go~, reecnmdo·not, poM, em. 
que~ f6d6 ~a ver ~oobr.s a te;h &útorldad~ ~'Dit.i,uiu tnatertas ue :lia !~oocn de ara con · • ' · 

• ms ~u ,. p ercomoenten~()S. I~t\opo.to,et.eGdo~emo-

· ; . · a · a o mpera or, GOl · . . . 

(\U n1o uU. ~ujeito a rit('9Zllabilldãd~ alguma: mu os · E.·· necesaario eomtudo • Sr. p-te~idente~ clizer que 
•ctas àaquolle poder Dlo .. 6 etatMo auititoa :. ceD'~~'iU'& pu· algumas Appteh~•~• tivemol no momento cà modi-

.. blioa, se D.ilo tam"belll "· res~naabllici•cle juridica q,uo . fieaÇió. t.ll q_uaea ainh hojo nlo •tio Qc todo ciesTa-:no .· . . . . . . ' . . 
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contra me&atO as· tendenclas do .p~o QOG~~' • 
to.iaYi~ o nobre de tado · r S. P& o • ..zzb · · · · 

iw.U%'"' ·• prtai.Oa. · att."t~Çito. Tod, o esfort;t> do nnbre 
. àeputa·to Jlld dirigio contra ~ grupt~ _mOd~,, ch _par

. tidn •lOa..ervad· ·'!'. e todti.,. a511U&.4 iraiuuca·• lllD"hi• N 
ao_, nobret~ depa.•adoa ex·nlhii .. tros da' rzi,.zintJ& e da .. . . ' ' . ' 

att~tnç•&u .da 'CAID4ra · . · . . . · . · . ·. • . · · 
E ainha ~ · Sr. t'.l'Oqdente 1. a& o nob_h> <lBputadc Yte~t&e 

á triba.ua •'Om urm..a de boa vm~ e~m~-DOB. e . 
· ~acipalatcr.tO .a rnú:l • qnfl M>U o ul.-o e--11e·~ial de 8u~ 
it•~ · botn ,eria : auL.•, s..nhores, o Do)~ deputacto Dl1() 
foz mab· do '{a.e i4ociuua~ de a:&·o gos:o. la :cedo . 
contr• ·o ~po mC~derado alla.F<It'elie par&~co do _..~, 
cl.a l!l'pel:al .. ~ú • de u'C'Ofui(OS , c1e i'ientro q,ne quer~":" 

· <roi-t~t 11& e121 circurnfereacil~ e outl'Q -c:Otu.U 8!~ 
(J pniru:~ ) . . . . .. ·. •. . ' . . . 

· . · .. E a tio na~üo ~ apptf!beruó&l da que fallcl Eu co 
Jneo~. s~ .. -pMtdentt~, olhando aaN o anhre. deputa "'o, 

· qne -~~il:%1 ia.vecttva-va uns. juljC'.J~ d~bri~" Z?ot hnri
Zilllt'!a da eanaara um ponto n:~. qae perec:ta qaerer 
-irra tiar-Je, irradiar ~ ettS en~".hc todo o arnbi:.o aa 
go.-ei'DIUlça Era tn.m. natu• ai es...: •Ptm'he!z~tii,. Sr. pn~
sitleD.te. por<(U.t oare ~- iDcri901 q,11e !~Ao h~twodo itlt~-nto . 

. ' 
qae wa e.strcitu ret&Çi5ee com alguns mearbioft do mi· 
ma•erio. o!U'& e..~atia&r pelo modo i.adieado. um 
gruuo qae. na ptitxieira qt~eatâo volittca apreseatooda Da 
casa, t:i.o fraur.ltlllen~ ~·r& o g..billete. ;:,,.UJdM) · 
· Se o nobre deputado de .S. Paulc1. a qaelSl tae to6ro, 
não -tneria de pn•po i 'o e~roVOçar ~ llciaio ao seio do ar
tido conMrndOt- u.t~tente na c:sun:.m, devi!ca · -poupar os 

. mea!l&on•g-... ., só cotttra astm déM':!'~ jd sau iru; ' 
. . • grupo 

mod.erad47. · · · · · · · . · . · 
A IDI'lbor pam, tocia'Í&, da.· i:l.illnae&s do Dobre d&-o 

putaJ.o tue ·e-r. e•peêialtnente diri«\<tto.- O nobre ~uc.do 
nio me e rdoar o 
• eo ' ",.e do ~-districcn~ d~ ptt•vi12r!. <ie S Paul~ 
Nü.t pondf!'t'a o Qnbro deputad;) que um dOA ci~ta~ot . 

· ··· que '"'tarào onmigo nea.&Pt q\l~~ éi··tu~.hn<SJStQ aü .. 
nae:ro cl~ M•l\l'ir<a e~tt~f N:lL> ,.a q,ue O. ~ous . 
mcmbro.i da <'OtUtni,aúo que · &'i'P•rio o. pareoot-et 
.Cltlé l.tr'nti a A •l)eÍto du elti~ da.'t•aell:ss 'clous · d.is-
trlew. Di<• e-. bio no 5tt'I1(IO tt'ódcrado '! . . · . . 
· S6 a int podi11 aeoa•õlh&r u.1> n~hre dP.pttte.~o o pllS8o .. 

· que fleu, dcs vir. de\ICJ\s de u.nt~ dia~~, llt''~tar ·contra . 
. a ll~o d. cnmsra a tespeít.' dv etei~ de t 'Ut. pro- . 
nnei•~ O f~r·m8 WÍQila~..&. nio 116 le11t0\'1UI'ÍO qn~, · 
d.B&de q·ae .._ ~a,-sri. e o f)aiz conhece•u os moo:i,.os d& 
irdt~usiçilo (lo n••bl'l! depurado, motii.'Gs que mo f~ozms· · 
honi-IL,. a-. fll"S i·,~~I\IIU 11io 'm~ Wóe"' al-.nt"ar • . 

M~s. ~enh r.a,, ni!.o roi •6 o nob~ d .. putad'> de 
· S. Ptaulo qacrn uo!t fotuei'Jeu motivo~ de ju~t~" appre
hcu~~. N& imt'ret~.!'a, um jor».al que a pai& o p:ov~:roo •••• 

\) Sã.. Z&.CÃ'al~~: ....:.. 'N•\o a Ct'Cio, . <u1te1 -estnu -per~ 
aoa lidh qnt: ,, ~·"l'rnn é inteirstrie~nte Rlheio a .U.es l\U
bli•!IO~, Pll~\1.8 l'6 OU U~te '('lU~ para M\ipp6r 0 
·cont"tt::ia !ar-ia o que o dever eiistii'-'SG · ', c:en.o. ·~ 
~ •·· e '4Ue om. "~ da imp•en'a 1\'ll& a-poia Q goilerno 

. applau<iio JllUltó o di~ouno do liObl"' depu•-ado de 
S Pnulo o ~r. Bnrbo~ ~ C\lM. .. I. da~eudo q: 

. . • · o g.. 1tleto ttne. ~oe di~ JnO-
d~do. ( A~;,i.~.a ) · · · · · · 

~~<peo q\le aa l\'pt>t-ehen•~' àe que tAmbo bJ.t~da : e 
clc-vllncçi\o U~ediante ~~p,icaÇ\Se .. ~nveni•·ol'éll. e a mi
nh~ unvieç~ ~. Slo p~11~n~~ que o IIovaron \\mo-
der.odu. . . · . · · · · · · 

· Q e ta. calva: niio tenh~ intere~ee ·na tx1t>d.flrooçii.o é o 
. Jif'qUtltlo • tunct'o dilqueUea , ue •·lhil.t• palli ·a ~\itica élo 
p11i1- por utn pri»ma ~tUa nio oonvem a.v gove~o, • ApoiG-· 
~) . . . . .· . 

:)r. pretoidcmttl, o P"rtido ~D!IG'L'Vadol' em S. Paulo, 
etn:Vlrt.U<l~ .ct~ ~irm:unatancia· ,ue niio oabe aq_ui averi-. 
gnu, aquilibr"~81l com o -patticlo ad.1era0, e~do .<;.üé ua 

eamara o ;iàrtido. ooD8e2:Vadot. conta claeo · mambroe • • l . . 

que o DobTe deputado. 4ue Go~nto tnovocou· o grupo mO· 
terado, ll4t m~11tre ·apPréhen--it'•• •·~• tios J~OI!i de 
sua localid--d~, e ~ •sso !»1""tit'& uma· politica forte i · 
politica Ull'<lerada ·,c) ~~mo. · · . · . · · . · · 

· . mesro ~"UC111D_st&ae,Rs o uobnt ctcpntado Dão 
8à aclllio.; f!lltret&tl~. os co·•~l''tach-e! daf outral!l p~- · 
"incia' e01 ~ : e. pois . .S natur&l que eueamn a si-

. tuaçio p olitica. do psiz ci .. b&ixo d~. um ponto de vista 
· tnais f"V'Ora~ 4. cniWfel'llÇ!io, ~u~tderasido d"SfMotrl• 
. brado o patt\d.o COnaeNatlor. nu pto-.úleiu Qtlfl ~ . 

. . sezi~c . . . . . 
· . o ~.~ ~~an MAc::s~: .;;.:.Qwclo .: 'f'rmta &eht. .. ~ ~1.-
ti!feitH o mundu ta~ .. em pa.•.. ·. . . . . . 

· . U,tl,Sa · D~•~Abo: : · Q;1e. ~ppll<'A~o tem i~tO f 
· O~- ZACA•t~o.s:' - . 't'~ ,b,(\ f.-:.io;"St. -;.::.'\-'ente. i. cl~

. . tilat"&çi.·• que de ei'\va, Je~lil.,.açio qUl' ex ritne o ma 
~to; e ~<~mbe•rt .o d"' -t.JtnU: &'"ÍR03· 'mémbt'OS 
Gt!lta ~ara, eoto· qu .. m· estoll de -.c··ST'do ( "'~·) . 
Pzo.~oos o~ !1• ''-0 . apoio .c> ~o 5UP~M?Ddo q~ ~ 

mO'i~ "~'da.~ 'W" a~, · · ·. . · 
Pe'" ue "lle & • · · • • . • , · · 

. 'Do h eJ)utaà.o p \a Ot(O.;. u<ia ele S Pauto, que se· DI. 
me tomiL 'POT tM!u !tf.,.nvrr nem eu tenho a g\orla. de di· 
rigi., tal Telemaco, to-mbem uio clou ·ao DObre deputado 
chreito de. atr6i.~UU~, f'OlD 1\!ISU&s in•ec:tl~a&. clã~-

. çió que "~u. ""~ tnuito de\ibml.tlamente ~met N5o . 
eou CODMFTaclo-r· -pa'l'que eate ou aqueUe o Eej~ · ~
porque quero e 1111tan~ otie J.~ lê• lo. í áP~>~; ~ 
6fm.) . - ~ . 

ptlt' gt.lfti' 1'1. ~-J 
··O S•. · ol,.qóla 4a!t6 ~oel•• (miàütf'O d4 ma

rinlla}: - ~ntes ele c..'OsneÇV, Sr ·pr.\den~ pedirei aOIS 
DObres ttejlll':&dOI' poT s Paulo e . \n mu \ri • . 

. ·ar \l"al'IU1:l'p0Sta 'b't'ti'ftl e C•ii.l'a 1(), DO• . 
_l:ire dt!()at .. do 'lue &c.~a "e ~tu'~ -4'1 4\ 'fU~ de ~ 
f6rau poz e11:1 duvida a •x:ali~~(\ que b .. P'·'tl 'OS _cl\U 
_ti-n a bur.,.. de da,. n .. ,.\0 ... ugu10tn 're(•i •\O ·,Oh\"e o t&cto . . 

. de tt~e t-er ret1noclo d:• qn .. t'tel ~et'&\ d., m~riuba. 
· Comp~t-a .. ntle a ~·XJ~ ~ue hão é I)()A•".;~ q'tle> tnl · 
dlseata lnltia · _Petn que tn1UI de atit ''l' par, long-. ~~ . 
lbanto iaaput.ç»o, li21Nlt"'çio \IUG \'\1 1\UT\,.. ~o~putb ~ut 
partill&e Clu ll:IOQ _nob~ amigo d~pilta:to pela pl'O"Jinoi~ · 
ao Paraui . · . - . . 
. Sr · pa.idente, é certo quo o TOgtÜ"-mt-lltO à." 1\'IUrtel~ 
~tnl da lDarinbto f~i tn!lncll\'10 p6r 8tn J)l' ·tie& DO$. 

. tiltim•·• di•" d" Fe~nl'() de \8110. a que •6m• "'til"8i do 
<ttt .. ~l~ ~cm:ra\ ua di" ~J(\ d" Nov.mbl'O \a uieamo S'll'D.O; 
~a"~ t11.- bem cert.oqntt em v\rtude _df' nlo ..e,..,\1, aet~w 
dtcl.~• m.w~~ l'O&~reientlt~. n,11 qu~ prr·vav ... «lu~ D}o 
podta ·eN'" ~~o regulazn.,n\o da~o ·~uel\a r-eputlÇiíO, 
~ ~ne m• nrare1 . 

qu .. ro "Ppe ar para o te01temunho d,. UDil'& pe!õiOa 

lii!J~\0~ . . . . . . ' . . . 

Lev.da a eotaulta do coil!'l')"o de l'!ltado ·i alta pH• . 
scnça dG S M . o lmperaAor foi ~lvida em aAntido 

· · · · · . . . " a • .t, uZlm tAta•· ente 1'11' 
:Dle eanatoc oftidooli:Deut.t ut t'elulcciio pedJ rniuba e
lDi•ilio Pedi poif) Dli• h~ ~Olleht~·ilo em · ~cli · 
daa die~"i~s do regul,.nteh~ .do quartel- ,tf'ne..-.1; 
di11~i~ que em miubu t.prniiW nio me -1.-v!ló autO• 
ridw.tte · b .... tanw para C!OUtinuar .a à,..empebbat mee
cle-.,e,.., eotl)O, digo-o oo~ ulmia, o. d.eeempeobll\'& &~ 
utiu • .Cp ~.J · · . · . 

Sr. Pl'e&i·iente~ nunca t~appaz ctoe uma '<li·cus-ão tocla 

.l .
. -regular; bt.~da. entre tnim e o ttobre 4eputado pelo ~- ·· 

I'ILllt. e11:1 nma repartici· . (•12tle W"~~mD" ooll~. fotNJ. 
trat.id~ a~ eata ca121ara t Ie::o po~m liJ& · Dlo_ .Orlll'eaU 
cotnpletam,Clte, porqu:L!ltO ..ai q11 .. o uob_re deputado,. 
dotado de lUil tnlenttt tr .. n.,Nt .. ~•"'• " .... l'hft ....,_nf. 
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SESSÃO . EM. 16· DE JULHO DE 18s.1.· 

t óra da .duVida quen~c. · . · . · . 
· · reaodo uo conselho naval, te "Ando ü á eonsictençito do · O mizltstro dZ'.m:uinha, e1::1 meu enteudet-, ~ o com.,; 

go"rao o peoaatllento cto.& ab.ti~ra. o trlumP,~o m~<bote I!Ol cbt·f~ da C$q~"..rn, ct1jo <'hetc de ea~do~ 
O re~ataento do conselbC\ ~aval p-cohtota. qllé os m:uu! ·~ o.do qu~ru~l genernt quo d1tigil o moVimento 

JDembro& vencidos na· discoa.ciio ~ SS.igntJ.aem COmO · . e a dÍltClpbcll Q& armada, !'Obo\'diJuulo $Ctnl)rtt."() ~~-
taee: o que õ éliOnielho ~~di& \)'\tiS&• Cl\~t~o opinião . mandanto em ehPfft E1s n figa!'& que e1~"~ 1'6pt\•seutar 
~·e todos .o• membros uaignavla. é~ opinião comf) ·· · o chefe. da ·Npaniv=ro ·do qullrtcl· gAneral.. ~ 1:1lioo o de . 

. ·se !~ propna; e portuto nilo p~ a arRntnen.to do ajadRbr.e . de ord~ .. cio mioilltro. rudo .lll&is é querer . 
l:lObre depatado qu.ndo <iisse que eu não me aS3ignü:à &DI~utnha.\" este nnportautc empregn. · · · .. 

· YeDcido · · · · · · · · · · . · · · E• ~· ·ntr-.l .a <it~nominllçiio do ajoda.ot.e de o~6tia que 
. ld'•s, por c:niito que. 'P~Utna. cie ai o Dobté depn.~o, . xnc pronuneífli i-cmure·, e homens emine:ltC) pan-iio tam-
~itt..-t:te 'lu.- eu coai '40 llJillGa ·de vida. . miütal' bwi CO!llitJ;o :~. u.l w.peitu~ . . ·. · . · · 

· ts=~ me pG'I!' .reputar .autoridaae na ma.tetia, • O q,ao "coutece hoje! Um vi~alrniratite dt~ aTmJ\da~ 
(Ap01ndt.,.) · . . . · .. ·. .· · · titular, ooa~elheiro d.. guena. ~tA. ~~~iotlo . de l•ju-

. N~em trihntll tãlt\Ú Tet-\)e~to &'li ·elevado!' ~rihe- <lante de orrle111o de ·1l rn · mHstrO ehe!e · â.e ll!l<!UII.dra, o . 
. cimenf.(\1 doa Sra. t'JOnse'heitO<\ d4' er.tado n~•mbt"O" da ·que prova durA IUlomaHa miliuir E h11 d~t •a nomear 
. aecçào de mariuh& e ·guesrT&, d() que o o&;eur-., roilitar por ih~ n:n offic:al daa cla. .. Je." m8D05 tlevaLdb d& ro-r-
q~ rem a honra di- fa\l...r n~ie momento (N&o opoi4- ~ • · · . ,. • · 

· · · · · ni\o, vist que o '-'hefo. ào qurtel-g>-Den'\ pe'o\ug .. r que · 
· lMesi fran~m~te que doua dea.'• iil~tna m~brcs, .· ex..roe, de dar ~ ·rde;att :1 .\ud!. & r.r:n&•ia,'"cc~t'l, entro tiiui-
dotadoe da m'iotintf'.lligtn·~i&e illw.traci\o. tendo diri- . · ta" outrü .,u·•lid&.d6$, ier a de muito al~ p-tentc e · 
gido por 1olgum tmluo os u~cs da mcit\ha.; podem clcvcda. gratiua~iio cinndo·f.C·lbc mlli~, qur.n':O .l o~• . 
beJn >-ef'C'I"·n·id~rados pt~ti~ioneu . O terc::efromembro, .· . plinn t! polic:R. a •t:nfi;iad.e ~a·tnntap""' •. :•o ~ti\: .d3- . 
izídubi:»velmezne · ho"m6m cie ~de illu•trllt;io pro6a- · pondcnJ.o, na5 :·~:li~ pequimas ~m~vge11 ia." <~•' ~.~i.ç.,, u.: 
~on:al, bD.\J~ antea Jt.f.r.tfentA lo um ptoj~..o de ~·: tec· 1"1\!r a t<O(!o• " 5 t":omentos·à deeilâlio do tni'O:Ü•~ <1s!. 
.lamento a.vpatUO S() ~1\blltado pel11. 'e.~~. e j~ aeotn~ · xn&riuha ( -tpoit:.<PO.,. )· . . 

. p.nh~-io . d•l' p~r 'de uUÍtn ,e._ooçlo rlo con~lho de . . E·· t.l.. . • }ao.{e 110 'i'Giirtel Jt;e-

t I!Olii o ~ua .,stem•. Sr · prmneute~"'~a .. l! nt . 
urio que o miniaU'O da marinha d~ 6,11 mni~ po~qUtiUI!o$ 
partitullll'td~<des, que· it1dwgue ~'Omn. c potqtl~_~~e <ie~v 
barcou um ~uaJetê. C:OIJlO tt . pur~u~ 'e ~"'01\\all praça 
C)u ae dÕixou d,., 8$!!8litar· ra a a um . 
ouo s~tltt\'llla, ' @, poptvei \lUe o 1ni nistru que tem 

ttabe.lhol' im~rtantes ~as ~lllaru, q~e tem de o'lani- . 
· aar p-r. poolt~s. que tem d.$ llUClat p'~'> •JeCt.os de le1. de 

fazer Pgulamenc.oa. e de comiderar em ~de os nego
. C!1o11 da ~purt.içllo, d~p<lnha. de l&mpo para occupaf·M 
~u.el~u pequ~aa b&$tlltelll~ T . . • • . • 
· E tund." mus, •enhoree, composto" os mmíA~noa 

·· oomo otdinàrl~tnente ae .compo·m. attencleudo--se uute•":' 
tnente •• tonveuienciiL!' pohticu, ~ chiU'D&cio pt.n. ~ .· 
llltnistro <ta 'lllariuba um tidadliu, àliai mn\to . ebmo ele 
~Odt. mentoe in~lli~n~ia, maa que che,sta. • repar':" 
1~~?. ,e .d.b: .~.e~ . Jl:iloee.l o ~" B C da. :sn.arinb~•-

. •. ' . 

pelo P~ •• 22io e«>n:bmando ~wi~ note p•nto. me 
restrinia •eu apoio ~m ~ue eu. inw.\~\>n\9 oo1'1Ul'Vu, . 
promettt:ndo·m'o s6men~ ~m pane Não el'll l•to o que 
eu ·1evill o•perar d11 nobre deputado. E. c:'Jm~ nito ha 
par:iculanlisdCJ qno ;onil,t\p·"'"llO .. on,f~tarn~·t~~ocun. 
como ~. J!:,x, b;l pouco cilt .. nd11u, penni,.t.a S J:h. ,uo . 
cu diga, que, quaDrlo entt'el ,.~aTa o . l!lillllltetit~, S . E.x • . 
~tuett&ll aju:tar.nJe1 porque .,,,hn com eUC.htov\a e• 
· · . ~ · . , i · n l le ~: 11Ua 

O 5a. Za.c.a.l\t.\5 : - Agora! 

. o Sa. •. 'M•~•sTi.o. n ... M••t~U. ;-l:>usc-m'o no ~ase-
. lho naYIIl• · · · · 

O Sa. Za.ulll.u : - Eu nio dl.o.so· agora qne .nlo o . 
ajudaria . ·. · . · . · · . 

o s~. Ml:.tS'f11.0 .DÁ. M.uul'fa~:- Dillse que IIÓ em 
p11rte me pte$~1'\B. • t~ua. vatio~a eoadjnvliçüo. · 

St· p~ideu\0. em ;eis di·c~noa qoe t~.o'bo onviclo, 
tanto nest.a diacuaaKO politica .de ti:x&cfto de f,,I'Ç!l .. ua· 
"~ como na outra. camara, .princiipiilriO •esnpre oe 
nobres oradorea que se. dignar~o falar .$Obre mari.Dha. 
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pelo' eetcdo Jammitavel a que .e acha. rednziJa a~ 
' ' ' 

' abe .. camara que eeae eataclo tÍão «lata de hoje; 
J:,!"er.u vezea tem lido den1mciaclo ao poW legis- · 

Wao é p0ni'981 que aeixa êie ·aeoutecer aos na'rioa~ .. 
ea a1 • s ve 

morremos; o D:I851DO •accede IIOB navios. (Rúcsc!a• ) E ,or 
4J:Ue ruio enwlhicm eUea e morrem maa dep~? Eu 
~ adi:!-lo. 

Em todos oa anenaea bem ~isados ha diques e 
~ onde fabricio e ae · deposiUo .06 @enetof. de 
annamento pertencentes aos u'Vioa- Em todaS aa IDari .. 
J3has onde se sabe i:omervar.o material, um ~a'ri.o D.io 
1e ~onunnado por mais de 8 a :i azmoa. No 6Jn deste 
·tempo . rnlta o uvfo ao porto do atma;neuto) êDtta no 
iique, é ealaf6tado; pintado, lim~, deainfectado e are
jado, at4S Scar em circcmãtanciaa de tornar a ser armado . 
quancb por é$éala <iD eou'Veiüencla do. eeni9'> lhe tolj_ne. 

· Mu ,, q;ae JICóDteoe entre nós t ~e q~ o nano 6 . 
lan~o ao mar a~ que Bão p6Qo znaia prestar seniçoa, 

· trab&lba, tnlbalba sempre.; :& quando nio p6de &heólu- · 
tameDtfl. ua~., recebe e&itãn nm. fabrico, aue 4 uma 
Ym3adPira reconstrn~ , ee nio eati completamente 

o. e.. · o, . res. qu -
deiru. qnsl ~era o furo , · qual aeri ~ btonz8 ·que po35iio 
rett.if,tir a deatra.içio 't · . · · 

Herdirooa·a, IDarinha ~gueu UJDa .uio.eeinco . 
fraga~ ~ n&noa, ji ~bóe1 forio .P.m~dos Da 

·· perta da ind~d&Dcl& e u que..,. segaio no Rio da. 
Prata.; maia tarde, porque·a• guu.rni~ torio faltando, 

· .5o~ deaarmadu; e •tliquiltriO-se . ceã..'d mortifetU 
aguu doe. detris ele S. Bento essa· nlo e fraga tu, e em 

D~nos. 
:f~H dizer ~na & mariDha 'bruiJeiia entrou em 

ama phaae. de adi~Dta'ID~to e de C:aidàiloMMl ~~bora-. 

'fpoeà, et:Qque aa mai• duradoura comtruoç&e forio ap
parecendo,·~ •ido. Deeeaario comprar na~os mercan
tes ®mp~tameute impropriOt \)ar& o teniço àe .guerra, 
e :eoomr .~ooa }'aizes estral1gei 1'04 110 momento metmo 
em Ciú~ () llliDl_:-mtado ingliz, de!!prqvid.l) de madeiru 
I12U reconbec~a· ~na •• ciiDhone:ru mandadllS cona
truir por• o. Bal'tíco e Crim6a ~as em .breve apo
d·"8Cêrio, pt•i" t!oh~ sido feitu de IDAclairu malw, 
e pt~r tal D'odn eonstruia&!o que. ~r de castarem ·Uln& 

. quutia oonaideravel, para 'nada mais preSta\'iio no 
iei"''IÇO naval As. nessas Canhoneira forio e:nstrni. 
dll!l De!o&e tempo. e fiei-rio :nu mesmaa cireun:13tcclu · 
~ua•i que as iugleus. 'E demah, ha cerc:a de seiunnos 

. que •je llOàSOI cst&eiroa Dio tem tahido tliil. Zlavio 10 
mencs. · . . · . . 

Comt- P'>ia ndmira ·quo Tio diariaDiente. desappare
endo. e~ns e!Ab~çües yelllas, o~ cou,tnudu Bea1 u 
- ' ,. 
entretamto fori? empregadas. em servi90 ktur:ulo e 
continuo 1 · 

Eia-al-.i. explieacla, Sr •. preaiàente, nAo aei ~bem, 
po~m com muita • enlade, a raüo por quo o ntado clã 
l\n.osa u·ariob:!. é 1amllllta9eL · 
· g I)Men-.mo· n6a impruritar na 'tia~· novo~ e boaa de 
)lto p11.h ~·ut.t'O momento e no apuro ·aetual du ~ovu 
Sr,~••("U>! · · . · . · 

~ " ~i~ e s noHa a.rtilbarla !ejii.". p•oporcion~men~ 
wfó!nl)re.. .. Mt nuroero b da mannha fraqc:cu e Lngleza. 

O ~. J<~a~ Botc1r.-c1o di .'IUn apart.&. . · 
11 ~lll. . fNI~Tao Di 'MA•t"B4 :-Sr. preAidente se~ 

n~ot •. m\'o~~ que~ di8CI~o do·art. 1· do proj~to de 
181 de fix~<çiú li e f••rçu tivet~se de tocar o seu termo Ql.
~-de eu ler.•mpl'e!aos oa discursos qne. hontom prole~ 
~. ot nobres cit'pa.tadoa por S P11Ulo e pelo Ri() de 
"aue1ro, eu me 'I'Oienarla. para fallat mai• tarde a6m 
àe ter o prazer de ~ponder a cada 1:1m deUea -= lace 
àaa B;U~ quo tiveaem apresentado . · 

AdianW.mCI porêm para nio deixar do correeponclet 
l benevolencia com que um e outro 6zeriio a banra de 
tratar-me, uão querendo que " encerre a di~~e11111-Ao sem 
\Ue eu de alguma f6nna attenda aos . aeua ~orgumentoa~ · 
eolDC{a&nto e11 nlo confia grandemente ou notu que 

'mar t~pontllmentos de tuclo qu.iito .~10. 
Sr pNiidezu:e, o 11ob~ deputuo por S . Paulo. tu 

quiiai uma autopsia do u.eu relawio; analyaou·-o ~ . · 
~ artigo, e pc_~r fim teve a bon.aad.e de encoutnr nellr · 

' . ' -
nh& e e.-peraft. (Rulld4u.) . · . . 
· Eu pense!, Sr . ('i'e;lí.tcte, ctue tinha dito a ~dacle 
~ alO pau. que tinha expo..to o e!otaclo d.L'l:I:Joeaa · · 
forçá. n•·va~, in·iicando u camara" • maneira de reme- ·· 
d~. o.-. males Wte'1~. H"i de t.ndtuir em prój~ 
u ldêa3 que apre!leut~l; mlll' .S claro que tudo niio ae . 
p6de fu.er da ucn · mowento para o~tT.>: h a ele ser pc~ · 
a Jl9UCO, com tino e eac.udo · · . . 

Eu não proferi • .t"'ltiOre. a hfupbemia-que .os navios 
mixtoe nio IMO m.;et•ores nuavi~ de~-; ~belD . · 

.. Dio ~ dtixar de rec:ontteoet qu~ aio ·l•~ nl'P.f·ri'Veis 
p~ aa longo-a tra...,.sia;,. e 'P•h& um milbii•• de m;·tezs 
ma~ O qüe ,..ffirmf!i DI) nd.&iorio é 'wdadt-il"' •m nosaa 
po&ição eaptoc~ti. att. naimdo " qu11.l escrt!'ri ,.6i:n•ute · Nip. 
escrevi um· relatorio a re-jleito diL marinha da Ingla
terra, da Fran~ ~.ou ele oa.t;r\)'paü. Ci1l& &<to-ja em ~U. 
cm:IUtaDcias &ua1o : tod"J•tl!i o meu traba\bo •o er.bldo 

e nnNO psuz. fi'U e~-~ ,,,ra qoa ~ue" ~as 
:naçõep~ embora minha. .. b~obilitaçõe!l eeiAn ini-ufticienus 
. (,a, opotoilo.) · baTia cte exprimir m" tart bem c1nf•.rme 

. à. clrcumataaei~ delW. A l"e!'peit.o do'que ~~i~ te f!Xlt:c 
nó!, fallel a maia p111'& verclade · 

uma fragatà iiià:ü, ·do pnrte da Dn~, 11ão impor· 
. ta.d. em m~Doa d~ 1 .ooo~onns: ~rgunto ao, nob•e det"õ

tado: p6de o Brant, em "u.u l."\rCO'IUilt&Jlet"". a··taes, 
dia r de aemelhatlte umtia ara ui~ i o de U1ll 
1lD1CO nano, que a6 nos !erYll'! e Ol'tentiit.yiõ1 
· .·O c; .. ~ Jo.~É Bo:ocrr.\cto;-$e ll'pude&H fa~zer todo o eer
l'iço com am navio des·a e~'~. ~pund· • -t~ &icn. · 

O Sa. Mirünso »a. M .. au•• :- · • · 
:no redeputado que·~ um impo&t~1vel. · 

C-om 1,000.0008 poddnus cr.tiatruir oito ua~io•. JCUai- · 
necê-Ju ()Om. 600 pràç~&~~, e ,opreg .. ·lne ecn •'f'DZ· iJoo a, e 
~deaempenhar aobripçao cnrttl"áhid·· de .. xtiuguir 
<.'OOlplet:u:cente o traGeo de A.fritQlo., poh . iar Dafl& 
. eoatc; formar nOUOJt ofiicnies e guarnieü "• e defencler 
.n~~ 

E. iato~ &- F81idente, :n~ • ~;el ~n,..guir-M 
c:o:ll. um 16 navio. E, li.OÍS• pre.:i&O 6 attto.nd .. r aa eir• 
CUtna~ciU especiaea ~e no.<qn pai:J, &l'S . noM. 1 ~ 
pecuniarjos, e ia e~geneiaa do l't1rTi90 E• h to multe 
maia 'falioao do que c;noet atr• a dft bellu e Olltbuaiuma
doraa tbeorias. . . . 

Como ee pod.eti. lDÇâi' me em t"OAto qu ~ta d~- · 
DheQO as 'fmta~ da& uw.vi01o mixcoao t · . 

No meu relãtorio patenteei qne t'S F' ~ ~C.. 
~tn- o ez:IPNgO do helico, ~mo proput1'Qr mecanic*,. 

O Sa- JoQ: BollltPACUt ü um. •parte. 
O Sa. · Mr:-.r.no D.t. · Muucu: E i• o. que . eu cliur: 

c A.a tmtati'fU e en&aioo, que t111qufoll- ~-a ,.e 11111m- · 
. ciado~ ~u ap:Jiad1.1; na ~eorl•~ alu hoj~ <'Uttol 
~antol proble:naa reat·~v1A. 011 e l'anL-.:iumck.,. Jl'!l .. pracica- · 

c O emp~go do heli•e oua1o propulenr Ulee&D{I.'U. w 
doa~ iOdlila ... duvi lu. • · a-abar aa bwita~ 

. que fa:&iii.o .,.ciiJ.,r ua ~. d~> um lano norm .. 
. ~Q 1'8 eputa O · pr.~U..,t'ht~Clnf.e leu 11& ubTU .Jia 

Jcrien de la Gl's.v•llre pai e 6lh;•, e ~e riiriJte ~ 
opi11i~ m.,nifeat-dt.s PQr oo•• ~~ da &nD• 

. fran~- bem comú pela do -.l~ir&l'lte P•ri~ e &w.
. · -- t in•& • !ea e ':bK" p&lllo~. wori• o que elle db cJa 
Ul&riob~t de 'I>Gia e .DnXta, .c.:OI1l Oll Lido. booa 8 mW 
de •uP'ri••rtdatfe onlnf.!'rioridt.de d.l! UJO& e outra. qUMB 
a. pro~ e toa quo w podem ealher de (\Ualqut1' dtllu, bia 
COIUr~ ~· i•too 'ftDlettitlt qne rmuta\'lil) ela prêfereacla 
&llelUl'tva .te um doa do11a eyatemu, nato· como a.Dlboa 
\tm dPfeitm> i) vauug.-.ae · · · 

Prozuu"•;an.tu-a•e, Sr presidente, .pe~&· utineçio das 
•t..t& .. n .. Tat!A. n~u q~iz oilze!" q,ut noa portos ·ODà 
preat~Ut meote .. u., M achao detxé ele bavet iMimpr. 
aru~< Jure:-. DIIY~ O muti..,., por q~e entendn que u e
\ll.~a '•lo •le~~ttm r.outilla.ar. ~ ·P'•rque infelu:mente a 
:mr.nub" braz•leira vai po~t'!O ·a ..ouco tornand"·st eaa 
mu tn.ha de pr.,VI)lciaa, e Dio ·do Imocio. ·e Íli!IO DDI' tal 
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!6tma qulf lJiuito diBicilmenta. ccm.e~lie o 'Jt>Y~o i'e-

.• d· um& ara Q1ltra •~ · • 
qo.:. casando erl~ iW prcJitnciu :em q~ se ~clliJo ~- . 
prepclue1 .e aif:qu11'1~r!o outra& m~~~ de ~de e m- . 
te~Wee.. 16 com .matta repugn~tr.c:.ca .. ~ retrgDão á mn-

. clançà de TeSic!enoiá e &OS. 'bicommOcl<* da nela activa 

· E' pmeo acabar i'Om. este mal, e o. remecüo heroico, 
uo tDeu ententfer, 4S a a:tillcçilo da .. e~~tações O qurtel 

. pera!, \{Ue t'xef\.'8 cOmmtmdo Pobre todo& ~ Dri.'fioa de 
goe~, d•atribo.in o l>!rwiço ~urme ... circtzma~
ciu, e man-lar$. ra11!er os nanoa de tem.poe em tezn ... · 
pos ASsim a marit•ba t~rfn1tll.ito maia mnvimenPo, e 
01 ol!iC'I•I'IS Scar õ ·.uteitamente diapaoivei, .. para qnal
quar aeniço em que o governo os queira empregar. O 
~ da (!():te ê o qul\1't.81 dos ofticiae~ de lllarlnba 

· E .. ta foia ra~ em q_ü me fundei paralembru a ez·· 
tiDCQio das •iaaç&la . . · . · . · · 

Per;tlliltOu ·rue o •tolms deputado CllZB ~cios . c~>pitae. 
jul an. eu eJti,.tifem na administrMçiio do aeniço 
DSlYàt YOl: tiZê JO. . . . 

O TtC"O ·~pi-...t, "ir. presidente.· ~ifra-•e no modo in
~v!mi&nte po·r ~a .. filo feitoa <·• fabricos: ~-e mal ha 
ele~ Nm• ~1ado dmtto ·em pouco Nii1t unhamos !'té 

em c:a.\oth esp'ço de Tempo~ e fa,er os t;,paroa · de que 
prec' .... ~: bn:'"lJI· rate poi'\Sm, teremot um diott:e 
êle gt.uld'!l· dimen...Qe:. que ~eoeberi r..• maicte-o emboor
cações ·•a.ons.s m"r'··h•, eeud., ao mesa;o tempo de 
gr&U te lltl\lclaf!e .IUUI D&'ViOS mr.rconta& edt guetr~ e!• 
uan._oe,l'l•e qa-s de'Tianda..sn DQS"' porto •. 
. M ... a.m ~aio 6 ·uftici~nte. N'Ol!sa 1ll&lir.ha, .a bem 
. ufl Uén•. DIIO j.IÕde di· w ci,.aa ou tres <ii · ues. 

ata ..... " con,.traeç>IO e um te~n· o; e crer que 
ss a tminiath~~ .. qu., u)e ~a~ DAo •e etq,uec.braú 
ela •~ndet 11 e-ta·~Ha-le A.inci" maia, ha tambem 
flltt· de ar!Dti~ns t•n•le e-'! ltrrel:)onem e ~ccomJDO em em 

na o-ca ii.> em . ..;,u.l ~a <tõ! ordem Pài'So, ar,t.~,.~ae 
elle. NOr'b. •• t.:•ll:tJr·ct. tt. -.igw. "cu dest.lu.:> ~m ll io.te:
,-e Qib \l,NM •un~·&..:~"a& f.:rowidade3 que psrb..lrbão e 
Atraz-o '' ~·v·oçr. . . . . 

J,· ao dOil uc••O· tenh•· l'eiõ, Je ~er D«asariO que &l:D 
na v lo · ..e c.h<mo:r"•·e u,..u por"..<t ~ mo:ea p~<n. o'btar 

. do11~ er. ·ale.-et t1 t .... • \lDl ~~i:.:m.clade uo:.ao C!Ompli-· 
cadwim·· ~"Y·~ma Í~·MI):-ecilla apnblic:a\'iodea~mun
ci08 pn•Yne•Dio " cio ue11r•e·~ia ati•r• de •e comprar mais 

· barato~ b<al 1'411 ela VI"'ICO' •e .. a mil fnrauilHaifee j:ãta o 
reóebimen'~ • do o{U ••quer ltl"t•e·"• para toarte~t•r em reoei
ta, u~ ah r ut. ~ .. poorti;,ni cunhecim· ntos e. o!fe.:~t.u&r ·~ 
o P"'S"'H•:lt-"1 :tn •enr\ó\ior: ·eot.: ... ,~tem•, longe; Je pro
du~otr bo•ta el!'~l~ · . »f""b -~a. cunaurre:•te!l1 • ·n;,o tem 
tan[o de ·ti!I.:U t.'Oiu,, :tl!p~M · . 

Tr .. t' ~ c:.I'J" tn i•' o cuioiatlo ~~~ ~om semelbantel 
4iffi•-u• •a.-if!4. No~i. u"'• ~l'flmia~ito .compcst .. de o!-
CJ~ mu1tD ~ ·~ •n. ·~ p•r .. prof r um •Y' ma 1 mp ea 

de ~lpo:ur-çJ.~. ~u·• · ce •vO'Il &otopta'l" ua 1\rN-&cl"ç.O 
e eo•nl.l<bll'd"de. co•D OojUtt moi to ,:•nha.ri. ·o ~ço · 
naval tl;s ... ro flllll esq C'Q"tml~IO hpl'f'f.ent.ar• bn~ft
ment• 1011 t..,.b:ith • Aloli' tha•s ,.lgun• vlc:loe existem 
qu• cc•m .. tguml\ t:K:~ver..nçl\ podem ael' pouco a pouco 
~t•a··~. ·. · . . 

Sobre t in•cTiPÇã" mad~ionil. e tet'1"11tamcto,·. Pf'D~ 
Uto e,.tou de Jl•-tÜrdo rem o Jl')'bft deputado por 
• a•l o ~,.. ., ''tua v,•z \en ., ~~to ver ~asn a!l 

etpitania. d,. pnrto• ll"tilo m11l or~dú ·e .aem. 
meio. de , .. ti .. f.,z~,;..al •uP inP.umbtin.-.ia.' 

ll:a se., Sr rré-ld .. nte, pc~r ·~ . un·•(\ lido, 

. o . m"th·ttfo prof.tr Yel """• ·e ohttr aoldadc" "m"rl-
lW"iro~ T~be~ tehltu lido ~'pln•~ •IODtririas a eAU; 
tenlln falll&du com •• ui\Oa cli~tincro .. officill1111 da ma&ri
nhi. Íl'ioa-&ia., \IUe l"'putt'L• iD•'Onveniente ·o IIJ•temtl. ela · 
con-..orlPOi ·, C·•~~ilierand• -o, a16m-da outJoa moit01< mo· 
Uvoa a tUtille pc>r .,.a. .. •a te••• dado o eaeo· de aahirelJ 
:Davi,,,. ri·•ll pn~ de F.-'"lÇR ttem o numoto de pl'wçsis 
ex·~i to par.. aua to•a9~o mu 6••an-to dou:s terço .. da 
sua ga~t•ui<:l·•· nc;" pritnelro- di~ de via$rllm, tlGmpleta-

. mliJlte ttojuadoa, e port nto innapue" de .,reaur •erviço. 

U31 ~" Otr•·TADÓ : -Em todo o ca!o é pretctiveho 
110880 l'ecrlltll•l•I!D.to. . . .. 

I 
! 

I 

I 

· O Sa, Mrz.rsno DA M.nat.ru.: -conforme· se o re• 
• • .A · • . . ar- de um~ be• I«, 

• . qom oera apeuuo pnmo-
. neuo ~ Eúm: e . o ~gr .. do ·em ~ndres,. que muito o · 
precon1aa Teu h o aq,aa o .c;mcth,..; Uoto é o lf8teiD& em
prega1o para_ a ac:quL.ição de m.rinbeiros, q~me pa-

. reco. . ter. rvu1to d~ bom e roazoa'f81 com •P(llicaJ{o ao. · 
DO"~ P&l%. E enttetan~ ~ ~ ~thodo .do~o por uma 
mçao que ha pottett pncop1ou a vor Dll"ZOS de ~~>.na. J 
• Ea .·disse no meu te~t rio : ~ Não partilho o enUm

.sJa .. mo doa qne proclau.io à· in·cri;içlJ•· m4n'timo come 
o ~eio oe a•i~ml!ntrl m:Ut< equitat.ivCl> e perfeito. • 
·.Entendo ~ae um• · lei g--nl do recra.t•Uz,er.to deva 

abl'Jong.tr n du exercito e o da .armad&, que iüO U8 "Ca
~ mu:to di\'e"h O da armJ~d• .deM .f'ozmar.:ae 
li&. .. pro'fitJ"i"ll e populaç(Se• m'i.riti:m .. a . . . 

Tambem Dão ~·u pr.•IIDllciadl) teet.ario dAS~. Eu 
dilase: ·· · . · 
~O govo:nl), ~becatdo a.-xillten,.ia de&.'IO "rex.~~me. 

· '\laeilla. ent:r.tlut.o !i• adopçiio do a•Yitre gera'lmeate. 
_, •. t 

promulgtçio de uma ta~\la reguh~ot,or;a pro-ço lfeu(• 
Ecnh'03 p·•J" julgw-lo p<>ueo c..n~ntsni!O com s plena 
liberda.t!e que z n~a C<.l::l!tttuiçio assegura a•) exercic:io 
d.lllf inda.:rias • · . . . . · · . 

Se pen.•-o auim q~w.D·.o b Uns do.- bote<~, uilo 'PeD.IO 
dló. me·m• m&neltA ~uant) â praticagem E .. tendO que 
ml. algu"''"' prowin':.,ia~ ~:..:~· tilxu. por ttr ... ndea que 
sejio,.nilu bastu:~ü . ~ar mdai de ~oub~i~tear:ia acs 

omens etDp1'fljt& •·• e .u !el'vlÇO. . . . 
Se Da pn•\Ucia ·dto r .. l:';lzCZ:bóOO, e mtsmo DO !!ara·· 

llb•o .s Riu Grande, nl 4!! iL ali v• ~ çilo q'Ct pmdu~ 111%1 
rcudimeuta ~Yilular para ~ prarico!., que a.Nlm tàn · . . . . ·. ~ . "' .. 
cU· gov;oruo. nüo sot come) em proritJcia,. oomo a . .Para
bvha. Ptotan'\. e ollf':'a• O••d'" ba o- u·oa .al:'ae ela c!e · 
ll;VÍN ter 'C·ba ra~diet•utu. a•m O 'IW pNaMo viftl' 
drz oa. dou t1rarico' e • c •Jml~~:taJte marinh~<gem, e acu- · 
dir-te ao custeio da pr .. t·•'• gGID. E pc.•r h10 jal.;:o qt:e 
o gov.-ra: c\ .. ve u•.r- er uma b.1 c.u 'i\lal .tuteL.. aob:e 
eue pt·llto do [lllhli 1> t.b:"\'lÇO· . · . . · . . . 

· Exi•tem CÜ\"'raa5 <ip111•1lc>- a e-te r."iJJito: un. qUerem 
c;ue e· Mo m ·w.tri,. "'"l• t~UJplet.memo hY1'8· • utto. que . 
de~nda ioetitpie da d:ro.~o no go.eru ... l:!:u Dio ,ro
pen·1o e: ·)Qai--:t.a•c••t.· nom ps ·a uu1 ~~~ pa~a o ou(ro 
•!~temtt, po':''llle toU1C••QO \jlle 1\loo UICI •idk .. N d .. v,.m i.ODU!'r 
l.'Ollforme u (:;l'(,.,tllll"'llciaa, • oDfon•... u•d•t1are•.G u 
Zle e&o-ld~tda- Eo~·to aUI:l·,l'l q,ue, .:O:t•ndo ll bo'll.cliree
çWo rt11 pratÍI:a~OfU f.ilo in;o•r • I'DeDte lilllodl& Ct-Dl a for-

. tuna e vir::~. da um ~tn.tod• numen• d .. r-· o~"· l'iin p6;1e · · 
o lt9vérno . ceixr.r do r.3.~ s.:>hril "'1la Dmal toCUdica 

. Perpuntou n nobre d~put•.do .a ~ qaue dneÃIS-
mvo-lv .. r" u""'~ ç;•• p"rcompanb\•s de~. se~ 
me o do l'f'D' bu•c.~. etc · . 
· Pe''"' qu;.u ... elbur·mo.io de •ux'li"" ll• companhias 
qco ·e orpni a~~n &•ar• a pe•c .. , d ..... -.lltof'S ~1e ...sul-· 
.b&r um Kt'·•D lo a'liiltú .. :ntl, • pc>pul .. cio• m"t'iuma,léri. 
l..cnt>< lu d.e •>ettO.O ., do~•er•t•iu&1h• •·nu11, dar !lê-lhes 
u··.• p~uuo, re~ula·\O po•la q\l ... llti,d.ilcie e \ll.lll.•tti&do ele 
. " p~C>~ eni illl cni•tel" oto i~•I>O":"' cu I&Ucc•rtllll\or;) e 

· outra .. medid ... de tanr·•Yln: •J•nl"l""ux•li•nttoucom
paóbil\ .. com ,:craur!o~ qutottti&l' .. u1ilio qllé •o ":>roweita. 

· n · u ·ut • ·•UI! s.e •10.,. f"•ct 
aqu .. lle que . tr&bMI a e · ui•O "(' 4lUI! ~ lo·!11 l't• com o 
re»t.lt_.du do ~UOJ i&llteio J,pu\ttGo•. 

. O nobre .nOJltlt4do me far" o ohuCluio ele d'•c:ulpar 
10 ni\o relii)Ondo A 'rn•ri' o~ t~·ll• a•gumeot·•• elle· forúc 
.tanto~~~ tlln boin dcllu .. adot~o, ecow ta.atn , .. !~nto ap~
tadeo,, qao. digo ,. c.~m prazer, n.ait1 .'~~~" àpt•li~· ei eo:.n 
extui" " uu• i •o d.u qae · ~ to01ar nut&lt ~'&f~ pocllll' em 
tempo "'"punder·lhc. . . . 

· Ps .. ~nrei ~rn a. re~rondcr ao nobre doputac!o pelo 
"lun•cipio ht1UtrO 

.A primeira conu deq::~ tntt>uS Ex fr.i. 1o e~~tado &o; 
no!sl')s navios. Creio que ba poueo fiJ.. a uamaçi!o d~m . 

nr.:: 
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~taao, e~ o ~tivO pelo qualalgun• navios .estio im-.. ~=-toll o DObre de{iutado se adhl'i'O ab a~~cmto . 
dos 'ftDCÚloeDtoa dos membro& do comelho naval •. J>ese.. 
jiia ele toJ.o ·~ CO'taÇio dar a05 Dlem~ros do ~o · 
ll&'f&l. CIS venamentoa a que ~lo s-~u UDpottaDtssallllo . 
trabalho tAm ll!Uito o muito direito; .maa. já o diloae I 
uma yez, e ora repitó, Dio aereieti. q'Dem rugue a nobre 

· bandeira deknrolada pelo gabine:e a qt~.e tenho a honra · ! 
de ~c;r~· qul'llto puder para que· o ~ço da na-
.po eeja desempt~nbado com tiUlta economia qnaa.~ f"or 

· "'Wél sem \Õdavi~a ee Cattar ao. que d indi~pensavel. 
Jpc.~.) lo. a prova eque e11taam1o amtençao, 

como o ~hre deputado fes D'e a boura de notar,~ a que 
aa dedu da lll!~ que !e dise ... te: ~ pedi nem maia uma 
praça_ .. ~ém ·w.a. q68 o c:orpo le~u.la:tl9\l decte'(Ja para a 

. . ·· anei a tra<ar do vapor Pcmgucu~,; ÉI&-Aotui a ·1 
partieipao~üo ~\le ., co~4:1:ote de!-~ vap~>r dl!igio ao . 
àu. forças n•vll.itll no Rio da Prata ances de ahir 
daquelle por co. V ou l~·la porqQ.e u:e ps.l'eCe ~ me•. I 
lhcr ~llda. c I1lm. e E:~~.m. ~r.7A• .,;,u <lo fabrico l 
F. que ac;aba do 1-~lltlr o :la'~l') do meu comft'&udo, 

1
. 

J:algO q~e po;:t. r& fkzer a viage:a· <!e~ce porto ao Rio .de 
Janeiro ..em ri~co. V. Ex ~~ i••foPJDtdo de seu es
tado, e aa.be qu" ainda elle fllz. n..;z:ua pelo f~mÍi··, e, a 
üO an~ntar ella, aio ~~er• U.. o ..;.uelhe impedirá. de 
D&~jt!U'. Q;•U\15Ím, 10.'"18 O·Dvenie.ne. para nHo SOhre
~S&r o nav10 c~ m muitocombustivd, qut'l f~se feita 
a. via :n cc•m rscala por algum P')rto Ül tenn&:l.ia• io. ,. 

o.~te t'l!l)po-lto por ora :o " · 1n!l'· ~~ r:. r. 
neceaNUi quf!l cb~gaem o c-lramaDde••te, otiiciaea .. e 
~çio par• que, •Ub".ettido~ a p~"'·«:e•i:o ft'gtllar, !O 
TeOilD.,eça a quoom ~pote a rC!!pon.u..biiidade. ~ .. IJa . . ~ . -· . . .. 

. ' . 
certo ó :~o"re d~utadt' qae, por waU. . a:u q 1.1" •<!jt& a 

· sua ~!;1"çio• ..u~a elle a pena qae a ltoi imrõe aos 
que 4eixuo •!e eumpnr teus d~~ (Jiuuo bc~.) . 

. Ainda· tOU · Cl a4rati~ido~ Sr · pr..sideGte, a ·dizer 
. algt:mu piJ•vra• f<>~ a C'(Jl'VIit& I). l:u~l. Crtio que 
. nio se igoont. o au•ti"YO pela qu;.l é l"Gm pro!O:Ddo !!eDti-

111eDto 400 . n e Yejo. obrs~<> n fallur nf!ats . . corveta 
. (apoi!!•to•); "'•" emiia. reo.nhtçn ODlCU do~er •.• en•!O 
ba ~io ~"~• NJtfrcr lhe ,.,; •"'!:·~toetsdu ! . · · · 

Ê vérl'la te 'iue 11. '"' r\'l:ta D. T:::1f>,: fui cieu1oraa.. no 
porto de Nà&JOII'Ilt, c q·ue. M n:í·• !tora "ll"a demota~ talvez 
nio ti~ h•w•do equtllM atW·troobc. 

O Sa. S•i.u.nt.. Mu1:oc11o : - Agn:deço a. V.~ 
cs~ decluaçlit•. · . . 

.. 0 Sa ~""'"no DA MntNR.L~-M .. , é uun'bem YeJ'o 
dade tjUe iJ~ n .. •ius a.i,:); ~ f11zr.m ~' psra oa~r em 

e qUalquer t.jUe .eja o tempo. e: n.:io ~eute em ~po c . 
mu del'·sa.. . · . 

0 ~aldeil'l) boml!m do ~ar, N!!hO-e.c, e ·um entG 
excepe1~na1. ~· qu!L'i ÚQ •-c·: ic.Wito, -<Ué opPU;t r.na forç& 
e cnergta .,.,. e pr1ch0ll c fur6ll cj, a veui.Ofl. ioahindo muí• 
tu va- 'fict.,riu .. o .~e uu.l\ luTa. por •lflnlai.- cit'lisuat. 

E poru&.z•c.t~ .a ooi'YO::r. D l:a .... l, arTO""'tAndo o rude 
tempo, prl!•~ou um ~rvi?O ~:ot.'l\.1'1 e brilhnnto, mOI
trando l' veàba • cult4 l!:urop11 4110 DI) ~n..&il ha rui~ 
p:)UC0--1 o!ofic··~ de m~..nha qutt su ptodo•,. i~tU•IIU" aos 
W b~ IDanumu l\l&i.oc WDtaj~anen~ CO!Jhociw 
no muudo. (Apniadol, . .,.uitn bimJ ··· 

q S11.~ S.u.J)Al'U M.u\INilo:- Eu de~ojavu muito 
011~! a expl ··-\:liO •I• d · mor11. Assim pod~mO~J u;clhcr 
avauu " pos,..ja que !41'1r~moa . 

.O Sa Muunao DA Muucih: ~A expUcaçiio da de·· 
mora &t ua lte.~~i(lud.~ du r • , 

. · • r. Pre111. tt••to. tea>• • .~ !t:>i'tuna do .JlOrtenoer a u~ 
pau mon .. rcb.•(l()• eonatltu.!Jotuil; entre os d.i v anos •ervi· 
ços I'Ubl .ço•, o ~"prio d.... mou:~rcbia 1liio deixa <le ser 
lUD S\lrVIÇO DSCIODILI . tJiwto.tr Apotadcl.r.) 

O Sa Suoio IIB &bctoo : - Milito. bem. . . 
_ ~ ~a Ms~.;Tao n• M .ui.lzUIA. : - A corveta po~ db-

morou•tc .. m t~er.,icn r-nbheo. . . · · 
. 9 Sa . ~~i.zan~ ltf.u.uots:~ : - Arhàva~tte em m
ie &DJtruOçüU •. e fo.~ .ddmorae~& p~ ·nm.estnmbo.·--.:>-

i 
i 
i 
I 

. . 9 s.~ MritiST&o DA ~.u:. : - Quanto á compa.. . 
.nhia ele paquetes. as ~tonu se f~ eom ·todo o cui
dado ; não duvido que uma ou outra. vez tenha havi® · 

· ceru condeac:tmdencia ; mas esaa condeseeoàencia tem
se limitado a disPGil&at um .ou outro aci-esaorio . ·Utna 
vez que o navio ~k em eetádo de navegar; m' dei-

. u.r aahir um .. navio eem estar em boaa condi~ da 
· a.a~. .S 001111& qull o arBeual :não :em feito. E agora 
mea:zzo. acaba de dar· se um a:emplo qa~ venho de dizer: 

. ha poa.ooe. dias do havia um 66 pAquete eenio o vapor 
C~'· para mandar ao Rio da Prata~· prevenidc di~~to 
eu c:Ua.e ao meu. e&mllrada o Sr. m~peetor dn arSenal ~ 
que entendi a rei · "to destoe q, r: a com • - • 
· peetora . l'lJt"lo-ee a. bordo, e:s:aminou~ o, e, eonc:ordmdo 
com. a D'liub opinião, <1 v.por ·Dio foi para o aul: . . 

Prometto 84) nobre deputado que. e:nquanto me !ôr 
àada a· bonr. .ele dirigir a. repartição da mariiihá •. hei . .. .. . 

.·deaempcmhad•JS com todf.. a solicitude. 

U• Sa D~Put'ADo : - COmo . tem feito (ApoiGclo..) 
O Sa · Muusno D' M.W.rrniA. • - ~ei p-orlaibimeate 

que nio ee deve b~~tateRr a -rida d& ninnem 
. ·O p"''eet..'o p~ra a di"tnõaiçiio. claa . preza., da guena 

elo Ri o. da J>l:ata. ~~-PO · conrla:~o ; a ~ção ~1:22 '1118 
sa trata da dt!ttnbwçao dao, quanuu· fol lev;,.-!" à pl'e
tleDÇ& dn ec-nsdlbo do estado. Da f6nnn dj) re~meoto 
do Z1 a.- Dezembro de 1855. O <"ODJ.elho de e-;ado d&t' 
mui pro:Omamel:lre u t~=~~ ~piruil• • fJ'•l'qce " illa..•tnt 
Ct"•Dlle>.hesro relatol' me dsng1o boutom um officio d11oo·· 
do qae estan ptompto a ~nft:ret~ciaroom oa ~ colle4 

·e co:zn20 oo a QUii.eu ~lgD8!l>e. 

A le· n. ,.8t ~o t6 cta A~t09to ele 'às.S conN:<ieu um 
er~ditl) e- Pe;c~al para o pagamento de&tu p~ás nnu, 
eomo hem d1i'!e a nobre d~pntl!do, a lei do oi-.-~ment" do 

~ • ·r . 

0tt r.reôJto<~ ~~· ord."rn·. Se eat:rar~ ~ l11l aaiiJ~e du · 
.ere&PÇõOI d .. lm. t•l•~"' P"Sil4 oonclutr .tte e-te ('J'(ldtto 
iliio ést& nnnullado; mt..'es~ou em da vida; e nil· · qur.ren.:. · 
do pMef!der -.em o devido cr\t.yic e euid~<tl•·. to-nbo o{o 
ct~n~n tar o ~ ·onlleog" da fueaàa Se l1htum• du•ida 
"hou~et' ~.~n fõr pre~ia'l, p.n !!llYar a d·~1datt .. nflcic:ntl, 
e:cs~nr 'ine so con,.tstne v .. rb• p!tra e~~ . p~gi41:Dento. nio 
l:~sh~, ezn !)ropô-lo • Ap·.ia~.) · · 
• O!Zt,.. ~u~st.Wo ree fe% c :otobre det1atat!..,, .fi ·~ ioer'c& . 
aa h •nç". '{Uo o governo eu tende iD ~i•twn,,wl '"·:tce
d~r ~o offil'i"l de marmba fitle fôr etuito ciot-u•acio pro.:. 
\'U!Cial . . . . . . 

.. Pem tiizeo ao uo).,ro dSC'atad.> quo ~sa doat 1na esti 
~i~s~d4 11111t hnperisPf' 'l'ei'Olu~ de S du N :re!ll.~ 
ele •84.5 e de 12 de NnYambro de tR41i.. • . 
O~ ... SA; D.\tciU: 'M.t~l:.aÓ~-:-Conheço~aa; mu qatria. 

~a.bn a "opint:io ::o vtltO~. . . 

O 'n. J\h .. amo U4M4 .. 1:tBA:~. amba .. e!'a• LCAig
Jta·iu 1•elo. aoore ""nndor ~\beiro ~O&·nde ·ie .Albu-

. C{aer.cno. o p1'l>wu~.·ad!'3 i>C•r um eiJadllo4ue Dl•~rtce o ~n-.ia . 
lio:n fun,l.a•io ..-onro1to to lado p- liti-.'0 a 'iU*' o nolue 
dl'lputl\.1o por~n('e. .. · . · · · 

Eu dinu, 11··rém~ o mou ·~ iDlwlJua\meut.t. O · 
OffioiaJ fio n:ar1nba DiiO póde .teixar MU pcs~ ~&m c}UO . 
~aco..,,.i<tcre oicatortor. C:Omoultimameate ~t .. lcisl"qu .. rMD.. . M' ~·to t.-tl'po P!oi.m nilo e'-: ma;; a~"" o otn·lial 
tlo mar1uh;a :1110 abaadonll!M!U ómprogo ' tepu~-:to de-
~r o ti.IJt!lO a pr~ao . . 

O h•)· to regull'mento de marinha Yai mU. t:~n~ . ~ 
contento qa" (• alliclalde marinho. se afaete. a •ti&tllncla 
cl~ f61l '\UiU'tc\. que e na CÔrte. ~m pennigi:io cfu ~\1&1'
tal-{ttmtirAl. O ' tlil!ial qr:o · e•tf. am . . commiet~üo ~ aat• 
pr;)~I.IIcia. sendo eleito doputt.do provrDoM, precl-. de 
certo ele ~ilsio pDra c!eixa-r aen emprego; ~o o deixar , 

o Sl\ s,LDA.'CliA Mnt!QIO :-EX~"do e88a miat~ilo, 
niio n.budoua o empre~; e se boa.~~ abandono dava .. 
se o mesmo a. l'e!õpeito dos empregados civis. 

O Sa · 'Muu..;..o DA MuJ:-tu: ..:._Mas en f•llo d~ re
gulatt~ento militàr e n1o· trato dos empregadoa clvi&. · 

O Sa. SA1 D.L.,bA MA1ktno :-Noa euoa civia o aban
don~ 011tá prevenido tambt!Ul· pelo eodiga; mas trata"''C 
da lieenç:t. · 

O Sa. 1\!L'itsn.o . .,A M..uumu. :~.Eu :respondo f!Oilt .. 
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regulamento de marinha; é este o meu modo de pensar. 
Mas nem por isso deixo de reconhecer que ha tal ou 
qual aspereza na lei; mas legem habemu.; é lei do paíz, 
ha de ser executada. 

O Sa. 'SALDANHA MARINHO:- V. Ex póde pedir a 
ref<-rma desse regulamento ; desejo ouvir a sua opinião 
a este respeito, que deve ser liberal. 

O Sa MINISTRO DA MARII<HA : - Se é ser liberal cnm
pri7 á r isca ·a lei, eu o sou, e honro-me muito disto. 
(Apoiados.) 

Õ Sa SALDANHA oMA&INHO: -E tanto eu considero 
V. Ex como liberal, que na sua entrada para o minis
teria eu não o temi pela energia da espada, como o 
apregoa vão os seus amigos, como ta!llbem não temi ao 
Sr. m~rquez de Caxias por esse laJo. 

O Sa. MINISTRO DA MARINHA : - Questionou-me 
tambem o nobre deputado perguntando se eu er.tendia 
que o direito que a constituição gatante " todos os 
cidadãos de exprimirem livre•JH: .. ate sens pen~amentos 
pela imprensa estendia- >e até aos officiaes de marinha. 

Direi, Sr. presidente. que os officiaes <le marinha têm 
deveres e direitos: não serei eu quem os defraude desses 
direitos , · nem quem deixe dA os chamar ao cumpri
mento dos seus deveres, ( Apuiadn•.) Desde que o official 
não offenda as regrae da subordinação e da d••ciplina; 
da subordinação, essa a primeira tias virtudeA militares, 
e indispensavil para a manutenção da orclem e <la dis
ciplina, porque s•m ella a força armada em vez de fazer 
bem a sociedade seria seu flagello (apn•adn· ): que me 
importa que elle exp~a franc•mente pela imprensa o 
seu modo de pensar, guardando t <•d•• as disposições da 
lei e conveniencias que €ntre si usão os homents que se 
prezão? (Apoiadqs .) 

Eu, senhores, não desejo ser chde de uma corporação 
de militares timorams, de homen• que receiem compa
recer ante seus fõuperiores: mas !t-Ím d1t homens illustra
dos, poli rins e chciot~ · de b-tio; de hornena promptos a 
todo o momento a prestar ao ~:eu paiz, sem & menor 
hesitaç~o, a maior som ma de bons serviços. ·Apoiados.) 

Fe '· ' 'f,tr•ente, salvas a·lgnma~ exr:epçõe . .;, qu~~'i imper~ 
cept:i vei., . b marinha br,i;-zileíra. não precisa que o ~ene .. 
ral qu~ neste momento tem a honra de dirigir a pala
vra á. ca,nara~ a chame ao cumpárnento dos seus 
deveres. e lhe estimule os brl.os para bem servir ao paiz. 
(Apnindus. ) 

NãJ sei, Sr. presidente , te neste discurso em que por 
tanto teli'po. contru minha •ontade, tenho abusado da 
attençiio da camara . • (Não apoiGdos .1 

ALGUNS Sas. DEPUTAocs: -Com muito prazer ó temos 
ouvido . 

O Sa llfnosTao DA IlfARI'.HA.:- .. terei usado de al
guma expr~ssã.o i.lue uão seja a mais propria lNão 
apoHI!ÍI!~> 1 

ALGUW' Sns. D~PUTADos: ~ Tem hl.lado mnito con-
veni~nl;~r, ence · 

O Sn J\.lrNISTRO DA MAniNHA:- Se ll"CÍ, en a. retiro. 
Se nüo t~ve a fortut)a ((,., re·-D!•nrier E-fl.ti;;..t~~-~toriatrtente 

aos n bre·~ de·_;ut .... :dos que me th.e · :~r . a honrrl. d~ ehf:.mar 
á d\sCud'~lO , .é i :.s.o dP.vidn i.< fr:hjUt~Za de m1nha intal
ligel?-CÍ!:i {rllt'1 apoiadO:·} e ll~.O ~o !], ... ~(~jo de fal tar á COU
Eidcr ... ç:"• o que U"iB I\J6fe~·'fíl C"ll lO reiJre.-:entltOteS da 
naç.,lo, a c~omo h0men~ docad._\f; til-:' um ta lemo b·, llhante 
e our.r1-1s qualidade.~ r t:c .,rnme·: •i.a ·.ei!;, q_uP. s .u o pri
meiro a a •i1oirm' e re~ pe!t.;-~ .r {1U ·~t~t·' bem , ·m.u1to bem) 

O Sa. JosJ\ BoNIFAmo :- Pevo a palavra para res
ponder. 

O Sa PnESIDBNTE :-Tem a p··.l li'"'ra 

O ·~r .~osé Bn n. kf~«~i 4 t1.,.nçao Si!enct·o) : -
Sr. p;·ei>-irleote, ouvi com t odo r e~ peito ao nobr~ ministro 
da rua.nnha, e tive me--m .. o pr,zer da vê lo ab raçnr 
a1gu,nl3.!i> das opiniões qur.::: emJtr.i A~sim, vou ap··nas 
oceupar por algum; momem."s a attenção da .•.sst. res
pono.t'.ndo a slgunr- ponto:-- e1o que ~-~8 rei"lexões de S Ex·. 
não me s..._tisfizerno, e lem bnn:td.; .. lbe urna tJUetitão de 
que me e~queci quando ·.._,e ; ~ p· iou;;~ ir~ tez fullei 

Eu n ão contesto qo.e os na vi' '·"' n=lXtos pos&ão ter 
incon venientes, ent.re ellt s o de em occasíüo de combate, 
quando seja nece;sario cortar um mnstro. dar ·se grande 

perigo pelos retmltados que des.e facto podem originar
se. enrascandl\-se no helice as cordsge.s e maçames, e 
impedindn • s evoluções e mRrcha <lo navio. 

Mas a nossa qnestão não é propriamente se ha ou não 
inconvenientes, e sim se os incünvenientes dos navios 
mi.xtns comparados aos dos naqos de vela. ou dos navios 
simplesmente a va p- ·r, ·· ão · ~orno con-:e ... rc.enda poder
se estubelecer prefare~cia a fa"·or dest~~ sobre squelles. 

A grande ~a des~e:= navios, que 5 Ex. apresentou 
oomo uma das ral:õe3 pt- las qnhes nio deTemos trans
formar a nossa esquadra de v-la em e>quadra de navios 
mixtoa, não me parece ta roLem s.ttend.i\·el, por iHo que 
podem ~ se fazer navios mt:n .... re~ 

Náo pretendi . e ne;te ponto conoordo e<>m S. Ex , que 
o Sr. ministro da ID3rinha t;,,n ... fori!l&~3~ repentina
mente a nossa esqu~;.dr e ~ o qnP. ,.meri~ ómente era que 
S. Ex. nos désse e. li.sDD tleira e~perança de que cami
nharia <~t'lm cuidado. rom tino e c-om prudenci para 
esse destderat"'m que eu ju~go de utilidade 1kra o paiz, e 
cuja im~;ortancia n?.o pó•i,.. !:er desconb.ecid:... 

O nobre rnini~tro t ..... m hem não me cc,m;.~ rehend~u per
feitamente quando ~u .liJÔZ qu..- eu prvscre ·- ia o recmt& .. 
mento,onquccondemnava me.3mo a insrripç:·o mar1tlma 
como meio de ob1:er d~dr. s est-.. tJsco~ Sem riu vida enten ... 
do . e comigo entender .. õ tod tl~ que , t anto em rdação ao 
recrutamento, CO::l~iJ e-n relaç.lo ã inscri 1~çho, a base da 
legislaçiio é o co:;stnn;giml"':nto. 

E \LI to·io~ f 'S paize~ onü..- a inscripção mnritima nã.o 
tem prodnziOo gr"ndes meles é isto devid · a causas 
diversas: a:-s1m tem acoure~:ià.o .. ns. No · u···ga, porque a 
populaçilo marnim}. t> imroensa. e ua H ::.,\l:Jn ia, porque 
o engajatr,ento \-olnnt :1 rH> o impede 

E a::. fim, nos pa' z~;;. e:n qu.e a inEci':pcãr. marítima tem 
apres·ntad. , roen.·s de~v ar~ ts#:en-. a razão está toda na 
não exi.stt-nda de vexfnne.: e de dolend~ s, ou na ~na di
minuição relativa 

Em vistn. destes pr\ry·ipiós d..izia t U qu ;; S Ex., con
demnando a ms:·ri o~lio fTl ' ;' it"i!ru:, ip 'l·o (•H"l:") cou1e .. nava 
ss mc;trwuhts do regula r· ento da:, Cl-- pir r. uL~ d! ' ~ portos. 
As di:-posiÇ:üss ·iesrt: .r~-"l:lll , arnento E~to )Uf.·1 t.~·r.ia..; tira
das de cHSi)fl&içõ~ ..... fn nt·ez- ~ s O lJUe p;:.ç•·· é 'gnaldade 
para t0da:3 a~ in J;srr= ~s tç,nto yu~U iO é po.- ~ivd. e não 
o y_uB exit:te: que t;}Lo··a ·• hon~E:m do m~.r em t-m:::ição 
inferior A. tmtt.>. Ç2.'l é '~ s ve~fs mâ. 

Na França h).\ 1-s ,Jl'd- ! toS: os commi~sad.o.s e snb
comrJJi~s ~trios; no lli'~f.n r e,~.túl · mento d.·.s (·a;/Hmias La 
o cap1tão do porto, r.~ o ... ca!J<l-caze:- e sub e~:~pat;::zes. 
N,. Franç& ha os circul o - e ~.1h· cil·culc r· . o:- qual'teis e 
bairr. ;s~ entre DÓ"" e _'{ :~ em r:o noHO regu:arnento das 
capitaeias as est»çõe~ e. a ... ~ec·ç:}e~ e o"' ri··:- trkto!' para 
os por.re ... p~scado,· e.s . ~a ~rrtnç(! ba EIS pe rruiE:-õe"' ve
X<itorias; no no~~o re~ulflment'l os vi::;. to.. eo.saes. 
Aqui ·~amo lá o vex<ü11 · ~:s-1:---r:e entre uó-. dá-se o :er
viço ;.brig-rttorio ·· e ':tfau:a r mcen,d.ios em terru . 

Na l•rarJça t •-rh.s o- lku•e!ls de •6 a ré :=íO annos são 
obrig •. rlo:~ liO serv1ço m · rH.iw r\ : P.ntre nó~ . p~~to que 
nfto &ppilcado. um d .. J-< t-.rdgo .. do r~gul11 , ente com 
toda dareza dispõt que :-.Ho ,,briga tos o:;. ~"'~ ::::.tric>ula·LOS ao 
serviço da marinh!:l !e guerra, Cl)_ll<lndo por ver.t.ura seja 
neces!Sario empr~ ga-lo ... 

O llilf.SO reguta~nt-:~t'\ pois é qu nsi u n·a reproiucção 
das me~ mas doutrüu:s q···e prev<':l l<:;cêri\. .. n::~ -iceile paiz. 

Ora, se o principio e funrl~mf'nto rl~:: umn e de 1•Utra 
legislaçflo é o mesm1, . S .. x .que ct;ndP.n~u~ a inscripção 
maritirna, deve cond~n,nar todn o cap•tnlo do rel!ula ... 
mente das capitanL--.s dC'I~ p· rto::. que t!'õ ta ·i.e matricuias. 

Eu quiz apena~ que o Sr ministro nos pr-•rneitesse 
qne reduziria as caplt9.n•as dns portos an quu devem 
ser ~ que reduziria HF: n.arr·i.·ulas a u rr• simples meio 
de obtt>rmos o c:et1SO Dt""sej ava que as capittmiao.. dos 
portos nâof(,sSem, (~orn o é ~~uarda uac,onal. uma arma 
elEitoraL ( Apmados ) 

O Sa. M"ISTao DA 11-L\al~HA :-E' preciso uma trans
formação completa 

O Sa JosÉ BoNIFACIO : _i\-! a!;; não é sórnente por este 
lado 'iue o re>(nlamento dns copit•nia< f•z " al U prin
cipi da taxa fia:-. ~rstic<~.gens, que ult.tn · ame!~te f ·i es
tabelecido para as lagô -.. s e rios a provinfo,ia do Rio
Grande do Sul. esta n esse regn.b.ment11 e -óSt.e princi
pio deve ;er condemn•dO como prejudicial, Ealvu hYJ?O
these excepcionalissJm•t-
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Qual é a razão por q.ue se ha da marcar um a taxa por 
pratica~~:em? Ecunomwamente a taxa sobre um traba
lho dado produz a dimhmÍção do roesa.o e de•equílibra 
a !ndnstria, cujos proveitos se nivelão por uiLa lei na
tural 

Haverá pois conveniencia? S Ex. h a de concordar 
comigo que niio é poosivel obter maior quantidade e 
melhor qualida:le de trabalho de,.de que · se procurão 
rompe~ as leis que ~gulão o seu desenvolvimento. Des
de 9.ne a praticagem tem uma taxa, a con<e~uencia pri
merra é esta: - neo: hum pratico receber~ menos do que 
slli es~á marcado - no entanto que, não havendo taxa 
marcada, contrata:-se-ha o. que fôr justo; o preço •e 
medirá por nma lei geral. 

Mas S. Ex diz : - se não houv, : taxa o preço seri 
m~ior. -Se fôr assim. satvo cireum ~ t.ancitls et-peciaes, 
será porque o tr.•balho merecerá melhor preço. 1epOJs, 
desde que se altera o preço de un.. t ranallw dado. as 
oonsequencias alcançâo todo o genero de esforço; quan
do em nmas industri as diminue o beneficio, os br.,· ços 
que snperabun,lã.o naqt.ellas qne se achao em decadm
cia vem para aa outras , e d"ste >aeto nasce a elcvayão 
do preço do trah•lho 

Não vejo, P(•is, razão para que continue a determin!!
çâo de uma taxa em referencia á. praticagem ao menos 
nas localidades em qoe póde viver p•~r ~:~i ; a~sim m·m o 
não vejo motivo algum pttra que se exijão ulgumas des 
condições que se impoem aos pr&ticos. 

En entendo 'in• quando n !io ternos populaç!io lllflri
tima; quando t antos são os obsta"ulos que se opp em 
ao E~eu cre~:~eimento, e é S. Ex me"" mo (J ue lembra a 
necessidade de se animar as companhias de pesca, deve
mo• dar toda a liberdade, toda a expansão ao desenvol
vimento de uma iostituição de tal natureza. 

NoteS Ex. que nos paizes de liberdade, como na In
glaterra e nos Estados· Unidos, a populaçao marítima é 
immensa, e que nos paizes pelo contrarto em que exis
tem vexames e restricçõei não se da o mesmo faeto 

O Sr. mini•tro .. que tem estudado perfeitamen'<.e e.'tas 
matarias, e que conhece as circurustan(:ias em que nos 
achamos, para <J.ue comprehen~a que não é pos,ivel ,ue 
a nossa população maritima cresça com nisposições 
taes, basta qu• repare no seguinte : não é po;srvel ~ue 
alguem se queira dedicar á vida m~ritima desde que 
possa encontrar melhor re::ompensa ao seu tt'abalho 
entregando-se a outro mister. Os vexames. as re::.tric
ções, os incommodo~, as multas. as prisões correccio
naes n ão são meios de iinimar a industria E~tarâ por 
VG!'tura conforme as idéas que hoje vígorão em todos os 
parzes esta especie de trabalho obriga,orio que se ele9a 
e domina pela coacçiio ? 

O 8a. M"rsTM DA MARINHA :-Elles têm garantia:,.; 
aiio dispeneados do serTiço da guarda n~c.ional, etc. 

O Sa JosÉ Bo,IFAC•O: --Sei· o, mas não é bastante; 
pois é verdade •!ue no proprio regulamento o me:.mo 
artigo que os disponsa do serviço du guarda n•cional 
obriga-os ao serviço da marinha de guerra; mas per·· 
gnnto . será conforme aos principias que hoje regu lão 
nos paizes mais civilisados, e me~mo aos da no~aa con
stituição, estabelecer um trabalho obrigatorio sómente 
para aquelles que se dedicão á vida úo mar, quando 
todos desejamos que a marinha merc•nte progrida? 

E' contra esta medida especial qne eu me pronuncio, 
porque vejo no trabalho ~brigatorio não só uma vida
ção do direito, como tambem uma doutrina que, em vez 
de desenvolver a população maritím. do paiz, a dirr mue. 

Sr. presidente, o Sr. ministro da marinba não igno
rará, e é uma questão je. mmto debatida, que o com
mareio clama con ~ra a medida que impede os pilotos 
~em carta de exercer a sua. profissão. 

Antes da existeo~ia do cod1go do co~mercio de3pa
chavao nas caprtumas dos portos os caprti\es e pilotos, 
depo~s de co~trat~das jlelos. armadore•, proprietarios, ou 
cons1gnatur10s ~oa 'bavt~::;, IDd~pendente de apresentução 
de carta. DeRors da exr.steocra deste eo 1go, dbpondo 
elle no nrt . 5D8 que os ~Jllotos e contrnme:;t:es tive~em 
as habilitações exigida• pelos regula,uenws da marinha 
de guerra, E:ntendeu se yue aquelles que não tlVB1:5em 
<i'SS»S babilitaçõea não podiáo despachar como taes. 
Ap.ez~r disto, ~inda por alj!n!lL tempo, depois da pro

mlllgaçao do codtgo do commercio, continuárão no gozo 

desse direito aq nelles que anteriormente &.t< àisposiçõe 
da nova lei estavüo na posse delle; a~sim entenden·s 
talvez por equidade. 

Posterion:nente reclamações que appiit~êrão por par
te de alguns pilotos com carta iher:Oo cem que o miois
terio da marinha dé>Se rigorosa e.xe·'n~ão so artigo do 
codigo do commercio . e ordeuas5e que c o o •~ admittillse 
a de•pacho como pilotos dos navios ee!lão aquelles que 
ti ve•sem carta. 

Não havendo a quantidadenecessaria delle.;, e mesmo 
não sendo alguns babeis~ tesultonc1o dabi graves ~on
venientes á navegaçtio ~ me~LHO P'··ry_ue os pr t-rieta.rios ou 
arruadL.res dos 1!avi.os julga-;ão -~. r e fl ·~uelle..: ~ue tinhão 
carta. não e.:;tavão h abilitados para f:tZH a na\ef'sção, 
ou não merecião contiança, p::;.:-S.lU· ! e s. con:·eder licen
ças para uma .Ju ruai~ •>i<!g -ns. de m~eit.:.. que. em nl
tima an&lys.e. o fact.o da s~:- , e o f2c t(• d. .· -~~ c-eando-se_. 
por s.ssim Uizer, n u:: a e~pecie de impo::to r1:; patenta de 
profis :;t~o. o~·a, se o facto dá· ~e. e ~t; .::::t:~t.G>.i D.:;o ~jus ... 
to m~~~~urar ao nohre m1ni.~ tl') pc·r es.ta~ C'L D'?f~SÕ8S que 
são !V~cessz.rias, n:i.o será I · ms raz: a::e ~ qn : t:qn:llo que 
é ex~·cpção til\ ue !:endo ragra '? 

Note-se mais -uma circumstsnda : a ~·.c ~sa légi~l:::ção 
contém s respeito \'erda .-leir2~ enc!: .. : s.Ea ~;; :· por exempLo, 
o art. 539 do ·oi1go do cc·mmerc~o ~l~p õ.· ;::·e. ~ quando 
o piloto em vbgem quize: mu·iP.t de run.:.c e o Ct1pitão 
do n~vio se op!-'uzer a isto , o pil:: to :e!!l <!p -~-:J r.s o direito 
de protestar, ma~ o rumo ~erâ :li_'!l<"!ie ·;ne o ..::.-.pitão 
indicar; entrf!te.DtO que DS.S C~pi.t :?.E ia·~ d~. S ~~· rtc"' des
pachão-~e como Câpitães in di viduos ~em e e:dgenda. de 
apresentar~, , dtUtos de h <~bilitaçpe:; come, o es.lgt:rr:. dos 
pilotns. porque assi m o dispõe a 'ei. 

Nilo é e· ta~ un ·ca anomalia. Ety~o1o~ka~:n e·r.te f al
Iando, o ttue nó::: chemamc~ viagt' ::t~ dt~ cüb,-;;: agem ~ão 
viageus c!e ··.e.bo u c&b•) : a lei ~m:.~ r:2·~ o (OLtr~:riu , e 
ass.im acontece ~ue pela uüs-~a legi~h:ção: s vi~lp!t:ns de 
longo cur:::o e de cab ·' t ge :!l I!.ào fe dis·:iug.:, e~;:. ('OL'10 de
vem : qlll- a ex~ g~"nda de carta se dá f.m \·isgen:; que se 
não f. zem por a '" Uri:i e é es:igida eru cs.sc·s em '-!,U:;1 por 
assim dizr:r, I!aveg~·~e de p:urnonamãc. A Yhgtm para 
o Rio da Prata é reputada d6lO'·go cur;o . e" J.o Pará 
par11. esta côrt~ de c botagem. Sr. presi::!e~ta, eu não 
peço sentio que se estenda o principio que nli:b existe 
comv ex~epçilo. 

O Sn IIIINr•Tao D.\ M.<aJ,.H.\: - Acho isso muito 
razoavei, e não duvido aceita-lo-

O Sa Jo~É BoNrFAcro: - Entendo mais: que em ma
teria de n"vegaçiio ~ melhor dontriua é deixnr tndo aos 
proprietarios e armadores-dos navics. E' e!' ta a aourrine. 
d!" Inglate~ra ~ dos Estados U oidcs. Neste ultimo paiz 
a1nda se va1 acl1ante; eutende-.;e, e entende-E e com razão, 
que a melhor pr••va de habilitação e perícia para a na .. 
v e gação é a pratica. 

E re•lmente, senhores, um bom pratico poderá rtão 
saber explicar o porque das cansas, rnas póde f i.zer uma 
boa derrota. Nã·· V8JO, pois , motivo a.l!;(UID para que 
não se e'tabeleça uma regra geraL. respeito do.- capi
tães e dos pil0tos; poi~ no ·::odLo coma:;e~eial exige .. 
se apenas para ser capitão de na\io que seja o preten
dente cidadão brazrleiro e que possa contratar civil
mmte 

No entanto peço ree!los do que isto . peço a manu·• 
tenção de uma faculdade de qne esta vão de poase os 
pilotos que exercião a sua pro.l\ssiio anteriormente ao 
co digo 

Eopero, pois, que se filr possivel, nesta lei ou ~m 
qualquer outra, S. Ex aceite este pedido animador do 
commercw e da navegação e reclamado por todos os 
proprietarios, armadores de Da vias, directores de com
panhias de seguro, etc. ; emfim por todos os que di
rectamente interess&o na questão. (Muito bem ; muito 
bem.) 

O Sr. Pa.-s Ball'reto (Movimento de attençll<>) :
Tenho nece.,idade, Sr-presidente, de dar nma ligeira 
respo•ta ao di•curso do nobre deputado pela provinda 
de S Paulo, na parte sm que S Ex fez . me a honra 
de occnpar · •e com algumas proposiçõe; que emitti por 
occasiiio da discussão do voto de graças Depois. se a 
hora _o permittir, dtrei alguma, palavras em relação·á 
ma terra que mais ligação tem com o projecto que se 
discmte. 
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mo b~tvi&~O :.ll!l& ~:splo~ - de 1:1~0 bruLor • . 0 arce- . 
. bispo· fo1 »sn··ah:.:lc\o : mas & situà;iio do Tci, em vc: a.~ · i 

·· gsDbr. cem ~~ "'ti:no, que eUe niio :ll.lttíritirà, peiorou . 
.e.::t::em•meute . · · · . : 

· O · Sa... ~ . 1uws~ 'n~ r.u."IL\: - .Ji. applicaç;;o disto~ 1 

P~ s palavni iJit& r~po• dllt'. ·· · · · . · . · 

O Sa. Butu.-. . C.a.nua.."Tt ~ -A rit:?licsçi:o íaç:t 
I . , 

.. o ·~ •. ZAc.\&lAS ! - E· o caso;. nraix<Ínlldo; . . . 
O Sll ·· P ... &. Sna~: -- .... nõi nppél1amos pars o 

ju:~ do paix~ ,.u& .aos conhece " .110.0 Julga. Elle dirá. 
qtiae.. t~O .OS f:.>!.lt:CU•~dllre., qt;li~ SilO ~ !K)litico• do . 

. q~c \iUI.Zet~ . . . 

· . O Sa. P.ol:l I>A.aaKTO· ~ -0· nc~~ .clc-'lut..'ldo p~:' . 
S. P-.ulu lliDda 11itu pü!& petdo:l':' ueus ~~~egal' ~ ~o · ' 
:~n;c.,.ae pn~t .. t!o » ut.eu:a- » sente:1rã c:o (>4 01.<.-nl"~~o · 

. •cntN, ..C. nú!l quo: de"'jaPJos iw~-imir ::i~ gu~c.-no wna 
politie11 ·mofit.r:ula o ({e j~tiç.a, Dv, ~u" qu~1e.u~ uma 
pohGco~. largn · ~<em . r~cutim1Ultos1 lót.:m pre•'l!!lçx.~. i.em 
e:tclu~ (~o~) • . oa 11é}cellea que. wralllt.do!' por . 

; . . OIÜ06 m'e..~uillhos. J)NCUrio elev..r e.'-t.eS. O..bcs . & . altura 
do p:iDCipiu.. })Ol:ticos, atlim ·de iu!,S-loli ao õ'lYU:tO · 
coco Cvolc.i~o a.o ~u a;pc.io. _ · 

· .1:ie S. E:x baTi& lafl'.do eontra. uiU.to ci~üoa ·u~ 
têm OJt u~to ~ta cam8.1":1. . · · · . . . 
. o ::ia . B4•aaou. DA. Cv:c •.a.:-.Pedi ~v~ Ex. &lgt'llil3 . 
«>t.ssuob~ e&tc ns' ump"> '! · · · · 

. . O Sllo P.t,u B.a.kalml · ~ Aiada Diío p;;ae perd .. 
:\.::-e!lles qu~, •(lt.'\'Ddo nea.~a ques~o at-gan~o os diet~
~h cte {lu:!, conseienda, aegundo Ól pr•ne~}ltOii di. jus· 

. tiC!l. nio quic.ernu servir do iu~otriimêntu do _queot~ · 
lle~ cU!>l .. ~u".sob ã pümpoaa_deno:::rmaçno de :&_:o-
.liticsa. { A~todo•.) . . . · · · . : 

O Sa· M.a.n•• Fa~lft1eco: ·~ ApoiAào. . . 
O Sa. p ....... BA.aa._TO:- Desde. e!'Sa. 4poc:a o nobro de· · 

pu~a.o ·r.tlator clll ~1lltniSSJ'~ de 'pOderes, qua cou• tan~ . · : 
tloqumeia e ~uperiuridade cle!~deu o bom -.iueít.o •I&MS .I 

I ' 

fiU~tto cicli.dã:o~. e tudos quantos Ji~ se pte&tario aoa j 
capric:hO'- do nobre deputado, iuoon~cú no ~ al"> des· ~ 
apQci 6 . ~ podiio d&~ -do .~1!rermsii ·cedo-ou mais ·I 

· tsfde o. efi'11toa d~: au._ U'ats. (dp•I\CZ!IM.) . · • 
A éxDULra foi teat.nnunha cio d~rimento eom que ·j 

~ UObre deputado, -.em att.rnder àD alc&1te de IUU pa
.. lan:a; dlJido •6tn\!Dta ouvi:t<l" alll 1\lUS re.~timentos , 

e tn:z.aul1o · ua•t.rihuna · uilJo u al -
ti f6t& ~ta. ea..a, dir•g1o .O ppo dmuminado ;tno-

.. de:rado ~lnua~.dlon~su. •.• ..; . . · ·. . 
. O sa. n ... aaou z, .... CcxB4: -0 meu ~~o protesta 
eon~isto· · · 

. O Sa. P.au Bu.uro ·- ••.• dai\d(t a mtenclot que oa 
mtsnbrol C!.u• t..um pule c!esN grupo.... · . . . 

. O Sa. Bnaou. D~ Co:~ti:-CoUoquei·Ule l)O tem-
DO àacWeaà.; . · . 

·. ·. O Sa. Pua BAU&TO ·~····e CJ1lO . - nada ~m .O 
D~re 4epu~ ~ mclepenâSDCdo e dlguldade ••• \.tpoi4~ 
4oi.} . · . . ·. . ·. . . · · 

o Sa BA.UO!IA DA. c~~ :-Ac:reQito-. 
O Sa P.a.u &uno :-. ... crio, z,iio J)Ollticos alnce

ros, mu upeculadurea, e p.rtidbtar- le V@t:c, ... 

O Sa. &~ao..._ »A. t~u: - E" n~ . diae · ilto. 
qlUW" f~~ applioa~ de minha• pala'f'W f&9'A•a . 

. por lU& conta. e Tilc:o· . . . . . . · Os-. P.tu Buano : -Em $poata a uma. •ttP-
. · aio Uo Violen~ 'luanto iDim~dã, eu podia, prevale

cendo· me do cltreito de repnsaalia, e fot'm ult.r•p&S;&U os 
'li:njtes àe nma JUBtll defesa, ~cai'. in 'fedi~~ por~"~
'ti"a .. du . ao nub~ depu~ao algum• clenomt11a9~ 
tu.~ OU mai~ o~iva do que eua I..'Oln q~e elle xre-. 
tec.deu. 11illd.a ~ae dol:alde, expl)r-noa no odio e to es-
. prezo J?ubllco. · · 

1 
I 

.I 

o Sa 8 .\lliiOh _;IA. t:u"B4: ~Esta. en6:in:zdo: D.;o 
• . .. . • p CJ Uli!I&S . . 

o Sa. PAtS n ... r.:~;~To:-0 inrli~il!~o · qu~ Ul'lte U\0• . 
·meut.o tCUI z.·bonrn.de t~pnr !• t.r~buua tc:n l'I.'J'CÍtlldu 
pl'C!'ideneitls .de P·'-vin-:iu,., nunca. •• l'Olii!Íto:l: tepillo · 

• - • J> '· • )!> • • • .. • • 

() Sa ZACARJ .. u ·com farç.l): ~O que quv disor Jl!t
eicl~cia. c1t: Jirn...-i»ci:t! Rcl'erc-!oe u mim o nobre da-· 
pu~do pnr S Panli>. !... tSILl\U'I'o q.u n~ ~Uu:o ~~'ÍI' G · 
tor.l'i11Ullç4 • Pt• a}llU"lt•) . . · . . . · 

. 0 Sa~ tsÃUO~ PA. (;u:o..ru dU algu'mu pal~vr&a q11e 
~onvimó-. · · · · 

O Sa z.c:.a."'·'S:- Renuncio desde ji a uome.çüo • . 
Está o nobl'i d·~t~üauo c:ow o ~r Leite. que disa.e' 'l'U 
eu d_ei I'~~"C~· u fu.vor do Sr. H~'iu"" po: ellU.Sad& 
uma prut~t~ncl&· •• · · · . . 
.· (Di".,.~ Si-• tllpW4dolf<AzllJ.o ao mumo c.tnpó.) · 

O s .. · 8A&ll~ ... ».\. CV!'ti!Ã : ...; 6 maio iluo utNm.cl~ 
·~ 4c:h&•t:IU'o~ oua:o. exuemado..· •• !. ·· · 

O Sa. PAC.;, Bualn'O:_:.sr. pnaideoto • .-ln~tina, .· 
. os eareAamo-' ar.: pcovoea~ do n bra .teputftdo · Dilo 

nilo a it:divh.l~o•~ rn~ ~ naçaio. 
O . S~. B.tuo~ ·Cü. Cç:i.u : - · N•n Mi a. qte .mn 

itto. . . . · . . . . . . 
· O Sa. I>"" B.aaam.: ~O ilobz.j, deputado p6de 

fna u cii·t.iu~ ~ao \Ulaor ; pó·~o Jlo Na. nowo 
· CU.nuno d~larar Do• utro1nad01 o lnclige&os do I&COID• 
p.DhaT o ·«Abi~of~· NO. para eermo• coc;..nadoro. ~ 
~il:l()a n~•·tl~do da. Uc:o.a~ 111m do babr. clcputt&cló, 

·nem tfo ni:lgu'SII:l. f4poiodof, ) 
O Sa · B.a.uil~ o• Cú:-.u t - Quo cluvidlll . Sou ·uma 

®tlol&do n-ul~ obacura 11CS>'-!L eaz:ns·• : ~ dou·paaaa .. 
. porta doateJ*ra a.tuella laclo. . 

O Sa p,.. .. &uh-o i ..-.; Sr. ~·hie~te; o nobre da • · 
putado par S Paulo, ClU:&Ddo l~ou. ou~ .a1-, d1ue 

. qüe IJ.à() ·pre.tava .Hll aputo ~ miUona !lu mWJterJo. 

diacurau ela illtoirameute o contrario~ 
· meu cllie"n~> · . . 

O Sa. P ..a.u ~.auTO: -Eu uiio pl'eclaàvc. ler o clla
~ do nohl~ do.-ut~, J>')rquo o ou~ ~o. O ~o~o 
deplitado cle•-laro!l na tribUha. -tue r. DUilOna elo IXUJUS"' 
terio nü.u mt~recia a •ua conti.nç&. · 

o ~I\ •• s.aaou. DA .Cn:urA. :-Euniio CÜ!IIt' tal • . Pro-
. tosto contra isto. · · · . · · . . · .. 
· O Sa~ PAU B.ulatto :-O nobre ctepatudo declarou 
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muito expressamente que a minoria do ministerio não. 
merec1a a sna confiança. 

O Sn. BARBOSA nÃCUNHA:-En declarei que apoia
va o ministerio, porque se compunha em sua maioria 
de homens que offerecião garantias ás minhas idéas. 

O SR. PAES BARRETO:- E' isso justamente o que 
estou dizendo. Para o nobre deputado sómente a maio
ria do ministerio offerecia garantia ás suas idéas, e por 
conseguinte só ella merecia n sua confianya. 

Porque não mereeia a confiança do nobre deputado a 
minoria do ~a.binete 1 

O Sn. BARBOSA DA Cn,BA ~ -Isto é um rostello no 
ar. ·Eu ni1o disse tal. 

O Sa PAE' BARRETO:- Sem duvida, porque repre
sentava o elemento modarad.o. Hoje. porém, que essa 
miuorin. desap;:n1.re.Jeu! cessâ.rão os motivos que tinha o 
nobre dõputado pura nutrir dascouliança a respeito do 
ga~inete 

Eu o felidto pelo seu triumpho. 

O Sa BARBOSA D• <~UNHA :-Antes de se saber d:t 
modHc ,ção eu declarai que apoiava o gabinete sem dis
tincçli.o d.e !)eSS<Jl:S. 

O Sn PAE• B.auETo .-O nobre deputado não se 
limi rarl. -;· o ·,o até a-1.ui a dar uru apoio silencioso no 
minLterJ•) I-Ioje sua mi$São é outra : consiste em domi
na .. lo e dir1gi-lo no sentido de suas idéas. (Apoiados e 
apartP-s) 

Seub.ores as ma.nif~stacües do nobre deputado cres
cê:ão de impor!-ancia le3de qu~ o seu coUe~a pela pro·· 
viuc1a •ie ') .;aulo tambe:n tnmf•U a psh~vra e pareceu 
dar o sigilal de 4.ue a. hora fio comhate não cstavu.longe. 

Sr. pre::>i leü.ta, depois da moditicl:içã., do gabinete 
e da;:; revdaçõ::::s f ~it.fis na trlbun•t e na imprensa, qn.e se 
diz rnini~teriaL de que ':i po.liti··a que vai pxevale~cr é a 
da ener-!m e d~ for<,~a .. cr :.o y_ua.~i impo;;sivel y_ue não se 
oJ;era .. ~e um.:1. g!·ande mo i.iti (~ üÇ~l" no ($pirit(l de mnitos 
que actt-:àiJ;~1v::io na sio.ceridn1b du. politi·..:a de modera
ção fl.;)reg•J%:.da tyOlo mimsterlo A1wtad•:w.) 

Pela mbhn p·u·t declero fta'l,:H'11enta ú. esmara que 
a con'i:i.n.c:a .tu e eu :i.eJositív~-l em tuiJo o gahinete soffreu 
grl"<nde al)alo, ~pez~r das d·-cl-na.c;ões que reputo sin
ceras do noh;e pr,c:sicl·~nce do cous .... \h •. 

S mhor~~s a p:drica que o unbre presidente elo cr.nse
lbo d~01~.rou '-lu~ er1-1 l::$ do gatnnet.e, e p~la ~unl elle 
consr.t tmo-se tiador ... & 

O ..::a ÜTTo:xr: - Fiadcr dos co\Jeg:as. 
O_ Sa PAES BARRETO :- . .. preo:;i ,a. , pa::-a (tU~ po~ s:ar 

p!'~Yh:.zu· t -d :-; ,,s ~e ,1'5 b <::rwH:x.:s e,.:ehos, s;::r r-::mcn~o.·! a 
co:u ilrrnet. ~- e d.ed::.ilo l\fa ...... Sr n; ~i ·:ieüt~, es~-a e.s.eo:.-n
ç~o tir.-,~ - . Icei üria: prer:-U!)f.lÕ~ u~ g.-~bin,. te homng-.:iJ.eo, 
O!ld0 reh;C U-(J ~6 pe!:.:-s.me ~l tO t) tl'"HtL HÍ VO.<J.~ad.: .. 

Ora, iJO"' m-oior tflle :-oeja o mP.n d~sejo de :,ureo:litar que 
o g1.'liu .. r,., .q,.·.tuai ach ?-.··"e nf.stas ·: i,·.:um, tan.ci as, n[o 
n;f~ é p..J ... ~iv·,~l (.t:.~X.~.r d.e nutrir duvidas a est3 respeito. 
E sa n·,o, ve1:1.IDOS 

O ·tl;us:re n·ê'-i i 'n:,e rb ·.~·ot,se·:ho e n fllu ·tra i.o S1·. mi
n1 ~.1;r • d'i..f:tzoatia declar;irào, e rop~tir::io mui ~.as vezes, 
q113 a p ~h:1 ~.~;to g •J::Ji .. ete era. a. in a, a poli ~ka de m•··à-a
rac;ão; tnf'b o ~wn •: a-i.o Si.~ mini~ti'O d1:t ju~t1ça . tendo de 
pr •nlhF: i ·~r-~e a respe1to da morl.iH.e · ção do gabin·~te e da 
lJ :::i - 1•~& ·{U·~ elt~ \a se,.sui:r, .::Ot.."lquanto nor. di ... sesse que 
a i1 [) l •·~i - ~a. ~ra a me.vm.rs.'iim'l. . r.,~d:l-.rin. teve o cuidado d.e 
nio 11 ~·oaun~:ir~.r a pala"r!l-mod~r"~ 9~-~) . 

O ;Sa . ÜTTo.:'\T ; - E' sincero. 

O Sa. PAES B --RR ETO: - Assim, S1· pra&idente, eu 
r~c-~ io , nU~ o. Hffi 1 mo receio que a politicado ..;r. mi
n;·;t,~o da JU<HI\;a. 0 1i.o :::ejn a mesmis~im..1. palitica do Sr. 
P''e · de3~e d<> comelho e do Sr. mi ,. istro dr. fazenda. 
, E' r.:·c~co {Ue em geral uesr.a"" matGrias as palavras do 

S1: p:·e -.1rle:-1t.e d0 COü8elh0 davem ser attendidas com 
lJla~. '' ~e;(r:r,·nça rio :1ue as de qn~lqrler mini.:-.tzo; mas a 
C>i=n_.al·j .na..o p_ó ie d?.lX~~-r .d~reconnecer que o Sr. ministro 
da JU't;ça ''ao é um m1mstrO qualquer. lncontestavel
ID'-"'n ~e .s. ~x. exerce hoje no gabinm·.e uma CJ'rande r:.re~ 
porJ.d~r~!.nCl.a; e nem será. esta a prim~ira vez

0 
que tenha

mo: d.e v~r um ministro poder mah. do que u n minis·~ 
ter10 wtt::rro 

O Sn. OT TONI : -E' o preoideute de facto. 

O Sa. Pus· BARRETO: -O illustre Sr. presidente 
do conselho. a bem assim o illnstrado Sr. ministro 
da fazenda declarárão, ><o contrario do que havia affir~ 
mado um dos ruembws do"gabinete de lO de Agosto, 
que a "'itnação em que nos achav&mos era calma, isenta 
de perigos: que o paiz não precisava. para ser governa
do, de mei•)S ~ue r.ão fossem regulares Me e o honrado 
Sr. ministro ds justiça , tendo de pronunciar - se a este 
respeito, nunca emittio nma opinião cJara e ex.vlicita ; 
ar,ezal' da franqueza de caractêr de S. E«.., e.Ue sempre 
tergiversou quando se tratava de; ta quescí\o, alias im
portante e de g•·ande alcance. (Ap"oiadus.) 

Nüo farei m;,nção, Sr pre•idente, das manifestações 
da imprensa miníscerinl . Segundo ella, a revolução está. 
feità ' ·nos esp~ritus, ~ó falta traduzir-•e em netos: Ca
tilina bate ás portas de Roma ! 

O Sa. BEZERRA CAVA.LCANT[:- Se assim fosse, ha
via.mos de ver o que fanão os extremados . 

O Sa. PAES BARl\OTO: - Sr. presidente, o honrado 
Sr. ministro do irfhif.rio nos dis~e quP. o governo para 
continu,. r precisava de u1n apoio dedi.c~>do ~ explicito. 
Eu que gosto, upez"r da upinu'o do nobre dHput•l dO pela 
provinc1a ele S. Paulo, das FO·içõe, clar· s o doon <das, 
e que a~se.1oria d.Qr um apo1o franco e decldido ao 
actual g..,h~n~te, nHo sei eoo:1o o po'?-~ a fi-izer. porque 
tambem n fl.o s<::i aindn, e cre10 qu~ u mini .:.tro mesmo 
não snbe, .,ual é o cominho que eile. t<· "' de seguir. 
(il.poiado•) E assim perguntarei eu aos Srs. minis
trns presem;ep, qual é a politica q_Le dt•mioa no ga .. 
biuete? E ' a d" moderaç1io apregmda pelo" Srs. pre·· 
sidente do con~e-ho e minit->tro da fa2enr!n, ou é ~ 
outra polh.ica qu~ p2re~e ad~··ptqr o honrado Sr. mi
nistro da .iu•tiça. e q·•e é apreg< ad&. p•ln< orgãos do 
ministerio? Qu:il é a apreciação '-{Ue prevalece nos·con
selhos a respeitO d .• ~ s•tuaçiw do poiz? E' ,, feita pelos 
Srs p1e id e:1te do conselho e min~~tro da fa~enda, que 
jnlgão o p;-,iz tt':.112q_.).dlo e em ch·.,;umstmJcl"'s de ser go-· 
vernado pelos m~tos re;ZulaYes., ou é a apre·!iaçr.o que 
parece fazer o Sr rnhü.:;t.ro da .iust·.çn ... unico dos ac
taae~ raitJU·tros que mera ·eu a C0nli.f!!-!Çil. clP ex-minis
tro ~o-~tnper~o r.i.o gBhint:'-te de,.:o d(• Ago~-i.o~ Qurt1 é 
a oplnli.tO pCI!i. qna l t,t:tri o gabuu~te, de pao.t~tr o aeu 
procedHrento em r~!~ç~.o a"s p::n·ti i os? E.~ a do Sr mi
nistro do irn :.H~ d(l, ~.pu: ·tisse qc.e od pa::-ti4 ·,s e:-ttfio ex
tinctos. e qu ~ é (-'r\~ ~ ~iso t..:re "'~·· L"IS. ou é .H u Sr lnini.stro 
de "'estrr.ngei ·· ·.-s ,. , ue ?5 conE~~e..-a P.rr.l P"' e fort o;Jecido.s ? 

E a. e:He r~s : .eiro , ··r pr::·swente, V Ex mt.: permlt
th·.;;. q u tt e :~ f ~;(; :>. !!nlti 1!gena. · bs.erv;:tç:!.., Por ter ~u ditc;o 
qu ~ndo ft:ll ;. 1 na ·iiSt!~SÜ!Q do v·,to de ;rr 1-Çf: ~~ 'iue, se · 
gu;do pe•lshva '':) no~~ ,:s mn;.i g .:M parddv .... e,taçl'J.,o cu
fr.~quer.id.os: itH·m·1·i. nm; odios... nHo d in:' bef'J n• ~s odios ; 
incorri r:a c~·:);~~ u,·a do nobre deputado pP.la p:ovincia de 
S. Po.ulo. 

O Sil. BAano:;A DA CuNHA:- Nem sei se V . Ex~ 
disse isso: ag•}rli. é ,1ue G estou sabendo 

O Sa. P A E< B, nnETO . -·V. Ex leu o meu discurso. 

O :in BAanosA DA Cu,uA:- Em outro período, 
neste nüo 

O Sa. PAEs BARRETo:- V. Ex leu o meu discurso, 
e dtsse até ... 1ue a--tuelleR que não acre-lítavão n a exis ... 
tencia dos anng-• ... p:1rt1dos é que forma vão es~P. centro 
que d enominou de :Jart1do do ventr•.~ Ma.~ eu p':' rguoto 
au nob!e deputart.n de cuja indepenó.encia n ~i u duvido 
um instante . '' qua pensa ='i.a upinülo fi.o Sr ministro do 
imperio? Eut~::nrte t ambetn ~ue Q4.. parti rios estã!J extinc
tos? Se a~si .. !l é p=1tn que e .. sa línha divisoría, para que 
essa politi ::a de -Nó., ou vós? 

O Sa. BAanosA DA • .uNiu:- Lei" a apreciação que 
fiz no meu di,cc~rso. most rando que os liberaes, depois 
que abaudoaó.rit•' d iff.,re .1tes principias que estavão em 
sua bandeil·u, se tinhão approximado Je nós. 

O Sa PAES fhnae1·o :-Mao, Sr. presidente, deixan·
do este ineid--:ntt~, e c<>ntinuando direi: no meio destas 
duvidaR, no meio d~Etas in,.:ertezas 1 quando os proprios 
minit;cros n ão se lic~hà.,) de accôrdo, quando cada um ma
nifesta uma <•piniào differente sobre pontos ~apitaes, 
como é que o tlourndo s(' miniatro do· imperio exi
ge ~ue nós lhe pre,temos um apoio claro e decidido? 
[Apoiados.) 
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Eu pediria ao gabinete que antes de tudo chegasse 
alie mesmo a um accôrdo, c depois viesse e:xigir da nós 
o apoio franco e explicito de que nos fallou o Sr. mi
nistro do imperio. (AP,oiados.) 

Por ora, Sr. presidente, não me ach•ndo iniciado nos 
segredos do gabinete, não podendo ver bem ainda a que 
ponto elle se dirige, não pos>o deut~r de mar..ifestar al
guma desconHança; todavia ntl.o negarei e o eoverno os 
meios necessarios para a a lministroçã<> do E>tado. Só
mente nas medidas de confi&nça e propria,.,ente minis· 
teriaes, emquant<> achar-me no estado de duvina em 
que me tem po•to as pala•l"as do; honredos ministros, 
reservo-me toda a mmha liberdade. 

O Sa. ZACARIAS:- Acho que a que& tão tem chegado 
a um ponto que é necessario o g•1verno dize ;· aJguma 
coma ; o silencio pó de produzir males ( 11 P"iad"• ) 

O So.. PAES BARRETO : - Volt:mdo ao di •cnrso do 
nobre deputado por :s . Paulo. direi (e S Ex ·quei ra per
doar-me a !rHnqueza) que eUe perten<·e ao numero dos 
que, confun,iindo a obstinação com a firm<ez~ de carac
ter, pensil.o que prnticão um aeto merimriO ~empr.e que 
podem mostrar-se teimosos, ainda 'lue couvencidos. 

O SR. BARBosA DA CuNHA :-Mn>to agradecido. 

O SR. P.-.:sBARBETO: -- Eu pedilieenç~edesculpa a 
Y.Ex 

O nnbre dep!ltado por S. Paulo no •eu ~iscur<o nãc
pôde deix,lr <te confe:;sar que hoje n~io he an tagonis
mo profundo eutre os represenamtes ··: n. escola. liberal e 
os represent,autes da escolu couset-vudora . 

O nobre deputado ioi o primeiro a r~couhecer que 
ninguem hoje procura fa:.e r nu cun-. tttuição reformas 
radicaes. qur. todoRqner, ma mnnarcUh r~prP~eutat.iva . 
(Apoiado.r ) Feli·,mente não 11:1 :nur.id.o algum '-iue· te
nha ir1scripto na ..- u::\ bandeira o tJrineipio d~t resietencia 
armari a fA.po,w,:.,,, , ) 

Convenddo, pois, o nobre deputado de~ sa:; idéas, z. 
conclusão a qu'~ ite,,ia chegar era qu(j nàn h a hoje neces~ 
sidade de pr=mundar· se a paltlVl' "" e.a;r:r u ~~) ; mas a 
obstinação fJE~r,··ôe:·::El aintla o \1Jgv, a ob .. tlTiação do 
nobre deput.ado nC10 lh.s pe1·mir.tio ··h()g· .• r a e~ te re .... ul· 
tado. N11 falta de principio; ;Joli<W<·S <!U'' e•t"be1eç>io a 
linha àivisnria. enti.·e os pal'tidns, o rH.•hre d ... ,.mtado é 
obrigado a procara-!a O liS dissePSÕ~·· purtitu ltiTSR, nos 
resentimento~. nos odios fi lhos ai!.l !u 'ia!; aotigas lut.as ~ 

Mas como pôde o nobre deput .«io" o<.h>elhar ao ga
binete que ,.;uB-tenta e apeia. num pnlit.i,~a que se basêa 
nos resentimento6 e nos oclios p~sscae~~ ? 

O Sn . BARBoSA DA ·CuNa.~: -Isso é seu Não acon
selhei uma tal politica 

O Sn. PAES BARRETO:- Eu fe.ço ju.stiça entretanto 
ao gr<binete. Não o sup?ouho •iva•io de-•e espirito. 
E stou certo de que empregará. to·1,,s r•s St<U!-i ~forços 
para não entregar 03 pulsos ' s cadil'u que lhe querem 
lar.çsr. 

Mas en não sei se o ministerio ter ·; fl,rÇ!l. . psra snhir 
vencedor nessa luta. Se eu tive,•e a c<·"t''za de que o 
gabinete tinh~ ba•tanta força . ba·•tR!He OI' gem para 
quebrar essas cadêas. tu lue a:-~t:e~urari::t dt' sdr: já o meu 
voto, voto de~interef;sado; porqu~ -~aiba o nohre depu.· · 
tado pela província de S Paul., , que o humilde orador 
que agora oceupa a tribuna unn ·a f~:~z um requerimento 
:!O gov~rn o unca pedio a menor ~·ou~n pa1·a si 

O Sa BARBOSA ••A CuNHA : -Não digo o contrario. 

O So., PAEs BARRETO:- Tenho occupado altas posi
ções no. Estad1!, superiores, mnir.o &uperiorfl;S r. o meu 
m erecimento. ( N/Jo apoiados 1 Ma' saiba "nobre depu
tado que uunca as •Olicitei, nunca mesmo as ambi .. 
cionei. 

Sr. presidente. o nobre deputado por S Paulo levou 
a inal que eu lêsse uma parte do cireuiar expedida . ••• 

O Sa. BARBOSA DA. Gur.nA:-Não levei a n•al; limi ... 
tei-me a refutar Não se leva a mal que alguam tenha 
•ma opinião. 

O Sa. PAES BARllETO:- ..•• expedida paio gabinete 
de que é chefe n a Hespanha o g•nernl 0' Oonuel:, e na 
qual expôz elle a p-·litica que se propunha a e:xecutar 
quando RUbio "o poder . 

O nobre deputado, que não póde comprehender uma. 

politica que tenha a sna base, não nas facções, mas na 
nação, procurou combat,er as idéas emittirlas nee•a cir
cular, e foi buscar a Ojliniüo de um escriptor franoe& 
que tratou. da situação da Hespanha, para com ella iDl• 
pugnar o programma do general O'Donne\1 

Sr. presidente, a in~ a quando esse eacriptor censu
rasse a política do gabinete hespanhol. .. 

O Ss,. BARBOSA DA CuNllA: -V. Ex. duvida disto 
O Sa. PAY.S BARRETO: -Duvido, e mostrarei com 

que fundamento. 
. ..... nem por Í8so eu o condemnaria.. 

O Sa MARTIM FRANCisco;- O visconde de 1\ohrs é 
um espírito retrogrado. 

O SR. PAES BARRETo:-AHespanha prospera sob s. 
dominação de;sa pnlitica: no interior a nação se engran
dece, as in.r;cituições se fortificão: no exterior a Hes
panba fez i!. brilhante nampanh~ de Ilf.,rrtr<·os, e tem "he- · 
gado a tal g•·•o de força , que qn•n~o se failou em col
loca-la entre as poteuciss de primeira o riem. o governo 
hespanhol respondeu ·om nobre orgulho: < Park sermos 
uma grande na~ão não precisamos da Jkeuça de nin
guem • ... 

Sr pnsidente . uma politica que produz taes resulta
dos, digfto o que qui.zerem os seus adver Haricis , é hlcon
testa.velmente uma politica sabia, uma pol.itica effic~az e 
dig!la de ser imitada 
M:~s o distincto escript,(lr franr.ez, a quem o nobre 

deputado Ee refer i.o . não conde., no. a poli t i<'·"- <i o general 
O'Ponnell; o queoile conderrouaé .,ue a irlé" levant•da 
por esle distinc:to genenl P..iio tenha slclo CQmpl~:tamente 
realizada, é que e!le cuide mais d~· :-ua pr~pria grun•ieza 
do liUe rle levar a effeit•• um~~ idéa t.:i.o i ruport,lnte. 

Eis · aqui as palflvras de~~e escripror ... . . 

O Sn. B.ulBOS~ DA C"!<H.\.: - Reprr-va. e<Sa p<:>litica 
na apre<;iaçiio linel 

O Sn. PAEs BAnaETO - Diz elle: 
< O erro do gener"l 0' Q, :··.nell n1io é kr levantado 

uma nova bandeh·a na politice1 hei-ópanholD .. dnda~u&.udo 
o fizesse pGr calcu.io d~ s.mbit,;ào Na·L, ::()· ·.::: el•ntrario, 
seria mai:-> nat-ural no :;stado em yne o:· : · : ~ .. !· .. •'·· (;Otlt··m

porfl.neos collocarão a p.aninsula~ R '· vinte ::nmos <-~ Hes ... 
panh~ fl.uctu~ entre toilos os exce-Rcs ~ or a. levuda para 
o libe rali3rno pelo rereio das re ••. çõe~ ex,:gt;rs.d rtl:i, ora 
arrat·tada. para os ·f'rincip1os con:~erv :.;do!"c· · pel;) t(~mor 
da revolução, e não (.!1~ssa.nrlo nun, ·u .it: nutr~r ai.r -, vé.:; 
de tudo o ideal d\! um gov~rn-::.c•.onstitno:iounl couci!iarior 
e set!.sato. E' justamente a este i óiPHl, ... es te b~t·ncto 
que re!;ponde a u .. ,1ila libent! O c,1ude de LucPn · foi 
simplesruento h obil a~optondo a P''Opm i C•I um" iciéa 
r..a!:cida da t'i.t.U11\.!UO me~<mn do paiz S t~n eT"rn .1·.nr.1.·il:1te 
em cuidar menos da. reFj.liz:-tÇíi.<l p1·litb~ rle .. sa idéa , do 
que de tudo quanto pMe fortificsr "'"in !l uen ;·ia pes
soal uo abr ' ~N ri~:itR nova bandeira arvorada no meio 
dos partidos dec··mpo>tos. • 

O Sa B~RBOSA D.d] UNHA: -E um trecho ioolndo. 
Ha outros trechos em que se mauite:-tn o pen~amento 
do esc ri p to r. 

O Sn. PAES BARRETO: -Vejamos agora no proprio 
trecho que o nobre depu1.ado citou .,ua• é a opinii'io do 
escriptor francez. O nr,bre rl.eput,do se illu<i~ qu"ndo 
suppõe que es~e escriptor rt>prova a pohtiea de \"'•(·de 
ra~íio, a politica de transacção adopr,•da w• He•panha. 

o <;a. BAR DOSA DA. cu~BA:-Lá n ;io era politica de 
moderação:· er" uma política ... ui ge·neri.,. • 

O Sa. PAES BARRETO:- N>•o é I'' lit·ca sui peneris; 
é a politica que se não ~;ódt! deixar d~ se~uir quando os 
partidos se achão dec :<dentes, enfca~necidos, in"apazes 
de. darem força a um governo regular. 

O SR. F OcTAUANO:- Póde se chamar politica de 
abnegação pe•soal a favor do p>.iz. 

o Sa. BARBOSA DA cu~HA :-Nego, é inteiramente o 
contrario diRSo. 

O SR. PAES BARRETO:- O escriptor francez que o no
bre deputado citou , en tende, como j ; mo,trei . que a 
politica do g:eneral O"D-mnell era nabil, porque era 
filha das circun••tsncias em que se achava a Heapanha 
no meio dos partidos em dissolução; faz votos, porém, 
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para qne o partido conservador se reconstrua. J\IIas 
COwcO? Diz elle: 

< F ni no dia ein que os partid'os começá.rão a se de
compor na Hespanha que o systema constitucional 
foi dmea~•do por aquelles que querião arra•crar o pniz 
para o absolutis_mo e por .a'!uelles que Y.?erião lança~Jo 
na anarchta. Fm pelas dtvtsoes que op;>rttdo moderador, 
o mais verriad~irament.e constitucional da Peninsula, se 
enfraque::eu ; é recomtruindo >e e reunindo se sobre a 
bandeira. de um pensamer.to .nncero de Ubt~ralismo consff
vador que elle póde re.uperar o eeu ascende-nte, etc.> 

::lr. p1·e•idente, é i•to justamente o que eu oiesejo e o 
que peço ~o gabinete a<:tnal yue se encarregue de fazer. 

Quando fallei na discu•são do voto de graç s,eu disse 
qne todos aquelles 'que se satiof,,zem com a pratica fiel 
do sy ... tema r~present~tivo que se contentão com uma 
administraÇão justa, moderad e economíca: qne, em
fim. não desejão reformas precipitadas e irreflectidas, 
de·áão ac:ehar sem heshação o pro~o?;rarnma do g-abinete, 
t anto mnh "{UUnto o go..,erno, stgun lo as declarações 
do :3r ex-minh.tro do-imperio , não perguntava aos que 
o quiz -ssem apoiar d·.>nde vinhão, e só mente lhes indi .. 
cfl.va o caminho. que tinhãtJ de seguir 

Nõ.:!ssa n:esma occa~ião eu ~;edí ao governo que procu
raz~ e com coragem d~sprf:nder-st:: Uas cadê )~R que per 
vent1.:ra o pnde,~em embarHçar t.=m !':iUa murcha, e que 
re-unin.:!o em torno da sua bap.deil'a todo~ os ..jUe ~ ay::da
vão de b··a fé . prooegui~s" com firmeza na reahzação e 
dt-~envolvi menta ds seu progr amma, pr·estan~.ta assim 
um u:rariie serVl~O ao paiz. (Apoiados., Mas o nobre de
putado não que,. isto 

O SR B_,REOS~ DA CuNnA. :-Quem lhe disse qne eu 
não quero '! 

O Sn. PAES B, R SETO : - O nobre deputado não quer 
aquillo que o es ·•rip tor fran,,ez. dtado por ::1. li:x., de>eja 
que se faça n:J. H<·>Spanha, e que eu desejo que se façll 
nu Brazil. 

O SR BAr. nos .. DA í:uNnA: -Eu dis'e qu.e o gabine
te não h.·t.. ~elecção dos J:iCU':I R11": igos, dos que qut:rem 
apoiar c seu p~·og~· ~:~, l~ma O mais é quest~·!.O d~ palavras. 

O Sa PAES BI\RUETO - Sr. presi ien ~e. eu arnda de-
sej"d.va re.~p •uder a algum~:-s pro 1Josiçõ1.1s do diReut·so do 
hour,do cteputs.do por S. Paulo; mas V. gx vê que a 
hora. jâ. e;: ta dada. e preci~o tr ,. r.at.· de outro assumpto. 

Não pod·3rei oceupar· me. como rlese_is.va, de alguns 
topicns cto rela:-.m:i<• c1r 1 nobre mini~tro du ma:;:inha, mas 
lH1.o ._.osso d•<\L{ar de d rzcr duas pahwfas em re::-;posta ao 
di C<>i'.-o p;·oferi·lo }l,·.j" po.r S. Ex- na pane em que se 
rt:.f~~ no ao tl·:gu!am~5nw do quartt-?.1- general 

Sr pre ~ i~.tr-:n~e, V Ex. comprehende que eu_não posso, 
que eu não devo mesmo dis·;Uti ~· o:-; m• ,tlvo:; que S . E:x. 
~"P- par.-:. p~d ~ r a :,ua demissã, quau.dd occupou o lngar 
w~ ~-n~ "-rrN!.<:..:io 1o '-J.Ua':td~ general Depo1 :-. do modo por 
qw~ o nr.hr:-: a:iu ;stro se expliccu a este respeito, não 
posso deix!l.r de calar· me. 

Ma-, :-,, eresideu te, não pos::o tambem deix ar de 
aco:n1>::tnbc:.r :...o 11ot1:-e deput~do pela !Jrovincia do Pa
rana. ua opinião I.J.•H~ mauifeJ--tOu d.e que o .;;r mioí::stro 
anb.a fle ··on ti!:u.ido n)-L r•go"~"O SJ.i obdgação de prnpôr a 
!" for• r; a elo r;;,g.:ü •. mento que de11 lugar. segundo clisFe 
S .. t!:x , :1 • su:l · demif'siio . Se o l"egu1 3.meu to TJ:iiO H' rve, 
se "l<e emiMr:<ça o bom cle,empenno do' serviÇO publico, 
conv··m rt1forma-lo. 

S Ex que, ~egando penso. conta uma. grande maio
ria ne~ta (:asa e no senado, podia obter faeilmente a 
nect:s .. ud.a.. a: ... torisação para reform ~1 r e~be rel!ulameuto; 
n:'·'B eu ve.1o com .. ezar que S. Ex., c.lepoi~ de ctesacre
dgar um decreto que é boje lei d,) p'liz, deixa o intacto. 

~r ?rCriideute, eu pretendia PXaminar c ~ystema se. 
gutrlo n1• rego.lamento do quartel-g·-neral: mas não o 
po~so f~zer, porqne a hora está muito adiantada: trata
rei npenas <la razão que o nobre ministro deu para con
sidera lo m~o. 

S. Ex a, ;se:- Como é possivel que um gel).eral da 
armada •••j<t ajudan~ d'ordens de um paisauo ? 

O Sn. 0TTONI: -Q••e lá. chegava se'll ~a~er o A B c. 
. O Sn- PAEs BARRETo: - Sr presidente. o nobre mi

rtlRtro da mar:llha, exprimindo- se pr ·r esta fórma não 
só faltou ás conveniencias de sua posição, como e;que-

cen. se de que se acha em nm paiz que se rege pelo sys· 
terna constituc.ional representativo. (Apoi~dos. l 

Na no>sa fórma de governo o ministro é o ch•.fe dare
partição ; ou seja paisano, ou tenha uma patente na 
armada, elle é membro do po<ler executivo. e como tal 
é uma •ntoridade •upetior >i qual estão enjeitas as peque
nas e alta• patente•. (Apaiadua. ; 

O Sa. ZAcARIAs -Em verdade, o que disse o nobre 
ministro a este respeito é que é erro do A BC. 

OSa. PAEs !3AaR• ;o:-Onobre ministro coma sua 
linguagem . .. marir.ima, disse-nos ; - Oa ministros 
pai.ano• vão para a repartiç~ •em saber ~ f;- B C da 
marinha.- Mas eu ob~ervaret an nobre mmtstro que 
aquillo que a uoasa marinha tem do melhor é devido a 
esses que. •egundo o nobre ministro, não sabií\o o AB C 
da marinha (Apu•ar."s) 

O Sa MINISTRO DA MARINHA:- Com o adjutorio dos 
vizinhos. , 

O SR 0TTONI ; - O Sr. vis•mnde de Itaborahy que 
agradeça ao Sr ministro esta declaração. 

O Sa PAES B,I.RBE1o: Sem .1nvida com algum ad-
jutorio . c p•ra isso é que ha um en ·a• regado do quartel
general qud é pro: lissinnttl, para i~st, é que ha o conselho 
na...-al e u cna ;:ecção de rr· tl.riuha no con~elho de eBtado. 
P ergnnt" ao Sr. mio 'tro: di•pe.r.sa S Ex. por oer pro
fieR.1onal es~·es auxiliaras! 

Sr. 1Jre;\deate, eu sou daoJ.uelles que nutrirão gran
dea esperanças com a entrada dP $. Ex para o minis
teria da mar·inha. (.4po•acl•·• , B.,m sei que ha opiniões 
de -.JUe n-:'lo convem y"t:e o~ profi. -- sinn>l-t-'EI e ·• tejão á. t~sta 
da r~partiço_o N' lng!<>t,<<rra, pnr exemplo, onde extste 
a maior e a melhor marinha do muodo, ha 52 annos 
que nenhum profi··~ir : n:-tl rem 3ido ministro, 

Ainda o a "no pass~do . tlis·mr.in io se no parlamento 
inglez u>·ntt q1lestão rdativa ,, m ,. l'inha, os prC\prios ge
n erHes d.a a.-·m::tda quP- tinhao a~sento na. ca.ma.ra dos 
C.'mmun::; decl':\rárão "lllP. nfi.o nonvi h a de modo slgnm 
que os mi,Jist,r;J~ fossem t.ira,1os O)!:qut'.ll~. profis· ão . 

Os lr1giezes Cl-t ~lo perFua-lidos de que os officiaes 
generaf-S uin{a 06 mais eminentf-' e., "-J.Ue occnpArã? a 
past,., da n:,&r:n.,a, crü.o s~· .:- p re d •minado!~ por h ab1tos 
de roti.na <..'.ontntl·ios a to.;,, o pr1' g- ·e~Ro, pelo ··iume 
contra o~ jovens offic11;e,-, e sobre twi.!) por antipathias 
e preferenci ·~ f> s_y t~<- muti c~:~ ... : de mc,do LJUe t'O!D a ascen
são de un ; offi ~1nl d~ ma-rinha ~o mini·· teria, fiUbia com 
ell e uma ".erl.a. ,·od"' üe offic .aes, que nem sempre Grão os 
mais distiw·tos 

Eu P'"' lia, tamham, Sr. pr~->sid~nte. prevalecendo-me 
do que .:.e ··ern p)~l-1 :-- ad-l no uo .. sn paiz, sustentar este. opi
nhi.o. po~r'-J..!l :l..:J.t ••,• :nmo re.tern!lnho me~mo a,, Q:Jbre mi-.. 
ni~tro ~n pn-.teria --Hzer _(lt! a~ iustituiçõe~o~ que tem me
dr;.,.do na re:;u!'r.ição .-ia ~m·tnha furão toda ~ c ~readas não 
por ~ninl ... tr· ·H pr:,!i, sio.taes, was por ministro~ que na 
phrase de .i . Ex uilo -ahiüo o A. B C. da repartição. 

O Sa 0TTO ' ' - M .,. S. Ex acabou de dizer q_ue 
foi com o adj otorio do:-- vizinhos. 

O Sa PAE!õ B~ -aneTo . -Fliz~m.fo e~ta.R observa~ões, 
senh{)re.:.. n~~o telJ no por fim aenmpa.nhar il opinião dos 
Iuglezes ne·n dl:!.~uelles '-{Ue entr~ nó.:; entendem que 
não h a grand~ <'.OO · eni~n ta em se1· minist.l"" um homem 
da profi .. ~:.t- •; p~lo contrario, e .. tou ~ersus-.. d1d ,-de que a 
longa. prijtica que o noOrH mini ... tro da. ruaJintta tem 
do"' negocioR da !'tU'l rP.o ·· rr.içào seus conhedroen
tos prutis ... ion~,es, seu:; talent.,s e illul':- tração , aRsegnrão 
á. no•sa marmha uma nova éra de gr»ndeza e de pros
peri<la.ie~. 

Entr--t,.nt.o deploro qne biio tenb" ainda S. Ex qne
rido a::>·igual:.r iot "'Ua pre ... enca no g ,; binete com algum 
ar.to qu--! revele a nov» éra em qoe a no~"sa marinha vai 
entrar~ rieploro 1gu"lmente '-lueo _n'Jbre mtn1stro, tão fa
cil em de-cobrir erros e defeitos no que lizerão seus an
tece-- sares· 

O ~R MINIS'RO nA MAai\IIA dá um aparte. 

O SR I:'AEs BARRETo: - . . não procure emendar 
es~es ~rro .. e acan~r P.Orn PE·es def4--lir.os, sendo ·lhe isso 
ali:í.- mu>to facil vi•t .. como não tem S Ex necessidade 

-de e~ tu ~ar nA B \;da m}irinha ..• 

O :3&. 0TTONI; - Nem do adjutorio dos vizinhos. 
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0 Sa.• ~.,US 'BA. .. llUO t "-.• ~ ... C ~ãe ~\'11 ~o dia- . 
.ptm!a~ o ~auxilio tn~'m ~~ ~·o,, ado ·1~ vizin•·~ · 
Côm os~ ~'nh4!Cl•Nla.• pl:'OtiÃ\\\U,.a, e com ... l••nga 
prat\ca de ma\a de 40 IIDD()& dos Df'~~ da. n111.riuha. · · 
:3 Ex. d .. •e C'Ouhe·-er pet'{\11\t&.m"n: e toei~ Cll '1\r.i'l.' e 
Jefeuoá q,ue .ex.ta\em na. aoa · repa~tiç>lo. -iru como 

. eleve ter ja protnpto o ~o psua dotTui" .~~ vici()S 
e defeito'<: deploro; . poia. CfuC o tlobn, mini!lti'O nii'l 
viesae C'&er~o.n• ~m a fr.nqu~a. que t.o-{01' lh" rero

. Dhe~"em08:- ~nh .. rill. a repur.içUo ~a. mariuha tetn 
· tllea " taes ·ltefei~~a: p~ de ~aeo~. e ~ pr~iclcocias · 
. pari. arabt.r '('Om ·eUes . . . ' 

.O nob1'1! llliniatro , :rém. limitl'u-18 a uet a 
aqu . · q~ aou.. anttst:&-..-o...._ 'tln io 
aiDd..t. lll<ea.ol' d.o \tue ot. ~ut. snteetm~t"e&. . , . · 
· O nobre miuiS:.ro perguntou me ha. Pouco qDa~ fOTio 

. oa Vróa e feltu que eUe tinha .nQtadO DOS 114stul "Dte-

J,. ~t.ai o~•m~to',to quutel· ~e"l'al~ eN1tra · 
o qual S 'E"'t · ee ptODU••clay I'8Ul todavia pronür A sna 
!efo1:cna; apo.u~i '&indà. o re~lam--utri por O.im ;goal.;. l 
mente expedido, atabelecendo reg·u llePJ)at> a".qu~ ~ 
cle.esn aer fe ~ u UOQ)taçõea par. o ooan1lanc:lo dos 
:zaavioe ela an:n.da: ·no 1ft rel&~1rio S 'Ex. decl~tra em , . 

· t_"fDU)6de<taivO$ 'iU&ea.t~ regulamento#: ibuequiYel.-. 

O Sr. MuttOTSO N.. M'ÀÍU1'8A: - Ea o di se como 
membro do t'lOU..alho naval, e V &:~: ·Pio o püz em exe

. c:Qçio i'O~ conhece" qae era ineuqai,el. 
O ~a , Pna B.-.urro: - Ji :lgor& nio tenho remedio 

· tenio a'b~ . . ma.i& m wn ela at\en - ela 
cam.ra..· 

.O Sa .MiliiJsTaO.,.. ltiat:-.aA.: -Esse ~am.ento 
foi feito por mim, Cal qalll 'f~ E::t o promulgou. 

. . . . 
roil eft) ~.:.O ~nto como !oi pubUéadn é müito · 
airteno;e do. }m)jecco orpil'do por . V. Ex · como 
memM"O de>. couae ~ · n"&l O j):)bre U:ioiAtró era eun . 
· bOft .ft:nnho,. IQa o pri~. ~ s~Dh8Cef; Q~as t~am 

· sempl'6julgaei~o llcloptar »..,. idw: •U'ttiq q 
e:t841plD o re~•a~to cio quaml·geDetal, e -~ rela
~vo ãoiJ oo~Dm~da. · . · . .. · · · 
· Sr presidente, 1n12a clu ~iles ~ueixal q,v havia ll- repa~~ da t12arirlba~ qu..ts ... flz~ era-q11e . 
ma.ibb wz. o .rontruO nom$11•a para OA Ct~mm11od~ de 

· ~vios .o!Stl'iM:a dtt P"tezlte\ ·· illferiore~ eor.n preí~c:ia 
ao. ~o p&tcmtêl eDpetio~ • . . . · 

AtDila mata, coc .. rvl\'-'•l!'e por mntt() · te=npo em p>
lli~o a.:zbalte-rma.. ffic•~ aJcb J•:~tiac u•, ... u. pe.!'fc'l qu~ . ! 
'Viriáo M~Dpte t:XJIZlQu&zad•odo nao'IO" autro~ offieiaes que · l 
.~eriio .. ti&Dlbem distio<:~, ZIIIL!I \tUA nüo o ~!'Mo 1:1ais do . 
qn .. •C:~uel:ea q,ae el.'io t'>ll.&ervAdos em posiç.ió mcaé.IS 
"ia • • . . 

a'&ra~. evitar este& q•usiu.s, alih razoa-reis, tun dos 
l:Z:Ieàa U~~ maa.doó. que O eonselbo Dt.ftl fot• ! . 
raclaa.•e ucn l"epl&mento a mP'lto. elos coa:n•aandas.. , 
O nubte millÜtl'o, que então era m~bro cle .. ss ·oD~... . 1 
lho, ereio qae. foi o CD.!atreg&cio ci6 fuero regalsmmto, 
e o «preMia toa~ · . . . · . ·. · 
. O trabalbo c1 ' eoa.elbó na"tll fói pOr tZJim saõmettido 
· t IC -~de. marinha e gufrn do ~nselbo de e .. tado. dà. 
qtJill fu puce tllll i.Uu•tn.do e · di .. inc:to ofti ·ia&l «eaeru . 
<ia Atal&C1a, o Sr. Alw.im. S . El':. uaasiDoll o frojoeto cio 
~'lo Q&q}, e de a "eUtd~» eotis ot .eu• collt·g~ oa 
Sn . viaouu.cla de Ab..eté e de .A.lbu'{aeriu", fliz lho im· 
pot~:aQ~s alte~s é 8CISl8Seentam.sato~ · Corn a" mo- · 
di&caQ3.sa !eitu · pela aecçao 8e m.arinba e guerra ào 
eoDtl!llho. de osud.o foi o ~~tQlatUento l'TC\'Olulgado nos 
tUUàiOS tem~ da mioha O~t&r!D. DO ttllQll'ceriO. . . 
~ ~eo., afll. ne o ~lamento pulies•e ter 

Ueeut• o C011V81lll~%1tc!fl01lte, cârtns er.c a«cuueu OS e 
infl.lhlla<.-õo:~ q ile o ~ua.rt~l-~neral. devia íot'ucceNne, o 
que ni-l podíio sat' préstad•,& r.oni alguma. Q..,ttlora:; 

Naa veaperu de minha sa.tliria. do m~uist~ri? foi q~e o · 
encarregado cio q11a:tdl genenl, o tnutt,o dtoilincro v;ce
almino'Q buüo ele Tammdv,, apresent')u ·me este 
'trabaLha. . . · · · • 

Por nta. ruio d..ixei .de dar u~uçiO ao respecttvo 
ft~lt.lll\)QtO, - e ilin pot'll10 tmtendGIIIIO qUe; era ello 
in~eqaivel, p l'i.uaClto 16 eu ~so a rc.•pOlCO denc 

.zegQ.iausento conto pau!a o .nobre ministro, cc:~cnte 

. TOMO m 

201. ' 

. DãO (J ~á pr.,m~lga~o, ~nl ccmo bÜnbel!l júl(O que 
o nobre mini,.tro eett ua. obrlglieitt) de ~rs,r8r a saa re
VOfl; ~ · afitn tJe qr~a aio ·ccntio'iie • ~~er violado como 
ea" ~oendo tod·,, 1)8 diu. · · · · · . . · · 

Cc·n.:ordtl em ~tie ~...,é polln\'él t!XeerJtar o J'1"gttla- . 
. me-ttó com tod, o li.,;or; .mu o proprio ~l~vto 
est.&bele "e ll5 ex~ nece.'aari-.., ex~ qlle o · · 
110bre · 011ni"tro oiio havia. prn~t(l no Ma proitt.cto , · · . · 

O qa~t .tatG f,.i:o. poreru. o nobre mi11i11tro! Coa~i~ 
.de."ou o renlamento et~mo se aã~ ·at-tl~. e ~~em re
. VO"'·lO 'COZnintl• uoanti.:o SJ:IItettJ&. de-OculPánd ... leCOU1 
a "11 1po.~ imp~sibilitlatle tle · ~· oi~to~~·aclo! 

· Po'. I ·-. 

~ .. ·SLK !'aas p .. rtes e com toio., riti "• de•-!o81'01W
. d~a ·lo · t"OIDo l~tr& morta. e pô-lo em coznploto eaquri~ 
mentO ? Pó~ o nobrl' mhlil'tro eoD....,rat no roin'Dlando 
. d 8 UllVl ~ Q~ motiorf rç& ofii•~MS de p•t~nte inf""ot ã 

. In na DO•~ 'b& • . • • . 

· aimi• .. i~ hoje qa,tt ~ ofli ·~a&4 en!ltinuea1 nOt& C:OrD
m4D.foa em ~ue <118 aehão ba lletll om Ot~ IUUlOCI, AO pUlO 

· qae uat"" d~t~~u&fl i~al uu superior ~io~ 
em f'C'S'QIÍO scbalterna ~ . · · · · . 

O Sa. 5!•!nsno i>A. M ...... , .. ..,: ...:opde e~~tic· en. t 
. o s. l'.u~ au:JL'El'O:·...:.:Procmo v. Ex. que oS eu-

couttazi. · · 

O Sa. Mr«rrr•o D4 M.ur.lfatl: -Qàses sãot 
O S... l'.t.u su .. ao ~ -Etl-paderil.ina\('J&t 'Quitas • 

· .. () Sa. MJ~Jmao D4 M.a.~J:CJU.: -lnli\qlle a1gus. 

tro \)' ~ .; trih..•ho "ll~ta«io -pelo ilhz.oib'ft \'\I'Je.alfrli· · 
. rante n Sr .. l.arlto de Tam,:a-l&~ «tU!ttidi) fez a t~ropolta 
paN. n.o~çio do ~·1\á.fCen\0 de.<\ue ~·;n.ta., . . 

O ~~~. P.t.a &tact"O: - Veri S b que a minba 
o'b~~çM tv.l fall.WUento Da CIS)iuiio de a.tc protiPio-
llal .,ui~ di•tin~ · . . 

o S~~o M:t,l!IUO lU: YuU~: - Nl.o p(lci, cleislt a. 
clize:- o qu45 eu iigo. · 

os •. 1=-..au B.nllno:- 'Para. JliO elt"'"'d.cio ao 'l"e• .. 
· golarot!Dto Da. ·~. r11latit• · ·aotl c:o~11!an ~OI>, o Dabte 

m·niaao ~~"=llpa~e ~ma t~lt' ae o~.,_,..; usaa. l* ~ 
guilto aS Ex., por. que m<-t.i.YO tem clea~~n de c:umpd: 
o ~1&12)tnl0 :ra p~ :P.l&tlYa j.s fiSt.&Qõd! . . . 

O· Sa. Mr.\t&Tao l»~ Mut~t14: -Não W3ÃG om~· 
O~ ..... 'PAH p....,~-.no: ..-..O nnbte ftliuiatro tem. dito . 

. ~~~! c,')l)~ a~lia.r oom ~'.eata~.~'Ue do c:Q!~tr&do 
~f1lot, nãl) uma n.~~.nnhll Dnrtooal; mas cb._.... 
lil!iri••h•~ proviuei~l. Se ba intl'n~il!!lite e= ·~ . . .. . 

})t'nto tstou e ~""'Mo eom s. Ex.).: l)OY q'l:18 motivo$ 
cum~ o Jcg1:1t\1nento n part.e em au~ '"Ida. p~~N~aio 
t'e~ tempo. j1 co~-enraçio aos o$~ nr. meama 
ubçio! · · · · . · 

O Sa. M'rmsno rr( ~nr,..u - · Niio poteo, porque 
n~ ·tenho numero ,ue;cieo~ de o&iciaoa. · ·. · 

o ~.. rua 8u•no·- Qote illlpt'S~bíUdade pGae 
bJL~ e~ :pv-•Slt oa ofücla~ d~ uma p.'t\!o onth. •t.t.~ 1 
A ~ao ó "utu....... · . . 

O Sa. .Mr.\lftao ~" l!.uuru: -E' M> pela ·~ 
· qoe <li~. . · . · · · 

O~.~ P•u Buano~ -A radtt qu$ tem ó Dt~bfe 
· minis.uo 6 a mt'tn& ~Uil .atna.u 10bre ·c.s .. ut .a.n•~ 
cell&nl'f'S com a di6'"rónÇ& de c;ucentio nio haYl• lei, 
tut\li de-peud\a. d' ~ont~de ~ t:~.iutat~._ PU*. altar etee 
ÍDO()nY8Qíeotl). i'U. ue nuotca tel de ar'bit;rib ..... 

o s ... M~~ung 1).~ Mu.t-.n ~ - Ntm ou. 
Ó Sit. P.uts Bu11éTO • ....... ~.. tr\kl delhnits·lo em 

. rel•çiio li. esc<•lha F.tra os com%%11lado.. • tambom em 
· rel~tçüo 110. t.:tml)() · <1 «'zumt.ndu, e ao. toàlpo em que 6 · 
Pf!l'cnittido «la-r\'at' 4'1%1 ama estaeiO oa meerJlOII of!i .. 
aiaG~~ A~icn q~tando vie·~m os. ~idos, et fltn~~· a 
X'Sl'po~ta .enl /~1 :~temo>~ le•. M.u. apitAr .. a les, o . 
n~hrt\ b1ini11tm tem coo.~~erv•do Qu . rne·~a" Nh~ 
otlici~G& qcre nctlttU e~aa b• ~. 6, 8 ~ atd 16 anunsl 

Poas, aimhorc5, nflllt' pacto o re~enCo niio 4 !!C'- · 
24 
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feitamente e:.equivel? E na outm nüo serit possivel 
dar -lhe }'.lguwA exe~·uç:~o" 

Poí~ n Dobr':! n.ini~ t.ro n;i ('; tem , por exemplo. um ca
pitii.o de rnA.r e gm:í.·ra par~-~. comro:..nd.~r a fragata 
Cu'm;tituiçil· ? 

O Sn M1N1;-rno DA MARINHA :--011de estiio elíes'! 
O Sn ~AI::S BnBnETO: Po,s cm?.. i1 · sgr~ta que niTo 

põrle s ~- !nr porque c ~eu estado n não ·:ermitr.e. que 
t em de e~tsr no pnrto . aou de ~-e~vf:: d"' D HVÍO C'h~fe e de 
ef:cnlR de ar ilhar~ a n?.o pc dia ~er "< ·i'JtTiandAcla p ; r 
o~fr(• oflir.i~I que :r::fio um capitão à e fragata. aliás 
dtstincti::-simo? 

O Hn M1NISTUo DA TviA RINBA à§ um aparte. 

O "r. . PAEs BAnRBTO : O regnbmento póde se? 
c?mp_;et~me!He exe! Uthdo, C(•mo mo:.trei, xta pa· te r .. la
ti~~ as e:~t:~<:Õe!-': ~ua1.1to 2os c( ·rnmando~, pó-i e ser cum
pr;cto com ss exce1sôe ~ que elle proprio admitte. 

O Sn. 11>1 JSTno DA M:.ai .· DA - Ah! 
O Su. PAEs P·ARUI·:··o: - O nohre mini$trO entende 

que tnrl.o c.u nt::da Façamos ~lgurua cousa; comecemos 
ao me1:1o:.: 

O !~~ ~ MrN IS't'RO üA MARtNUA = .. Ha !.aoitã ... s de fra~ 
p:ai~ .. \ ~ ue lH1!lCH. curru.u,~nda., ão, e já ptd11ão a sun re
forma. 

__ v ·.,s. . P~\E.'!- BAI~RETO: Sr. pregideute, vou onclnil'. 
!~ao p€-UH1 ,, n~, :~r. - ~>•irt•~tro que n as ob::,ervaçõe:: ':iue fiz 
t1ve o m .. nf .::~ desejo ri.f:: h .. st. dh&··lo~ 

O Sn. ! ' T'i'O <:. I -Logo se vê . .• 
C ~) R !-",\E~· BAi<nE1'0: - t>e a ltnru não ecotivesse tão 

adi,.n_ta•::'!, e .... _. Yi•.e o<'~:upHrb ~ ~vm cdt!ams'" ~topClf-içôes 
em~tt·1 ' 1 HS_p~r::::, Ex no seu relatori<•; o• tu~, não iJOdt·ndo 
faze l1! · Hnlto-l~· e p l •f :~ go:rs. :1 es- taR obAerv.,ções, r eser
vando o.ma1s yue tmh ,., a d1zt:r p~1ra out.rb 01:c,;aião. 

Te..rmwo deuiar9n·JO ~.~ue voto pelo proj cto de lei que 
fixa a forç •. de "·nr ~ara o armo de 186< a to63. (Mutto 
'bem , murto bem. ) 

(O orudor é j'ef.·wttado p()r seus amigos.) 

A discu>são fica adia:la pela hora. 

Dada a or•Jem do di o, lev3nta se a sessão ás quatro 
horRli e meia da t•rde. 

Sessão PJtl l '7 de Julho. 

PRESJDE~CtA DO SII:. VJSl!ONDE DE C l'IIARAGJllEo. 

SflMMARTO - E:r:p· d.iNHe. - Orça,..·entos do imp·,..io> 
n.arrnha . gut>.rra,.ju..- tiça - Or·•em rio dia .- Maln cula 
de estw1•mteo\ Ad1 pçll. • - fl'i(!Jaç3 ·• rla {r1,..ÇG '1la·val. Oi~;
cunos dos Srs. mt"nist1'{ dajwdtço e Bu.t bosa da (;m,ha. 

Ao meio .dia, f•ita a •·homadH, e arhando •e pre.~en· 
ter:: os Sr~. vis ,~onde de Cam: .. r&Ilibe Ptreirn. ,:.in to _ G"rna 
Cer"'uf'ira. Vie•ra d;· S·lva, Ct:~ l»z• ns L)o r:ueg:(1 1 S·· la
thiel, An.uj' LinJa, 1\hn·tim Fr:., n··.i vo R riri.,.o RilvH? 
Ferreira ria Veiga, G i•SiJHrino B: })rrd!•<, •.j'~ nan'lP.~ da 
Cn •. b •. BX~I•Jt:i a de Me.!l•·. M TI · el F e•n"nde• Mello 
Fr,nco. Fe~·,_•av.de~ V• eir ··· ,J M dure ri'!., Pereira rin 
S i lva, !liouo Vt-lh· ·· b fi.io rl e M ·· l'"f tunguap-:. ( 'o~ta Pin
to !=;unr.a t 'r.nz , c~~ · . f:i rn .-!e M··l)r1Ql ·Ç2, Lni?. CM T"los, 
Cruz Mn•·burtfl , c o~·( (',i l ' , F ·· iho N· biJI ~, Pert-:i r~ P'ran
co. tJttoni. ~.tm .. Dn ar-1~. L.·:1.wirn BP-ZP.r r ,., . F ei de 
Ca "alh,l, Juu ·{U~~ra. Gnn!e . .:. (!t> ·..;, uza Pint• ·de C'am . 
P N l'ai"!Of. da ;· ·l Z >-\rJa+r : t; S • lv~ il·a, Sl.~nein1 Mt·D· 
de~ B~r~~ell · · ~ . f: · riii t·, Przy . d [\:fc , r{. nr: .. Cor ê~1 de 
Q ;loleiru, L(~it~tO da ( ·w · h~. , ;·n, a. . gLl~Í Virinto c~.~ 
t e · • Bran,·o, Pa··!' 3 -• 1' f::to~, Sl~<.r• rw' ' :· v:-llcunr.i P P-J ro 
~ 'I Í~. e:on ~i .- _d~ B~~·yen c;y ··t•tlZfl l\'Jc!nrlp,~ ) y ri1lo. 
T•b r:r1o, T t-!l XelT·t .J :aa·• r. ;- · ~:~n'. - Fcn:;e ·r~. Er.piiJ.n1n. dP. 
Lam~tc. Bello, F. Oc::ü vi~• " 0, ~t:.·rra <''u:rnejro, Carvnlho 
P.. 'i i~, Furtado e Ser~io de I\j ~w~·lo, :: b~c! .. ~B a sess)lo. 

Cornpare~em rlc•J{•:g de ... b :-r~.~ fi.. SP~f-::ÍO r,c.: Srs. SahlP..
nha .Ma;oínho Fe1ix W! Cu::h:! , b ·' r nv de Bci l~ .. VJst:; 
Lima e ~ilva. Sayã•] Loàeto, Lessa., P:nzla S:!n tos . Cl-:r~ 
neito da Cunha, BRrbo>a cla c unha , Pmto Lima, Brê
tas, Zacariao, Paulino de Souza, Ferreira Laga, V illela 

Tnvarêa, Raposo da Camara, Couto, T avares Bn•tos, 
Silveira da Motta. Mello R~~o, I ~unha Ftgueirerlo, Ri
beiro da Luz, Epaminondas. Bezerra Cavalcanti, Ei!
pendião, Fleury e J . de Alencar. 

Falta com participação o ~r Angelo do Amaral. 

Lê·se e approva-se a acta da ante.•edente. 

O i:la. 1' SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIEtllTE. 

Um ofilcio do miuisterio do imperio, communicando 
que .i á •• expedia ordem ao ministerio da fazenda para 
se abonar mensalmente, durante o exercido de 1861 a 
lR6 ', •o official-maior da secretaria de<ta c•mara, 
J etonymo Martins de Alm ida. a quantia de 1508 para 
a despez• com o respectivo expediente; ao porteiro José 
Francisco Xavier de Castro, a de 208 p•ra osseio da 
casa; e a José M&noel Madeira, a de 708 de ~rrati'ieação 
por se achar iucumbido de conduzir o expediente. -
Inteirada. 

Ou tro do mesmo ministerio, enviando o requerimento 
de Joaquim Pinto da França, organista da cat<.edral da 
província do Pará, pedindo au.r.mento de ordenado. -
A' com missão de pen~õeP. e ordenados. 

l!m requerimento do cons~lho administrativo da sil· 
ci ·.~ade Anxilianora dalnou;tri• Nacional, pedindo que 
SBJao •sentos do direito de tonelagem os n•vioe que im
portarem no Im pe•io gano em pé de raça• typos, e que 
1gualmente o sejão dos de consumo e expediente todos 
os an1maes que forem importados no paiz para melho
ramento das r.-ças. -A' commissão de fazenda. 

OR.ÇAME:O.:TOS DO J!IPERIO, MARINHA, GUE'R.RA E :JUSTIÇA• 

O mesmo Sr. 1' secretario de,•lara que se aeha sobre 
a mesa , e vai a imprm11r pt:ra .. ntre.T na ordem dos 
trab.•lhos , a >eguiure propo-ta do orçamento , con
v_:rtlda em projecto de lei pela> re• pe ... tivas com mia· 
soes, na ptt.rte relativa a dt:f' .. eza dos ministerios do im ... 
perio, m ,. rinha, ~nerra e justiça~ 

• A 2' com missão de orçamento, havendo examinado 
a prop .. sta do governo na parte relativa á desveza do 
mw~!;terio do imper1o, tem a. honra de apre~enta-lH- con
vert~da e~ p~o)ecl:? <le lei, com alguma' ~mendas, cujos 
mor.,vos JU" Ifi<·.a.tlvos su~mette á. cons1deraçilo deata 
auJ!U"'ta camara 

c As verbsg 7, 18 e H) forão diminnida~ em rszão 
Jo de•con to do• orolenados de alguns lent.Po que têm 
a.aeuto ne,,a augusta c•m•ra. A verba 33 é re.mzida 
e~ virtude de pts.SP.ar para o m~ni~terio <la~ obres pu
blwa• a ;-oJ?•ign~ç o de fundos ne•tinada a con,trucção 
do palaoiO 1m penal; e pelo mesmo motivo é su .• prinuda 
a verba 44. 

• T endo o ~ovetno mandado l'etirar a commissão 
s?ientiHca ex~Jor&rlora do interior de alp:nmao pro
vmclas do Imperio, devia ser supprimida a verba n . 4l, 
tJ.Ue Ct •U~'gua para e~se serviço a quantia de 130·0008; 
?'R< .. attendendu •e a que póde haver nece•sid.de de 
UI~,;r~'lllr Rl!lnm trahalh1• apre~entad• pela. mestna com
mlssao. ou "e attender a algnma deopeza proveniento 
de CC!rnptornissCls anteriores, consArvon-se a vP.rba, fi .. 
cando p··rém re~uzida ao algarismo de 20:00nsono. 
. • :o;ohre a V!-!rba 41 espeT-a a vc ·~sa commissão as 
mforr'"çôe, pedidos no I(OV• r .. o »fim ~e formar um 
juizo deiinit1vo sobre a ju~t1ça dess)j cons1gna.cãu, po1s 
"''.uapt'' á su~ ··on~eniP.ncüt e -. t ~ a vvs~>- Ct• mmisflão ple
nan ·enr.e convHn~1da que, longP de pre:::tar ,. ut•lictade 
que ~e tem em VlSt.a. dta eot• rpec·e o del'envoluiruento 
dK arte . aft•!,tttndo n. concurrencia livre, primeira lei 
do tr&nn.lho 

' R--· e va gs nnis a com missão pars aprP.sentat emen-
dtt .. sobre e,;s{' ponto no correr da dí ... cus~São . 
~A .. reduC'.ções que result~·~o .ias ewend .~ s da commiG .. 

""·~ importao em 3<5o!l~~fl99~; co·mo porém a v•rba de 
:Z0a ·2°0S pa,sa pRra o u,inisterio ria• obras publicas a 
reducção r• al importa em l i0:3998\ ~4 ' 

• A assembléa geral decreta : 

• < Art. L' A desp~za geral do Imperio para o exerci
CiO Je 1862e 1863 é h:s:ada na quantia de 51,527:227fl8l.5 
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a qual será distribuída pelos sete ministerios na fôrma 
do aisposto neotalei. 

• Art 2 • 0 mini.,tro e >e'retorio de Pstado do" ne
gados do imperw é an•ori>c,d•, para deopender com o, ob
jectos designados nos seguinte. p~·csgrapb.o a qu .. ,.ria 
de . õ,224:254fl5ij0 

A saber: -----
1.' D<•taçiio de S M. o Imperador • 800:ooo~ooo 
2. • Dita de"· M a Imperatriz 96:0!>08000 
3. • Alimenr.ns da princeza imperial a 

. • Sra D. Izabel. . . . • • • 
4. • Ditos da princeza a Sra. D. Leo-. 

pol<lina. . . . •• 
õ. • Dotsção da princeza a Sra. D Ja ·· 

nnaria. e o aluguel de CHfl3. • • 

6. • Dita de S M. a Jrr,pera•riz •1o Bra-
zil, viuva, du'-lut-za de BrHgança. 

7.• Alimentos do prindpe o Sr. D Lniz 
8. • Ditos do príncipe o 8r D Felippe 
9, • Ordenados dos mestres da familia 

imperial . • 
10. Secre•.aria de e<tado • 
11 Gabinete imperial • • 
12. Conselho de estado • • 
13. Pre•rden•:ias de províncias 
14. C:amara dos senadores • 
15. Dita ~os depntfidos • . 
16. Ajuda de custo de vinda e ·;olta 

do• deputados. • 
17. FacnJ.iacle' de direito • 
18 Faculdades de me1icina . • 
I 9 Ac~demia das Bellas Artes. 
20 . Mmen ... , ••••• 
21. Hygiene publica • • • • • • 
22. Empregados de visita da saude nos 

portos . 
2a Lazaretos • • • 
24. Instituto vaccinico • • • • • 
25. Bi>po,;, cathe-ir"e•, relação metrO·· 

politana, paro••h •s, vigarios ge· 
raes, e pr...:v.isores s 

26. Seminarios epi·copaes. . • • • 
27 Es t• belecimentos de educandas no 

Pará 
28 Archivo P"blico • . . • • • 
29. Para a publieação das obrao do Dr. 

An•onio Corrêa de Lacerda. • • 
30. Para auxiliar a publicaç[o <las 

obras do Dr. M •rtius . . . • 
31. Commissão. scieutilica de expio· 

ração . . . • • • , . • 
32. Soccorrns publieos e melhoramen

to do est~do sanitario • . • . 
33. Obras publicas e•peciaes do minis· 

teria do imperio • • 
34 Instituto commercial • • 
35. Dito dos meninos cegos • 
36 Dito <los surdos-mudos • 
37. Bibliotheca publica • • • • • 
38 Instituto historico e geographico. 
39. Imperial acudemia de medicina. • 
40. Eventuaes 

No município da cõrte. 
41. Pra<tação a· empre ario do thea-

tro de S l:'edro de Alcantara . 
42. Instruccão fJrimari... e \.t>cundaria. 
43 Hospi-t•l do" Lnzaros. . . 
44. Limpeza e irrigação da cidade. 
4õ E::.:crcicios findos . • • • . 

Emflndas da c··=mmú.vllo. 

l2:r•oonooo 

6.ooosooo 

i02:ooo8ooo 

50 ·000IJOOO 
6:ooosooo 
6:000SOOO 

11:200fl000 
170:000/JOOO 

l :900IJOOO 
48:0001JOOO 

260 O OIJOOO 
266 3908000 
956:0ó0fl000 

5~:~50/JOOO 
164:446/JOOO 
24.'\ 5508000 

39:6041JOOO 
9.000fi000 

Js,oooaooo 

25 ooosooo 
60.0110/JOOO 
14:7soaooo 

982:8718060 
191 :600fi000 

2:0008000 
l2.64ouooo 

2:0008000 

3:000fl000 

130:0008000 

200:000BuOO 

150:0008000 
18:000fl000 
a5m9,.ooo 
16:0008000 
13 ;;768 ·,oo 
5:00011000 
2.ooosooo 

30:009Booo 

4B:coosooo 
352:21l!lfl000 

2 nonsono 
205:200fl000 

n 
• Ao a,t. ~ • ~Em lugar de 5,224 .5548566, diga-se-

4,849:654Ho66 
< Ao n 11 -Em lugar de 164.446flOOO, diga-se-

155:64 ·soo5. 
• An n. ·8 -Em lugar de 245:5 011000 . diga-se-

244:4838-{34 
• ·o n 19. -Em lugar da 39.6048000, diga se-

39.0708667. 
.1 u. 31.-Em lugar de lso.oooaooo, diga -se-

• A<: n. 33.-Em lugar cle 150:000fiOOO, diga-se-
100:000$000. . 

• Ao o !4. -Suppritua->e. 
<Paço da Cllmora dos deputados, l >.de Julho de !861. 

-J de Hencar.-Pinto Lima - J. L do " '' ha P"ra· 
naguá. • 

< A 3" commissão do orçamento examiucu a proposta 
do poder execut1vr, para n exercicio Pioximn fut Hr• -· de 
1862 a · Rn3. n• parte relativa ao ministerio .J.os nego
cios da marinha . 

. A •ornma orçad>< nes•a proposta para ,_, despezas do 
dito mini•terio eleva S• a 1.ll22:4llfló 7. 

• Foi. porém . de, _ •69:1~36184 a qnontia votada para. 
o exercido C'1rrente 

• Donde re•nlta a differença 1e 152,6 883 H oara mais, 
contida na p· opt•f'ttt f!Ujei <a · 'or·fron<.arta .. as verbaló: de 
um e outro orçau,ento vê se que o a··r.resc:1mo d \ se em 
quasi toda~ e . ~rin··i~H.lmente: 

c: l o No § 7~ : rorpn •ia llrmada e claso.es ftnnAxas). na 
importaa~~la de 17 ·74Rfl pro~·e•i~ei1to, ~e.!2"nndo rezão as 
tabdla• . de haver-se conteropia~o mai:J" numero de 
primeiro~ e dP. seguudoR tt"nenr.es. 

• 2 • No ~ 9' ícorpo de irnperiee• mo,·inheiro, ), de 
55 4798 por >e terem oreado ma i- duas com;>•nhias de 
aprendlzeR marinheiroF, n M!1 .. ranhiin uma e no Rio ... 
Gr•nde do Sul outra. e hnver 'e .. rg"ni·•"'-"o o e><tado
maior e men~.-~r do corpo dê 1mperíaes marinheiros de 
Mato tirO!:l~-' • , etc. 

• 3 • No• §~ ' Q· (arsenaes), 13" lcopit,nias). 14• (força 
nav•l), 16" (h••spitaes) (;• (pharóes), e lR" (escola de 
marinha) . a importancia de cujo~ exce>Sos não pôde a 
comm~ .. são pre:..:isar . 

• R-le ·a ohservar que "- differeoça pal'a mais eneon
trad- no:-~ ~sa. ~o~ verha~. e sohretud.o nas y_ue fiGão numera
da.s em terceiro lugar pror·ed · na sua ma10i"" ptsrte rJe se 
havPrem conte'l•plad.r, em ~~ada uiJla as pHrceliJ.t.~ d.e rles~ 
pezs 1116 t1antes se fl~·· ,ripturavão sob algum d s t1tulos 
do>§§ 21, 2! e 2H, i"to é, eomo rie,p zas 1as verbas 
ma~ .. 2al nbras, ou de.,pezas 11Xt·aord·inarins e eventwte.,. 
Com effe.íto. observa-se em cada uma de~tB:-<~ rubricas 
nota v•! depressão a • ele mds de 2 29 '.ÜO"S a que se 
erguêra, p~'Sa a 1 ,fi' O OOOS em que agora é orçada; 11 
íl• de mais de 74~ ooos a 5~0:0008 e P. 3• de ma i• de 
212.0008 a l ~O · OQOB Certo, isto accusa nm grande 
defeito de ela· sific .. ç,io de despez"s que se dava n~ orga
ni~aç}•o dos orçam~nt"s dn ministerio da r: arinha, e que 
muito ~oncorreu . porventura, para 1)8 elevados creliitos 
supplementare; que , e têm aberto repetidas vezes. A 
commissãu experlmenta, porém, o prazer de notar que 
ss vai procurando applicar o mai~ rigori"~so methodo na. 
dita (•.las~"i.ficação, corno é indispensavel para que se 
possa ca1cuhtr approximad:Jmente nos orç11.n::.entos e evi"! 
tar os cred'tos alludidos. 

< Tocando n'~3 te p'"loto, a commissão julga de eeu de
ver notar que nestej:; ultimas anno<;. ou. por virtude ~6-
meute de~sa clas~ificação ou po'" outra-. causas. a des
peza e·ffe,...tiva ~i~ c: :;~ 'Ta exer leio tem por um lado exce
dido muito -\a .. qu , ::;.;~, votaJ,.;g n&s leio do orçamento, 
e por outro ÜL:ãc) üquem da importa .. ncia total dessas 
quantia.!-\ s:ommada~ ,.s dos respectiv11s cieditos supple
menttues abertos pelo ,)Qde-r executivo E' a~sim que 
no exerci::io de ' 859 a · 860 t-egnnrio o relatorio do :5r. 
ministro , ten~o a le• votado 7 O O .n3nS~97 d.-oretàrilo
se tres su .,plemPntos. que elevárão o~ recursos do t xer· 
cicio a 9,608.63 . 8012. a despez,; eft'ect.va porém, se
guo.-J.o prC::'UIDP a !..!" Dtn-io;·ia re:speL'-tiva. monta ao ~t1ga
jl;ari~mo de . 8 ,714:62~8<10, proiuzindo a sobra de 
8~4:00" $67~, uu talvez de metade. segundo as tabellaa 
do theso uro A ·Sim, cr~rtitos sup..,!ementareg na somma 
de qu:.1si i .ôOO contn!' (i s·ro é, rn~!is do que a terça parte 
do orça--lo e votado por l<>i), e sc•bras avult><das u'um e 
o me~ r.•o exArdcio de ··,,on .... trão vidof-> grave .. na tdmi
nistração ti.n~t. •ceira, que a commtssão e:-: pera e tem toda 
11 confiança de ver extirpados a pouco e pouco COII! 
perse"erA.nçs e Geveridade. 

• Prncnrando de-empenhar o seu diffici! encar~to l! 
fqllanrio oro .. fran Ut>ZH que lne ÍrHmmbe, a co·11mis!-1âQ 
nã•J pó-ie r!P.ixa.r de pe-iir tnstantem'"'nte ··· attP.nCâ·· dae
ta 3.ngu~r.a rarnara para o rapi io llr••gre~sl) ·ias de pezas 
do miui~ t~·rio da marmlla r.tur~nte ·~H ultiwos anoos. 
A que~tiio é de um alcRnce extr"ordm~rio, como ~ ca.-. 
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mara venl. e eomo espera e commissiio demonstrar com 
mais ab,ndanoia verbalmente na occasiiio opportlJlla.· 

c Cc m etl'e1to, percorreudo as tabell~.:3 aunexas ao Ie
lstorio do ministerio da fazenda (ns. 1 a 4), vil·•• que 
llO e::rarci<lio de 1849 a 18o0 a re-·aita geral do lmperio 

- prodnzio a son•mil de ~8,200 . 14985;n . subindo então a 
ile•peza da marinha :i. quontia de 4,239 19 · $070, i> to é 
~·I a eerca de 1/7 daquella rece1ta No ultimo exer
cwio de cujo mo~i~onto rez~o a· tabell••• o da l ~~9 a 
1H60, a •• ber o de01mo posteriOrmente &qnelle, a receita 
fui· de 47 ,010:1111j65~, e a ds•fl"'l& do minioterJo tm 
que~tão elevvu·se a 9,247;4208641, isto ~. a cerca da 
J/5 daquella. 

• E >se progresso na deopeza, geralmente não repro
dnctiva, de uma só repartição, é tanto mau sPnsivel 
quanto vê -•e que, tendo oido ella· no exercício de 
lBH a 184!; de 3 3~9 427$0'13, no de 18 ·9 a 1850 de 
4,239: 191So;o, foi no de lo59 a 1~60 de 9,247 4i0Sn•ll 
(seguudo as tabellas do thesouro), isto é duplicou 
e p•ssou além denr-ro de dez annos, e qnasi triplicou 
dentro de quinze No <•paço d<'S mesmo. quinze unnos 
porém as rerrdas do lmperio apeuao duplicárão. 

• Certamente a dura nece>Oidade de sustentar uma 
guerra no R10 da Prata em 1851 e a de prep•rar a es-
quadra para as emergencias da queotiio do Par•guay 
em 1851 e::rflicão a elevação dessa deapeza em grande 
parte . H J6 porém que tão difficeis cir· umstancias 
desapparecêrão, é mi•ter rettoceder, é in<1ispensavel 
limtt,.r o r•pido vôo de um di•peodto quasi to<lo irre
productivo 

• A n(wesoidade das reducções afigura- se á commiseão 
tanto mato indeclina vel ~uanto ob~erva a perspectiva 
de um deti01t, cnjiiB proporçõe•, po•to que ainda pouco 
detinida•, tudo preosgia que aevem vir a ser mais e 
mail; vatStas. 

c Demais, a Cümmissiio vê com pezar que o~ cem mil 
cont s gastos durante estes quinze nltimos exercícios 
com " repartição da morinh>l não correspondem á 
grande prospertd&de quo ctahi devia re;ultar , quer para 
o HUp;toento e yualid•ae d<J materiol, quer para a es
colh•, disciplma e organis•çâo do pe•s• ai 

• Por outro lado, a cowm•s•áoe•ta convencida de que, 
mesmo qu8lldo as esper•nças do the.ouro permittlsoern 
m anter •e ns grande altura a que h a subido o orça
meuto da marinha . hOJ•· na ><l.!sencia de guerra ou 
proxima ou remota, e no 83tado interno da mais pro
fonda .vaz, stria ruait~ JbZott.veJ e mais justo applícar 
a maior pt\rte das t-ommas a trb balh' s reproduca.iv s 
como aefo " •e•liz•çilo do •a> to pia· o do Sr 1:1. La,; 
sobre o por1o de""ta tôrte, o mtllh~ :Jamento de outros 
portos. a Kbertura de diques, • collocayão de pha• óes 
a nbvegação e e:xploraçHO dos rioa e das costas, etc. , 

c. htu posto, entende a commissao de a·eu devtr in
dicar qna~s as reduc~ões nao circumstancias de serem 
feitas, 

c E•tas reducçõas pertencem a tres classes. 
c Na pnm· ir•, c_.,m.,ren, ndem-se aqnellas que só 

medJuute lets e"pectaes podem-se conseguir. 
c Na s•gnnda, tod.s quantas por rueio de simples 

emendas i lei do orçan.enw. realJz><r-se-hiHo facilmente. 
• N" terceira, bquellaa qnu •6 de~endem d. dtili

beraçilo do governo. 
• No primeiro cas ·, parece á commissão estar a eco

nomia prnctjaeote de urna reorganis~:~çuo Ja adriJiDiti
traçiio cent<al, dLnde re•ulta••• : 1", a extincção do 
quartel-general e ~<>ntsdoria, convertidos em meras 
te>ÇÕ~& ordiobrias da .. e(; rataria d~ e· tario ~ 2~ a da 
~cretari~ Jo Cl.'tlbtlho naval, H.:.:J.Jo o rt:ijpectivd expe
diente fettO naquellK; 3', 11 da 1Ilt8ndenci• e COU>eJhO 
de compras, anuex•dos •o sreeoal. Comprehendem -•e 
~u1 tambem a snppre:osüo do arsenttl Iwpo:;~ivel em 
M~tto Groe!Kl, e a d.v8 que pouco pn,duwm de Per
nambuco e !iu.hia, e a tedtncc;~•O do pe.:~svu1 da es\:ola de 
marinna Eotüs medtdas dotorminarilio na verba- Ma
tena!- uma enorme depressao, e de Indo procedena a 
ocon<>mia de m•is de l ,ooo:OOOS 

• As redueções que poder-se-hião obter por meio de 
aimplea emendos " lei do orçamento referem- ao ás 
Vd• baa- M•rer!a! • ob. as -, cuja· elevadas consigAa
~ÕtJ• enppartsnao um• depressão wesmo forte. 

c E ntre as medida!'! da t· rceira Cltit;,. e' incluem· se as 
ordew; paru o aesarmiiillento da todos oo navios re-

conhecidamente em má o estado; o consequente liceu· 
ciamento de uma parte da mariohagem : a •uspen•iio 
do der.reto n. 2,72' de 12 de J>neiro ultim o, 4U8 por 
virtu·de de antori••Ç•O legi,lativa creou col!"pauhias de 
apr~ndizes DlarinheJrOtt em Mntu~Grl,SSO e R1n- Grand.e 
do Sul, e cuja despeza é orçada em 28:5528; a sup
pre>são da àespeza com os pharoletes do Amaz< nas, 
a diminuição da cr>m os da Ponta dos Naufragados, 
dos At.rf,lho.,, etc . . etc. 

c: A commi!'"são teve a honra de confere-nciar eom o 
Sr. ministro da marinha sobre o objecto do presente 
parec<r. 

• A commissiio expoz so mesmo Sr. ministro as idéas 
que viio consignadas acima. 

c: O Sr. minh·tro observou que, nas circumRtancias 
em que acha-se o serviço da m> rinha de guerra. é im
pratic.ve1 nm systema uniforn e de prompt•s redurções, 
como a . Je que se trt< tou; accre:,ceutou que alüs t;)lle 
proprio tem pror.urodo limitar as despezas ao e•tricta
mtnte votado, em ora em a evitsr.crenhos supiJlemen
tares; e pond •. rou que nesse intuito acabava de mandar 
pôr em dOStirm. meL. to mHis oi 'O vasos de guerra, oir
oumstancia que muito' gractsvel foi á commi.são ouvir. 

c O me•mo "''! ministro indicou alguu,as emendas lÔ. 
proposta. as qnses vão c<>ntempladas "diant.,, 

• A commhsão não d·. seja oppôc embaraços á marcha 
da admiuistraç.ão , nem pri va-la doa meios de governo. 

• E p .. io, Í•zendo voto• para que fructitiquem as 
idéas ~U:e contiou • prdunda reflexHo da c• mara, e con
tinuando a insistir na gravidade do B!'I-Uropto, conclue 
apre· entHndo. em fórma de projtcto oe lei, o art. 5" da 
proJ>OSta o o poder e::recutivo. 

c Art 5 • v ministro e secretario de estado dos nego
cios da malinha é autodsado P"ra de-pender com os 
objectos designados nos seguintes paragraphos, a ;nau-
tia de. 7,3·ti:411S5i7 

A saber: ------
1. • Se .. retaria de estado 1 00 :24~snno 
2. • Cous.Iho naval • • , • 42:~2nsnoo 
3." Quartel · general de marinha I 6 68~8498 
4. • I on>elho supremo mil1tar • 12 ôR4SOOO 
5. • Contadori• • • , . • 60. 70' SOOO 
6.• Audttvria. e executaria , S;42f•bH00 
7 .• Coq>adaarmadaeclassesaunexas M3:A~9 ·JOQ 
8. • B• talhào naval • • . • · 2~ ·.421\81 00 
9,' Cnrpo de iru perises marinheiros 183·4948000 
lO. Comp•nhia de in v• lidos . 12:0• \ · S~l6 
11. Intenctencias e ac, essorios l<lõ:3nosnoo 
12. Ar,en•es . 1,55H:8 •r·s 03 
13 1 apit.anias de portos. ~2<:•0~>$070 
14 Fo1ça nav~<l. . • 1,3 '8 781S ~ 44 
15. Na,io• desarmados . 50 :741l81'00 
t 6 Ho•p1taes. 200:"3"8293 
17 . Pharóo, • 71 :f008125 
]8. ~ •cnla de marinha. • 112 -~8 :{!980 
) 9. R>blior-beca de marinha ~:f 1' 8 >16 
20 . R f._,rmados • 77: 6 'a672 
2l. Material • 1,850 oonsooo 
22 ubras • • , • • • 60o:rooaooo 
23 . Da•pezas extraordinarias e even-

tu a· s . •. 
24. Exercícios findos • 

E mendaJ . 

HO:OOOSOOO 
11 

• 1. •.- Ao § 11, ajunte- oe a quantia de 10.2348100, 
lleces•aria para o-,correr ás depezas dos novo• pharóes 
estt:tbelecido~ DH Ponta dos Nallfrftgudu!õ~, em Sanla-Ca
tharma, e n" ilha de Santa Barbara dos A h• olhos . 

• 2. • -Ac· § ~ll, accre•cente se a quantia de 1 : I 378600, 
provemE:nte ae maior dispendio CI !ID 8eis officitte3 ·de 
d.iverfas pa tentes ult1m R.mente reformados. 

• Rala das corumh·sõel'> da camara doA deputados. em 
] 5 de Julho de 1861. - A. C. 1'avare• Ba.~;lo•.- JniD'IliO 
EpamtnMJàa,1 de Me/lo. » 

c: A a· commis~üo do orçamento examinnn a pro
posta. do poder executivo para o exercício de 1862 a 
J 8o3 proximo futuro, na parte relativa ao ministerio 
do~ nt:JZ:ncios da guerra. 

• A · quantia votada para o exercício corrente é de 
13,028 9•8S0o8. 

• A •omwa agora orçada eleva-se a l2 ,5P6.f\23S~R7. 
• Donde resulta a differença de 432;~04fl3~1 1 ara 
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menos, contida na proposta sujeita ao exame da com
missí«>, e que ella sente muito prazer de snnunciar. 

c A confrontação das tabellas de um e outro orça
mento mostra que a maior dimu,ujção dá· se 1 o, no 
S) 8' (quadro do ercercHoi> que de 7,021A05/1358 passa 
agora a 6,656:!119/1~50 de de•peza inferior $quella na 
importancia de 3~0 n8~600~, proveniente de •e pedir 
eredito só para 14.000 proça• de pret; 2°. no§ 14 (obra• 
militar .. I, cuja difterença affirn·a a tabella re,pectiva 
•er de 75:91~/1444; a·, no SI 15 tciiversas tte•P"""' • 
eventuat•),onde se nota a redu<·ção de 4n:408'$;e noS) 4" 
(archívo milttar), em que a reducção é de 2<;\-7~/1000. 

< A commissão dispensa- •e de fazer uma f•sti•Jiosa 
confrontação entre as . ifferentes verbas do• dons orça·· 
mantos, em que só ha differenças geralmente muito 
pequen•s Mas ella não pa.sars adiante sem ob>ervar 
que, sc.·bret1·do no jogo das mfrflB 1 e aiuila. mais, nos 
ca!culos dos orç.mentos, é i dispensavel, p•ra a sua 
ritzorosa ronfeeção e para o exame do parlamento. que 
.haja a maior dia~~riminação dos serviç1'i e das ver}:las 
que representa cada um. Este dtfe.ito de classificação, 
que a commissão notãra a proposito do orçamento do 
ministerio da marinha, é sensível tombem ao de quo 
ora se occnpa, e prmcipalmente nos §Si 6° ( ar.wal de 
guerra e armazens de artigos be!lico•) e 15 (diversas 
de&ptzas e evtntuaes). 

<Observa a commissão que, além das som mas votadas 
por lei, têm-se anerto credites supplementares muito 
elevados para occorrer âs despezas do m1ni•terio da 
guerra. Mas no balanço definitivo dos exerdcios encon
trão se sohras que res>ab lecem quasi o equilíbrio entre 
a somma despendida e a votada. 

c Eu tretbnto a commissiio pensa que os gastos do 
ministerio em questão devem e podem ser eonva
nientemente reduzidos, por meio de maiores suppres
sões ho quadro do exercito. cent-ralis&ndo ·se a forç>t em 
tres ou quatro ·acampamentos unicos por um lado, e 
p<1r outro obten1o- se a diminuição do> g<"tos do ma
terial, e supprimíndo-se alguns dos aroenaes exihtentes. 

c: A con~mi~são ··esenvolvers. fiD oecasião opportuna 
a idéa que não póie deix;,r de consignar aqui Etla 
com effeito jalga p,e<Jiso prevenir a progressiva elevação 
dos deG.cilis Den,ais, e1·tende que, me~mo não exh-tindo 
elles, faz· se ·aister diminu1r a despeza com a força de 
linha, ficando-se com um exercito pequeno, porém fone 
e bem disciplinado. homogeneo e prompto, mbvencio
nando-se o serviço da força p•rcial a •• provindas e o 
das guardas mnnieip~:~e~:~.. e d1spflnsando-se .:;ortallto 
o que á. falta daqueiJe,, recahe sobre a guarda nacional. 

c Enti'e1 ttnto., o r gani~ado como ~e &cba o f'erviço do 
miuisterio da guerra. e par>L não en.baraçar a marcha 
re):!u~ar do J!Overno. a commissão pa~sa a apresentar, 
convertido em projecto de lei, o art. 6° da proposta do 
poder executi v" 

• Art. 6 " O ministro e secretario de e<ta{o dos ne
gooios da guerra é autot~•ado para despender com OO> 
obje;:tos de>íguados nos seguintes paragrapbos a ~uan-
tia de o .- • • • • • • • • • l2,59t'·:0238!i87 

A •aber: ----- .. 
1. • Se ·recaria de estado. • • 199, J!lH/1000 
2 ' Cona~lh<> supremo militar • 41.07~$0"0 
3.' Pag.doria elas tropas • • • 12. 740fl000 
4. o Archivo militar e officina litho-

grapbica ,• 
5.' Instruc~ão militar • • • 
6. • Arsenaes de guerra e arma zens de 

artigo" bellicos . • 
7. • Corpo de saude e hospitaes. 
8.' Quadro do ex .. rcito • • • 
9. • t ;ommis~.ões militares 

lO Cla•>es inactivas . 
lL Gratifi<Juções diversas e recruta-

28.1208000 
312:083f150i) 

2,048,114080~9 
6o2 64'81 00 

6,6:i6 8 9/J:l50 
101 5508000 
604;~6'8174 

mento . 450: 6DO/IOOO 
12. Fabricas . • • • • . • 1";0, 1 2flOOO 
13. Pre•i•lio de Fernando de Noronha. 87:06,aooo 
14 Obras militares. • • • • • 4fi5 917 8504 
15 DiverS11a ~espezas e eventuars. 755:0orsooo 
16. Exercícios findos . • • • • • S 

< Sala da• commisoões da camsra dos deputados. em 
15 de J lhn de 185[;-A C. Tavare.v Bastos.-A. Hpa
mino,ldas dll Mello. ,. 

• A 2' commissi'ío de·orl'ament1> tem!\ honra de arfe-

sentar á consideração da. camara a parte da proposta do 
orçamento para o exercício de 1862 a 1863, relativa
mente ao ministerio da justiça, convertida em projeoto 
de le1 na fórma seguinte: 

< Art. 3. o O minütro· e !ecretario de estado dos nego
cios da justiça é autorisado para despender com os 
objectos designados aos seguintes paragraphos a quan-
tia de • 3,283:639850L 

A •aber: ------
1. • Secretaria de estado • • 170::!408000 
2 • Tribunal supremo de justiça 105,30011000 
3.' Relações. • • • • • 29a:3''0SOOL 
4. • Tribunaes de commercio. 40 40081100 
5. • Ju.tiç•s de I' instancia • • • • 944: l20IJOOO 
6.' Ajudas de custo e grat1 ficações por 

cowmis~ões extraordinarias • • 
7 .' Despeza >ecreta e repressão do tra• 

fico de Af<icauos. • • • 
8.' Pegsoal e material da policia. 
9. o Guarda nacional • 
10. C:onducçao, sustento e curativo de 

presos • 
11. E ventuaes 

No municipio da côrtB. 

50:000$000 

l'74.oongooo 
454:77~b000 
l67:ti21S',OO 

140 ooogooo 
Io,ooonooo 

12. Corpo policial da cfu-te 561:~338500 
13. Casa de correcçáo. 139 •4··/1500 
14 Ühras. • • • • 32:3408000 
15 . .l!:xe, cioios B.ndos . • • • • • S 

c Paço da camara dos deputa-los, 15 de Julho de 
1861.- JolJ.o Lustosa da Cunha Paranagv.á,-J. de J.len
car.- PintiJ LimrJ. :. 

O Sa. PRESIDENTE nomêa o Sr. Gama Cerqueira para. 
substituir a Sr. Ta'-lues na commissão mixta que tem 
de rever u regimento C11mmum na parte que exige meta
de e ma1s um de depu .a dos e senadores pRra ter lugar 
a absrtur. da assembJé• geral. 

PRIMEIRA PARTE DA O RUEM DO DIA. 

MA.TRICUI.A DE ESTUDANTES. 

Continúa a discussão do prnjecto que antorisa 0 go
verno para mandar matricular no primeiro anuo da fac ui .. 
dad' de direit.) de S P ulo.e a f«er actodasrespa-,tivas 
matarias. G'briel Ju•é Ro~rigues dosS"ntos. "onjuncta
mente com o parecet da commi~são de ·nstrucção publica. 
e emendas a preoentadas na se>São antecedente 

O .sr . .siqu••ir.,., llh•nill.es:- Sr. presidente, tomo 
a palavJCa, não para fazer op;JOs1çíi.o ao projecto quo se 
aeha em di!-CU8Bl10 ; nem era pm si vel proceder assim 
visto que entend.o q ae e uma eq uidade '!06 se deve te~ 
em presença das circu ,.stanmas <.JUt: occorrêrão ~ im .. 
possib!litárilo o pretendente de •e mostrar habilitado 
segun to ~xige o regulament" da h-·ul 'ade 

Mas uso da pala v, a para como addit-,mento ao pr jec .. 
to apre~entar uma emenda a favor ae um e&~udiinte que 
esta. nas mesmas mrcumt"õtancias daqnelle de qu~ se 
trata . com a differen<;a de !alrarem a este de que trata 
o proje 'to dons exames e >quelle de que trata a minha 
eme-nda apenas um; i~ to é, fultão os exames de l"t1m e 
portuguez ao favoreddo pelo projecto. eun1camente o de 
latim ao de yue trata o meu ad<J,itamento. 

t)r. presidente, este estudante a")resentou o seu reque
rimento 9, camara, e a illustre commii::isilo de inBtrUcção 
publiea deu parecer eme<,mrario Mas, se a illuFtre com
mis8ão assin_1 procedtu foi p •rque o pretenrtente, con
fiado na justiça da •ua c"u-a .. entendeu que não era 
necessario juntar documentos por onde demonstra~se o 
dneito 4ne ttnha e ara fazer esse pedido. A nobre com
missão pois, zelosa no cumprimento do regulamento da. 
faculdade, julgou que niio devia dar Uill pale,erfavo
ravel emquauto n"o estivesse provado por meio de docu
mento!'> nao equivocoa o que expu. ha em f!eu favor 

Afianço porém á camar" '-\Ue este estudante fez eKame 
de todos o; preparatorios; e foi approvado; mas ddpois 
de passar mais de dous annos, tendo de se ma.tr•cular, 
foi sujeito a novo exame. e sendo approvado 'ID todãs 
aa materias, deixou de o ser em latim, e por isso não fof 
m•.tri··ulado, porém está. frequentando o coruo comq 
ouvinte, 
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· · . · . A• vista dia~, pede hoie & camara ~·~iPiio P;~aset · 
lnacricai&do e .fuer.· exame nu ·filll do anno, -~~n.udo 
obrigarln a fa:fr 'Pféviamente eünJO do prepaTafórlO que 
lhe t.l~; esu cllo portall"': )10 caw de. 1D6l'I!Cet"· .d~t~~>tiL 
c·ma.ra·a mesma equi•i~ade qne. ella va1 fver ao outro 
dP -.nem uata o projecco, .e por ~ YllU ma11dar • mesa 
o arldiWI:Ienw. . · · · . · . · ·. . 

O estudahte cle . ~nt: uato·e Frsnei~ J 86. de Souza. 
Vêm mais . meU., ··iio-hdaa ·e ap<)ia~, aa. se,.UiD.tea 

.enuiclla' : · ·. . · . . . . · . . . · . · 
· · • Qcie ·~e conee<til igual Í11~0i' no estudan~ Gtlldino . 
de· Freie» Trava...~ · f~do·em tem ;>O o wuco tSX&me 

• l~tu .. l •rit t:i:-açio ~m f~~r do ~"tudtul~ J~ Por
doo-_ Rndrig11~ Seüa"• a <1tlfl'm ~a!~ um eum: para 
m. "' ·u•ar-u n~ fasculdade de ctírelt.o do Recife.-

· ·t. . . acm:i. ctuecada.um·deUt'à, .llOf tran -vez. mOãtre aaCOODni~ · · 
de~!ailiad~,eo .nio.de jU'!'ZlÇa, em q'l:lb .-tio OS ~ene ~N• 
teJddos, asemendaa .Tea~tivun>':o develri ~aflmit~1daa 

· peta. cuJBra& &.Qt(Sit qU.. a ret-~~va ~mmia..ii.ú dê aobl'e 
ellasulll p~ qae nos ~ illutl'ar. . . .. · 
. . No euo _e111 qae o meu re-tue~rlmeoto de a-üamento · 

. Dão mereça ,appro~.çã\) dai cacn .. ~. eu p"tOVt.e<\ &"" uo
bre. au.toret- d415su emeoifàa a que no' e.ocltireçlio foObre 
ajUPÇIHIUe aaabtea~prot.'IJil~~- (Ãpr.t.tdoa ) · · 

. . O S•. Lima Dua..t~ f-z algulilu: o'b~•çôes. 
. Po;to_ a -vOato o reqnerimeotoi ~rejeitado. 

nuuna o · r w . a:ll>i · · na 118511ão de . 1~ de 

Contiuóa pois a ciisea..~ão do 'ecto. . 
• · Neto havsndo ningaêm que~ .,ne peÇa, a pat.ml, · 

' ~\o • vot'Js e a.,pro~~acS.o, ·be= oumo ~ ae .. meú .. 
das. meíiOA a• tres pricnett-u ~·ífereoidas .na Hlàaio de 
hoje, que forioj•&lgv.<iu "a.di~·· eoo"u . . . 

. ·~ istUtl .. ~te)ri.aç.o~ em f~Vor elo estudante Tiburcio Junho Uitímo ; .e .cdo. adoJ)~ti;;, o mesmo projeoto, ' 
Ray=a.•ttl· . d·· s.tra. Tavares. "'quem f;sl~ o ex .. _nie de . . temettido a · CO'IIl02iB$âo de i-eda<: ão. . . . . . . . 
~~~;·,plua. p~ IUáU'lCUiar 'toe no pnmt'ltO anoo da Vem" meaa, .s lido. ·ap<Jado, e entr& em. ~' 
f&cul •ãde Je . õi.reit·· do Recife' - . Corr/G ·de _on~ira. » · o s~intc requerime:p!O: · · . . . · · . · · 

· t It[U&i faf0rst1.• eoncodido ao . ntud .. nte . Oiympio ·. < R8.(tteiro qneas -du aejão redigiaaa em pro-
lgtiacJo ~ &.:i_ .. , ni.o o~tante o e~n.m~ de hiatoria ~no jectos MpUadoa .. · . · . . · . · . . 
lhe f.Jtk pana matr•eular-liC nocur.·o jaridic:o clõ ~- Pan- <Sala dal ees~, 17 do Julho ele 1881~ · - Gi=.2 
lo.-FI'TtÜ'G d4 ~rigo :- R--t'tcu. -. .. · Ctrqlll'iro.,. · -
· ~ A~nte-J6: .- E Fr•n-i~ Ji'sé · de SoiUa ua . . · ··o · •· S,l',:eln ti~ 11 tta :- Opponbo~·me a ate 
do Re:ife. tiC.ud•• -~n mesmo modv cbrigado ao ~:ll:ame requerim!Snto~ pol'l{ull.oto me parece odiotO Se o f,.vor 
de latim ~uo lhe Mta- ~&IJIUIM Mmd.u.-c~ da . q12e a camara faz é oamh .. do noa riucl tOs d . • 
euw.· ,. · . · q e . as essa.• P"'tEnçae. devoi'U ir f'llglobadai 

, l<•ic:ao m~mo {.;~r cen .edicio ãO estunante .o\ntt1nio . e .a um 16 projec:to; · a 114!pàtaçi0 ·pMO ind·~ temores 
. Jiuoteiro Barbof.a .cu :-'ilv~ .. ~do ~whtid .. a uxame do . de ~CI.'in&l:iáde l\& justiÇa •'U uo fa110r; o . 41 COJltn. o 
primeiro anDO UlCáieó, Clej)'\U. ·1e ÍUC't' ()!& pr.,pa~.t.OrlO$ fll'pirito d., pa\l'ooati> que . a ... ejo ~ ~~J' preteDçõei 
de hia~na e ãu&t .· -· "'- . . • . . . . m o • à pa-

· · a e 111~to an c1 li. ~ u R-:t:iíe. ele 
· . moiu q_lõe .• es\\e po-u.. ~r ""~'\t.1do ·• ex ... •\, O cl.ottl ~~io~ü- · 

. va.s lllt.terlú. '(UP. est· · ou .. mdo •• e tt~er '-"11mpri<l<J ::od~s 
. '"e~tul\9Õbleg11&o. d1ap--n .. J\nci • part\ ",MS ti1n n eo.p.ço 
de .d~ duw qutt lhe t.lt.~l"ht> . u ~rnpo em li,Ue <tevia . · 

·. ft&Ür.ILr-61: a me~m• n• .. tfl;ltll~ ~ · . · . 
~ Seja i~ual fa~or eon"Gd.•do 110 ~tuliaute J~ Auto-· 

nio .,uno Roch" p..ra oticn de t.cr ».ti11nttul" a ~amt do 
pruneiN anuo m1$~h-~~ d"110i~ d.: r.:ito~ ct.C...<ta.o;o...dehia- . 
toti .. o geogTaphia • ...;.. _l'auhnv de .Sóu:Cl. - Pecir'tini. i> 

. Vem t~tmb~m :t m~a, ~ lili.o ~~i.1du) c mthi. c:n · 
clls~nui\O o lllguiilt·J ro>tueritm:nt.õ ~ ·. · . . 

c R..1'{\1eiro q,ull toclttS ~s ~mcn'\as ~obr~ que r.ií~ ho~;. 
'ile: p~cer fa.voravd <iu. e_u~tui~ii.o da \u11 t'UtÇ.IO pu· 
büca 11ao & me .. wa •!Oillllll,..l•lll) p:u·!l qU!! ~obn, ell11s in
tG~"l>ODiu\ .o Stil! par .. 'et:l'. -:-:- Silt-mo· ·,at'~I• ·UtUt. • 

. • ·.·.- . r. pre.•l eute, 
dephhl da àC~l!tUO '{UO . I\ ~tuatLL <ICU St~bt'ó ~&)gU· i•'"$ . 
~m nd•s -tU" tor~<o apN,.entacih& a um. pr• ·jecto d~ 11lus
tre 01.1mtt1is iio de iu,ttU~<;~o ~U.,lil·u m .. nil&udu 1\dauttir 

.~ tnlltrtcu\• um tl~tudiLUie , p 1reC.S·me ~ue ell" :u~ • t>{>l!o 
agnr• detXI(f ' do &!J(INVat O l:'e(lUUriUl~Litl) que tL\Q ~ 
hunn. d .. aprC~oeut.r · · · · . 
. · Os ~ob:- !\ · Kut·i~~t . d~t" l!ru~ndo.s ~uo forãh otr. ro·~idu 
ao pt'O]~to <luo toe d111C•it~; o r.obn: K!> quu~s llo ~!"'· ·tiva 
!=0!1' ·•:l•tliltl !t.IUdu. Ut\Q titiU p~r.rQ>!>~r, u~d~ •ll~'~q,c) em· 
JUitlÜCil~ Q6:i.'H.I~ ~Cnd~._ l~a.roetl l)Oi$ ooh~tnWJ 'i.UO. 

I 
r. 

· d" d.-.. i;;:ual.-Jad& 0:1 de ibjuc.t,ça.. Orá, é ax-er.amente 
. uma. tuw •'01itnria ti. ~ta que me l.,v .. u a ofre~ ~-e . 

\'8'iuerimento; eu nilo quena que., l't!Da<io. nin polde:odo 
aCKitar i•'lguma" .4.88 ~menin."~ fi··~e "uieitO· • fKZir 
inj'11Jt1ça ·~uellas fl0t1 potici .. nmO& . qu~ e·u~sem em · 
~ Cil"QiliUSta.nciua, ~ por tSoO otfereci" lliU nlelO patlL 

· que a~ul'}la e~&IDara pona tr~tar dll-'<i~aa!mente de indi· 
viduoa qu:~ ee acblio em conrt\~ de!li~•ea, l'e}eitando 
aqllolhl~ emendas qutt fos.~etD cie.•ta cruu&. c qne não mere
ces•ém ... M!U at~timento e ap:lroV».ndu !61Jlente aquel-
l~:a -.ae de aupl'o•--nçito siló d1gnas. · . . · . · . · 
. o SR. ~rr.n:ru D~ l\J~rr·" : . - licl cie me explicllr ele 
mado. qu~ ex ·lul\ torl .. a su!lpelta.." . 

O St. G.uu c'nQ~~~•"- :- Qne,.i~ que o i'enaclo 
pude.se fuz~r ael~~ii • eMí'·. lL .. di~e~a pr- t'!uti5· a, d~t
f_.,r~r· B'{llOIIu_ tU · m!!Nilessen~ d·f.srimanto, e indd~ir 
~- ~ - . 

. . Fo· t:Sta. o ~.,Jri ulitr~ OX>dia l!er. a inteaç~o ctne tiv~ · 
. qu~mdo vffe•:ee1 -. courld"rsçi\o d..a. cam .. r~to o r6iU11ri-

2Dezlto qut~ mereceu ll impuguaçiio d.o nobre de.>utado •. 
O 'a VtLBt.LA. TAvA•It.~ :- Pl)aa•a.aasev-.rar ao nobre 

deputado que ·o lli!nil.du · ht~ de tO)Iittar 'iUL~~~i te do ia\o. 
Po~tto "voto• o r0q,u-!rln.eutn, 6 ~cjeitaiio. 
A' U.111ao hora mea· '" um ·til .. rto. n Sr. pre.idente. illll• 

pt~ad .. udo " ""''""· c"Ouvi<t" (111 •••o ••b~,. •ia. ••11puraçlo 
Gn•oart•f(•\diL d• api'1JoOI,t1Lt-. S ~- O Jmpo rã•!()\" lteilpottll. 
& falia~. do totouu 1. c\UJl~lt a · :;.ildo. . · . 
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A' Um& b~ v~ltando eUa, o Sr .. Bantle'ita de :r,y,.yó 
como 16U ,.~r ~n.clan. pela ordetn ~ue, dirigindo. r.e 
ao P"'9" ·n.penal. e eendn n:C~Jbida.a depaut,:âv I:Cim as 
formabdade.- do e~<tylo, el}l\_ooad ··-r lênt em pi'&S~nc;ll de 
S M o hnperartor o dis•'UhiO apprunJo pela ..sp,u,ara; 
e ·o ·~esmo . augusto ~ellhor ee d.ígntra -"c&pon ser nos · 
84:1g11Ulte8 tOri&.(IS : ... · . · .. · . . . . . . . . · 
·· • Agl'lldeço i càJ .. ·ara do!J Sra. õ.eputlldos o &pnio qúe . 
prom~:t.te ao go~rno, que couti~:~uarÀ a ~forçar· e pelo 
®n.liCiim~-iO!O '--umprimento d~ ~eu" .deveres ~. . . · .. 

·o Sa. P~ISl~MTs d~ra 'iU8 a resposta\ a., Sua Ya· 
ptade. é ~bi~ .d>Di mta~t.O eapecial ~~o. · · . 

o art. 1• ~ ~ta ào gó-
. a força ziaval .para. o anno financeiro de . 

. · · Aehi.-ae In-ente o sr. ministro ~peeti1o. . .. 
· O ""· SayA., Loba to ltnt~~tro d4 juatiÇtl--llc:. 
~o 4k nt~·Çio; riltnci~o) ~ . ~r pre·ideote. sou ~>bri
gado a soU cita:' pc)r ~algcms momo-:ntoil a. atteuÇfto . da ea· 

· maora, VêDcla.me t'On>otituicio · na nec:e&sidade de tratar 
puticulat111eote cl ... minha hnmilcie pestoa, que ~ti 
po~~ta como um argumento vivu de c'.on leulilaçio pare. o 
miniaterio de qutt f.aço pane. dt!deaeon.tiüça da~ 
de tenor do publi-'0• (NAO op-ó\odw.) . . &J . • . .. 

. ~o. na ohrue de um uõbro deput..do !>8'" provin--ià ~ 
Min ... pnrque ~ no P"iz. o ~tcci.ane vermelho ••• 

o Sa. c ~~t :.:...Apoiado · · 
IIJTOI OV'I.OI · u. . UTU)06!-Não apoiado. 

O ~à ~uz MAtBADO:.:.:.. A ~and~oi~ · br&l1ca, do pu; · 
. O Sa J.fuusno DA .Tu .. ;,~ ~ ...;. N& opiiüio : d~ outi'o 
100 o eycúbolo do e.xeloaivi~~~Do " da \'tolenciA; e quem· 
a,cn,cliur ~ op~19Jo qa .. hll ~m tnopo .e ma· 

. mt.tou ~ca c:&~<a e DO · Uubre ciei)Utado por Perum
. 'buoo ~ue bontem tómoa a. Dála.'Vra. IC'U .uo miniaterlo 
'Gm& diléordau.cia ~ue neo.tm&U.C. a ~litiança qne me· 
plr•rio ·o nubre Pf"o'iàeo~ do onlllelhe e o :titobte .mi· 
mstro . u. fuetlcla quandO tollteYefiOrRI\ á camara e ~ 
~z qo~ a poli~o.:a. do . ~abi~e~ ~Ta u.ma ~'tieadejue-
tiç., do ecunouua e de mOderaçlo. . · · ·. · 

Sr p~idente, 110 em. quaesqner outn.' ~~tnn· 
ciM a mbiha "IUtllÜàe \)OitbOa' .fUUe pnr. tal modo iD.v.-:
ti., .. da. ()Or c:erto quo iti(l ,-alaria, -.•.t,flf.,,tu (C)Ql • ~·aD· 

. quiU\dade de11oioha ~l'f'ieneia.. d~\xUlào de parti! tio 
• 'uac&a à · • · 

. ocoupo •• 
Ü•• Voa: -Po'i' acuo bio. 

. O Sa Mll'rtfto DA Jc .. Tlçt..t •••• como meUJbro do 
g.blnete, ae. tne .f&•tá o precl.oo ntt~al de pl'8-tiaio. 
("ao .. .,.,ltJdo,. 1 p•r'· l'Oforca~1·· (\ a•' n enos <i e meu de~ 
repell1~ WtoS ianbO"'NdOtl &taq_Uf'fl· ~Ue' tsn 1em a CNII'w 
tit'!-Ír ~e. t'JOIJJO \4ll8 .llttl. "fie\ I' d• O~ni .. çiO do mi1lls• . 

. ter,t~,- "1\CJ.n ';l.Ue !u ~o.'OUJ que · elle da-ueroça perante a . 
opmut.o pu t~llea. · . · · · · 
.• E . pot"qUILuto n dev~ rigoro~o _dJ& minha po~içio ~ a · 
cllgottfade ~ue "'t' 6 propna • ·bn~~n·" ·a a "«'ltal' a ~s-

. c:u'"'io t'O . '"' m ' e'm. que (c'•i pt'0\)1'8to\ eúm· rel .. çuo á 
minha. bti•t~ilite indiVidun•id•de, ('e\.'O li<>l.nÇ~~. Sr. prusi~ . 
dente. a 'V. Kx ~ t. •'ollmM.ra pahl pon,~o ile parte a 
mod ~stia, f,.lllll' ,.. ·m todo) O d~·mb~raço de miD"l't llTcl· 
pria. ~a e . doa • cto~ de rnioha. vtdí& p11b1iéll 1 JluâtQ 
btm. . . . . . 

· t1 nl'ell, qun~!'; ·tão os fact1a que AU'oi'itt~ 011 ll(lbres 
clep11tailo .. p-ra p-romuitlittr' .. m·. •tt pc>r tal forma A mtiu " .ti• 
peito T Eu po1•~i Sr .. Pro• i '"D~. Ot•p{ir "s iute~58lras 
nrglliçútsa· :te que 8CX1 vict.ima o tttstetnunbo.... · . 

O 5a. Omuü : · Intet'81188has ':l 
os~. Muuan. tu. JcsTu;~:-Ver ~oba clepoi" o 

aen •-ido em · q'Oo empre~ a p11l"'"a Ulterosseirn.\1, que 
tem aqu.' todo o cr.o1mwr.o. c.dp·••adOt.) · . 
. O Sa <>ftom': ~Sempre ali~ea odiosas l E uii.o é 
vermelho!... . . · . 

·207 

Vcm:s ~ ...;.;.. Ooçiio 1 ouçâo t · 
. O :)it. l'>Itii(JSTao ·'J)A ,Jusn~·-Podem Óppôr· cotn · · 

~·i~ .vant. .. gem "Í' •ute~trato Bt'J(ui~ d.é qüe N)U 
. Vlctuna o taoott!Ji.luobo de .. ,.a ... cum~orc~ta etn que, COtltlti-

tuido jui:r:. distrinuijU5ctça. •.. • (.•p· 'ado~) . . ·. .. ·. 

· O :~"· t.'a~::r: MAcíuno ~ ~A. sua Vidti· in~inL. 
· · O.Sa Mr.,lsTao et" .Jva'tr~4.: ..- •••. pot mRDeira que 
. valen me de .,,~a,. .. ••ropt\o~ 1dve.,uri~ poüticoa maui- · 
· festaçües honro!litol'i~:t~n• • Ai-oiad ... • ') .. · . · · 
. Poderei t~L~t~b&m ·t'P"ôr eotxi totla v:lnta.gérn o teste~ 

· lDaoho ~o •'Ommerci<> :!a c_o(;rte •• qu~ · s. !De~ respeito~· 

' mbha admioi .. traçiio na · alfm-1ega detta cidade. 
(Ãpntad06~) , • ' . . . . . . .. ' . .· . o • 

Poden!i opP8c- <~S dl.•eu·~ JH\a ~a'l'& ~rn que to· · 
ml:!i .,Srte : os. ,. e'l: !l di!'~bt»>!I. ilbi eat;.c. im • 

. v~o .. a re M m .. i!\ tmo-·.fttontP.oo maiert~ta dtt ~oe· se. · 
tem tratndu no llllrl"m'!nt.o br .. :uleiru dll$d.e QUé t.ive a 

. honra de te'!" a. .. ~eiuo nelle · · · . •· . . 
. · . b:m vil-ta dést:"'- p~va,, S~ ptesidente, ~ j~ que . 
· . preze t1 cober»:1r11~ de p•O<'Munento, à força de COD'flC• . 

· · ~- r.iiouoe ooD·i.,mr.an~: porque hs.'9]a de tf'COnbecer 
.que fui -.emore alhc•enti. ~ · io~opiraJo poT·m1nba• pro ... · 
priall . convtrçõt-~'· nnvCt\ ~~en\•i. nont's\ fuit-'Sp~oz de· 
~púr aquillu · qu" no meu furo intim'' . eiltOtJ•ha por 
vriAdeiro; por coavenii:!Dte ao ~iço do Eatado~ (A~· 
do.t : t.."nn lima. I . . . . 
· E qua11do H tem· ums tal vida p{lde·~ merecer niO 

· d~i <, "::l~e~~· po~ro ~"a cand .. mnaçã;· qo.~t f•z de 
• ., , 'p .. ' . • . . 

. clú\r ..ela couden•'Dil~o .lo m1ni.,t~rio a o.tUif . ~cen90 o .· 
que ""' clama 110r. pohtic" a . Ar.OI•om•a e aju·tiça 1 . 
. Senhora. : .e t.l1o•P6mente da 'fl!U:\P ti• oob~ op~~<oaiçio 
to ·· ·ti ez · · • • • ·· · • · · 

naturul explica~ ; !leria obvio. nutorlo " q-.alqu.-r que · 
por moinent-•11 presta"~ as.t 'lt~O a. ~~ f..cto~• ~uo . de 
p.ne 4a n·•bro ''PJIOSiçio nio bàowia ni"'!'"' eeo~ tactica · · 
pan.aleiL~.., "a fim. - d~ o JDliÚ&teno e P"' 
nhar as po5\~ otfíc;us. 

o S. 0TrO.\I :- Ab t · 

· O :'a. 'Mnnrrao DA J[!Snç.&. : .. Come!feitoo;o ~~
ao ~=:..Ude fbfurço ·pua e»ubecer ClUtl ell- tem ~«to ullu .. 
tu hab1l uo UJanejo c101 meat.a emp~·doa pva ~a 
•te tim~ · · · · . . · · .· 
· Ao l)rinclpio~ c.lll•tl:Uido o gabioe~ à DO'b~ . ~~. 
~io tol'OC\11·8111 expectan~ ; ~· ·~lDO -qu .. , am1s • 
tO.• e11' tela~ an mlnio.terin. eonteDdo ttll• em u 
eata i'!rlividnabolad~, CO'In toda. oa MD ~~entos 
couneeu1oa, o.ta iD.uv1d.u.auduo qttf! nunca Ull!dio. · al• 
gueti.t. q'il ~ ~tnpno foi franca, decidida em e:tprimir o . 

Sf.m 017Jba~ dh·~. a nob~ oppoaição · íoi entãO eX• 
. pecbo\lte. co lbe» dà•e • ~uul ami .. tosl\: toc~a~· u .iliU 
&tu en\o cliri4idaa ao preo'f'àl'.nte (t>tb\aete. ·A" te db.i• 
que eabl toeealo ·legu.lat.iv" flOCDOttia · ee;.m·Qi\P ~can• 

. ·~ pro!'ll o »etnal gabio .. t~o, · p "'',U" · ~" a •ctivtdade 
da otiPO-i~· \iuha. d .. e:~ ~r se ~uttt os .o:UDi.
t.rOs -tUO.., baviiao retn'adn. · . · . . · · . . . . · 
· M~o~~ a11 eir>•umatánc-.i•• muci•rilo: partl':eD ehep~!o o 
ett.ejo npport.nno tom . qhe M~ri_. fncil a uotoore opj~Gt>lçiO 

· an~itar tSÍ\'I'rJ[Uiri• no ~iu du ~hino~. e ohtor o trlt~ · 
nho de ('loUII& Clll'" oolm .. ja NO' te luuntu. Sr. l)tu•tfente, 
' .,isto qoe 011 o·(n~ ,ue ~a •·mpreg• .W, Do &Oú~do 
de Ujl:t"O•iallr it.s lill&." tíle1ru · · · • · 

Hra. tlOmO "eil.tnara. a~tl1"1 llt-.hll·!l«t COI11ititQ.I~& (l(lm · 
. péCI'O~I conhecido, c compo:~tà tta ~~Oall C:UJL" oriu\8t.a 
'tlào r·lli m ..... 1' d11v1d~a •. era. ({o lntereto~ lia. uonre "'P"' 
po~içiio p\ôr d~ p1U''C8 aa ~uo>t~• do prinr.ipió"• a~ qnec~ . 

. . ' 
nas qu~t~ .. de p<!M~<•r•alidade"; "'pro\oeitando-~~e · por . 
vcurura •le Ct~rtu · •'rr um~ot"liC,II!I . que derio uu para 

. que al~~:üma e»usro toottt~!oe ne11'tõ eeuti~o . . ·· 
E' ts..,im> Sr pl\\>'\ 1ente. qu~ expli~ o e,fnrço qne 

eUa r" com refel."t'n<'ia t mintta. humihlo ~a; ~ ~r 
· i~· que sou po"to ~&m mu.ili O<lt,n~eotario~ setn mais 
p;ovp. •• sem .nllnhum~~o demon~tr .. ~J[u, com~ o typo '!a 
VlOlsôela. o poort•· Mtandarta " exagera~, ~ym.boli· 
aacia no. bmdeira. vermelha.~... · 

O Sa. Ono~s: - Apoiado. 
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· .. 0 Sa. :!dncrrno»~JVSTI~:-•• ~. como o rtlpftlleD.;. ... ·.J. cloração!, P~iã, ~h~,. quandóae cl~s--j~~-Dio . 
. . ~ll~ io P.:Z:··lu ,,vi •ntQ; COtrrO orna · enririada eul. »Umma . M ~cn clit-• •mpbctti!ZD8Dtê - mnd. .. ratyan~- ,., ·•·•.de&.) 

npugnant.. eoiD toda a moà~çii(' t ·. · · · ·. • ~~e~ .con~ber ju.~1~ ~ modcraçaot Qu· l elO ..e de. 
· .. ~. P""t iuo o4ae se ~do 'lue a politia ~laDI~da el1na a palavra santa • JU•tiça-e M a~~~v.-T& 'l"~ a po-
pelo a.bin"te. ..;u11 ~D~ID eiD ·ai . o ministro que ora ·lttitl& ' a mASQ)a, IM!Ul •lteraci\o ~:~e· utn c:eitit. nao..;e tàl 

· oe.!Opa a etttea~o da c&t1.al"'l. Dil> .Me Mlr jl\ a . pc.lieioa . clico tio ~pl1cltamentfl co~o ~a.pc~~~iivel qtte a p~?litica 
dejn" iça •p~go:adll. 4_,...,.,. uma burla. dne ·ser um p~matla ~lo nobre pre·1.ft"tedo coote•ho e pelo no· · 

· et1211DO realil.caudo c:l'a•1i 'lu" a carrr•ra deve deaccmfiai', · bre.miniano -ta fazen<tll á a de todo ·" miui. .. tefio! ·· · · 
.e op~hli~ am-rar ee~ltl ICIJXlelnance ~blne~ · o Sa F <kr.TtAllo: ~·E~tia a poUtieacl8 'jomça 
· O~ ... Ono!'i :-Apoi_aclo. · . . . . . Dio p6do ~.enetgica Dll OCCJihião erõl. qno.iaso fôr ~ 

O S. . . Mt.\L~no D.l.. JilsnÇA::-Ta14 o propoaito ele · auio. · · · ·· 
· · .. · .. - · · · · · o » ·· i um : _.:._. Terei ~aiio 

· qae •i"4cie ~trUte. ao aetuil! · oli ltuerei" engz011oar 
· .,. we.au SloU-M ~'~Uin~o com """-•u •u~taoe a al· 
g1lQJ honftdoa tuembro. ·da dtDar& pera ocaa aêredium 
- . de tn ·ou namc:ozivemencla.delle 

· · ~·ae arte1cl&, tem o CQ.Cil -tulente êb&tt 1 
• .po-r modo ~ue . as 1111Dhu COU'f oç3ea ·ceda· .,. malJ 
~m aldo .robns,ecldu. · . · . . . . . · 

. · Na ...-d&&te, Meu nio ti '-'o a -.hs=a OODvi~ · q~e · 
Mmpre· ma .anlmQn d.,.U qne • udei a OOD"tltui~ 

. ne~ta pertt, baltr.n·m• o que dta ... o n»lrte clepu~o 
pe1 .. Par&D• .na MUlo cl .. hl)t'tem para ab:ula mah OOD• 
\'ellcor me. da '"rdade·c'a oplblão ~ue t.IDho.a napelto 
cl8IMI &.."tt~ oouautucion.... · · . · ·· · 

. Pond.o de pa-r\e u dittin~ •••• 
. o s .. ~ . Zl..c~··u t -se. continda, obriga-me. a eiltrat 

· ele no•o. na ·.i1.cusdo. . . · · . · 

· · . :O ~· Vnui-no DA. J1lft.tÇA. :.-O paà m~i~ luctVI.· 
·. eom :wo; maa o que' 01:rco ~mbeus é quo n!o pou0 ser 
~ba~çado . na enuncla~tto d.e ~innas opim~, nem 
1m~uio de &Ulltei.ltar as verdaàeins cloutri11as COiila\1· · 
tuCJ.onaea. u!lirn Cl011lO de mO.tnr ta1Dbe1n a5 • u.voeo-
~·~-' ~~Optant!_o a pbr&toe de qut!uê MtV10 O nubre ep~ ... 
tado, em qn., s Ex ·laborou, e labu-roa. ~ modo mUlto · 
e!\ranbavel,· st~guado minha.o.l~u. . · · 

:Pondo de. pano aa · di~tino..~ qúe ehamarái escolas· 
tleas. e quo o nobro deputaoio fez ~a :te respooeabilidade 
1n0ral e politica. eon re\açio ao mioi••terio, l!JDie~õdo, S-r~ 

· pre.,ideute, ~ue quaodo digo iesponsablliclacle moral do 
u;tin••ter!o, iato 4, de u~a·~~U.ole ~o~a\mente -poli· 
tica. rt~lirn·tae ' r'l::epon"a~llztlS'ie poütica; lieCD pól{e 
181' outra. t:fxo d.ou ma1~r uoportanuia ao que o nobre 
depumt!o d.iseo uo eenttdo de q_uo nio se &dtni,tia a 

. reapouaa'büiclad.e monl sem eegw.r-~ r. erlminai. &ata · 
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na elo e ptea\ea a cllamat' a é:o~tu oa mandKtarioe, não 
. tS PfO~tçlo ez..cca.. a~ podere. politicoa;dele~ da 

aobet'ania .n11éioual, ilnmedkto$ roprosen~tea · della. ó . 
. ue t'Oini)Gte este dinri · . · · · 

a~e so ano primitiv;, t6 se muiléetou na 4\poca ch. 
promul~ da conmttúçic) do lmperio; deP"is dea
appareceu, pOt-que fiClf\u cacarnado nos Ci,'tl&ttO pOli.~ 
politiCOll t\~gad.oot aG!I YCpmeo~nteA da 110bet'atl1L Di-

. ~-~ que este soberano ;tue desapp•tei:eu, q~ zzio tem 
m.ta occuiio · de . manife, t&i'-M. aictda.1!s~ ~ e e 

· . ~tea a c::b~ a co1uas os IDAJ\d-.tarii)S, os . ~ti•tro 
. poderes politi~.'OS, é 'o DleslD~ ·que apt\!g()U o direi~ da. 

Nfóluçij.o; . . · · . .. . · . 
M ... ~é a :verdadeira clouttin& c=atitucional~ tal e :... 

· ~eneia d=-. uosU. constítuiçio, que eae direito oe re • 
'fOlUÇio nao · -.6 Dão ~~te, co=o ZliO ~ II&CM8'rio. visto · 
que Sflmpre; elsl qnslqacsr hypothe!a qoo 88 d~ .. h~ uma 
&Olcçio ~. P"JD~. e. a 1:'\ab Cf\U~eD~ I() bem-

. · e. tu dA. eoc-edllde .. Pela conttituiÇIU). o .. ~ poli- · · 
.. tiooa ~ in1ierpretéa d.. opiDiio publica, o muito bem . 
eecolb1doa fori.o eslet. · · · · · 

FO '1'1tit&llta éia n•çio, f· ·\ eetolbido como o pri1Deim . 
mterprete ela opitWio publica. A Daclo• e~o~e aoberano 
priantivo, que mauifeat<•u· ae no m•,bleot-J da c:omtitni- · 
~. loawou-ee na opioiio cia corôa, no. C&508 dados e . 
definid~ n.s at.tribu\ções privatina do poder mocleta-

. dor,· pcn-que reeonbece.- que esta era a maia propria para . 
interpretar e.aa opiniio; . . · · 

A op~nilo publica é tambesn mt.erp"'tl4a. e·l . . . . . ,· 
· doa. lm.cu~Ui d~ç1io do YOto populup PO).O.Mõadó, · 

· clele«"Qio -l8Ualmeole do Voto popQla.r, eomomado ~ 
a côil tiança da c:ori>A . · . · . . · . . . · 

. · . N'um paiz ~to. em qae tal Q a can•tituiçio po-
. • . e ~' a . . e &. exJP"'811:1'0 · 

. do ,p4!1»amenw tu. tri~unallni.us&l. n•iun pau: em. qQe · 
· .. tomua . a !DStituiçio do ju.ry c ~u&:ot'm• ao• de re,pre.eu~ 

tat a opu:u .. o,; como as C&~DI.• u fb\ollicipaas. 1111 aNetn• 
'blw ,n"0'-1D$M. p6de por \U~ura ha.,.. diJ!l ulcl:ade de. · 
qu .. a opU:üio ae ma:inf•te' P6dc rteei.r .~ q••e o~ 
'ftmo -eja imp~me~~ bifeuo 1 ouaa do pii.a~ qW<Ddo 
tocloa nhem qunem o adjutOrio ·da. o~ pablica ~ 
nio .p6de much .. rt Saata c:oulderar .,. etmtmtta~• 
DOc0:'1ti ct8 ePmsio do OÓtitO l nitorio, dos me\~ a;i .. 
pttt de qDe o IJOvOrDO ~p&e ot!ic:ia1meote; .. para reco-. 

. Jlhecer-~~e qüe e&lo lliio 1)6de ir de enor,btro ao .YOto .. ú 
opbüiio pabUca, IMI'IIl CO:ltiUIW' no poder C:OD«ie~ó 

· pilt' ella Oeq~a Jl)eioa~ eer.ift. ~~':8. iuo. que aa.teUicea .. 
· t.em. q,ue eablrtOI tem a aua poliClal lpOta. ee .~ 
. · q~• o ~oa.-w go"!l'Dr' a•nda p.ra •· ~~mt~C\t.~ or •. · · 

· diaan•" do MMQO publico. quando pt'eel~ do apo1o da 
. miO anr.Ua, M> têm a guarda u~onal! ( ~potGclol ) ·. 

· to. a por oarto · o. antsii'i& ita w> &"fl'U 
· prof~ctu honwm pilo .DObre de~u~ quand. • oo clb.--e . 
qw. o im~o: n~ t~ npmill.o. Ãl!tcd., que. o 11obre 
d«l)b.taclo ciiqe bem: \lto e. o impeNdor Dilo teu:lllapri
c!lQo. o irape~d r e:ó ~m uma opi.uiio,·- a opiúiio .prf
blica, da o.ul cdle ~· o ~ iDterpntte e repte~eD
taat& -.Aw.az, as d~.üa que . dl ·tolo aaaeUad ... cb 
DIOdo maia soleqwe ·e · aat.iafr.c1:10rio, . peloe cij::~ .. c1â 
o uu110 ·l>Lica. Neste ~tido àdm.Jtto • na do 

. Jl.ob~ e pu o, m~ . em •n: aentt o. ata, parq,ue 
seria o mesmo q11e ctiJer que a 00i6• JlezD liD.ba peu.ta
méllto• ' ' ' .. 

O Sa. F . ÚC'l'A."ftAlllo: -Pot esa& iazlo V. l!:x. Uünt'A. . 
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:. SESSlO . EM ·. 4'1 DE JtJLllO UE · tS6l~ 

·coe: .. 1!f"S . -~~ · em dt~utrinu .· qlie ~ · 
Mln\\tn P':'!a t.zedat· u diacua ~ . pt•~tsf' se apt~Hin em 
opiniões polltJC&ll, ~ .muibll -;ez~' nio •ii-• 'âl&lâ do que 

-mera.. ·theor-a• e i~liuveis Ut" iiiÁ níiO f . n!rDO" waia 
o ·qne po~uôr ~ ioUl"e'<-.et pu J• ~ e que ema, .. · 

e 11~rio patll o. beJD .U: N)Cie.-t•de . , . 
E .;.. za.,eni4'ote é a oceaíQioo. n• o 1'6 DOr -vOto 8POnt.a-

. 1leO. du. guwmo . ' mu cambetn. ~ prinrip..rmence pela ... 
feiçM tJ: .. tnm~ n. ?=· 'li•to ~ua: .n!> pbr..tte. c!C) · pobTe 
~ pu . .M:tlco Rio Qr.. de do SUl, J• • ~rtid" hbenl 
tinha ~do d,. •UP tt"J~dct!ia•. .ab•nf'lonado l'llU 
i~ .... eou~ido o~ue ro dencrn cia nc•• .lt ·uiçio . t~eharia 
meio·• .-pro~ e CI0..,91!D,eDU. ptaf'IO po~·er em~ 
toduca ·aet.ivh~e p&uin~ca eJD bGm Ciu pai% . · . 

Por:&~•to, .._bo.._ ne-ta. ci~'lUD taz~Ci& • ~~litiea de · 
j:u-'•tiç.a . é o re onheci~t . r.c>lcma" da nece.-.Made de 
~ iiel ~ .,. )e." c'!~ apreciar •• ·~~~ . ·- · . . .. 
ri· pm~bilidad8' daquelle-- ·. q.ao · ~ a:fm, . o.ojio . cllu · 
qlUIIb .f~ &to. ê a ~ra politic.. • a _l)(lli •iai . 
4»11VODÍecte. é a poliU'ca ~ti& rf'Ct_,er . o bem "" pais: e 6 
8!lta litica. uo o 'WSI(). au1a. cleclv... 1• 

~. '{Ueaticna&o6m j~V-ti~' ~ti!)~ ~os; 
~ qoe nio M inveethem .. pt~Mt·~ porqoe tal ou 
iil iDditiduo Dló lhe merece ~YfttP"ttuu. · . · · 

. Nlo, Mllborea ; . o ind.i,idoo Coll~ .neata pc~Nçio, 
que cam hca.raclez. que tem. dado pro\'18 d~ seu e<·lnpot-
tamc~o hol\elto. e qne t! incapu. ele !altar 4 verdade e 
«W deinr de Rlltcl:.Z. • palavra ~. flM individuo 
'nlo. p6de aer aC<'ua.do ~ eaM modo~ e ae o !ar aen isio 
tlllla iJljasci~'laerec:aliiri. eobre aqu-elles que a praticão; 
o que honrara ~quell~ q-ue uellii. ror ·~ictima. . . . 

Af:orL. .Sr preaadente~ ~nnitta V. Ex. ~ue eu· diga 
lllaia algom•e ;:alá"Vna a. respeito . de um inei<:~ente que 

· lt0nt6Dí te -~eunt!lta .~a quaudo. " qoU. -tend~ a. 
~eaponeabüiclacle do muuatmn a qualo4u .. r pal:lvta. pro
ferida. por uu~ ou o_u~. nobte dep':tado com· .qu~m Por 
ven\Uf't. teuh'"\ oa Ul\matroti relaçu.,t de anu:11de, ·· ou 
q!M estt-ja màsmo .oaa melhores di.~>poaiç\)t& de fa'lo-r fU. 
()O • . .· . . . 

~ ~mà (mstzoo.teraia. ê <»~ in~mpreh~ivQ. E · por 
<tUe motivo, senhores~ t--11lA~;sObt'13i.Udo .Ó tniniJ.t.o da 

· ju,.tiça reepo03avel pPlo q~e d1s~t-. '> nobre deputado llÓt 
· S Paul(), q_uando ~· llotôno . 6 . o .a.be a1D&•ot' ~ ~ 

· uif"1Jlbroa desta câmara~ . t,~t:e durute· a qnadrã·eD' qu 
· .e ·!Udtou li. questão'prin ·ipal do UJeiodu~-p&ft o 
nobre deputado e~ ooUeg -s, o. JCOftrDO, e em ·l!fpeclal 
·o 'minis~ da ·ju•tiça, · a~te•e·ee compl6t&men~ de . 
qualqoezó iD~rfe(ellola! . ·. ·. ··. · · . .· . 
· Eeta sbstençi.b~ 100hores, Ch.~gou a ponto cleulo dat . 

. oaridos »ebJ aos~timento.o de in•it• a amizatle quandO 
86 ~atavio ne ~a. '\Oe&UO · tW• !n··nt~nf.OU pu'& O uobte 

comijFO ;ro..uf'árooo a .. bet '\V...\ . dA. & min• & opin\ic> a. 
~~e~lh&u~· r.lepeito. e • -t- doa re&ponqi., ~ue •·e_Qhnm doi 

. Ul\lllllt.rós \Dtel' ·inha de . f6r oa alR"UUla·naa"' qüet.tio, 
· riV>~tiY& da oomZtl'S ~ .oe n vemo s6 tirob• 11111 
· ~1o.--;tue · il. 1s·uar.. ·M. con-t.iwWse()Om toei• a. dia- . 
zaid•de e forea moral ~ara poder con•~r com elle no 
~QO tia e•t:t"a' publle& · · . .. · . · · · . · · 
. Se P<li•. IIG• ·ho,.~. err• um momento tMo deciliYO fui · 

~<u:.-oio" •.• Ot)DSider-·~· ela. am,U.a.,e, uio · in~ · 
·de m•>dQ . alcum Ilesa& ~no.~. eomo d~p0il da camara 
const'tuicJ a. ó que eQ. bnii. clt dar <:. mmisa o ao -Dom 
dopà:.ad!J para' QUfiYies.;. oom amu pbr...-e d•qradàl'el, . 
e qo... foi aonaidentla. )JTO~dotr. •m n.\a~ • muitos 

.. Sl'll metuhros ·da .m•i· ·ri~ parw u im ee~t·Mr •••...WS 
eu~ a. mt.ic)rla! Que mt.ere--1118 t.i"h" ·'' go'fe'moem fo-

. meotar e-.ea ~if.io ! •••m" &ttrihair-me por um 16 mo
m"'t.n Q lJ"'tmlto clau·n.adn de dC~&-ta:t \)b~uer mem. 

de quem'! De. u~ 1>0bre doop~tado qu .. tem P' oft.do mui
ta.. !eaf • 11'111' Wd .. peiiQftllC;&, e qUO!\ Jlit\ te pree~ a tC' 

_ ll:latU~a de quem ~U")t .ue ~i• iiOriue \em bas~te 
deaiu · · · · · · · 
visto propri.,_. ! · . · · · . . . . . . . . . · · · 

. Nio é poaim, .teDb.,.._ que alscu"''D, clando ouvidóe 
·i "fO% 4h 'I'Ulo ealmS. c\ea~'lt!Dida. poa•a ~ QU. 

· da parte do go\'emo hou~ .equer um ~oco dtaejo 
.. de que tsea ~., NHlbioem l)f)llta e&~~•t e que por .... 
modo &'gtul!l hoorados meil\brM-la IS~aiona. -.e jul~. 
lO.Uitn meomll)f'd,.doa, !'e. Dio bl'OfQIIOa1DoeiU:edeSpit: ter.h . 

.A.u1fia. em ~·-in 11!. ... c.e hte•dente ~ul\.hu lia pane. 
clo··uobN deputAdo peloParan,. • m•··lfes~ft ... qu 
ro-:~ava · a prealdac:i• pld'tl . C!UO tÍllha.. lid" nomeado• 

· tia.isrlndo que o ~terio declanwa se elle aba~ iO
. licitado. (.Uinpre que eot~~ ~-da .~·nquesa eu · •teclare 
por.nte a tllDl•n qllb o honl"Sdo deputado uio fü ..oll
ctu.~ alguma- , 1Mim -~ . t~omem . de !azer· t.aea solicita.; 

·· -~ (opOiadól) ; foi ~lbido peln voto espeu~ec)do 
· governo em att.errçio ao8"'li patriotismo_, pro•acla'ca_pa- . 
c:i<Sade,à~ hem 8e ~ca~ .ela ~ien-a.çio a. uma . 

. 0 ~'\'&nlot na ~n61Ulça elo p&triotilmO e provada. 
capltt'l-iade dt• hon'ttldo d"put.ado, o utendendo que e1le 
eorreepondia~mutn•l C(tntia.o~aogoftl"llo. como amcla . 
o entende, e que se üava po-r hcut-a.llo com· bl&. ecm- · 
fiança, honrando •a.mbem ao ~• .. mo· em aceitar tsm& 
oomm:iulo de tam~<nh• impo!tancia~ fes esl't& 'llome•çlo. 
F6ta dett,._. _terum11. Sr p~·ideutt, O>!.m era po.tivel 
que; o go\'Orno ~ &zeqe, D"m ~u' . o hnnrado deputado • 
a~ltaue• {Apocadot; muiCo bem) . . ·. 

. Vou ooncluir, Sr. · pres1de.nt8, e ·direi que o aotual 
~abiuet8 est~ tin:JlO no seu ~to de honra e:uq2illto 

· ~'let' a eontiauç.a da ~~a e :o apoio verdad .. iro . ~o paiz, . 
lllterllteUldo pel~ ma.ona cleat11 casa. F.ste apo1o " go
verno o reclama frnoeo · e decidido. c:Owo é da. boJlra e 
nohre ca:racter ·dos membros desta c:a!oa. E '{llatuio .nos 
ve.obs 11. faltar, temos bsu~ente abnf!g»CÜO p..n. Cedêr · 

. clltsu cadetNs· a quem " ais · digno · <io que M• u poua. - .. . . 
brm.J 

. . · ( O orador é· comprimenlodo por gs-~ n\m)WO 41 
. Sr• dtputcado;.) · · · . 

· O ..,.r.· . 8a\"bn.- ,fa Cueba s- St. proaidente~ 
depois do. importante disc~o quo acnbã dê pr.,feri~ o 
nobre minilltro •la. juativa, eu deveria tal"et nKu ceder 
d"· f'&•avro.. d e"!)t1ru' que _ella, ooubes·11 em pti.mettO 
lu~tll.t a atgu . do .. nobft!" deput11doa d . Opp ·~içâo : )ll&S 
nii·· dest<jil.udo ~er a minha vez: de f&Uar> ru:uito & 

. plllavra ~~' V. EJt. acaba cie ewl~-me. . . 
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SEsSÃO EM i'i .DE JULHO DE i sei. 
O Sa. hnu"ri:-P~ lieenea ao no~ d~pubsdo . 

. p_am o interromper : C'l()ncedi.,.,ne a pala~ por ~g&z:~o. 
Ella ae,·e caber ll t1Dl o~,·or .tos u~ fàllem 

.O s .. ·. BAIUIOSA D.A.. nv«llA.: .;... Perdôe-me v. :EX.; 
ea'te a mim me·mo V. Ex. ha de ae reciotdar que eu 
'me 111.~ ooa•ra nesta discu~o ; em rilta d~!ó~ 
d.cai• · ue · .& 11la · ·· · 
reuci .. a qual ~uer ontro• 

' o s-a. ~~lfDtafrC :, --E' verdst~C.\ eflque~-Zt1e de 
que;: .noh-e ·e.,af:Bdo .. ~ havia isl!Clr1p~ ~ntta. Póde 
eon~ t~u.r.a.f llar •. 

· · O , ... S~aN>~A DA. •.·lll'(u.: -.V. Ex e tMC')sa:.uel
lee qae. U·l""U'io ao S.W.• da seS·Mo <ie h011tem ~- . 
~w. compr ·h~<\Rtn que eu . não podia ptesclntiir de 
profair dll&& PIC\'JV ·e-12 zoo,po~&ta ao. diielir.iO. do nobre 
cle.e.ntado•pn'l" Pem•tnbnt'O. . . 
' QUe era mwh· in eução nllo 'i.-oltár mai& a eat& dis. ' 
eu•&ão7 ptnva ..e•-u a ealtna inNtera'VI'It c:nm que honr~:m 
ouvi a UltUD& l)&l't-t dn IUea.,._.,) pro eririo pelu nobrd de · 
ptn.ado pelt) • .. tau.,. Ootni ·ei-m a ~·I Q.,cco. ~r p~i . 
aen:e, '\'Ge WéSm q~anifo .o ···~'"t' tSoopnta ·o ,el ' Par Ut. •' 
&;tnbuin a J10S5& U.m~ \.t;ten"u' " ,. ~~&a· absolutameu- · 
te estrutlktl "~ 0!11 netb um s/1 ap.t c e P"''f·ri .. ~ ~ 

ta ao -.obre dep11~ •· -c.ão .,.,., ·a .. ·tG or • ~ . 
meuoo par& ((UG <:onHl~ um.. d•&CUSIIo tio irri · 

tan~ · . · · . 
Ct'>'io poré.o, ~r pr· -.idcr.e que o meu ailencin foi msi 

ibter.,recado, p·•r<twmL • ou t1m •a ae.-.ã., do tto., em. o 
nobf'8 deput~o fY'l' l'eru m'b·• o,· vmtl • " tribuna.. re
proiuzio uma"" gonna _&11çac> cf.. Ol'nsútail feita pelo 
DObre deeutado pelo PIU'&Ilt. aificionaodo ~lbeu.n no~o 

. capitUln . *h eenaun~ .obr.gando ms "'""im " a:·licit&r de. 
DOY~t a. alc.r.a d . . . · 
um como a outn>. 
· Sr. Pl*ideato,~<tut a q-ceptibUic!a ied~ nobre!~ 
clepâtadOil a qnesn me Cabe a houta ·1e ••'tJpoloder tle~tA! 
"OOtl"eB'-n ' nimiamcmt<J m~nndi"'O''ll Nà .. ,e lhos póde 

• a • 
te p6dé et»pt"ebend.eT" a ~fa de r·fn\111' !lUa~~ .~. 
tatbor• 110jio ellu inoonvenW~D-~ •·Cl "~"ift•, 11e111 
que os nobtot JeJJUt~· actntre~Jio na respo~ta uma of·· 
!eP& ou. um• cc.-.u • .;l · 

E' &Mim,-;.-. pre«o\dt11te~ ~· ~ M'bres depuwlot et
qnecem-ae da qa .. fl)r~o elltl· '!··• pcovoas'l"io ·é"~ ta. c&Cil..,., qusmd, -- nl'Ctlliliwa 11 .em eOll ·~Cieocia a). 
pma clario. oO:Do fiiC~ ,-msoaao que axir.'Cia neat9.' 
CUlto um.~ tl· ~tr ·., .. dos : ~ us~m que ~ Dobrea 
deP'ilt"clos. reiterlrio o. .. ~~lio no ~i'. e«n q_ue~ pelo 

. o~ do .1•luatAclo d.eputM.o pela pt"t'Vl.DC4a tlo Pahni, · 
~rio ceota .e»l . ine exr:emodoa etio aquelte' qce 
n~. 11nt&tl.o o ll!o ~ãc; DBSte recinto oozn t~~-
. cleacla... •• ' ' 

O Sa. Z.&.CA&~AS ~·- NWJca di•M uto. 
os-~ 8-'.aWOI .. DA c~ .... : :... se v. Ex. retira. tx• .... 
O Sa~ ZA.c.tlllAS :.-Nioaproféri.. · 

·. O Sa. &a.._ »-'Co,..._ - •• .,: tem deup~ido 
· t=a · d&~> c•UJU que \@m aillU1ont.adn atá · cÜI~ 

· O .::.a Z...c..at..U : - N'io proferi a pttla'n'& indepen-
denf"i.. · · · . · · 

O Sa N~lus :-Di~a quevotavio ~m reSuão 
' ' 

~ •• B41l .. OU 'DA. CUNIIA. :~o nobre d~nt&do '!~ 
nma dísti.ucção entt-.1 ~ucst~ go~rnr.mentaei' c -tues- . 
t<Jpc niio gnvera~tm.-.utacs ~ doduou que a~•mpll.l.lhnva. o . . ' . ... . - . 
porém q,ne nu ontl'ft!l ..8ervBVI\-Sfl ~ faeul•i~tde de. pro• 
ceder com ind.-~ndenei!l · Ar:a.• d<!élaron em eeguidà ~ue 
aquclle~ a quem attnbnin entno n donomin11ç:ii.--extre· 
1:1ados-niio ptoétdiiío d~t~ modo isto ê. ácompa.t~ha~ 
vão o ftOvt~rno .niio ·. E6 nas qne--tões stoveru~Uneu~os, 
como abdi~a-viio o direit•• <te T\'ftao:tir m&omo . naq'CeUas 
que n~ tinhilo igo."l ea.racter. . · . · · 

E' ast.lm tarnbera, Sr pl'eAitlente. que (lfl ttobre- d~· 
:putadoe, inveTteo .. ~o as Jll'OJX"Biç\)es •1R. liefe~a.. tir.mdo 
Uell&ll i\lacQe& Cl c,mh'or\1'1 lfl\•U, que ·lUuilll!l W%~ 18 

. )lteetão a ooncl.uaiies abeurdu. a~trlhnetD a 1i p;úo.ttlll e 
factos que. ni\o forio . proferidas nem oitRd.o• , . CO%I1 o 

· !l OU'Il"'enoe neto que o tliv-tmo qne aqui prof.sti . . 
na "8-•.io de. I() do ·~nte (ô1'& por mim pronun~ · 
~m ~sta... wt~"~1rsr-. e . "c\m n intuito ·<ie ~d1lr 
n~ ~\ se ao IZQver.,o on !<! a.· alguma ~a&:de myate-
rJOQ-. . . . . . . . . 

. y Ss. P .u· .. 4 Bda_rio _,E' V E%. q~ o d~; ·eu n~ 
dis~e t>tl et•usa. . · · · . 

· ~ .Sa. R .... ~"' n"'. f'n•~=-: Oh r ·~hnres 1 -iaando · 
- tTa:o. de rdu'ar. ema a. .. -erç,.o oa •·ro~1~o dor. nc,bres 

depntados. ~tio ~l'es logo de ret. .,.a. •a r . · 
O Sá. PÁ~· Bi.l\kETO: - 'Eu .nio ~ Wo. 
• "'•· Bu~s~' ~:... CPi~ , ~ D qui& JIO'ioo d cituei 

o f-u:to h "C.Ort 'O de '{U- \ • t!:x. ~e -.rwio; P. de que ne&le 
mmn"nt•• não J)"\•!1 · &incia "·'ClÍ~·tne MID. in~ a 
.cmi-m.•'Í•• m .. u .;~"C~. -~ \". i:.x. niio ~uiz <Si'"gi"·tD• 
•'lU;.t!h~t iDlli 11&Çio, ao mea•1 .. tmt~'U f~il!t" Útna at;a..,~o. · . ... . . 
au,o~~oe m~ vi·tas inter'e!'-e\n.'c111.1l'"' 1\ili. ·nt>oO '1~•. p.,;. 
fer; ,.x,_~r. .. ndo U••ic"ttl""te u tDiub&$ c-n"i~ abre 
~ sltu~tç;.o: ee~tilo.jnln.n4~ qc.P eri• '\e minha digoid.a14 
P"!ttaoal r~pettn· :1.aa la wt~o.çõe~ ~u& tne eriW attri
bu•dN, die~ em nm apane · .c V Ex. e.~ ti· en~ . 
eu :uio ando solicitauco r~residez.:ciat • .a · ' 

(Ba (\/gun.f op;:Ttt~.) · 
l'>esck C f' I 

p~der em cert& etn~'lPO"ÍI. <:<-m vi! ta• '::l~OJ~fu 
~t,1a a ~ cn .. ~br' •• no «>Xérclclo c., . lireit., de <leECU: · 
mdlcar nao \6.\l~~ ia aua. ~nc:te pu~ttci · , C'lm·• tam• 
~ ~ q\:'e te1:1 tsao pl""SeDtement.o .un ·:,~,ri,.·ilezo.to; mas 

m or ~"· o entanto, 
Elllll hs.vi• _eu Jlf'r•fendu ea~ .•~rta . . • qtt .. fc: proYOCttdo 
pela allllbMo ill~ 1411 " e ciirisno, o uob"te tiepntado pelo 
P•r.n "• jnltzsncio-se otfenõid·· .-elo imme·fi~me'lte a 
C&!Zipo; e acré<iitantio~ ~· funda~utO~&~m. qne '!~li
nhas 'PillaTrU se .referiio s. elle A»<». P6 tfecluoa :tue rfi
JUUlCÜI.Y&. ~ pt'•~tuden<:ia da pro'linoia da. &b\a, ooaso att!l · 
DO. tue;-mo a. ·t~ .{'Odio 10 . gti'W:tO C\i'llW do apalte n1l• 

. eu ha\'1& p1'\)Ündo. ·. · ·· . · · ~ 

O Sa · Z..:CAaiAS ~ -.N~ pedi ~ontu. . . 

~O Sa ·&aaoe..a. D4 t'\•• :...Tànt.()' vetaw. que eu · 
u~ pocúa ter 4!!0 'fl&bl fuer a menor allasao ao ZlO'bfol 
~epa.tado, qacUlW ~é _ ~ qno nunca D'e ()Onl\!•n ~ue 
~ •. Ex. tiftSM eolic•tado """" ou qualquer ou~ com .. 
D1iJ.Iio. . Peslo ·~nttario, a ~mica eonsa '{De eu &i.bla 11m 
re1aelo • .. co •mi~io Ultima de quoe f·•ien·~~oo .· 

. n••bf'-1 ~patado INO '· a .. u. ~\me&Çlft' ue Pfellidezue 

com U';tla ·\'en.M.o muito h~llr'\.llla ao nobre depntado, é i 
a MgiUille .-:qu'! entre ,,,vertOA uum\1- ce1Jlbra<to•, pre .. . 
fllrio-ae o de S. Ex • IJ?'t t:\r :\;de aqllellfl cuia nom~ 
·mala· ~adan aoa cütrmntea !n'Upoll. da depa~ 

. bahima • . (A~OJ ) 
Púr eouo,nínte deliCie que o uniet- fllctn que Unha 

th~o ao meu l'ót:lbecoim .. uto ,.m relaç.iio a ~ta com
~i&-io do nt\bre ti~ntMdo ~· '!-tn factó quo niio o das-

··il"eito d~ pe 1ir: 110 ®~~,.no, O"l •·c~ ~iui~t~~~ qu~ 50 
aeha\'iío hu·•t ll4 pre~ente!lllt!!l·~ reeinto quecle<·hlrllmtn 

·· ~c ol}cs tom~vií.o u ~·t>On"nbilidade .-\e llfU Cptn"te ~\1~ 
ô• • rofMdo 001' um membro ·~•'"tl\ ••ttmRt'll. t ' ' 

41l"ntl·) 5.:l attc• ic qu•• 0'~!10 mtimbt'C' ~ttPllll ·a~cumlr. 
fran•'tl.iUPnte a ~P''tll'>t~ili~a~c d" ~\oll!l . npinitEI."~ 

$r. p~iden~, .,o.ancio o geaeTnl R"!IR.fo, t'Ot'nó dieta• 
ilot de Bu6nos--\yrett, dirtlda'"M ull:a vez ao gov~rno · 
brazlleiro pediudn·lhe eonta• do di .. <"a.Nos \)ri"Ceririoa 

· no nosso piU'I:unen:O• ate ereio quo· nor deputa.doa d& 
oppo .. iç~o .lil~ !18 devi!\ e .. tranilat' 1!""0. tt'ICi~ncis.~ por'
qt:.\l Ro!l!l.§, dlof.lt-lor do um E11tn~o em que, n11.qucU.. 
épMa. toe ~esconhecit\ Pl'lltica.rnenta a überc~aoie 1a im
pronav.o d& tribtulll po.iaria ·se jn'lt:lr eom o tlirei\o de 
pedir '!lO ~vemo do BruU CM1icu.ç<:;es de tat natureU~ 
por-}'11~ ellc .!Ó queria motivC~s· de CC~ntrndn; maa que o 
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camara. ••• 
os ... ·z~~ =·-·~ obseDiiciaae ·'que eu. nego. 

· O Sa B.U:IOSA DA. C'I)QJ. :-••• declarar que l'enun
ciava. uma · commi-.iio bo~a que lhe Í<'Í cOnii~t~; 

· · um Bimp'• .~não J>6de ter tanto alcan~-· Pa.~e- · 
etu•me, })OU, que o nobre deputado d!Njava ·te uxn. 
oC:t-asiio. um pl1!tato. qualqu"''' 'l_b& elle fosce, ~an re· . 
lumciar e..aa eommis-io, e entenc!flu que o DJeJO cnn
wmente era ~~q,uelle: ou mtãrw ·., nobre. depu~ do; pela, ' 
pro•tncia.do Parani. qu" boncem Jn8'tDO haVJa ettado 
an seu di~ a !A bula du lobo· e do «S)rd iro, 11H1l• 
milldo a '(lOI'ição daqllelle. est•va talvez eom · tan~ 
wnta.u de to1nar ceutu ao ~o, com tanto ~o 
ele a 
· tet•den -1110 o nbiDete dsvi& eer te3po:1Savtl pe1B3 pala.-
wu que preferi na.~ · . . . ·.. · 

, . O Sa Z.u:•ttü dá um apalte. . 
. o s.~ Buaou. D.&. Ctmu: -So v. Ex. atle:Ddeste á 

'POt çã · que teuho ~o n84it4 e:uuara lle.de que 
tenho a homa. de Mlltu-me nate lUflal'; ~ .v. Ex. 
. a~ a que o apoio ou. Oppr.aiçào que tenhn foato a ·. 

· aüferentea ~oiDe~ 'aQD rovin · • · · • 

· · a. >A.c.&.aus!- unea 6J em discurso algum.,.Uu· 
sües d• otdotn q~ V. Ex. fez. · · · ·. . 

O :; •• Ru11014 k Cu~u:_;V. Ex. tinh;. motiv04 
p&ra.atttibuir a si o me11 aparte? Não ns tinha, • e ••• ·· 

·. O S.. ZAê.Wu ·-Nuilet.. ta1hei. ~pu~, ciizendo -nao. ptQO preside:nt~iu.. . · .· · . . 
. O $a. L,,~ u Cvrnu.: -Já. ÕXp)ict'li\Ü kto .• 

. O ~a 7..AC.W: -·<lu V. El;. ha de c:oncltimnar a 
aJlu. .. úo ctue fuz, ou entio dnia aoifrer ~ re·poa~ 

O :\a. ~ 11.\ Cnàu.: ~ St. pl'IIS\Ueu~, quando 
· ''eüho a•telugatp~~tlr asau'alptoa, eapeciatmcmce 
ele ~.ordem,$, .. "'Otumo &'4mtum'pN>ptW~ ir~ 

. :ofle • .-ttclaUltDI.O: o diacuno ~ue t~Ye • hcmra de pro
!mr na ...an do 1 o do ewmate fol um cllaeaiso pro
vocad~> pela Deea..aid!Wle ·de d..fe.oa, pela JUK"'"ldado de ropeUir uma . • • . 

n GNam pro IOdi COIZl Wlta can~la, ~ um tal 
~~roo oas Qio ~vançu pM~\*> al~ll de que l1io 
~t!•e te aonve?cndo, Cl111!1 declaro que.&J.uda b~>h1 pro
!ertn• 1gua1 diac-ut'IIO, qllle &ase?erartP. o nlestno que 
~~ a.....eve1ei, 1t1 por "tetitur& .e \'eprodnsillaw 8i.tuaç4o 
1d;so"~:a; ainda. hnje aaaim pro toderi11, selll tambem 
ia.t~.~~ b Cl!D'Veníenclas da tribuna, Dom A. con.si. 
derar~ e l"eetA~to que ·c1&\'0 ao!l meu. nobres collegu 
ll!aUibl'Os . Q eam&ra , . 

a na *" ditn, Sr. praid'lnte, o por mais de 1lm& ~, 
e !16?Jpre 881:11 . cont.&<tar· ie tio .l:nexanta userç:io, que .· 
lla~a ue-ta casa !-'Jl1· gntllO de cx .. ~a·loa; l'roc:;,urava
ae. repetlt~do-!1& 110t.0 mn•w ~ • .fazer acreditar ao · 

• . • . · ·~o exnum• 
l'&CC>Io importátl\e llo conacrvadol"88. ••a camar.. Nio 

. ])n(Üamoa ltll~ ailenclo em vi,o.ta de tal inai .. tenn•a. 
Eu d ·Tigl-~e aos nubres lieputado" refnt11ndo aqu,.lla 

· CJ..UIIlitieacio, e pedindo qull me deolat'88.!9JD em que con-· 
SJitlRe·t. _.X&gGl" çào; llào 118 me teitpon·l8t114iUda. 1\ras 

· oa ll~b!W' d.,p~tadns que. por od o a.o fXeln•ivismo. des
ao'bn~ a extllteno•a d .. ex~doa ou utremadoa ee . . 
guPa!De"te ulio ~!Ctirio que se-ser ext.t'eJn).do ó ser 

. ~cluliyi'ta~. ez~~•ivi~ta• ~<a tonulvão aqucllea quê 
lloa fwio tal arglll~o E' facil clomouat. a-lo. 

Sa êpooSL!!, Sr. presidtote (e n6a vi••~os n'uma · 

t'x Sa Dts>~A.~o : ~Outra ~rapuça: 
O !'a. Ba.uosA. ~~~ Cc~wA .- Eu .a&i ~t) q'lie DS 

imputaCi'io de f'SIIgeraclo h~&ja. a inte"ção dé, escltlir '!t · 
~''eutreuCl& · d~uelles. ~ (\nem.· m<i.md .. m!llte . ella .~ 
apolica ; limito me a ~o,.trar t1ma das oon!equenoaa 
que de~l'e f,.c•o dtmanao · . O.l!. ho.nrad. . c:s m .. Ptnbros, . ~ue 
fat%étn po.rte da oppo~ição 'ibErs\ e~t." que JtU~o o 
gov mo, ~~c te pii" 'e. ·odem apTosctu p~
dendo os altos e:trg?s ae conua.nça. . 
· O Sa . . (')noó~s ': · A.pilia.do.' · 
O !=a. s ..... lo"'"' 1u. C~tú: -Com este gabm~te 1lão; 

depois que o áer:ibRretn t~im. . . · · 
· Por cooooeguiute a admini~tr-tção do Ectado. p~ 
:prMiUleuto.d• s di:fer!r.":e!l CM(tt)t c!e. tal.nato.reu. ~ut 
fô-r mt&ter pre.-n•·her, tera de rec:f!Or!'el' a.o~ Ultmbi'Oa 
ct. maioria s:ar'amen•ar ue lhe pre..ta a 10 ; e d~ . 
que ma gt'lU2 p-rte e-ta ma1ona to:na.· !e 1m~t ... 
brlitaàs da preunder O!l nltcl' caT$lOS do E .. tr.do po-lo llm .. 
ples fa.eto d~ sa di:er aos mea. bros qu~ a . compoem - . 

. ·vós !Ou exagerados ~· é bem ~al"' que o clMüo d~ 
· habihtados r-o reatringe e ·<~e . 'rtdtn: aos qo;;e ee d~to 
como moderados. · ou C'Omo centT1). Ei,. como e'aes que 
hançiO· ~o destu i~~it~tt•ções ~ dtnominio oa.outros 
do extm»aci~ · ~. toruáo cc:luamata~ • 

:&• oma jltaCió q-ce tll"' da.li1ctiu~.o . feita j)tlos, no• . 
bres deput~tdn.: .ma.a eu llào lhe! attnbuo e.atas ~tt.S 
011 tae:f inteacüe... · · · . . . . 

dot derl~do qlle (\ p•ii •e •eha. e!D est~ co nonnJll, de"l8 
a mod.lP"aeiiO 'er uma d&~ ~u .. l;tt,.~ ... e. ctua o 1t Yemo 
tem obngaçió da att~d"r par .. !ater certa .. oomenÇ(Ies. 

. Os jlà\oeriló!l em ~lui\C\ l&,çl\o tnilo dos hn'tll!XI• ~t:'&.o 
. mariot~, doa b~'men• de opi .. iV..s·•zagera'ltoS pa~ 0!1. al~ 
~da administh-çlo publio·a stnlO U~"t penOiiol' tn• 
ti001: mu • por isao m~mo que lbe~ cumpre reconh~ 
o. p~entea dos icdind.uoa . para "!'~ onde nato 
*lmmte a moderaçio e onde o excla."'"tamo. .· .. • . 
· . Eu, Sr preatdente~ nio p~do. nüo. ~u candida~ 
a e.-Ma e-t~s; roti. eu u!o quero que aqu.,~a Era~ da 
cama.ra :L que tubo a hom-a de ~ear. uao 9uero que 
ami~ mea.a. que por "W.. servteoa •• JDOI'e"llllPn~ e 
illot'traeio pedem }írutar na. alt& kdtnlniAt."'lç~ Mni001 

. imponu-. ao p~olz, sejio JlrivadoJ .diasó üalCIUntnte, 
pdl'que houve qaem oa dezlominaue do ut:omadoa. 
( .. p c doi). . . . . . 

· S•. C"oll.~A DW 01.lTtiiLÚ- 0 DOUo -anloo do-
feito 6 a.fideU~A io ao~·cbefea n&turaea do pal'tlclo. . . . 

O· s •. Buto•A DA C-en": ·- OOua . pontO., Sr prt• 
lideote, do c1lt•CUI'IO <l''e 'Proferi n lttalo de 10 elo 
eo~tot torio a31umptoa ele U.wureta.ç6e- el'1"0lltu. de 
t:adn~ intieP. e de in•mua~ a q~o eat• dou 
pont•\S ,.egnramente n~o ~· ~~tllvio.. • • · . . 

D•11_M ·ae que en haVJa divu:üdo o mm'e~o, utes ~a . ... .. ... . ' 
noria.: &ae-ee ~ue ea ar;~ ~e acha toa previa~ZJOen!o ih· 
tettad<' da modificaçio o.ue ttnha dt' haver no g .. blnete, 
<i! iato Ut•ico.altonte pQio fae'o dtj l1a~rem dec!ariid" ':l~e 
a uell~ e a . n v· · · •· "' 
tn de centro. pn~sa•i.io tn>oia cedo nu m~~~ tarde a. 561' 
eircumferen~il4: ~ntTetauto que ~tas nnuh~ obsena-
~ dnhito e t~xn c:cp\i,•acões cl111tat< e n~tura~. . · 
. O qao di~en, :i'r pl'e.'ideate, etll rela~o ao;a~inete'! 
Q11~ foi a pMpt'P.i(liio nünba 'iUe anto~n.a dise_r·se 
q_ue ea havta dividHo t1 mtnteterio t!m ma1oru. e mmo- · 
na. e.n~s da mot\Hica.(liio '!' . · 

Eu vou ler o que então CÜI!e : . . . . · 
c A depc:sção coukervad.t~ra de S. Paulo não tinha 

· n&-eNid.ade alguma de. vir t trlhuua delinÍNit~ para 16 
conhec~ quti a ~\la at.\.itucla etil relaQào. ao ac-tulll ga
binete. 1'odoa conhtlCCDI oa BODtimentos . ele o•tilna e ve-
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~ qu~ ~~Oapm.COIJl o 'unbfe Sr. ma~u- ' 
de ! ·•Xllll' • TTm. f(t.b1nete pt'ell~di'do por. um d~ · ebtfes 

~ . ' 

. . a• 'Dl'Qn'IUU: - ~ apo O. . . . . . 

. · · O Sn BnBOSA. 11 .. C v.~: ~ : Sabill-o o· 11obre clepu• 
.bdot · .· · . · · ·. · · · · 

ac. gabinete . todo. &em · fuer eei~o d ... mini•tto• ; e á J)02lt011 do meu cilic1iN> • . ..., conht"Ce que e1LJ não MP*"' . 
o. que A fazia. ~\~tio . · o . gabinete lflm. . distin~ · tavaa essa cele:~tna c;.u.; selev~tnton V~ m~ que, 10 
dellte oa daqut!lle :uumau-o. por * confiança na grande · .. , .. ·. . o proferi, ro; pOrque era i.seo urna noed&idsdtl. ·rua que 

· maioria dei~ · · · · · · Clea&U~em de um~~o vu para sempre eNU de:noei..,açõq 

' (Bc ~...... ~ .. ui.)· . eom"uetodé>s~diueoprocuravafnccionar amaioria 
-r-. , . da camara · . · · · · 

N~ ·h& um S6 deputado que ~- dtclarar e «abi- .Sr. pm1Clente, dN8 qvf! CXi»Uqnei os trecbet do meu 
. nete . ~m. que todo. ·os mini~UO. lhe tne~cn .o .ita•IW'IIO quê forüo aaautilpto do maior 1'8farG na ditc:ul-

. . . . . . -
mu nil• .teunpêSe: eata 6 a 'fel'dade. ·Por COil!leltllinb9. 
&-1e o mOiil~to . eaJ . que ode ~•a1?.i que &po'lawa o . 
gw::bizie'« ·porque · ell dep.lllitan P"de ~ulicÇ& em. 
~ua vdo naaioria não · ... eria di:et com ifltl) · ue 
ell tam u11o apoiaue a um oa a does mini11tTOa no. 
quaee ,,ois&,.& ele de~tar t.nta ccm&aoça como nO. · 
outtos. · · · . · · · · 

o Sa. GdA . Czaoczs~: - o oimt:O· meamo . es~ . 
. ooafonne con; bao · . . . . . .. ·. ' ' 

· O~·· !3~~ 114 Csnt1tt. !-.E~~ ~ue. dizem que 
ea davttti o min~teno e111 mi.lon" e mUlona, qu•ndo 
&AtU,.lJoia qu iaao. me imputlo ·aio os mesm~ qu~ ~= 
I'Gu dia~ dh•ifÜriio. a maioria da ·c:am.:Z.., c de
poia ·tiriri~ illat.~ flftOOUI de ~ICIU'IIOS pN.oeados . 
pele. ne 'ellldade ela cle!e~,..! . · . · · . 

Vou agora üpUca,. em duQ pala\rtu quo llHC) ·fiz a 
· meuor ~otfet~•a a qUOID quer que aoja dest• casa quando. 
clee·~ que, oa •1tu•çlo 81ll ~ué ~ aehao~a a ·camara. o 
gru110 · ~ile · N ha•ia eollocildo ·~ qt\e ÍDtonnlllllauit', 
OU DO OIDtl'O t)D CIJDlO juto -mtlo tDtl'e O lado bbtonJ. e 

. O lado CODMnador, nlo . • • . 
te1:ii)O DM'& poo.içlo. · . . . 

Sr P!-iàen•e. ,..urameote Dltll..~ ft':l1~. CIUB mo 1'9• 
forl · 8Zlltea &~RUO· ~- depota..l"" r.bet• ... cf.t Prnços, 
eheloa de t.aleot.oa e dto ma e<·iulftDto«: tod"vi", p-to ... a 
~ume110, r.lo '" acba•" e M'l grupo bablUtado, 1-6 d• ~r · 
li, .• preao.u o apolo n~arfo para dar .ri~e. 11.0 mlnu.;. . 
. tcio n..d• o mumc\o em quu~ e~~tabelll<le!IM & luta 
tlltre o ;t~ebinete e Dal doaladoa . da eua. fo!'ÇC)l'Uiente . - ~ ' 

O!Qatendoru. d"ftria decld.tr .se a pNStar apoic. ao g.bi~ 
net;e, ou • fa.ter lha oppaaição. l1ganrto · llé p•ll eome.. · 
glUnte 11 un• ou • outrO lado da caaoani.. e deixando por
tanto • 11na po•siçV.o C*-D~ral em qualque .. d0t1 cuoa aob 

na e .pe er · -.ua 1mpo• tat\ClR. -.11.1 • • u 
. aqaillo -&Ue eu d ~3;., não 4i aenii.o 11 exp~ilo de Uãla 
Wr1iade ineonusU~.vel qutl se devia ~aliur desde que 

· ae nuwtfeat»aae sr. luta éutra o gabinete e nm doa lados 
ela tt&u•ara. . · . · . 
•. Onde eat6. .lJOis esta informiçüo prévia. ou eaao ~pi

%1to_ prophetlco cl6 ·~ue os nobres . eputados ma JUl- · 
8~ re.t~Stido ilàquella dia · e «tilandl) na ooea'!iiío 
em que . eu accups.va a trlbun&. era _i'Tipo~:sivel. qne 
aouOO.e que ae dava uma. moti1.ficaçllo Ut> ~bacete, . 
moc\iBcaçi\o que e,.a de&conhaeid" ató celn11 intimns ami· 
gca dos miniatros qne se tetlr&tàn 't Ap~llo par~ a leal· 
dado d.,. aobres clepotsdoa pela Bahia; ellea que doclA· 

• ti •• • • 

afim ie niO eoot.i11uar uma clUea11aio' ~ue .~~e tem ~ 
bittfo iDaia ele tz•G.a ~ de·agradã~l. afim .ele qve por 
Dlio~a. p~ nio 10 p~·a~se maia ;;litncto s:>~ • iü&. · 
cont1ruaQMO: m&11 V Ex vê quo $lotou C'OI)atni'Udc .na. 
• o~a o n~n e um& •'getrltl "'" 
capitaea do dou· di~r-<>s quft fonlo aqai hootem profe-. 
ric10s. Ptoeurarei (&&é lo de maheita ~ue O. 'nobre. 
cl~~tados .nii\) 110 otf~n·iào~ pOTq\l8, A~ htem, neuho.m 
iJlteres•e. ufl'lh\nn d.~jo 'ieubc- de augmentar cue uóe 
• oiot.inte•\ig-n·,··-: m~~s, deld.e"ll:llll o• nnbre.. deputadO& 
cler-:io. o e~pltt ds a.r~..Uo. nAo <te~m e&\r'allbU que · 
• defesa, par.. ter procedente. pareça, apez.ar d.o meua 
ttforo.'Oil em . "CODtrvio ~ ~in em um on. outro 
ponb). . . . ... · . . . . . . 

O nol>re 4lapowto por 'Pemambaco atA.eertoponto 
Nprodn~io u con."urns !eiw pelo nobre depntat.lo peto 
l•ar&u .. , ad. 'iclonaodo--lhes unieaxnent.O u~ observação 

. nova. Eia a l'lt~ por q~uu Mponderei separ=ameato · 
. a eoc•a ••bservação fiXclllPinmeate V.(:~ til ;ia pelo· nobre . 

depat..do, para de!)oiit,<OOuaiderand., O!l ~nt.oa c:ommuna 
ao~. d••WI, c:Onaprehecd~ lO&, abrangê:-los em ·uma. .õ 
roa a\1\. . · · .. 

are "'"lD" . (lUI! O no 1'9 flpllta O por a 
eutenlieu qne tlle lU al~tt~.ma allasio p.-t~ .. oal, allUJMO que 

· nio ett&'!f& em minba-. vi~ LU. p rque o nobre deDntad() . 
no leU ~xordlo ~mo que ihqn•rio. ('(~Uío que ~ 1ntou 
se -.quell~ db.C'Ut'IIO bnha aido.· proíorid., pc.~r muts a&. 
qnali·'t&tte dts thn~\M depu,ado, ou tO o fiz para aea vir oa 
desejo• de te~•ra. · · . · · · . 

O aobre deplitaof.,.. cleu.1ut\ a enteod•f' qal aue. ttr-
ceiro derta 110t' ou o &o!Ullll abinete.· "ti. a 'POtea-
talf,.. . m.y·t~l'lo~a quo · teaJ gnw é sn &&en a. . 
(tiailiie po-de;- s ponto de me fazer apparecer na tnbnna 
para di.or a~uíllo qne n~o .Qnto F ,;auto con!liderei que 
era. e&tll "intelli~nci" qua 1'9 podl& dar ali ~Mlav•~a~t do . 

.o iacto liibtorico qua chQu, \orou mais uanspa!:'ellte, 
ma.5 cta:-11 a ana a\lnsin. . 

·· Jul~u o no"re d"pútlldo con,•euient.o, no proposito de 
ootnbacer meu di·élllr:.o, recordar aro :lCflnteeimento 
hist.ori<l..,, um facto qu~t . ..e deu na ln~lattn"ra no nsinll.• 
do de B:Anri~tuo H,)rtto é. o IWilP•in•to de Tnl)maa Bec .. 
ket., lllcebiapo de CR.l' rorhery s .. ~x ~ft~rto o modo 
pelo ~u"\; se;;o.nil.o 1:1. u"rrRç.u> ·dos h1~ ton.uio'N!!I den-se 
e~~~~e fa·•to:-0 ns;. deslto"to!IO com o pro<!edimentn do 
U'C4!bi"po· qu. .. r .. ~ia soro~rll no &a': P'!d"r, di~rn n'am 
luOtntmCO . de ex.aspet&ÇilO 'til" DtLO tlDb.H. anugos qu.e • O 
llwasseDi daquello . contendor; que ba&tou ISISA lWUll-. 
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fe•tação õa t'e'll vontQõe. nR'I':t que al!OtUDS servi~r:res 
'de1kadus_ des-.~ que""' l)õ'i~stii" a !=P.'l"Vir de im:?,rumer:~o, 
tratas~em de perpetuar o :I.SSll.Ssinato do arc.:bispo, o que 
logo se rea1uon 

Sr. pre11idente, entre os estudo!l a que lUl!l hl'ras vagas 
me cos.u•r•o a d11r. a htstoria é um tt .. quelles que pre
firo. N:io me.é e:.tranha a b.istoria. ingleza.. Go1dsmith, 
Hc.me, Ma••~tulay,e .. utros, 1-iio e~criptores qne me siio 
tiio cunhe :i•1os como podem ~ê lo ao nobre deputado. 
Tratei d.., des.-obrir no acor.tecimentO a ~u.- aUudio o 
noro~ depc.tado alguma .:-ireum!:tancill. qualquer que 
pc.dll!l.~ escl re·~r-m" sobre o a•:erto ·1a Mppl·caçã .. que 

• ma. ter o acto t..."lta. o pe o nobre eputa o. e nao 
a des~-obri •• 

O Sa Pu:' B ... aaETo:- Queria. ciizer que o nobre 
ele nta<io servia mal a. seu.c; a.nn os 

O Sa B. a uosA DA ·~Ul'(RA ~ - Se fos!'e essa a applica
çiio \{"e <.~Ul;t fazt!r" nubre dep11ta •o eu ent .. n<l~:-•3. que 
-por f,.'ta d.: roe•e••imento. por falta de habilir.açõ•·~ eu 
desej~.-a pre<otaT a'!l meu P"rtid•• um ~P.rviç•,, t! fó~·· iuft!Uz 
na m!.llha teo ativa, segundo a opiniii.u do nobre d~pu
tadll ~ era um .. imple"' •o "lo exit·J, flt'tgundo a a:>Teci:~.ciio 
de uma. opiuio.io reo;peita.v-el, e eu carvaria a r:abP.Çtl. M~ 
no fa.~to citado ~u entr~vi algc.ma ~c.!'a mais. e ~e por 
ventura o nobre deputa-to uão d~clarade m·•tio formal e 
positivu que a aUc.sào qu~ percebi uiio é aquetla que vou 
indiciLr .:ntli.o não term;nal"et ainia 11. rninh.a respusta a 
este t ·pico. po,.que, Sr. pr .... idente . cnm O!! fracos re··uT
sos ie ue di.. nho eu tenho o cO:<tn ne ie emb·•ra com 
te-do o respeito) repdur sempre com energ1>~., sempre no 
mesmo terro~no. todas as 24t~ .. õe" que se dirigem ou a 
n:oiro on " m1nha dign.id11de pe.soal. 

Eu entendtJ, Sr p•e~itient<l~ q~e "o facr.~ hi!!torico 

' outr... .nmile senão a suppo•tll facilid.sde ·•om que o ora-
dot ~ue neste mtJ~en.o se 1irige •L c"mara se prestou 
a servir de instrumento p .. ra a t~xe•mciio de uma obra 
de vingança. proft!rinJo aqlli um dit~curso contra o no
bre d.eputa<io ! 

::Sr pre!-!id..,nw. para que os factlls historicos pos!IÜO 
ser devidamente applir:-a. lO!\ a. uma ou outra emergeucia 
da vida. para q•'e po.-sii.o esles ter o mere ~imento de es
clarect!T por meio de cornpar11çii.o umasit.uação qualquer, 
é de m ·sterque haj" pR.riti<r.de, ou pelo meDO" al~m:J. 
anlll. .. gitt. oc. nas circumstancias d<> f >te o, 011 no C3.racter 
da" personag"'ls que "igu,.ão nos acontecunentos. O:ra, 
eu não vejo nes .. e fact·J cit>~.do nada iue possa ter nem 
~equer a mais remota. analogia com aquillo que o no
bre dep"ltado tinha em vistas indicar. 

Trat"va ~e d .. uma luta. entri'l o rei de In~laterra e o 
primaz da lgTeja .mg:eza.; tratava s~ de 'Um~ lutH. entre 

" 
rano nt>t:~te casu V'. E:o::. comprehenrie que o iutere<~se 
manifestado pelo soberano .de se ver livre, embora por 
:meios criminosos, 'ie um grnnde homem que f"zia som-· 
bra ao seu pod~,.,poderia lo.var 1\ ~erto~ servidore .. ,des,.:es 
que uão fdtiio nas côrtes, n praticar u:n actO cri <•iuoso, 
um ac~ de barba. idade para a~adarao "oberano. An
tes d .. inJagar -.e o n bre tle .• ut .. do p6oie ser equiparado 
a qu.Uquer dos que tilõi:Ul' · rão •1&".-e fa r.o histori~, cabe
me responder sobre o pap"l quem~ foi distribui do. 

Se o nobre deil·•tad•J teve em vista. -1uerer iiL,inuar 
que eu prestava-me ne11ta ca"a a sr.rvir ás pai.'l.ões 
alh ias, qnand1> o meu procetiiment.c actual niLO o ".011 -
testasse.. ba.<>tava-me indicar-lhe P.m re~P"'ta. :.lõ circum
&tanoU.a·~~C:guinte::. :-Entreí nestac..sa pe•a primeira. "ez 
em 18!\3, feudo simples adv:.~o; conservo-me nella 
con:.t~ntemente de&de então até hoje, porque a minha 
pr~vinciR.. apr:clando com nimia géner(t~ida.de m «u di-

hempre conserv~do um asl!ento nesta. camB.Ta; mas 
entrei s.qui sendo simples•:Jente advogatio. e unicttmente 
advogado S•·U 111nd11. hoje: os gllbinetes que tenho Rpoia
do c-.am tl•ator de<iica(:ão uiio se têm em nada. incommo
dado com as pretP.•·c;ões pes!SOae- do humilde orador que 
agor .• <hriJl;e a .:~allj vrà á camarll f(Jp· iadt,s); que o digiio 
os mem llrotoo que deU&~ têm feit;> parte. 

R~pei'tll.udo muitO aquelles e meus co1legas que têm 
sido encxrreza:ios d~cornmissõe~ honrosas. d!'l pres!dt:n
cia:. d~provincia,aquellesqae porseusmere--..imentos têm. 
13ido cobertos de condecorsçües, tenho o fra.eo de citar 

COIIIf· brazão de nobreza minh:'! o não ter até hoj~. ~~
znr de minha. po"iç;lo e <ie ... ~unflc. •e!~çil-, :nh .. tra'10 
de ll:O .. eruo a.lgum um • !'Ó l!l'>tç.t P'"'"sos.l, a m · 1:S -1n~!& 
CI'DdP.r•oração para dist·n::tnsr-mo entr~ os m~u .. <".OnC!
d~o i s E pód~-se dtzer qne o indivi·ino que t--m o di
reito ·ie cit11.r em sec. abono fact .... desta ordem é clapta
do par->4 repre!lent!Ll' uest11. ClllD.ar& o papel de instrammto 
dep.,ixõe.:~ ~lh.:ias! • 

M..s adrnstt•nio mesmo s.té --erto ponto, e mnca
mente para argu'TlP.Ut:lr, q •e ea uude .. se ••resr.a-r: me a 
i11so que ent~·dendo poiler fll"e~tll.l" um se~ço ao 
pil•ier. vtt>S·~> ne u. ·: .. sa f,.zer u_ a ... ggre,.ss.n, pe!-

n . { . 
ne·e ou a esse p:>der oc.,ulc • Jl quem !"6 pretendeu 
que eu ~rvia? Por~ 11e é de· mi"ter. ~ .ra ;e lHnça!' u_;n 
d..,put .. 1o, um representalíte da naçtl i n UIIl"- m1,.sao 

r ~ u tal ae a a im --ta.ucia. do 
dido tU.- eu~ po~sa. ':ansar sombrtl Ora, s':gu'M!'., .. nte 
o nobre •ieput ·lio por P6rna.mbu·•n tem mmlõ& lmpor
taucut., reco ·h"'Ç·• i,.•.o; moiS. p rdôe roe -tn.-. llle dtga, 
nii.o teu1 ta.•1· a ••opo..,;~~.nda que _:f..ça ~; -•nbia a ne
nhn.ua , .,fio n ~i>1. du t~>tiz .. 

O SR. 'PAE,. B.a~~.ETo: - D·sprezo o seu clf'lsdem. 
O Sa B•RnosA DA t;nNHA.: - Tamb•nn eu desprazo 

os seu' ~· pre.:isu '{Ue o n hra •i-.put .do t)f'lse os fa. •tos 
que cita, ~eja cauteloso ~m faz~r a. · ·hcll.;io dell.sa •.•• 

o Sa. PAES BARRETO: -Não e$t8 no caso ae tratar 
ae re~ o a umguem 

i deolarei ue sou 
obscuro membro de .. ta eas11.; não trato senão de defen-
der· me. • 

::)r. pre .. idenTe. terminarei este incitiente peiindo li
cença ao nobre depata•Jo pal"tt. fazer uma. applicaÇRO da 

a::oo•na in za que D• um -
bre mmi~tro dQ. ju--t1ça- • 

Repito "i'J.e son o prime•ro a reconhecer o mP.l"ectmen
to do houra.<i·• dep:lt>~.tio: mas. o,P.guu io cl penl=a•neuto da 
seguinte ma...·•d•nll. chineza- 4: medem-se a~< torre~ pl'lla 
sua altura e os grandes homens pelo numero de seus in
vejosos .•• ~ 

O SR 0Tl'Otu llá. um aparte. 
O Sa. PAES BARRETO : -I>~ to 6 comigo; o nobre <le· 

putado julgll.-:sa com o direit-o de desdenhar •• 

O ::ia. BARBoSA. DA Ctn'IRA , - Sou um deputado tiio 
bom como V Ex. 

o Sa. p A.ES BAB.lt.ETO : - Mas não tem o direito ae 
tratar com desdem a ninguem 

O Sa. BARBOS.\. DA l'tr:llllA ,-Tenho o direito de ele
fender me. Se a alln:siio do nobre deputado n>~o appli-

- - aD • s o c.. 01 o re 
maneira por que foi enu.ucia.d:!., eu nüo po .. s:>, re..,re~~en
t:mte de uma provi.ncia tii.O dil!tin~t•l em sen..'4 brios. 
deixar de reclamar contra quem D.le faltar ao devido 
respeito neata C3.3a. · 

O Sa. PAES BuaETo: - Ha de ouvir sem,i)re que 
provocar. 

O SR. BARBO!lA. DA CUNBA.: - Como dizia, e oara 
acabar c..-om es•.e incide11te. direi. !õervindo-me do peu!oa · 
menta da refersda maxima chineza, qu~ o no'li-re ~ .. pu
tado poderá. ter desaffectos , mas nüo tera. muitos 
invejosos. 

Sr presid'!nte, o nobre :lepa.tado :)elo 'Parau ·, allu
dindo á po~içl!. • ea:trem:~tla g_ue en e meus muigo~ tinha
:nos tom~tdo em seu entel'lder uestR. ~essão, att'ribuio a 
de'lintellill;e:tci.s que 6XI,-t ~ ··n~e nó,.. e o nobre .-l~!'~~cio 
~ pri"Ced:mento qu'! tev: S. Ex n.3: quadm <ia. ven!ica-

. . 
tü-,s ele1tore.es de S P .. nlo Fetizmence foi S Ex mes • 
mo quem ~e en(';81"l'Cgnn d" re-ponder H essa a.rguiçiio 
reproduzida nos dons ttiscursos a que ora. reo-pondo,e 
enearregou-se clli>so quando ponderou que nenàuma des
intehigencia temos cn111 outros seus colleg>'S de com
mi..,sio Se po~ venta.'"~ fo~se a opinião manife .. tada 
pelo nodre deputado •10S negocsos eleitoraes de S Paulo 
qu" me houve~ trazido '1. tribuo& para e-ta.beleceruma. 
discu"Sio como aqnella e•n que me ach:~ emoenltado 
presentemente (unicameoté com o intu> ·o de defen
der-me c a meus tmigos de uma. argaição que 
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rios havia siao irrflgalla). segnrameute o meu proeecler 
para c-om o nobre o.1eputado devia ser identico do meu 
procedimento para eom o.~ seu-. honrados eollegas da 
m~mu commi&siio de pod(>l'eS E•tretsnto a cama.ra 
sabe que eu conservei a.s mesmissimas relações de arni
zad~ com o Sr. desembargador Bello si~a·ario do 
paree~r, ·:como :;r. Araujo Lima, q_a.e u."sigu .. u tarobem 
o paro>c~. A no""l\ dh:ertroncia. s~'bre n pRrece-r não se 
presta. pur isso a ex.,ti~ar a desintelli~~.:encia que nos se
parou. 

Portanto. se o nobre tleputa.dn "iio tinha. razão de 
su pÔr-me de!' it .. do lct !'6U o oc~der como membro 

•'()mmilll8iíO, é aro UU .. a e"iU~JJigenCla tem OUtra 
orig~m e causa. differente. Essa. C~~.usa tia de o n·,bre 
deputado • .. ncontra la em um trecho <te l'eU discurso sobre 
o ~ distri·•to, LTecho em que offendeu-nos •••.• 

que 

O Sa. B.utKo .. A OA Cu RA.: - Ha ai gama differença, 
pnis u que ~u dis>e ~st ·· e .. cripto 

Ea t•nh" coro o nohrt~ d'l;oUtll.rio relaÇ(>P.s niio m11ito 
est·~itas, ma .. :5. Ex. traT.aVa· me enm aquella. coorrezia 
que I> commum entre collell;a.s • e mostra.v .. -TT'Ie alguma 
eon~<idera~o, que eu retrihuia. a. S. Ex peb mesmo 
modo. 

Entendi 'J)OÍ" que, no pé em que se ar.bs.vão as nos"'as 
relaei'Ses, p--lo simples faeto de U"·R- divt>rgo-neht entre 
nós em um .. q·•e·tiio dt v rific1lÇ110 de po 1eres niio ha.via. 
muttvo para. um rompimento :M~ts pelt~ me~;ma raziio 

eVla 11 es qu~ x , na. •ust .. n .. çso e seu 
parecer, nn" tr .. t .. s,.e enm a en,tumad .. ~orteZia, e pro
ceriE!!!se no debHte de modo a nãQ off~nder os nossos 
brios e a ·•Ot~"a 11iguidade. Qu .. ndo to'"?ei_ a pal :•-ra 
modo a !:'s.lvar qualquer allusiio a S 

O Sa. ZA.c.U.IA.s' -M"'s disse que ha vis. uma 'iuest.io 
immoral. 

o Sa. BARBOSA llA. r-u~BA ; -E' verdauc. POrque isso 
se referia á. que, tãu em si. e não !l co•r·missiio, qu.., opi· 
nava dil'fe-ren1~ment.oo: maot pro<·edi de mod,. que S. Ex. 
não é P.apaz de encontrar no meu di~cur~o. l.lUC esta 
impres.j;o hs. muit·• t~ ··po, nm ~ó r:rechr1 que possn Mr 
offen:-i~o a. sua. <lignid~ode. Enttetar.to ro1 ill:u"l o pro
ceder de S E't.. para eomno!lcn -1ua.ndo tratoa d-. re~
pon,ler ao meu rii-c!Ul"·n e ao do meq honradl) ami,.o s 
colleJI~ de distrieto~ N:'1o p·lr certo. 

0 

E !'8 eu niio r~:clnme1 no• di"~' ~ez,tiUtPS an õa publi
caçiio do discurso do nu ore deput-.do é por -4U0:-, o''"Ufl~r...
do se a. cama-ra ainda enti\o d· qu~-tio de veriticaçiio de 
po~eres , nií.o• qn1z ol'OV\)es~ <4ne-tões nem pe:tnrhar o:~ 

I ' • 

soas estranha$ -tS ur>s~a .. questõt!s, e cajus dire•tos aiDd~ 
depenuiiio de uma 11roluç>io .:.or parte d:~. C"!l.mara. 

Para mostra.r q_ue nó~ tinha•oO!I 1us o motivo para. 
Teclamar, e que ent.,.eumto com o nn~so silencio ro.os
tra.moa a maior tolerunda., eu pttsso a ler um simples 
tr .. cho do discurso do nobre deputado -· 

O Sa. ZA.CA.atAs: Mas V . Ex vem reclamar agora, 
apezRr de ter pas ado tanto tempo ! 

O Sa. P AE." B.uuu~To ~ - Por tolerancia. 
O Sa. BA.aaos... DA Ct:'Nli.A • - Qnando se diz e se 

Tepete que a nossa. desintelltll!:en,-ia Mm o nobre deputsdo 
pelo Paranâ. provém de ur· elle dado um p:1rcc.er ··nutra 
nós, n&o devemo3 mo;;tr~t-r que ~ua niio provél'f' do pa . 
recer, e sim de sua aggTes~<iio na. su,..:enuç;io rielle? 
Insinua· se que ha um grnp'" extre::naJo r· furo e!'"a 
asse;çiio, e tenho em ~p<'sta qne qnero est..,be!e~r 

cia em meu~ :ÜS'"Ul'So!' " Nno me teuitc:> oppos:o á. 1;cis!io 
com~ttmd!> a. denomin9ÇÍIO de moderados e extrema
dos?· Provoco o nobre deputado a.' demonstrar ~e por 
ventura eu estabeleci uma só proposiçiio 'iue ..e afãs.
wse disto~ se qumdo ~1Tc~ ·o e :::t:!do dos p~.idos me 
afastei da verdade em qu:llquer ponto. 

E é quando nm lado. que muito respeito porqu-! e..<~tá. 
coiloca !o no seu verdad,.iro !e<-ceno, iJ!'o::u-ru e-ub:-1< ~t>r 
s .:.ci~.:~ &;tl:e o~ mem~,r•·s <ta ms.iori:!, :-e:.-orrend·o p3r3. 
!s"<> a u1Xl3. taetica cuja !eg~timidade soa. o primmo a 
te1.:0nhecer •••• I 

VozEs DA. ESQUERDA : - Não temos tactica. 
o·sa BA.RBOSA. n ... Cu:-oBA.~ - ••. porque é o meio mais 

facll de snbir 201• poder •.. 
o Sa. z ... cuiAS: -.:Mas quem é que diz ~ue eu quero 

subir ao poder? 
O Sa .. BARBOSA. DA. Ctr"BA: - •••• é ~ntio que se 

avança.. .:em couv~nien·~ia. ~ma e sem ne~sidsde, 
uma. propof-iç»o dssta ordem! 

Este in··idente inrerrompen •ne. Sr. pr~idente. Paaso 
a ler o tre"ho, a t:~Ue ba. poUí!" me referi. do disc:urso do 
nobre deputatl.o pelo Parana. ' U.) 

O Sa Z.t.CARJAS -Note V Ex. que eu disse-Votl 
fa%er observHções ger~es. 

o Sa BA.RBOIA. D .. CuNHA.· - Isso é no final 
Presc,n<lindo .le .allus·'l:l:. pes.;oae!l. etl e o meu nobre 

co el!;a qu~ nos 8.'' .. vmnos empcn a os na. cussao 
daqutlle parecer u;ao podiamos deixar de sorpr .. nder..; 
nos <tas exore&"õ~ do nobrH det-~uta.do: nós e!'tava 
mos ne~ta ca·.-.ar~t com tliplomas escoimados de !iupli 
cat~ts e de toda e qualquer eout~st•u,:ão ou irregularida· 
de; ma i isso m~mo rws in opunha rc~erva. 'Dara. os -iUt 
niio ~e ... cbav:io nesse c:a·o, porqu~ entendemos qaQ 
de .. rlc o morr ~nto .. m quP. um lieputa.io é Te:~<'nbe ·ido e 
approv~~.do pe•2. camara. tão bom é a.que\le qu" _,ntrou 
com <iiplorna de urna. ele1ç:io pu,.a como aquelle que, 
em hora. venha com dioloma cvntCSt\ld.o, s. caUJara. o 
julgtiu bem eleito Ap,ic •o:r.} 

Entre 11-tneUes que discutirão a eleieiio do 2" districto . . 
qtAe ~omb~~. 'êrilo o pnrec~r não usã.riio de exp;es,ão al
gu·n,. que f~risse 11. dignid .. de da ·om:nissii.· . S . Ex. pois 
<!.,via proo:e-1er da mesma fór .. ua e é nostta convicção que 
o uão fez. 

1s a raz o pe a qual enten 1 qne, des e que nesta. 
ca'la S lix. nus. fez utoa Hrgutçiio de tal or<i~m, o nobre 
deput10do como partkolar ,.eparall!l.··~e de nós. embora. 
como politico militas~e CPmuosco DOS eatrtP"" d .... maio
ria, ,..or-1ue eu nii" acho ne<~P.~ss.rio que h .. ja sulidarie
dade entre uossas rel .. ções partwal11res e not~sas rela. 
ções como bnroenl' 011 hlicns, unicamente porque em po
litica apoiámos " :mesma c11Us!l 

O ~n. ZAcAmAs · Qu1mrio dei s.quo.lle p11recer previ 
esta.<> con•e-tuencias. m11s niio recuP.i lill·:e dla. ... 

O ~R BARIIOSA DA CuNUA: - Confe'iso que uns dias 
seguintell >'<tUellt: em que foi puhlicM.do o di~cnrso do 
nobre deputado tive von~~de de inl'titnir ne .. ta caRa. 
uma certa. diso•1Js~iio que c:haw:'l.ria PO"thuma., para 
mo~~rar que é melhor tõ'atllr com int•·lertJnte.• que eos
tumüo respeitar o .. br1os e a dignida:i~ de .. eus eolle
~as. d~ q~e com aq1_:1elle" quP. nunca seado int?lerantes .. . 
nem H. merece Poréso, :-ir. p'!'c·1dcnte .. 

O SR. 7.ACARU.S: - R~ ·e1<.u cutra.r na discn.ssii:o. 

O Sa. BARilOS.\ D,\ Cc:ocR" :-. . . receiei niin o entrat' 
na d1$CUt<são, m&S •••. oie,.iso:i por motivo:~ de nrdem muito 
re!>-peitavel oor motivo,. que muit:\.; vezes impoem-nos 
a sermo!' ~er;ados obn~nrio-nos a ~;aard.ar silencio 
qua.ndo tu i0 no~ impellt: p~ra a dtscuss!io. 

O S11.. ZACARIAS:-E' ainds a mania. d.a.s carapuças I 

O SR. BEZERRA. • ~AVALCA~TI :-Ou niio se diz nada ou 
discut.e ·!'C frlillCII.wente 

O Sa BARBO"A DA. r.r~RA.:-Ec;ta parre do meu tlis
cur .. o é só relativ~ -.o nobre deput,•lo P··la provoncia do 
P:lr:.t.na.: ella ~ .. r ... a~n •no. é ouau;.o basta 

Sr. preo.identc, s;:nrK que estão dadas estas e~plica
çi)e~. s.g-rra. q_u~ o nob~e minist~o _ d" just•ça de ;I:tron 

. , ' 
que o governo é absolt::.tsn-:ent" sua .. io . e nüo n:~;pon.:ie 
pclns proposições que en ou q :a.'qu.,r deputado, eu..bora 
amig:o do f!• "~llo ju·gar con .,P.n:eute proferir nesta 
casa: n iio dc CJ:!. do cu :·eha. m1nha parte •.arre~rcom 
o raCJnr5.:> de ter priv<tào ··c por ventura. isso me fos•e 
a.•uibwdo .:1 irroport>~nt;ssima ,lrovinci~&. da. Bahía do. 
uàmiuis·ra.ção do .nobr., d.pput• d·• -pelo P9.1'3ll:á., que 
r-c ' .·;- f:.:ti· ·i~-1 (upolati•")· :u•go-m~ ctripdo a d;!
c::;..~:- :ai'l ·:.. uma v,.z; qu~ n ií.ll m.·. ref.:!ri ao :nobre àe?U· 
;:;-.,! • CID m~u ap:u-r.e de Ílnnte!Il; n;l.• sabia, ácercu <::t 
sua nome11çüo, <lOusa 21.1guma 'iue lhe fosse desairo!a. 
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o SA. Pm B~: - Entio & · oemn se referi~! 
. Dig'o-o. . . . . . . . . . . . .~ . · . 

O Sa 8A&IIt'IA DA. C.mBA : _; Poi- 0011Jtgainte. o nobte ·. 
üeputAdo ·peta · proviu(';!' a~ ·.Parnn• pc'l.-te._ "e .-~im. o 

· entl'ildll!', rBeUIIA!' a pTeSld~ 1a da.provm.Pla da.Birh1a; . 
mu·nuu,.a deve flu:~ lo pt't' mots•o .. e·tt.nho aqu.Ule 

. · que por '9811~ ~e 1101\re S E~ ;nuuca. ~AA palavras · ·aue· ~eri, .. e .Dão ti?ri>.· .• ·~an~ allUMO . ao uobre· 

. . erft'IDinO deó\àrando quo apoio O . ga~iJle:e · ICto.~, .. 
àe~is e1e mncitüeado, ~ a metm& · ded1~&Cllo0 e JUD-

que qv.aOd~ . pron=Ci~i , meu di~ ;i• ~~ d~ 10. 
.. cln corren~. em.Ot':CU1â.o em ~ue B~ncia lltlJOrava., mo • 

. cli6caçill mini~terial. terminei Ma!'Egllt"Udo ao 1Z11b;nete 
qUP. ~·nta•s.e Q)lU o nOt:-o · ap i o panl à i'eali) ~tçiio l!e .toell 

~~ , · . . 1- e q,ue 1hlO 
5:te·•e toelocçio o::tre O"' 11r.ua Pmip, .ql:Je t':ODa~à.erP~e 

· · eomo tsel'tcwi~ aquelles que lbfl preew~ apoto, quer 
. elle. se ~t .. Jl>em nOB banc-os. cloa puntàiloa. quer 
· &quell~ qa.~ por 'IUD& qualiâ"'çi" noo:ünal N ha...W, 
~·n.do do ~ E~· nta a mélhlll: rtsposta tlUO posso 
d:àr .,.. 11obl"eel deputadoa. . · . . . 

. Tenho ·coueluido. (Jiuito ~) 
A~ 6·-a adiada pà1a hora. · 

· l>tda a c>rde~n dõ dia, leYUta-le 11 ~o i.s quatio . 
horu ela tard"- . · . · .. · . . . · 

SeS8&o eml8 de .Ja.lho. 

S~IÜ•IO._:.E=pfciifnu.-N~üoçaO -OS.peium cLu 
· · w df CllftOI"~tfaG. · . Ordem do dia. -Pw.aao. o D. E. 

B· elo~. jdopç&o -"ewull').o D. C R . P Nt6M•. 
. A~·.-DI.,-.o ~ ,.._. 4• ••moriwtan. AcfiMftetliO , 
- Ft.zP~ ·. cio(~• ~~ l)u,_-•0. fl<,. .Sr1. f'AIIICIYI 

· · B-101 • Pnt• B..,..,..to. o~- D\..pttuo cladcú de. 
amor li:Oçlo. Enc'ft ~o. · · 

. ·, ' 

•· · • e: · un a 
· Car~&lho ·Rt-ia, Ott~•n\. C .. Ot:.oni, Furntm'(t!" . dt~. Cu~ 
nha, Ars111o Li•ua,. J fie Alon-:1\r, Ferre\1'11. ~.., Ra

. poso da.Cam•ra~ Lir:ne l:>uut~, ~ilveira· da Motu,, Dan,;, 
· tu, \),.'filo d.e Mau~, Tutxeina. ·Junior, s,:;~o Lobli.to, 
Bezerra Cavalollllti, Lima u Silva, ll~rio. e Leit.ão ela 
Cun~a · · 
. 'FAltito com' particiin.çi~ oe Sr~. Di<1go Velho e AJi .. . · 

gelo ~ Amar:ll. . · . . . . . . . . 
U .. . e 11pp'"O\'a•'O 1!. Q.Cta, Ü l.lltccoduute. 
·O Sã. 1• Saca"'~1uo. dá C~:~ntv. do aeguin~e . . 

. J:XI'DIU'l'l:e 

· Um oaicio do tniniaterio ~ ~~· envi&ncl~ o l'eqQe
rimeato .c\o ca.J)itio d.,, ootpo · de en~bei:roe Dr. JCII6 

· · Joe11.uim d~ Oliveira,_lent~ de pby•h.~ da ~la ~tral, 
petitndo ao cnt'pO t~eiatív., um· anno ~e li~ com 

·. todoe O!J PeU& leD«:Jmentos pa.Ta t.l'a\U de ep aanJe. -
A• c.~mm~ão de peoslles e ordenad011. . · · · 

· Ou\N do meamo miniete:rio. ~"tDittinclo o ·~ • . 
. meoto' em que o 2- teneni.ê do 1· ~·111entu de at1Uh•ria 
· a Cl\\'aUo. CadO't MMCha4o · de Bitteucourt. · p8de eer · 
tran.~erido nata a • • · 
all"ga.-Â • OOI'tlmiieio de marmha e guerrá . . 

011tl-o tio l . M".retario ilo a~ellAdo. ~n-riaudo ·a pro.-
poai~ de!>ta ea~USrll; autorie~~ndo o lt'O,.,rno eon~ · 
C8'ler .O r.on~lhei'ro . il\ - · • • · · · 
mm"~ do snpreato tríbUDIÜ ele j~tiça, tun BDilO de 
lit6Dea tom . todos OI WU' venclaion\08. l''"~ tt&\&r .cie 

· sua . t~ando on.:te . lhe CODYier; ã q'lal o senado ·Dão tem 
podido dat> o PeU ~tim~ta.-In~ .. 

·· Outro do 1Uei'IDO v.creta.rio. nenWu1do a ~ropo«içiG 
dilata. Cllm&ra. autoriqnd~ n $0"9J'DI) a ~tir '-cum
l)&Jlitia Ot'g&lU'&d& SUL tJl'UVUlClli. do Cea~ p&m a facti!A . . ao um estr::o.d.r. :le roclaaem. eatre a ~id& te elo Arac.ty 
e • do Crato. U<D G!Dorestimo ele 'll)n:no()# • . cOmtanto 
que 1llW t-Xced& a 4i~ garanti .... 7 96. cnmprehelldi®s 
ós !utoa e atDorciuçio: a qulil o •~ Jiit> tem ~elo . 
dar o seu COU'OBtimento.-In~a . . · · 

. · ·· . · , · ~u o ·· 
. aaoptou. e v-.1 din~r a UD~ im})"rla\', .. 'tetô\uçio 
üóneraado· o . d~tnb&r'Jt"do .. J* C':udido ilo ·J).oos e 
Silv&da divich. . ~ l~S61'898n .~ imp~o de auu 
obru a ' • · -- · 
. Oatro do mesmo SeeTetari01 envianlio a propoalÇio ao 
&auado declarando que .. l\o· aduii~~&i..e\1 ao O"ia~e <a» ms~ 
. trumentot ou cartaa t~t.mut.bam• do-. ftcuttOB. -.;,. 
iuiprbllil' pua euuar ni. otdom dos tra'balhoa. · 
. Um Mqu,rimeilto d~ 80lpt"'gadoa da AdmiDiatntio 
4o COrrelB gera\ d& c:&te, }*.tin'io aojtfoOnto cioa ftUcl~ . 

· Uler.'- que peroebem.-A'.cocila:üdo de peDI&Ia. e ·ar-
deu~ . . . . ' . · .. . 

· · ~cn~se. jul.giio·a& objocto~e·d.!li~o, e do~ iiD· 
~~tDir p&t'a .-!l'l'•Ula or 1ero deta 'trabllb()t, Ct pro}tetol 

. com que OODC1uem oa.aeguint. pateeetes: · · · · 

l'C4'l'V&U.tU:ç4o~ 

~ Foi. p~te i oommi·tolo ele écnsltitu\~ e ~eres · 
o r..q_ue:iuocmto . oGl -4~ o tubttito. p •r:t-ugae& · An'<>DÍO . 

~ · v. l'u.ubel' pe tto a eattl ~tltlti eacnrc 
. ·cllipea-a .ctc l•~ ·c!.l· tempo ex>g•4o .~la l•i l>lta poder 

. obter eatta ele u~uurati"'&QIIo .te e-edttdi\o l.Nzlteiro; • & 
.Uh ctD- doenmenu. ~m -tn o po4tiol .. natio proq auf

. tlcicu:.em .. uco tO't•• oà ou~ re~ui..lto• G~-icit~ • a 
mt"Ql" coumJ:OiUI\o .do p~t~t' que -.j~ cief,.l'\da & aua 
euppüca, ~o it:le olfe...ee a aegulat.e raolaçlc.-: . . . . 
· c A ca&dmbléa goí-~ l•~:l .. tatlva n..o lve• · · 

c Artigo> nnieo O g"WrD•>' .. ~tv.ilw pna 'nl&udu 
plllllr · c~~" de liatur~.b..açlo dtt cid&d.to btuiltiro a 
Antonio Petcir& .!la su.,... l'arauhoe, ,nbdi\1' Ci.s S M •. 
Fi<Mi..slm~t, ~sic!cnta na. cld..dtt da Bcbià; fiC&lJiiO 
nYOg.ldili paT& es"4! fim &a di,posi~cs efti contrarie. 

<r Poçn dl\ caroa:a dOII de~nt&tios. 15 de Julbo .de 
. 181\t · ..... L - . A; t.. d• . Olle~etro IHUo ....... R. F.• 1U J..-.fo 
Lima. - z. CU. t;4t• • VCU~conccUoa. ,. · · 

.. · ~ A'~dm\n\tt.troç~-o da irm .. udãde •ie Santa lphigenia 
e Santo . El .. t~bi\o, que &e \'81l~rüo na t.Uil i~ja. 1là rua ua 
Altc.nrleg•li~~:~~~w CQI'ta, peie'a. estllii.Ugu&tll Cllll)ara dis
ptl11&a d~ l~is 'd~ ~tmortitiiÇi'O pa.ra po11~;uir beo.a de n.iz · 
até o 'llll.ur do 4o.ooos. ineJ11inilo··se uér.bl ccnce»~o as 
~ qu~ j~ · poi!~o:ue 

c A t.~>mmi::l:uio de fazt!nda, ctn pt"elltmÇ' das rnziSM . 
esar"dV..'\ nu. leloope·!tiVi repre"ata~. ó . de . pal'~ei'· 
quo te •IODt.:oda IL ti~~B!IIl p:trlldll. ti.c~~otdo ~u-. eujo'!ita á 
c ·aut~ula moaewtt!l.1~& n.J ausgainte pt• •j~toto do reaoauç.ilo; 

· q~e a commi,!i!.O c;,ft'ISteee i conaider~o da caunua. .. 
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c A Uiembl~· gér&l ra&Clve: . . . . l 
c Att . tJ Fieuo di~penlladaa as leiS ae amoTtizaçiio . 1 

a umand&t!e de Ssnt.& Ipbigeó.i-4. e Santo El~!PbiiO 
· ~:o · s e fhU: ~ o V&lot e 

6C).noo,nno. · . . · . . . · · · . 
· · c Are. 2. • Ne!te cont'allüo fica iucluido o valor d~ 
bens .de· ra.i:& que 110 pretWrate ~suic · a · dit.a irm~- . j . 

e coutia.co em qui! bottver. Jtlcnrrit1o. ·. . · 
· • Ar"' 3. • Oa beot de ;·aiz ponuiclt'IS pela reEerid.a 

irmaa:tade, e 05 q~e vier e:l" a adquirit" em •irtuà.c' 
da eonc:c~~lltio . o:& fe;t&, devcráü. ··er couvertid·o~ em 

, 111polices da divida po.b\ica, ,._.. quiLe& ~o in•lien~<v.::is, 
c!e~do à concessiu e!2ectuaNe ·:Do prazo que pelo go• · 
"fttmo. fôr m&rCaao. · · 
. c Art 4. · Fi~ révog .. au ·as 'llli.a e:n ·~nt'l"&rio. 

. ·· c P.cço .da. cama\'& dus <lc-pucudos, e:u 18 de ·Jul.h() 
ele 18tH. - llm'bQiiA d4 c;"'o.M ~ Rlbei•o AO. Lu:. ~ 

< A comwisaão de iázeuda. exllmino•t attentamente · 
o ~uflrtlll.snto ~ue a ~ta cam~ra din2io a. Wt~?ràvel 
ordem •er.:ean. 4e No..... Senhora «lo M .. nc..- tio' ·lil'!DO 

de!'.~ cürce, pe-iindo di-pen ... d .a leia de lll'OortizaC3io~ 
qnet- p•ra. immoitQ. -tu~ j . po, .. ue e ql'le lb~ f•JntO legiti- I 
m&indltlt. 1.-g r do,, quer pàra.. aquellllS qlie. no futuro 
wnb~e a ad-1uinr. . . · . · · . . . · · · · · · ·· . . f · 

c Fuu:tom .. ilf' o MU pt-dido not. Mf\"tÇ(\5 · q_ue presta, I . 
· quer c tn ·tOCCOl"l''O u c1~ d~\'alidas da. fo()C}cdadc, 

quer eom o trat"mento gt"Utu1to ~u~ di eaJ· am hut'llttlll 
quo pGUCUt. a Qlll ~nlta 2C DU o».:f" de. inni,()l, pub~, 'l~l!r 
CútU •mpoat.oll·que p~-. á (iizeuda pubüc:t. quer eflltírn 
<lOm o c:Wr.u din.uo que tem &u.toentado com ~1gni<Laic !t · 
~~~ .· .. . . . . . . . . . 

·. c Em p~uça d&a 'fu,ijeA •~peud\clas uo t'CCendo re-
q:nmméuco a"a a coa:uiul•silo nelbo deve l'et' ~nce-

· a b•peua&. !mpet.r&'11L. · t:cnado todavia ... bjei~ _i 
cl.uaula uoc:u~a~a . ~;ao KgUinto proJec;w de tuoluçuo 

· C}UI a ClOUuni""'iO o~ . à conaiêeraçiiD .d& a.mara. 
. c A .s•embl"!' SC""~ r.olve ~ . . · • _ 

. pca a ·~eravel ordatn tce'C'óira de No~•• Scttho~•a 'do· 
Monte cio. Carmo d .. capit.tl d" Impc!ri~ poder }>Onuir 

1 
I 

I 

i 

~ en ~ eeJmento pessoa a ·agt"aCt &," 
mu vejll, pelo pa.~r da cammiss;io de pen·~a ~
cripto no iiXIpl'ellao qul'i te'oho em mão, ctue l'e1l maf'ida 

. pr .... t,1U r.!lovantea ~ervi<,'<lfl&o paiz. como militar. em di-:
ve~a~ . Ctimfiii.Dh~, O '\UO ,;ua. viu~a. pe~he apeou ~. 
th~ttr.l puotico a ~nauua ele llS 'dli'Ma~l &.atua, po1a,. 
.oa!SO Jle Hr .á cam .. m, a exemplo cié projectOs i .. enti
~!· que •'lu"llc qne se· acha. no cleba.t.e.~a uma 116 
dh-cu•sàio. (~pniadv.t. r . 

Con-•ul~ ia a cam:tr:ll, clecide affinnativamente. 
Vem á ~t'IIA, é lid~ e l'pôi:íd&, uegnin~ emenda: . 
c Quo a. pen!oiit;· Seja pa~ desde a data dil d~to que 

1t <:onferi.,.- ~~ ,.,,.•iro Pinto. ~ . . · 

Pot.to a voU>& o }>roj~..h, ·é _,PPO•~o. bem éômo a 
tmeuda ; o Mncio adoptado, ~ remethdo ~ coDii:Diaaio 
de rêd ncçüo. · · · 

III:Or!>:C.M, liAS 1.1:1§ bl: A.llOII.'l'tUÇ,o • . 

Enm . em 1 ~ di!ICUS~àt-. ' c pl...'-."8 ' 'l" Bem debate, o 
projeeto que di~porul!IL as leiet de 11tnonizaçào em .fa~r 
da 1nnand .. <l~ «lo . Senhor Uotn-Je!'u." · d• L&Ffo, da fre • . 
Jlllwz;:l d•l Vrubd, provitlcia cs Sa.hia, para ~ 
o <1ominio d•;• bo-n". q\le actu:Umeni.ft po&~~ue, e aup=· 
tal o ~~e.: pntrimouio lli6 300 D(\(1#()(10. 

a r · ·.! l.CU·~uo o }'TeJeeto. que u.pen•a · u 
de :uu.rm:ac;io l'&r& ::1.~ a · ~~eravl'l oraem lettleÍta de 
No•"" &-nh"T& <f:\., W·~ da coapit~Ll fio. . proyi~Jcia do · 
R1" Gr .• M~ d .. l'u 1. poua àdquirir ·bala . ele n.ü · -" • 

\~~m i Dlc.<oa. ,cr_o lidas, SP"iadils 'e enthc>c=j=cta· 
~to~ em dacu.&Mo, :u ~uintcs emeac:tu : · . 

bens de raiz at6 o 'il"r ét~ 910·000inM. · · · 
c Ln '2 • No aa eunce·•&lo tíca mcluido o ....:Jor dna 

'ben. d.e ~ que ao p•...nte ~uir a 411\a ~ene"''VC! 
ordem •. rd~·-- &to~Íl11 u pen.s de comaü...o o ocmti.tc:o . 

I c Olfereço e1 mo · emencb. o p:rojec:to da C!OTilmfUio clt 
· !~da· \IUil ~·~"<fe i~ ual· fa"'o" i ,eoera-e\ crd•m ter• 

· CGlrt. du N~ .. Se ho~ cio Monte do Canno da~ 
- fltrfirta ttca S•lco. ~ . tm que hou.-er ÜI·'O•ndo . . . . 

c Ar\. 3. • Oa ~· do n.i7. da mrt~clOiíada orolasn 
· ele• .~ CIC!r opp r~ldl•tn··n~ Qbavenld..S e\n a~li.:n · dn 

. ellwlda pllbllt"'l, itntlà~nvflit ~~~~ pi' .. :-o.. •tu• .e14tCU •\ 
~o. lml'!'rit.l. · . . . . • . 

• Art. 4 •. • 1-'illlio n~ogi4da.• t;xld "' lels em COtlt.ran·1• 

c P~'O .d• ca~Dar& doa d.it1.ata túll. e•n ltJ do Julho 
O. l8oll -/MHtf'O .~ Lu:.-GüiJflt tlt Sow~a.-H~&rtMtt 
44CMMG • . . 

0 Sa râ.uiDt.'M'I! ma PC& o · dia de. •abbA ~O 2C'I ~O · 
· corrc~ra · tar lo~ ... dí.c:uaNio ct..a iut:.;qM~~l~• 

sto !Úlnu~t clll 1:200S C•'\t\e.!CM• a D. J::,.t"f'lft"tle't' u,l\• 
illsa de ~·x··· irmil. do fallllcldo arcebitpo dii nalna, 
marqu~ de. s .. n,a Cr\1%. . 

o s .. · P~t.llltl~ tu. ~~~\'A ptrl"· ~ a <:nmar' ('Clili:entc, 
SUG es proJ~'O t~1l 11. UU1115 ( t~C"ssuo, ::til 
untnediatac.u~nte. . ' 

Vt~as • tüelll, 6.lidll, e julgn.-~ QJ)lllf\U<\ rei<l ntíilNlO . 
do a~ignatur•a, a seguinte t:menrla: 
· c Ac:erescent-1·~:- A a~ad1u:la receha:' n p<~ur.ii.., · 
deade" da~ do decroto quo u. coui:<ldl'a.- Jl. r."~·parlno. 
- P\n.to 44 C4~t~p<i$- SeqUitrCJ ~endo1~ Junq~~rcz
Pldro JIOOt.i::.-SGro.ÍIICJ.-P'n:o l.tl'l\4 -J. M Ddurr•ra. 

P.>ato a ~toa o 'P•'Oiecto, ó appro,•arlo, bem ?>lllO a 
\'meada ; e stndo lldoptac::>, é remotti<to. á «>mawsio do 
Nda.cçaio. .. · 

TOMO 1H 

. I 

I 
I • 

· ·c lgurlllaYor ~c eto.:~la i inn•ndudo de c:&Lnta Iphi.:. 
":"'tli:i ·~ ~•uto 1:l1!!'l•:<o, ·1· !t:.:t <.~-;rt~. pár.s pos•wr em 
··l,.,nt •lc . tki7 .. l> ;, n iln",''':l cS,. 40:0<:111. - ·l',lJ'tlriro ift 
41 .... 1. ""', • ·- r J;. tll.rüf:i-f, • 

c 1~.1 · n"tor~ nç:•\l em · r~~.~~r úa. irmnuWide de ~~OI."-! 
Slmhi.rc ~o AIU(!Uttt <tu cidrul.~ Üte Ü"D~ia., p:·oYh1e1a 4o 
Nr.:i pc, }lar». )10:1" uir em bala <lo rui% nw .~ iiu&llti& cle-
lO;OI•C'tf •. -. C .. lc.~:al'll .. "' . . 

, Otro:~a c,:~tt::o rn2~ndtl o ac~~tc projec:to~-.J. õt 
A/tnl'!tr · · · · · 

' ~· Cúncedicl• ~ S.nt.a Casa ua.lfi ~né:Ordia da pt"'
viu<:ia .tu Ce&l'• clit!lf':t•e J"" lc&~ d .. am&~rtiu~o para 
o fim d11 PQ•euir 11t\S ~01'1 ()(108 fltn bm-. d• tal&, eclm a 
elau•uta tt,.. ~ll\on.açuo omapollces uo ;orno do· tnn1& 
~nn•~" . . . · 

diZ\ial !nva~ •c eon~• &. imÍudo.dc ele Noua Se
. tlhOk'll da 1 ll••b• o'1'Ct~ ·a. fre.tueüa do It-..j•, unsnicl~ 

pto da a1:-re. flllt'A -cue (IO*NI P•,~~:'t21t .~ d.o rais até o 
. vAlor ue ~o ooo,ooo.- SahfatW1 M;mfiho. » 

c l$:Ual tavOt •e. cone~" & igreja parochia.l de NOilsa. 
Senhot't' ~o Ro•ario. 'Íl't'$(UCz:\a do DleeQ\O'l1nit•a, na pro- · 
vinc:i:l do MlU'anhiio, ntim ~i1t•oder po~l'uil' belm.do riÚ~. . .. .. , . 

.. • A m~m11. 11\culdado ~ ccn1 a mestDa co~cli('iio é ~n .. 
e"dida â. ip:~oj11 cl<! No~b Sonhorn dl\ Boa· M4..\rta do Rio• 

. Clnro. na J:"ovh,eia d~ S Paulo. pat"a que pt.~~os» po!lt>uit 
bcu!\ de r~ti~ il.tt\ o v»lor do.to.nons - Barbo.o. c.'o ttu·"'"'· .. 

"~ lgua\ i::t.\'l>t ~& c•o.11eod3. i S11nt!l. Caaa dlL:M'itt-<etieoràiQ 
ua r.idiLdl! ct& Victori:t, pro\'iUci~a do Etpirito-Sao.~o. paru 
quu · pos11a pot<&uir 'be~ do r~ atê o valor de :eO(~:ooos. 
- P~reira Pir~to. ,. · · · · 

" A met~ma faculdade ~ concedida. f. soclf.daüe port.tt• 
gucn de S.Uiliic:oncia, titll,beleeida. na capital · d& pro-

. . ~~ 
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W1tia ele 5 Peclto aolUo· (;rc~Dde do Sul. pal'tl J)O!<Rir 
~ 80.fl008, e .. irmatJd~dc d« No""~ &mbn"8. da. Con
ceiçii~ da nll•• -ie-CRlllCllçú, <hl mesma provio(·ia. até 
J)() OOC'J - I. R &vcet1~ - B·.ra•• de Pnrto-Al~~e. • 

c C'onc~a-~P. tgtt>~l dispPD:~a em favor da igr.-j" pa
rot"bial .,e Nos.a ~nhr•rfl d.;,. G otll~. d.~ '-illt> du Joa.
zeiro. e a .. ir-n\Ulrhlde d·• ::>an•.is,.imo Sacra ... e.,to. da 
~ama de BrotaiS. tia es.pit ,}, &"·ba.c; à.a proviDcia. da 
Botbia& .a-úm -ie pot<ierem cc.n,..,rva" o pammonio •.xis 
tente. e auga.ent.;a lo até o va;or de 50.000S cada. uma. 
-J. F FernGn-lC6 da Cun.lla -. 

;t irrnan tade d .. Nossa ~nbor>t do~ I~•·D•*-içiio ela igreja 
Ga. congt"'g~ç..o d·• R .. cife -Vill~/4 Tm:lf~re$. > 

c I.xual <itl'>oensn. oat•s. que a irm•·nd.<J.oio de Nollll& Se-
Ol'H rle Mou rt~t.•e u - .- t<l à I s • • 

ilté fi() OMS, ficando reval•dades a.s doa.ções j ~ :feitas.-
J. O. Neota.s , 

Vem mess.. é lido. apoiado, e entra em cliseussão 
a;ef!;tl·llt.e requeriment,..: 
c Qo:1e sejii TCmettidas i enmmis~iio de fazenda as 

emeu•ta1.11 sobre 11s qua.<~S ainda nãu hou.ter pare.;er. -
PJ.Fo,u:!JUÓ. - Pere-•a 4a. S•to~ ~ 

A d.i:;cus,;ao fi.:a adiada pela. hora. 

SEGUNfJA PARrE DA ORDEM DO DIA. 

Con•iDú~ u 2" di"cn"s'i, do art. 1· da pt'opo!õta do 
governv q•.;.: ~x>~. ~ f..,tÇII. naval p&r.o o aono tín6nceiro 

Acha se pre..ente o Sr min~tro Tespectivo~ 
O ... r. T-1&" ...... "" B .... t •• -.; (S•lenr:io). - Tom~Dno a 

palavra na Pre->,.nte a,~u .... ;;o. eu sittto, Sr prei•d•nte, 
pel>t d..{erencia. que ! .. er.: :t< mo:: o nobre rniiÜ"tr" da. •03.· 

r1Dh~ _não pooier ~u,~to JVJDpdr o ,ieb~tt~ sttn1'4" C»~ t•eltOPios 
do UUDl~oter:tn a eeu \':t".go. A •ntrep;dez proons cte moços 
e o amol' d>l jjtraUd.tl lUZ. do d.ta. lev,.o-me primeiro a ~xpôr 
as convicções qu" a.lia;ento acerca de Do!~:~o estlldo po
li~ico 

Eu ~intn unto m-üs a nece·s•dade d~ uma di!lr.D!ifliio 
laTg"' e fraue .. s tal respeito quanto ~1-jo que RlgQII.· dos 
ill•a:-~ or~dores qu~ prec><·leriil)-mo na tribo.n". e -..m 
pa.mcu\ar o nobre dr-putad~ ..»>r S Pnulo ~uP. u t•ma~ 
meute f"llou p-.r.:cem u.gaT ou pl'eteodfllTD ob-curooer, 
a~>lr da .itfer~nç11 dos nomes, .. dive~gen•ria d· prin
cípiO>& entrl< dou' d· •I' ~Õ)()S "m qn_, ~ dwid" a earna1'11.. 

Começando, eu o>ote~w uiio rofer·r · l'id.:n. õ 
llD~·•Detlte, eu pl'opo,.ito é ,:st~sbelecer a questiono 
terreno •ia• idé•11. 

Sr pre~itieta•e. qn•.udo fiG querreputarmel"O!'I nomes 
$ qn .. JiticaÇÕI!tl de couservado.- pari ano e c··D~rvalior 
moderado, b&oita. a metc!lla di~r1e,.iio hotvich ne t" r.s~~a 
para pror.es .. r <>•r,tra nrua tlll prek.Dçiiu QaaDdo &e 
intenta reat-r o- laçns qnebr.sdo.J do ~tigo partido 
OCDM81'Vatior. ba•~ nms rev·11ra ligt~ira dos ultltnOS 
aeoote ·ii'Deu~ do oaiz o"ns. df!oo.cO'I'Iri~ a distanC'Í& 'fU8 
~je ~p.·T• OIJ gT'Il!X* fornaaadus do tocio des&e parudo. 
_(Apo..a. r o"~) 

Em politi .,.l PU oarta da. C'.C!lc:lisçito romo priDcip1o e 
como l'ltl .. e C.om effeito <1t-Sif~ ~ue se .-e·-o11bece ~ue t<-do 
o acont.eclu ·ento •ocinl nil·· é U·•· o.-ett-õro, nH•t é um 
aceideDTe, TNl5 0 toff'eito d .. UlL:. CtrdeUI de COUI'aS "t-ta
be'-4!1Cl'ÜI8, ma~ .. con .. P-tOe~><.:Íia de nm deM!Dvolvtmento 
~ .. ~~. CU!'l." a •"'DC"ebe<' -4ae O tT .. •vi111o1lt-• tf .. O•DP.i
Ji.,Ç~O tive.t~oe .. iao o ro tucto e--~n1 de nm:s é..ooa tnan-

tr.nn .. , <:: "iio• nro~ .n">~·•d. Telllt·t,.<te C ~P'•I~WII ) 
!f,. .. _ em • •·• e•n,..i .. te:. ··c>nci•.llc;:! . ! 
D..• s--in f •cuuci') 4- C<>Dl'tttU•ÇMU d(tU~ prino-ipins fan

Ga-ttenr.aes_ :r.a.'<C-<io-- P'""" vi v- rero ~ •mbt•.sloe, r.e-{lrea
dêr'a·.J-~ . eo-parar!i.o-~. ~ · luat~:i.,-~ O primei o é 
can.c.."'er"t·a IJ pel:t rtWoluç:tn ne 1~1 o ..egundo ·,.ela 
~ l'e->eei:•n- ri~ <ie )-c"7. Q P.rl~meiro ~ o Pri•.teipio de 
~~ ".ade di .. tendido a ê " ~ar .:'hu. o ~~do #o o prin· 
CplO de or .!em lev.d.u até a cum"res.~- Poi:. bem. certo 
.1ià,. eAU idéa• exaemas tileriio parasla • TeCD.Uio DAS 
m• uagw~pcallalas~~x c1e leU5 enoe, 

e COtlfec:sáriiO ai' SURS mutuas veraarles ; n'uma ~ 
tra.ot-iáTiio. No tiD'IlO de 185 ;t cnmevon o trabalho de Te
eonstitniçio da hai'1D.onia pe-rdiW.. entre oa d"US prin
cipio,. ínndamentae"• isto é, &urgio a ot\va éra, ou a po
liti•'2l de eoncil.iotçi\o 

Sei bem t.~Ue a immCit'ILlidade de un•. o scep!icism~''àe 
outros, e a · bsnaa<;i.t• de muir.os comproruf'ttflrão a oon· 
cilitt.c;io ; "Onf~so mes••·o qae até foi pre :i.so banir a 
pa!,.vra do vnCllblilisrio politico. 

Ma:! a c .. nciliaçio, se desap{lareceu como form'Dla, .6-
coa Ct•m·' idéa · 

Sr. p~Jdeute, p~ que eu dP.mon.<~tre que o movi-
. . : iio .. e 'extioguio .. m 18"i • -

~nde se ; para qu~: en prove qtJe DO"' acb11.mos 11ina.& 
em plena. tta.n~ta.eç:lo, no enmiDho da. cou·il\açio, nio 
prt!ci~o de m--is que recordar a memoria doi' ultimoa 
m.inistcriO>< Houve a.l em Sr. t' "d te e n-
..:;sa""e o o~ da bberd>~de e o principio da. autori

dade! Niio vien•o todos. 1UU ~.pó .. uutro. fllZ~<f prote!'to& 
de concil açiio. mode'1'8Çii.o, tolerancia. ou ju11tíc;a!. Se, 
Desse cou,.erto dP. hannoni!\S polir.ieas, p-reten,fer-ae no· 
tar n cl.is.••oD.mcia do ministerio de 12 de Dezembro eu 
lembro á. eamara que esse mesmo tão depressa ergueu-
~e como l• ·SZ:C> bhio . 

Como um novo argumento ~.u favor da. mioha these, 
eu apontaria. o ministerio aetual, evitantio o Dome de 
rea.et<•r, e declarando querer· nio a poli~:i:a t18 C':Om
pressiio invocada por mniros, mas a poli'tics ~e paz, D& 
phr&~.<e expre<~~iva do 1llnstre ex-miDistro do imperio, 
de~ntado ~la Bahia. Ap"~" ) 

, t 

jnstiça é a que desejamo~> nós os m•>der~odo11. O f!XCUl
shismo e a compl'e:u·io constitUem as a~~piT>-Çõea doa 
conservadores parita~nos ( o~p••iados e nr.l~~l)ft") 

parei io ·conservador: - • 

O ~a TA'fAll.e." B,s·as ~-Eu nõiopretenao lXI.olestu 
a uingu .. m; Te .. pt'ito as "Piniõea de todos, e apellllB dis
cuto uo t.:TTE'.no das idéas. 

Eu eoutlnúo ~tftirmando qUP. a oriniio publica tem 
condi!Dlnado e•l'& p-lhti~a exc\n~i vi11ta ou •ntolel'lt.nte , 
e com eLia o JtTupo I.(De " Tec•ama • c mo a unica sal- : 
VSltiura. do pau E porque, Sr. preatneute. a opinião pll· 
blica lavrou e>-r.a cond .. muaçio ! J ul'ta.mente porque 
~ul!lla. politic .. é a ne-gRc;liu do fbovimento conciliador. 
(Apo•nd.,ll. 1 

Com effuito, o qu<~ é qu" <"araeterisa o grapo dos con
servsd•·ret~ puritun<1s? O se11 e&pirito exagerado de 
ottsttnaciio e o·n~v•çito · 

O que prett-nd~1 G .. zar de todas as vantagens so
da&=. e d•·m.it~ar em todas as posições. (Apoiado~; nao 
o ~.~: r .. c/am. 

!!;. ss .. il!l. elle a•.,.it ... uio o Cf'Uet~r'o de to!lo&, mu 
SÕmente • d., algun~ homtm.S do partido conservadOr
( C.mti•.ullo a• ,.~r.l .. m .. çb~s e c.s Gp•-tndo•& 1 

0 qu~ exige'! A obed.i.mcia paNiva e o &enilismo à 
todrno os que tent:io appruximar-,.e dell~. 

Fiu~tlmente, o oU8 é qu .. el'M jl;ropn condemna. Elle 
l'6 ·-oud~mn .. I'E!Uhnre11 a independ .. n·~a de e!ópu-ito e de 
caracte", qu .. é pllt'l\ ·ogo quallt1 -ada ~ an•Tclna e des
l'ellpet•o • auT.Ori'1a.de • Apu•ad"" e.-tclt~IJICJ.Çi)ftl) 

Nãu f ço " a .. ~oe grup-». composto de n·uitas entiJa~ 
~~ h~•,h~oDte!', ~ 111J,mma.' <'JI-rta11lf'Dt.R te·~· itaveis, a 
lDJUSttÇM de ~pphear-lbe a àen··minacio :.-oh~~t~mhia.
Uma ol•g .. r··hi ..... op,IÕM utn .. • ,; .. to Ta•-ia .- uma aris
tor.ra· .. a nii. ex;,.te P-etn o seu $ti'BD'i~ p li d urn o direito 
de pr tn<'geaitnrn. n ... phr»e •fo <'f•D •e de M'nDtalemhPrt. 
Seus ··.h..-f~ •te um ID'O oartido, sut•l' •·ome:111 e•r•t•·ea
tes, p.-..r.eu4em o governo excl11sivo, ••i<• podem, feli%-
went ..... sA>tor se ,.,,, iu" • • - · -

-lhes hutt> a ek'rfai•la !C do pod~r • -

O ~a. F. • ICT, Vl•~O : -A que~>tiio é de nomes. 

O 'K· T .. v-sP.S B . .t.!iTOii: -Sr. pre .. idente eu acredito 
qne :st-. idéa O•D·,)i .. d .. ru. flliJcl() dM politiC>l modarada. 
e!'tiiO em via de. torn..r R re.bda.Je-o Todo- sentem a 
eouven\encia de romper com o passado e a.bnr a~ 
do fn~. r:omo ~ _ex,nime o ~ptor a que Teferi me.·.· 
~ZP~da politicareformadora UlaUgurada por air 

Com effeito, extinguindo lentamem. • o&l pa•, 
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150&es que sepal"'lvão antigoslutadot'f'S, bt'je congra~dos 
pela UDidPde de idh" a c-on'cillitção prOiluz o !<eO pl'i
meiro e o mais im-t)OrtMDte rt!!'1llt&tio, a ""~r. a justie& 
para'eada principio, ru ~P.tol'io"o ou venMdl\ • .ttrnh 
dos p&Ttid08 qn._, se à,i .. ~olvem as idés,. fazem a sua. 
marcha mumphante. Qa•nd" os iudividuus ronfn~adem.
ae no eeio de uma. nova c,rdem <te COU%'as. o pen .. aml'tlto 
politico fortioic. se pan l'e•U'"~ ndiante. E' a-Pim 
que de todos os !.doa .-e pe"e hoJe a verd."de do r.y·tema. 
rep1'81'entativo: e como elle nii. .. p6deexfstir sem cerc.s 
COB.diçi5es. brada- l'8 pt':a m•gi·traturaindeoend~<nte, pO
~ re··on .. tlmida, guar~ n~ona.l .dtiiB:ailitarisa_da. 

~.,., pa~ e-<aa gi'"Snrie nbra .do futuro, i:Ó o mt:ri~ 
eonatituci•·.md -p6d.ts ser conv-. .eado. 

Um doa maiures beroetimo" do movimento conciliador 
foi sem duvida. o <1e 11Wulkr <'U dir. sa.r o circulo de 
protegidos. a que llll,.istia grande abundllncia de favor, 
mas fattav11. muito o merito real. e doll quaes :.-6mente 
pocliào sabir os servidures do Eata:lo. (ApOtado&.) Só ao 
verdadeiro' m&Te.jmento, venha donde vier, compete o 
direito de governar o paiz. 

A tendeo~«"i<l pH.ra os inb>ressea ma.teriaes, e o des
gosto da~ ao .. tra.cções polítiCA.<~, qut' esterilisão e a~ 
desltll'edl'tio o parlamento, c.:onstituem a meu ,.er o 
signal. mais sllliente da nova ' rdem de iciéas ; porqne 
nvelào dktioc~tamente que de•ejaunos libertar-no!S do 
paaa~o e protestaa contra a sua. esterilidade, penetrando 
no mun-io dos mter~..ell Telles, dos grandes melhora
men~a, dasl1 berdades praticas, da administração ver-

Sr pre·id.ente, foi nest& serie de idéas, foi ~tcreditando 
que &-ta vamos em plena ()('oDciliaçlto. que PU animado 
enirei na vi <ta publica Para. mim. a nova éra veio antes 
confirmar os rmci ioa conservadores, do "De ablllar a 
sua existencia. Com efl'eito, um dos se~U~ 1'88ultados 
deve ser 11. exaltaÇão a.o po<ier de ho121ens serios, ;Uns
trad.os e fortlls: e ed não conheço um ren.edio mais effi
c:aZ para u. no11sa trisr.e actoaliriadé do que a ~teocia, 
:D&quella-. ca<1e1ras dos ministro!l. de um governo be111 
COllStituidO.ÜVl"e DO <"Ul'SO da- ~uas idéas,l.'incer" DO sea. 
progromrua. eoerg , o no !'OU "'rocedf!c- Ap• •ndtJ.f.) 

O syl'temad"t,J, ue&de plllttiqJU,com diü~-f.eet:n .F'rau
ça. o tty:.tema dos pequenos estr>lt&gema,. e do~; expe
dientes .babeis, n•u ... a pala.vru.. a ..,olitica. das c6teotu é a 
peior, é a m .. ls concl.emna~, é a tJ.Ue deve u.erece,. are
provação geraL F.oi nessa luta Jlusoria e appa.nnte, 
vogando ora de Thiera pal'a Gn•zot. ora de Gai:z.ct- para 
Thiers. que estra-con-se o governo de Julho, n grande 
governo de Lut:z.Pnilippe,oNapoleão da paz. (Jpoiacfo.s.) 

Sr. presidrnte, eis·abi a n-inha confis-.io politi•·a, 
que é a de t .. dos os corsçües 118-•erosos, a. dos horueus 
sincerO$ ue oiío rtencew á. milicia das r.6tllrU.,, ue 
não re.n~giio o du eito de hvre di-cust~iin, e que propoerp
seobservBr a maior tolerancia para com os ·ndividnt'•S, 
asstm como toda a n•ocieraç o a respeito de princip~o,. 
E"Bfl progr11mma é o da mocidadeo, !'\r. p~1<1e.1te. uiio 
detosa mocidade frenetir-.a. que vê seropn- diante dtS si 
ca~ot.e11o11 fea~ a denibu, que p&recc~ sempre dtllpo ta 
~ara o 8.!1,.alto das barncad.ata .. m11s dessa mocid~ue re
:fle~da e séria. a que sts appüciio as pal"vr .. s pc•m..osas 
dó! Micb .. Jet: 'Noa-•o~ pais nos pe .. ~utiio porqu~ D·Sta 
id.aoc],. cbo fc~rç~~, e da vida 1•6 .. t"amlnh .. me>to ~:w>a-tHO& 
e cun. tios; é ~ue 11 hi~>to·ia vive em nos, os sec.ulos 
peaiío DÓS casrre~amOS O mundo,!~ 
~. pr&idente, um d,.,. cara.eterU.ticos do movimento 

conci];ador é, como d~, a teodencia 1-1aTa os interes
ses materi~oes e para os a&!'um.,t.ns a;d.mani~trativrs. 
Partio.pando cbo11 iàé.s de-te movimento. t!U l'revaleçt>
me. da pal11vra pan iDterpellaT o m1nisto-rio j('(!l"C8. de 

tõea ue alud• naco vi levaut>octas n.. Cb e ue 
paret-em· me de trail>-Cen •ente imp••rtaocia. 

,A .. sim. a.prov .. itaodo a prel'enç.. do nobre ministro 
da fazenda&, começo pe-iiodu que h~tja S l!.x. de infor
XO.r DOf> ~obre UDla que.-t.io de ac:tualidllde e do mai~ 
alc:aoce R· firo me ao clt-fic.:it 

Do •ela.tvrio do nott· e m11ristro não pn.le >nft!~ente 
c:olhf'1' U"• d,..du rX&I"tO Scobre . Ín•p()l' ton "11i Clc• defici•- J10 
prosimCI futUro exerci·-io de 862 a •81\3. c-uia 1:n ae or
pmeDto deveD.·08 ~otar «'~ &:bDO Pur um lado . ob
aeno que s Ex. ora parert'l. av~iar ... Bte det;coit em 
~·49311~8, ora em ~,899.!r~~.L6, ~ mna 

1'8UU elev,.da 'P"t' ·nutro la.ilo , nóto O'De o nobre mitlis
tro , limit~onà9 se a ·"' dito exew-cicio de 186'2 a. i86ll, ~ 
l'8Cf> esquecer a ent~rmft .Uv da. tMmbem pi'Octl'IIIieutEI ela 
tleticit que l)e!:Uá. sob'"e o theto"uro • eto·e tempo. Cotn 
effinto. de nma -ia, tah-lh·" annex .. s.:~~o re a10- rio "'~-se 
que .a 31 ie 'MillCO ult•mo exi .. ti:í, .... m •. ir···t•ucão lt~~tT&S 
d,.. tbesoo.ro toa. impo·tancia de 4.59-f:•Ans. emittidaa 
para f.uer face "a deticienf"ias dll renri.K <io exerc•cio 
( 18nO a • 86 I • 0r •, f<!\ Cl1""'1l'ltltotanci q- do exercieio cor
rente { 1 ~61 a 1 · 6 ! , siio quas1 a." mel'mas ·tu~ ai:' <to c
terior • e poi" não ha a. .,..pe.,.,r muito me\h .. r receita. 
App21.re".et'il on•a · elle Ultl coutl'O deficit.. e .. mb, .... reuni-

deste exercici.-. um.- divi-1- maior de · ?.,ON\:0008000. • 
E-ta, -:~u .. atiit> é de !'Uillm& 1mp•·n:-n·:ia do conn..ci

m•nto eXII.t'to tio deticit àr, olt1•,.o e:!Ul'l'·:icio. do pre..eot8 
e d-. :nmn fotnro tíPpe:ut .. , no..&o• t}r .ee<ite'l' iNSI'C1L da 
fixae»o (i,.~ des~zu. Fll% •·dca jrt•''Ç& ~ no. re r mi
nistro da. f,.ze tSa. eu ~·ubeço qu.s. d ... r.eno modo 
illutiin•lo a que« tão, on uiio <:<>lluealldo a em S6'Us ter
mo,. pre -iS<ls e be'l%1 claros. el1e qui:z. con<ie ··eroder c•·m 
O!: no-1'0- ~IT·Ores. e'le -4uiz niio curler o véo quo escondo 
UINL llitnaçào smejtçad.· ra. 

Ma11 tnd" i·s é emhal1e. 'PflTqne a logira da ::ifras 
consis~ em sommar. Direi :.6ruenw htn: re-ervaudo me 
p~<ra ..,xaTDinar a~ b~·es d nd~ o nAhre mini:-tro partio 
afim dy avali .. r o deficít. 'lu .. ndo tivo:sr tle ,nstt-ntar oa 
par~C8l'llõ qu~ tive a hnnn. d~ lavrar. sobre os orça
mentotl da m~triaha e jroom"a. e em ... ue apontei a ne
ces,.idade de c .. r:as re~~··ÇÕ61' de ~e!<p~ 

cllime expôr n~ qoal seis. o ,.eu pensH1!'8Dto acerca d& 
instru·'Çào pubH•·a supenor; se pretende conservar o 
3to.t" q•m, ou t.e. coa;o p -rece-me ur{l:ente, mt!dita no 
n eio de limitar. r um latio, o ai aP. faculdades 
fortitica.ndo. par outrn. a Pevenda<ie dos eum~s. 

O qne, sobretudo. deMljo ouvir do nobre D•liiÍ. .. tro é !lEI 
o JZ:Ov .. rno pretende ~<uieitar a •·B.!'a alguu1 pr\..jecto 80bre 
as a<imiui~<traÇÕ61' pruviuciaes. ou se adher.. s id~- s do 
que foi ofl'ereciao •· anno p>t~SRdo Um& lei qne JZ:ahDt& 
vantB~eD<I ao!' altos fUDC ·ionanO!< da adtnini&tr&Çiio pr'O
viDc.ia.l, que e~-teBria a .. ~"'he1"8. de .. ua· farulladell, que 
produza a fixidez .- dar.,çiio da11 pre•idenci,.ll, é a m .. ier 
neces:-1dade das prov1nci..s du ln•perio. Acredito CiU8 o 
nobre ministro sente a. Jl:TBvt'·arle do aesa,,ropto, e c.•~t~pre
hende a conveniencia de attender aoe l'e.:lamoa daa pro
vinéias. 

Desejo ainda 11a.ber se o gove"llo pensa ou 11io _ em 
promover a a.dopçiio do proJe :to de caaamt:ntoa acatho
licos que e:~ta (-amaara retot>tte'D á dos sena<101'81 no 
anuo pl'l·xin.o findo. A bem da. emigração e da mora
lidade, <·onllider<> el'te B.!'anmpto do maior intereoae. Na 
c.mara dns de uta;doP da PoutSSia fez eU~ ob"eeto elaS 
recri•~·inaçõel:l do merr•bro ra.d•c:a , o r. ~r ert. u 
quae .. ttetem•insrio uma re!'Olueão, muu;u dts:~bv• ravel 
ao no8Stl con•·eito, de que bontem bllou nos o noseo il
lu .. tre cnlle~11 por Mina., Gerva 

Sr p"611!dente e"·•tuanto o parlaml':llto niio votar lü 
muito libel"ll•S em !a.vor dos e•tntD~iros re-.ident.es no 
B· azil 1:1ií.o podemn!' f'~p·rar uma abrtndant.e CO'I"ftDte 
de en.oigraçiio Eutre a..t-S>-leis co.o~mo~lo a de ~ue ~tCima 
trato•, a-siru cou o a'iu .. Jia \!Ue deve r--go>l..r os .:ontratoe 
de p~rceria O nobre mint .. trO da ju·tiça, tio vt'fl&do 
na juri.opa;ndencia._, sabe ~"mo detecttvo~.. contreversa e 
ioiqua é a lei de 11 de Oátubru de 183'"1, promol,lada 
par& rep;er al•oeaçiio <it< serv Ql''"' l'8mpre ttU8 preti'D 1e-se 
estend~la ao" snpraditos contratO!I de parctoria Se em 
ai me-mo o -rearlmr.n de parceriH é fertil de abusoa e 
pouco praricav .. l ente n6R p-ior t-e to·~ quando *! 
euaa conte•taçõea decidem se conforme o d11poato na !oi 
citatda.. 

O aol>re m1niatro. pot•. um aernç.o nn 
pBDdo .. e dt- n•"a t>ol que!otãn. 

O 1UU10tre deput~octo ..,o• Minas-Geraea, a. q,ue ~ft a 
honr.a dts referir-me. p~-ede" Dle em aiJtUausamt•
pella~~ ... que ta.mb~m deaej .. va fuer ao Sr m•ni~ ~ 
a.gricultnl'• Além tle•!llol', poréaa . eu cieoo--Jav .. dirill!r 
uma pen-,;untl\ ao me--c o Sr. m1J:Ii .. ·ro scbre o •eu pea
:eamentu ntat'\Vc\nlente ~ ..... ud.a ·•8 ~as. C:reto que a 
esperleDCla t.~:mt TeVrlado a 1a.~u abilid.dP de .. ena. 
de t.etnt& au E·t•dt• u·n111 paiz em '!.~ fa Jln ente ~da . 
qu1·~110 apo113at do 1Im MnDO ~ Em M'll 
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pa:-eoer, 8 verdadeiro é ooncedt;-las aem outro onus aoa 110s n~>"Yios com um numero gradualmente inferior de 
colonos que as de5ftjarem cultivar. bocas de fogo, até 1. Não quero considera-r em globo 

Finalmente, julgo preciso interrogar o nobre minis- o numero das bocas de fogo da efqnadra inteira,_ por· 
tro de estrangeiros ácerca do procedirn~nto qne pretende que a questão não é es~a: js di:.se que atrnportancla do. 
o overno o'o~ervar noa acoutedrnen s . e 6 ~ •· • · - t& • -
aecurnulan o n.; R10 da Prata. R :sponden.Jo ao nobre vir! graude vale mai- em urn combate do que muii.Ofl 
àepntado pelo Rio- Grande . do Sul. o ht.nrado minis no pequenos navios de igual força • 
deelaroa· noa que o gove. no ob•ervará a mAior n~ntra- E', sobrtltudo, e.u relação ao ll!Otor dos navt.os de 
lid~&de. MR8, Jl@nnitta -me elle que não me dê or satis- terra ue o no•so e-tado é ior e mais atra>. a do. 

x com es a rtl.Bp.>sta v .. ga: a mm a que~ tão se o Neste ponto eu tenho o pezar de apertar-me coropleta-
goveTno, oh.enr·ndo a mttis e~tricta nantrslidade, como mente da • piniã•1 eminida nesta casa pelo nnbre Sr rui-
deve, pretende reforçar os corp a do exerc•trJ do R10- nbtrodam>-rinha. Do~60oavjosrneooior.kdosnó quadro, 

. GraJlde do Sal e a divi~iio naval de Montevidêo Se o são de vela 23 a vapr.res 37, dos quaes 2\1 clt, rodas e 1'7 a 
fizer, commftterá um erro, por<jue acredito que deve· helíce. Chamo a Bttenção da cama.ra, em primeiro lu-
moa manter-nos em a mais frill in1ifft~rença per11ntQ as g11r, para o g . ande numero de navios de vela elll rtla·· 
lntafl int&-tinRs das republic811 do Prata. ção aos vapores. 

Entto agora, ~r. prea1dente, no sssnmpto e~pecial 0 Sa. MINISTRO !I! M4 auuu. dá nm aparte. 
deata d!sotissão, os negocio& ~ marin!la.-0 nobre mi-
nistro queira desculpar-me 10e desviei-me tant() da ma- O Sa. TAVAREII BASTOS:- Não quero die(l'Qtir, se-
teria Appro:ximsnd.o-mA della. eu ainto•me acauho~do, nhoree, a preeminencia do vapor sonre o nRvio de vela, 
coru-ideran.do. que vou o. ccupar-me de objectoa em que é ou .. do vapor a helice sobre o de rodas. A questão jê est& , 

· · • • · · &eme!l em 
Fo1 o nobre ministruq_u~mno&d.il-seuma vez que nada 185:~, cn mesmo antes, ella ainda t<lria interesse; n RS 

~ mais n~ual do que a dJVergencia de syaternBI<. A res- at'tualmE'nte, depois do empr~g" geral da belice, niio 
pt-ito doa negocio& da mannna eu tenho com e.ffeito um tem nenhum O navio a helice de gT&• de fo~ça é a ao-
s stema àiametra m nt o o · · · · · · rogre~so mai11 decisivo q,na 

onfesao que ningu<'m mais apto para. a trxecuçüo das se conhece na marinha de g'lllfl!l. (Apoiado"· ! 
id~a.· que tem manifestado do que o nobre mmi~>tro; Pt-nso com effeito que não predsttmos de nova& cono·· 
mas entaudo que o aeu ~~oy11tema e. radicalmente pe~~imo. trucções de navios tie vela, ainda que pequenos, cumo 

E~ton al ma eonsa fati 11do, e não o darei tocar em areCle 'nc.r c · o br · i~ · • 
u as 1 ll8 quo · e~eJaVa expender uero naç•<r julgo demasiado o numero dos existenteR, Ainda mais, 

nesta oooaaião um quadro geral da admmi-tnção de considaro es-encial o emprego da helice>, ·po~que é utn 
marinha, ao qust e& possão filiar todas&$ considerações progresso no navio a vapor. Ora, uma das grandes vnn .. 
que depois, em det~alhe, e11 devo exhibir 11obre a mate~ tag,ns do emprego do vapor é di~pen!IÍI.l' pessoa.\; e pista· 
ria. , S&ei, portanto, brtove, ree.et'ltmdo o exa.m~ espeo1al o Hrazil, ainda mais do que para todas a - J1ações mari-
de_ alguns pontos de mais importancia, como os dos timas, a primeira couveniencia é di~pe11sar pe~soal • .1-lão 
&rsenaea e :material,,pa:ra 8 8" disCUSBiiO dO presente julgo uma riiZÍÍO deCÍ~>lVB O argurnf:ntU do preçq a"'u\-
pr()jec&o, ou a 1• d.o orçamento. ; t11clo que o nobre ministro invoco11 contra n con venienoia 

Paul mim, Sr pNilidente, ' a nossa marinha é com- do:i v11pnres a helice O meu ilinstre amigo, deputado 
pletamente nóminlll. V. Ex. convencer-se·-ha desta. por S Paulo, já demonstrou que a maior de~p .. za cor-
propo .. ição quando eu t>as~ar ern reviat&IIUeceu~ivameute: responde 1:1eases navios á sua tiJaior vantagem. Demais, 
1", a 61q~dra, c."()nsiderada quer sdb o ponto de vista doa arece -me que não póde o nt.'!!re ministro tomar por · 
~anoa, qnerfiob o d~gm~~~H.~~·,.o4. ma~~~.--~--~·amF~erd~e~srnen~s~ccJarll~onulhl~>s~o~crnt~,-~tooidma~s~c~o~n~st~r~u~c~ç~~rua~emm~nroo~s~aoeos ____ ___ ••J• na sua compol'iÇão em ars!lnaee, teja nos forneci- arFenaee, onde ·tudo é excesí:ivo, em rl':acão a Europa. 
monws; 3', a adminlltraçllu central; 4" erntim, o bu4jftt onde vl!-~e um navio, co i ! O a corve a Nctherohy, sntes 
da marinha O uaaumpto é demMiadamente vasto,(., eu de concloido. C\UKtttr o duplo do re~pec•tiv .. orçamento, 
Dio pçat-o percorrê lo em pouco• P'Ülutaa. Um.~· oat---i------Ml~.r,,~':-. 1ffl~· àe!m-:-, -attne11'1esH}1~-ob~~er'Vi·01!~·itrlm. rta-----
me-hei pois aos tl'llÇOS geraes. o estad .. de nos•a e~qundr~ ficüo> nivda mah dt:!4anima- . 

Começ.u-ei pelo primeiro punto, a e" --ladra propria- dos quando considerilo a comtrucçiio dos nnv o~. G<~ral-
znente dita. navio e holllt-m do m8l'. mente •e diz que ,,a n~vios encommendados na Europa 

Para qu~ eu mostre, Sr. pre,_idente, que a esquadra, ' são m•os; ma1:11sto pro•1ém ant.ea da maneira por qtitt ,.e 
oonsid.erada quanto as embarcsçõ~s de g11.crra, aoha-scs. fuzero as eocommendas, da riiffir•.ilimo. inspecçiio de par· 
n'um ·eatado lamentavol, niio pre~isava de m~~ois quG · te doa noel!os agentea,do que do facto de Bt'rem 011 n11vios 
J'eProduzir- -tl$rarnaa .. das-propoaiçõt!!! geraes do relatorio con11truidos no~ grandes estaleiros norrnae~ d11 Europa. 
do uobre. minlatro Mas quero mobtrar mesmo di11nte São justamente oa nRvius construidos e:n noPsos arse-
de ~. Ex qulo 1erdadeiralf e profiW.d•mente exacta& nae,., aoll o peso da maior fiecali&açilo. que ofterocem h 
sio u auaa propoalçôea. veze~ meno• Ot>ll~•çõe,s·nkut•cas, o qu~ ae achiiu em peio-

Sr presidente, a maior v11ntagem de uma esqnadra te!! Nr ·umerancJas. Soccorrer-me be1, em pro•a disto, 
n~ que ella componha-fie de grande 11umero de na- da. coosider~tçilo otft~recid~o pelo nobre mini•tro, quando 
"fÍOil, 6 aobre,udo que uma boa di&pHiÇio das claa~ea em 6eU roJatorio trata do fornecimento de me.dlliru. 
doa n11'1'iu• pos'a dar lugar ao emprego energico e fll"O- S Ex. pondera com razão que o prore~ao c!~!!rdemrdo · · 
ducti'fn daf<~rça em ci:cumstancia~:~ di versas Ora, V Ex. que o\.lservamos n~t compra de fuadeir>~fl a esmo, fem o 

- c:omprehende que ·Dâo é a6mente coom uma terie de pe- peneament'l prévio de applica-l11a a uma obra determi~ 
quen<~t n11.vios que lato ae obtem, maa sim com um nu- n•da e em prr-je ;r,o, é o meio tnllis proprio para ernbara- . 
mero de navios de grande força ou de grande porte, ça:r e compro111etter a construcçii.o dos navioa Recente~ · 
pt>deit.amente armaàos. Lançando as vistas sobre os D1ente, no araenttl da Bahia, aPsentad ns as quilhas de 
:r:nappkB &IIllexoa ao rel..ttorio do nobre ministro, vê ,;a dous hiatea, apodr~·êrão no estaleiro, e ·{o• iio retiradas e 
que,eeahicontão-&etre~~knhru~~~~nrl~"~hhun~"oiTn~a~.ee~~~l8i~onnvm~u~a~a'mDüaL--~------
navega-r. o•entre sete corvetliS. quatro tóa,ente podem deiras já dete'l'iorsda!> '! . 
Ml"Yir, e mesmo duas dessas aperu.s achão·r,e em estado A proposição que proferi sobre o e:.tado de nossos 
aoffri•el. Seguem-11e bri~es-barcao, brigues, brign~:s- · navios 6 tanto m11is exacta , quant() vê- se confirmada · 
escu.uu, ell\·nnu, vapor«6 de diver~aa dimenfões, etc. . I pelo~ . qna.dros !!ppensus ao relatono do nobre ministro. · 
Ia~ sO revela que não contamos em n{tssa esquadra um E tendo de fs.llar nes~;es mappas, a~radeço ao nobre 
nume'l'o wfftivo;l, um numero mesmo diminuto (não . ministro os maiores ·e~oclarecimentos que nelles fie offere-· 
de!!~jo mui~r., ant~ poucos e h•. na! de navios de- griUldo cem ao parlaroento Ani 6"' vê qne dos no~sos 60 '/lisos 
port.to, perfelt·e:mente at'n·adoa. E' assim q'!le das corve- achão-~e 20 em máo estado, isto é, u .,.a terça parte. E• 
tas que nomee1 em bom sat&do uma són.ente conta vinte ob~erve-se q_ue é n&tunl que não se c(\nttidere mão um . 
dúaa~bocasdef.\)go. nuio no quadro senão quando realment.e elle acb,a·se 

Jl&~~ uma e"1uadra deve ser con~iderada tambem · incapaz de todo o serviço ; de modo que d'entre oa qua-
tro relaçio ao numero daa bocas de fogo Ora, lifiNtd,,e t('gu\:~.res. satibbctorio~, e mea~o 'oon-, b!' dt 
"e ·18 d01 . mappu que du · contst.at, colllo diase, 16 haver alguns quo nüo eupportarião utnl tnapocç~o r&gu . 
1UD&CII'rtp ~~ peçu, Etguind.o·ee u outrae e oa diver.. roaa. 
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Contintio, Sr. presidente, na penosa e1:posição do 
meu quadro. Vem a proposito agora faze-r uma consi
deração: se o ~.~nvio estll. mão, ~e não póie servir. pot' 
qu .. riizão é elle conaervB.rJo at'mado em pé de guerra 
nos portoA! ( Ap•-iado1 ) Entretantfl o facto da-se, e 
d•-ae aindll umu c1~cnm•taucia rr•ais reprehensivel, c . .. 

EntTo a~tora na ordem de considerações que dizem· 
resp~ito ao homem do msr, e começarei pelos officiaes. 

Tem ;;e dito, Sr. presidente, que os nossos offi.\iaeil 
não possufJm a\ inetrucção t.beorica e pratica sufficiente, 
fazendo-se a excepçii.·• de algWls moçosdijmos de todo. 
o el,.gio. E' uma observação bem cabida. Mbs a ue se· 

· ~ . ~ a ~t a. e exerc1c1os navaes a qutt 
ha pouco refen-me . niio menos do que ;. nrganh•açiio 
da ~15cola de m11rinha, como pretendo mostr11r u'~utr& 
occasião. 

gar Foi por isso que subriier~o te o Cnhope, que per
ieu-~e o Paragua••Ú- A circumstancia é iwportaotissi
ma, e aproveita-la· hei quandO, d~pOÍS de de.SI!rever O 

------EBt'll-EittH~EJc.;11cf)il"fttlll'-E!ftj~~HI:leflid:u--der-1.~*tfio1tlle---t---~~':'l~e1-~:li\(}-(ti!!l~~-p,eior tnal de -llbl!Bil marinha· 
julgo dever-se a.Joptar, a de '.!onservar-se em ded~trma- pelo lado dos seus officiltés. O peior é I' falta de apílgo. 
mento todos os navios maos ou de pouco prostuno, e atá e amor á profit~eiio, donde resultiiu a inercia, 011 pedidos· 
a de vender-se alguns desses. de reforma, e o des"jo de occupar empregos de terra. 

A meu ver, ·sr. preeid~nte, b&!lta isso para lança" uma 
O Sa. Pus BuaETO:- O Caliope não estava dado sombra triste sobre o quadro da nosPa marinha Quaea' 

ém máo estado. eão porPm as cau~11a que têm produzido esse &"tado de 
O Sa. TA.TAl\ES BAsros:- O nobre ex-ministro da cou~as? E' o que todos pr<>cnrão examinar, e eu peço 

marinha diz, e é verda<le, que o Calir·pe não estava dado licen9!l .para tarnbem investij.!&r a meu modo, sem prlln-· 
como máo ; tinha a nota de soifrivel. ma.s o facto do der-me a cons1derRções r.uperficiat-s. 
naufragío revela qU>~Cf. erão as touas circumstancias.... A ob~ervacão dos factos diarios leva.· me a crer, Sr. 

presi<ten.te, que o abatimento dos nos os officiaes de 
U~ Sa . Dz•·UTAD_o: -Estava pessi.mo; h a a este marinha rocede de tres cau e.s ~ue reveliio outros 

to.ntos v1oios, a saber: l", a diminuta remuneração 
0 Sa. p .us BARRETO : _ l'iuha passado por um con- das patentes inferiort!s; 2•, a mesma distribuição das' 

certo, e as informações officiaes aiziiio queachava·:;e claAses ou postos do·<'orpo; 3• a nenhuma animação 
em bom estado. aos moç·•a d~ roere ·imanto di~tincto . Para estim lar 

o ct& 1 a e e 1mpnm1r mov1ment.o • armada, o n • bre 
O Sa. TA.v.ulli:s B.&.sTos:- Chego i ultima porte do Sr. ministro entend~t t~er· de grande conveniencia o aug-

ponto de meu quadro, que estou desenvolvendo, sobre os mento do quadro descJ,e o po:sto de capitõ.o tenente até o 
navios da eequadra. . de vice-almirante. · 

Aeha. se a eBVJadra dividida em ditrerenteneet:~tt.--t---Etr:n;-tvil· ·jl· Tel:Jmpremnerrteaoljpliasirreecc!eeirrllooiinlc:oiõrirei!i%mlftuiiUia:-. --
e a este respeito ha opiniões oppostas. O nobre ministro tr'?, e· sinto nilo di•pôr de tempo bastante para mo.trar 
da ms.rinh~approxtma-se da que me parece mais exacta. que um semelhante reour~o do augmento do pessoal é 
O iUustre deputado por S. Paulo, que tão brilhantemente perfeitameute illusorio. Creio que ~ó cbt>garemoa ao fim. 
e com tanto conhecimento tratou do a~sum11k>1 emittio desejadQ. por um c~minho diverso, qu.alttpontt:i acima. 
u1n pe.recer diver~o. Sr. presidente, a esquadra, oamo Gom effeito, quanto lo peq1lena remuneração das pa-
V. Ex. sabe, acha-se djstribuida por divoraoa JlODto&. tentes inferiores, a Paber, dl! t• tenente, l" tenent~ e 
Attendeullo ás necessidade~ da. tactica, da dia~plina e capitão -tenente. é isso manifest-o. Um nobre ex dt-pu~ 
da eoon•,mia. póde-se cont<iderar como um syate111a tLtil tado pelo Pará, o Sr. Franco de Almeida, demonstrou 
o da snbdi visão da força! A uniilo faz a força. se dh nesta casa que es!afl patentes eil.o entre nós mal recom· 
1empre Nada maia rXIIo ·to do que lato I{Uantlo trate.•ee pent~adtta, adduzindo um interessante parallelo com a1 
in forÇa11 de terra e mar1 Com etleito, consideremos ~orre~ponden~ :o.as Jn11rinb.as de Inglaterra, Fra.nça e 
em prim11iro lugar a tactioa. D8Ktacado~ os uavloa F ~ · ' · · · e-Qi.ver----
dlve~oa ponto11 do littorat, form~ndo pequenas esqua- aa~ profis~õea de terra, milltare11 ou civis, ofterecl)m 
dr.lhaa, e acht\udo-se muttoa ew máo aatado ou logo no começo maiores vam .. gens aos que a ellaa ee 
pouoo eat.illfa.ctorios que exeroicioe nav~tea, que movi- dedicilo. f~' assim que um t~ímples 2• teuente de enge· 
me ..toa ou expediça&l' mRritimRB po·tem ellea fuur 11. bom uh~lroa ócle sem demora CC' t.ar • · 

a n~o ru•,c9 e o o•envo v meuto pro u una a11 mR a Rbundantea b vezt<ll que os dH um capisilo de fra- · 
guàro1Çi)e& t E de facto~ Sr. preaidento, ellea nlo fazem ftll~a, n'um !ierviço aliás mutto maia penoso cumo é o 
nenhum do mar. Donde remlt .. que as diver~aa profis,aee esta· 

Pelo lado da disciplina, objecto da maior oonsidera· be,ecem uma forte coucurrencia em de-- proveito sómente 
\'Ao, vil· .., quo multua nuvloM uno t~m a bordo o numero da marinha de g1terra E' tiio ne~·~~~~aria a elevaçíW doa 
de pr~tça• dl'ectlvo oorrea~ude-ute a eua lotaçüo. Ha vencimentos d~s patenteA indicadas, quanto é preciso 
CODl effolt.o e~m toda "arm11da um do6cit de 6:~d praçu , revt~r o qundro (\Ue !e acha em vigor. · 
que f11ltllo a dl"sraoa navloe, aobre o totRl de 8 \188. que Com etf~ito, St:. pre•1dente, uma vez compenetr&doa. 
deve ter a tt~~uadra como t-11U. organiaodt&. Pclr outro de que bnsta-nos uma marinha mode~ta no numero, 
lado, con'fum not.r quo o dt>fiuit 6 roKlrneute mui co poré o boa na quttlid"d", Uf!r dos navioa quer d pea. 
maior, ao calia uavlo deveuo oa.tar ~uaroocldo em pé de aoal, oleraroente compreheudomos que ~~~o inutei~, do 
guerra e nio -em p6 do paz, quo é a h~tae d .. lotações JT•&•o lu:to · u apparato, essas patentP.a de ah11fea de dl-
m,rcadaa. Ora, ae e. bordo t!e um navio-nl.o--axi•te- ·-vlthto, ch~f~e8Q.üáârire·victf.;;il1ffiii'antes. que hera'· 
numero de pr"ças preuisa11 para a:~ t~Uall faina,., nece.•~a~ mos de Portugal. 1mitando a simplicidade de outros 
riamente nftrou:r.ST ·Be 1'111. a disciplina, tornar·se·hão f·&izes, podiamo&Jicar Com poucas patentes, porém bem 
impratic11.vei11 os exerei.lios rigol'(l&osdo fierviçode bordo. remuneradas. A deapeza total nilo e:r.~:oderia d~tt que 
Qaanto á economia, finalmtnte, 6 claro que a ~ubvi· 'actuulmente Ee faz. e mesmo seria menor, uma vez que 
diaiio Ele fornecimenws por grande numero de navio3, e 86 eliminasse uma parte do numero de 200 cfficiaes, daa 
por outre> lado, a necessidade de ,,btar certos generos em clas.es de 1• e 2' tenente, qu•· nunca se preenchem. 
pequenos mercados, cqn:..o Maranhão, Sauta-G!ltharina, · Fallei de. falta de .. nimação aos officiaee de mereoi-

_ _ _ _ --..l'M~·onl!tc~v~ld~é"-!o~e~t~c!..l. c2!r~o~d~u:.!Je~m~u~m~a~d~eEJsl'::e~z'=:a~m~u~t~t~o~m~ll'!!io!liL.._+-~L<UIML"~~~:.;u.~-~.w~~~·~r oexempl·kOl----
do que aqoells que fd.r ee-hia com poucos, mas bons de um r.fficial empragaio n'uma commissão jmportante. 
navios em p .. rfeito pé de guerra, arm~odos ~ concen - Faço- o F-em o pensamento de molestar o nobre ministro, 
t.rados n'um pono vasto como o da côrte. mas na intenção de ex1,ôr um a.contecimento qtui-mara-

Nests idéa de concentração da força está para mim o vilhou- me. o que vai justamente ao fim da minha argu· 
· remedio que produzid •. ~ande t:conomia, qu~ permittirâ. mem aciio Eu '!·>u indicar o facto. 
o exercício d.a disl!iplina, uma vez de&armado.i todos os Ministro da marinha, com a vista longa que todos lhe 
navios ma os, e sómente ll.rmados os necessariot ao ser-· reconhecemos, o Sr. conselheiro Saraiva concebeu 0 pen-
-viço ordínlirio, distribuindo-se por estes sômente as 5ameuto de funder um estabeh,cimento na va\ whre 0 
pr"ça11 de e~bll:r .• ue; e que , ~ua~ruente. dará lngllr aos baix(l Tieté, que fos~e através do Fertão um pon~inter• 
granw exercio•os navaes p~T!OJtco~. destaoando-~;a do medio entre a capital do Imperlo e a provinoia de. 
poi!to central algnns ou Jl!Uitos n!:lvtos para explot»ç~es M•to· Gr< ·aao. A uru offici .. l a.crivo a di,.tiutto 0 1uu .. tre 
1 cruzeiro ne.s costa~' , e v1agens de longo curso & Eu- e&-~inietro mauifest.ou 11eu po.msamento e confiou a · 
ropa, ao golfo do Hoxico, $te. realiD9io <lQ eeu pluo. Eut o11ioial, ~ue explorou o• 
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sertões ife S. Paulo até o 'Parsnâ, que ind\con o ponto do 
e~tabeleciroento, que tran~portou.por terra U'll p~sadis
simo e I'U•tnso material, qú" com mandou a expedição, 
qo11 executou 011 trabl!lhos commett.idns. que levatJtoU O~J 
edi!ici.os nf ces!larios , que fpz o V&pt'r flulcar a~ IIJ!UhS do 

ie fi o aran , que un ou e Qrgan1sou em m. a 
colonia do Itapnra, esFe offidal dH•tincto acaba de ser 
diep~osa<to da direcção de um s~rviço que uniao eUe 
podia levar por di'Rnte Certamente o nobre ministro te-. . . . . 

• o~.e er. 
MaK o que eu clesejo tirm~r é que o Sr M,riano de 
Aa.ev.•d.o , fun<hd«~· e ex-Jirectt•r do estllbelecimento 
naval do hapura, n;.;o c· de ans mais dignos officiaes da 

'· armacla Sua intellígenda, seus n:-editos , sua prl'fnnda 
deàieacão ao serviço C( nstituem-o um cavalheiro do 
maiB elevsdo merecitneflto. 

Os Sl!S- PAEs BAPf':ETO E DE LA!U.RE:- Apoiado. 
O Sa TAVAREs B.\.~Tos : - · E' as~im. Sr. presidente, 

que a Pxouera\'íio de um (•fficial n&quellas circumstan
cias leva graude des11nimo a diversa!! classes da ar~ 
mada. ,. 

ao cse1o <'.ODC nu· e~ a pllr o meu 1•curso, ain-
da que va tornar-me E>nfadonho, rem tocur no r.utro ra
mo do pessoal, u p~>~ças de pret, ou s tripulação dos 
na\'ios O qu': tenho.u _dizer eompleta o meu ,pensamen-
~ 

Tem-11e dito que hH flta de Í•·rçu. de 11mbarque Eu· 
pen~o que temos até forç dll m~is Pure··~r~ i8tn um 
abs?rdo, quand~ eu "ffirme• qu ... na .um detimt de 536 

taçiio: n•ae vejamo~> 
O t .. Htl iln força effectivs.mentllemba.-cJ~dB ou prQmpta 

' para embar<'ar, é o que vê- se da estatistica seguinte: 
1 • Existem no:; navio~ armados: 

OffidsPs .e clasSPB anne:xas. . • • • 740 
Praças de pl'et, Cl•mprehendenuo mari·· 

nhagem. e praças de,·tacadasdo b,uta· 
lhiio naval e dos corpos de imperiaes 
marinheiros. 2,870 

2 • Exi11tem nos navios d~:sarmsdos: 

3 . E:x.istemnosdiyer!Jo,;corpo~, a~aher: 
N·• de imperioes murinheir.1~ d11. •·ôrte • 
No d.e imperiaes marinhe1ros d~ Mato

Grm•so. 
No batalhão Dllvol. 

Somma. tota'. . . 

226 

186 

3,610 

451 

4, 17'7 

N~>P~e numeto do 4, 1'i7. t.ota• dll força. embarcai! a ou 
p&TH embal"CI\t', nfHl ··nmpt(·h,.ndem··f\\ a .. i4.5 pra\:H~ das 
romp. nhia~ de uprendi:z.P.< m · rinhoiroro, R~ dl)s a11rendizes 
meuures o 1•rtifice~, llR emprr-gadn11 no~ ho· pit'•PR, na es
col .. de n.adnhu. DI·~ t•r~enoe~. os flfli·dlle" commiij~io-
nadn,., em T~pnrt!çlle~ diver~n". etc , et(•, · 

Oh~ervo tHmhcm que Figo nc~tn parte os mappos do 
relhtc•rlo quo ,•he,tiio llO!i primeiros m.-zcs de~ te Hnno, 
dtis• r.do •1*' cpr,~id•·rar o UU11>ero rls praça ... calcularto n() 
orçan,ento ne lfl62-18 3, e quo~<ppYoxim>< - fC do~ 0110 

Ora PX~n:iinado na-i" por navio . di~tribu\do a c11da 
um qu!J ~ôr ,.,.n~e•·vnc!o tm arnu.p ente• o num(·ro pre
ci6o ne praçR>·. \er fe-h. qu~ pol>er~omo" di penr-><t uor,a 
qn&rt., ptlrte [>"lO menos d,s 4,171 .-fi'ecd uweute ~xh 
tentes E' p!·tcifo tixnl' ·bPm e~to por: to t u enttndo que 
de n di! Ferve a r ~ ntu -~e · ' · 
qn~tlldo um tel'ço. scha P.J:- em m$.o 1·!-tado O meu pen
Hiimeotv é desam,ar o maior I;uUJero de !Jnvios pos,ivel, 
e t·on~+rvar err' pé de guerra o e~trictamente nel:es~ario. 
E• dahi que parto pare. a r•du··çilo d" furça. 

Releva n .. t ar que ~e o g verDo pudE>r elevar ao estado 
con•pl•tC' o~ <H~er~os corpn~ ''e q1:.e âdma. falleí. como 
pe~itie o llTt l" § 3 do proje"trt em discu~siio, obterá 
mt:l!l 924 pr"çaa !)\ b ~n~ o . fl'e :~Ü"O d-~-es corpn~; é 
2.93!-S , e · 6 exi-terr· 2 Ofl9 Donde 1e•nlta que o total 
da · .torçr;. e't-V<ll"· S~> · h" n f> .1111. 

A ptopos! to dtrci duas palavras «.c~rca. do 2" sddi-· 
ti~o ao J>roje••l;(} · · 

Sr. presi•lente. exhtem llctu,lmentP. 14 companhi\IF! no 
cOrpo · de in:lpçri&ee marinbein.>~> da côr~ com 1 

1
440 

praças effectivas A lei de 10 àe Agoqto de 18.5~ marcou 
o numero de '24 companhili.S para o e~tado cowpleoonese~ 
~.orpo O 2 additivo ao projecto crinsidera pero.~nante 
e•sa dil<posição. Assim. pois, devem· pe r>r<ar lD81S dez 
f'Om a.nhias ou oito se deduzirem·se as duas do cor de 

11to-GrosRo •• 

O Sa PAES BallaBTO:- Devem ser dez, 

O Sn. T4TABEs BAsTos :-Sendo ilez .teremo.s na ra-
. ~ ' 

que reunidas á" existentes, produzem o totAl rle 2,500 . 
Or; com ns 14 companhiss j 'l creadas gastl'io··se real
mente 1 R2 400fl' oo, a.s 24 virliõ a despeud~r oorca de 
31 o; orosooo. 

A•sim, pnis, jnlgo exces~ivo o augmento peiido, quer 
atren1endo ·a maior despeza,, quer pelo desoeoossario 
augmento de força. · 

O Sa P,..Es BARRETo: -Se augmentar·se a força de 
imper.ae~ marinheiros, diminuir-se··ha a marin.hagem. 

O Sn. T AV ABES BAsTos:- Pareée-m<=~ que i" to • núo 
e~tá nHB disoosições d~t ltJi: ·ao men•. " ella é ·ob~cura 
o~nan o 1n epen e ate os unue" o .• • a acn oi a e, 

que concede ao ~overno no § 3" de el~:var a força doa 
corpos ao ~eu estado completo. 

H IJ dtversoa a a tM 

Sr. presidente, r.reio ter cnunciade õ meu pen~ament9 
sobre .. no•sa. e~'-luadra, primeiro ponto que de•ejaya 
desenvolver. Sintu niio poder per<~Orr~<r os tres outros .. . . . " . 
marinha Estou summamente fatig~>dot mas não poaso 
conduir sem dizer duas p~<lavras ácercá de uma das 
parte~ do meu segundo ponto, a s11ber. os.arsenaes. , 

Ainda mai11 d .. que a nossH e~quRdra, siio1 Sr~ presi
dente, petfeitttmente ~Qmim,es alguns dos nossos esta-
belecimE-nto" de <'oostracção. · 

Em primeiro lug .. r te!uos um arsenal em Mato-Grosso~ 
' 8 enio respeito o proprio Sr. ministro e:s:prime-!;e desta 

· n;áneira : < Luta ainda. este arsenr1l com as difficulda
de" e.ew barMQOs inh~rente8 a todo o &erviça que 66 ~r•augurca 

· a tiJo constderuvel dutancia da Njrte. ~ E' preciso das. 
prezar completar:nente as considerações eeonomicas mais 
1n m •vos·par llCrl;dJtar qve se possa nunca o ter em 
M .. to -Grosso nm 11rsene.l mont .. do, n n;i.o s.er com uma 
de~>pe~a in•JlO~s1vel para nós Es1e arsenal. qne Ot•Wiomo, 
annue.lmente 48.4R:;n, e . que talv~z 11e prtltende desen-

- ' tn , a aVIt• , e en re n 
incumbi o ne lhe o fabrico de um v~ por; e ·eu receio que, 
apE>zar do zelo de s~>u digno dire.:toT, niio ·venha K suo
ceder ahi o mesmo que na Bahia. tton i e apodrecêrão as 
quilhas dos cinus bi .. tes de 1ue fallei ..•• 

O Sa. PAEs BARRETO , ,- A or~anhação do o.rsertal 
de Mato-Grosso não é a mesma 'iue o da!u1 e o da 
Bahia. · 

b Sn TA ITAB&" BAsTos: -Se~ <lisro. é muito menor 
o d~ Ma•o G osso. li.' pre iso no·ar ~U<!: h temos a'ém 
cJo Hrsenal, o esra'e·ro rios Doun.cfos e o estabeleci
mento do ltlijJUtu. 8iio tr•-s estaoele.·irnentos ac:,·nb~tdos, 
quHnrlo .• rece b~sraute um 6bt .. Je.ro s6rne••te O vhpor . 
T.,m,.ndatahy, do ltt~pura. foi . ons,ruilo de pac· s de 
fe · r o, trHns,,o•tado e o om ... .,o n':qui=Jl~ ponro·· '-ti que•e
mos ter. v;.! ort:S de gue' rc. ew Mt~to Grosso. o mdhor 
meio é esse, 

O Sn PAE· BARRETO: - E paTa concerta-los? 

O Sn T .. v·nEs BAsTos : - Um e,;tabelecim~Qtomenor, 
~ . . . .. . 

"' ' • , ., .. ' 

De.,xaudo parfl outra. cc .. l>iàoasconslderlições em que 
eu d.e, ej&va entrar, e ,,ue &bandr no po·· f'!ltigado, niio 
deixare1 de p~;rguntar por '1'16 mutivo nenhnn1 dos nos&os · 

· ar&t;n~:oe, pó·:le sut<ieotbr paralJdo com um simple" esta. 
belecimento pllrti•·ular e naeionlll q_ue exü.te UK côrte, o 
da Ponta li11 Arêa? Notarei que devemos 8 e~te estabe
lecimento particilha H>te ~o~ na vioq que tigurão no 
qu .. dro na nos~a armada f':nl<jUllilto o nusso melhor ar
seiJal, o' da i:Ône, C< m gr~::nd<>s P" ·PIJl'<;ões, Cl1llt>. nellb& 
quadro apeoas seis va&os comtruiàos nos seus esta-
leiros . .- . . . 

Os arsenses dll marinha de Irur..erio C'Olitêm 3,190 em
pr• g <>dos diver.,o~ . Ofer&rios. !'ervente~, praças, ~uar~ 
das, etc. Consomem au1nuailintmte l,Dõti:OOOj. D~-
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tes, 9~8 OOOS constituem a de~peza 11nnna •6 do arFe• · 
nal .ria côr~. que cont-ll mais ·•e l .UIIO t!mpri'Jl:lldOR, 
operarias·, etc. , etc Nilo ln,.lu•!·fe porárra ns-4u·llaJ 

,.sommas a importanr.i11 do material para as obrar. em 

uos: um ar~ena que az n grossa e~p .. za r!t' 9 B O ns, 
·sem contar se o custo do m11terilll e fo•neciment''"; um 
arsenal que está i~olloC'a io na côrte, e rli-põ-. rle p;r11n· 
d· s re,,ur~os, não pód~ cons•ruir com r>'pidez um corve-

constru~:ção. . 
Um ar,enal que ab•orve o pe11soal de 1,900 lrtdivi-

I -
Eu notei, qnstnilo tive de fall<~r ne~ta questão, que 

S Ex. havia sirlo f~cil em dtrigir censuras ao11 tens 
anttwe-,.ores. • 

Por essa 0 ,1 ·a,.i»o tr~tAi de di'US pontos em que l'tltlà • 
hião as censura-o do nobre ministro : um delles foi rela-
ti-vo 'l.O de ·reto ue or ani .. ou ll " •·e - d 
marinha, e o .o .. tro dizia. re•peito so de1•reto, por mim 
tamhem expedido, ácer.:a das nomeações para os com
mttnd ·~ d,·,s navios . · 

80 re o processn do~ fornecimentos, o melo do lmlt•r., o sa:. PAE& BA1U\ETO: - E tambem . é objecto do 
~ntt;r~enção do Estado e estend~-:r ~ e~~ph•;ra da empl'tl&" ort 2'. porque d.., ' {Ue serve dar ao governo uma 
m.'ilVl~nal .a esses aesumptos. r>cs1sto tambem du Q(&cr forç. qualquer se não sa dão os meios de onter essa 
algama. .cousa · !I( obre & admiu•11traçíio cet&trals o budoll força'! . · . · • 
da marinha). de q_ue espero .tratlif: ·em outra ooo"alllo. 0 Sa. PRESIDENTE:_ Qa'sndo se disl'utia· o art. 1", 

Vou concluir. Q(ta odo faltei do de~go,.to du ab1trac• era p~1rmiti 10 faUar em g11ral sobr~ os ·tifterentes arti~ 
ç?es_ políticas e da ten ienaia dos esp1rltos para 011 into- gos da propo~ta; mas · enceTraria a .dia··u•são desse 
re~ses reaes, para os aileumptoe a<tmiuistrativo11, ten- art. t·, a ·diecussiio das outros artigos é _limitada ao 
denoia de que· tudo se deve esperar. eu ~:nunclava; obJecto de cada· um delle& 
Sr,'pre;;iderite, uma d~ p1iuhat- mi!'I1Dtimns oouvf,,cões. 
E~ enJ.rando no exame profundo .da wimini&9'HCão qno o· Sa p AEII B.A.Rl\ETO. - v. E:z:. h a de pPrmittir-me 
pôde o nosso parlamento prestar v .. liosos servioos a11 paiz. que continue a falla.r·; se não quizer., seoto-me.. · 

mados e condemnados: e em breve lnglattrra LA de 110• evo o ~ervar que o c'Jstume, o estylo est~abelecido ne~ta 
brepuj ar de novo os esforços da sua t.emivel riva • camnra é o aeguinte: - na. dit~cussiio do &rt. t• da 

Pel>i minha parte, Sr 'Presidente. em inanto tiver a proposta permitte ~<e fa\lar de tudo. como V Ex.. vio 
honra de occuptor uma caàeira neste recinto, ·procnrHrei que t>e fez agora.; tratantlo•~e do ait. ~·' ·porém, não FO 
cumprir o meu dever examinando e discutmdo as ques• pMe fallar de tudo, não so p6de fa\lar da politi('a em 
tões a·tministrativBS, Será este O meu melhor pro- get'Bl, mas me parece qu~e pôde trater de aesumpt.os . 
gramma. - rlll&tivos á repartição da m~p.a. Ora;·ê i!3to o que en 

pretendo fazer. · 
~enho coucluido. (Muil~ bem, muito bem.) •o Sa. PREsTDE'NTE:- A este re~peito níio ha'dispo~ 
O Sa. Fut.Ho requer o encerramento da diaotlSsão, s sição alguma e"ptcial no regimento; a discnbsão pois 

a ca~ara :;pp~:ova. · do art. 2" da propost a l'egne a mesma regra e!ta~lecida . 
para !' discu!lsiio de tod(ls os out.r.os projeat<~s. isto é, a 

_Posto a y.·.tas 0 91"~ 1:-4a-proposta, é-approvado. discussão éhmitada ao objecto do a~tig''· (Apc.iados.) 
E~.tra em discn_ssiio o ut·· 2". O Sa: Cau; MACD.\DO ' - Sempre foi eate o uso da 
O Sa. PAEs BAilat:To: - Peço o palavra. c!lsa. ·- ., 

· O Sa. r'llESJDE, TE : - Tem à palavra. O Sa PAEA BAR'IlETO: - Então V. Ex. não permitte 
O Sr p .. e~ B •rt-t•: s ·- De~ejo.FabPrprimei;a4 que eu cuntinue ? . 

menta, sr, pre!!tdentfl. se v Ex. rermttte qua Dll dia· o·sa PRE· IDE ·'I'E ' - Faço estas ob>-eivações que 
----~C~U~K,.~ãol:º-_!:!d~e~~te~~l\r!rtti,Í~• ..B.ELtJmt. l ll-de--&astiUI;ptc:$-qtl~:iJ·~le--+--mBiJ~!It!'•8!J:l.-ter GRQ111J81lt9. 

res~~it<l á marinha em geral'! 0 Sa Pus RABtiETo : Bem; St> v Ex. niío pel'-

O Sa PP.E<IfJE· TE:.-0 que está. Am di~cttsÁão é a Ina• .. mitte, eu me re-erv .. tei p11ra a 3• <~is .:nst\àO (aputad08), 
terht p·e··l!la d~ art.ígo. a ·qual espero que e~teja pr•senr.e o nobre miuit-tro. Vou 

limit-<r· ma à mato-ria do art ~-; deixarei otitras con-
. O Sa. ' 'AE~ BARRE·ro - Sr presidente, qnsndo tive siderações que tinha a fazer . · . 

oocasiüo det•·mar parte na rliscu3,.âoi;':do art . 1• deste Sr presi'iente. ach•:nd · se á frE:!nt~ da reparti~o da 
projecto. uão me foi po .. •ivel. por fa<t&··áe t-t>mpo, tl'atar marinhll um proh~sional. um mini~tro que ~·onhece 
d!' alg~na pontos do relatorio •to nobre minit·trn da ma- perft!itamante as materiss relativas á' su11. repartição§ 
nuha, qu<>. ~n não posso deixar paa11~r t~em alg-a mas ob- esperc~.va eu <JUe S Ex. nos in1iCa!IPO al~nm meio m&is 
eetvacões. · · profiruo e meno11 "e:z:atorio para a a t'.qui ,.içã.o das praçae 
· Se V . E:z: me permitte, fArei agora eFsa" reflexões. n& nece••aria• no s~r11iço da m~:~ri.b tJ a do <.~Ue o que te ., t<ido 

esperhllç .. de ~que o nnllre miuhtro as tomara na conal- atfil aqui ado.,t. do; mas nem uo ~oeo relatcrio, nemnopro-
deração que lh~ m9r~mn. jocto que 1e acha .em disouaaãO, a.preaen~u S. Ex!- alga= 
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meio que nio tivesse sido jl. indicado por ministros C~,ue 
eDtrlio p11ra a repartição seta saber, na phra.ee de S. Ex., 
o A 8 c da matillha. Mesíno na medidt~ que o nobre mi
ninistro ped.io a comu•is~ão que aprerlentasse fix .. ncl.o o 
numero das companhias de imperiaes marinheiros, 

discussão, se o Sr. ministro estiver presente; por on. 
limito-me ao que tenho dito, vibto que V. Ex. não per
mitte que eu coLtiuue. 

VozEs:- Votos ! voto5 ! 
18 llD<io está est~obel iao .. · • 
do que reproduzir uma idéá que já. tinha sido apre~en- art. 2·, e é tlimbem approvado, bem ~omo os ~elltlintea 
taàa por aquelles que niio são prolissionae&. artigos addithos da commiseão, depoiS àe apo1ados : 

E nute V . Ex., :Sr. presidente, que nenhump, vantaM < Art- 1." o· governo t autorisad·> a craar ~~ti~ . uma 
---~t~a~g~e~m~h~a~n~e~st>~· u.t:._.;õ~x-~a~·~à~o~u~c~S~. ~E~x~·=e==x~· ~i~o't-:--~o~r~~H~~-r--eempanhia de &j.fflllulizes mllfinlleiros na ptoYlllela. em 

n -se q_ue em to as as le1s de fix~<çiw de furçtls de que melhor convier. 
mar se tem estabelecido que cootit.úa a autorisação « Art. 2. • Fica con~iderada disposição permsnento 
dada ao g-•verno pa~ra elevar o numero dai! cernpa.nhias deade já a dontrilla de · !\) 2· d~> art. r da lei n. 69,de · 
de im~eriaes mannheiros &qutlle que foi àetermíaad() 10 de Agosto de 1!;53, 4ue fixa o num~ro de. compa-
na le1 de 1853; esta di~po~içã equivale justamente a. nhias de que deve coll8tar o corpo de . nnpenaes ma-
outra sugerida por ti. Ex. ; já vê portanto V. Ex- que rinheiros. ,. 
a novidaâe apreientada pelo, ho11rado Sr. ministro é A proposta. pa.slla á a• discussão. 
uma verdadeira 11nti~nala_ ·· 

Eu desejava que S Ex. procurasse de algum modo Tendo--se concluido tt discussão. da matetia dada para 
evitar o recrutamento como é feito actullhnei.tte; que a segunda parte, da ordem do dia, passa-se á. p,t,imeira. 
recorrendo á sua lon~a pratica, e aos e8tudos que deve 
ter feito sobre tii.o importante assnmpto. nos sugerJtt~e Jll&PEI.'I~A DAS LEIS DE AlllOB.TJZAçlo. 

como c'·n-ém os nos•os navios Mas o que fez S. Ex! con~;ervaro domínio dos ben11·que actualmtnte pos11ue, 
Disse-nos com franqueza o numero de navios armados, e augmentar o seu patrimonio até 300.000S· . 
e ~de-nos um~~o forÇa que não é sufficienta para esses Ningu.em pedindo a palaVTa, e p~nd:>·l!e a votos, re-
navlOIIl c - f a av casa; pe o que r. pres1 en 

x _ez m~;ecidos elogios ao corpo de imperiaes ma-· declarR encerrada a disousl!>ão, e manda f azAr a cb amada, 
rinheiros. Ne~ta par\e vou de accôrdo com o nobre mi- e por ella se verifica terem-se au~<entado os SrP. Rodrigo 
nistro; acho que é a pritiJeira instituição que temos na Silva, J. Martureira, Martim F~ancisco, GBI!pHr~o, 
armada, instituiçao (é bom lembrar) devida nüo a um Costa Pinto, Bello. José BoniÍilCJO, Fleury, liarneuo 
profis..ional, mas a um mdív1duo que uii.o pertencia. de Mendon~·a . Mello Franco, P;nto Lima, .Pinto de 
·A armada. Campos, . Nebias, Pedro Moniz, · Junqueira, Espi-

As companhias de aprehdizes menores que são o nola. Fialho, Leandro Be;~.erra, Saraiva, Parcma~l., 
viveiro donde devem &ahir os nos~<os madnhciros, onde Siqueira Meodee, Zacari.aot, Viriat.o; Cruz Ma,·h~do, 
elles s~ vao formar, tawbem sí\.o instituição devida a wn Sou7.a Mendes, barão da Bella-Vista, ~anta-Crnz, Sdva 
ministro que não era profisPional. · Nunes, Brandão, 83rra Carneiro, Tavar~s Ba~tos, ~er-

A8sim S Ex não ach11u nllda melhor para apreaen. nandes da <..:unha, J . de Alencar, Ferre1ra Lap;e, L1ma 
t~r-no~>~ ~o que aquillo que seus anteceswres paisanos • · · Dantas, barão de Ma.-uuaá..-, - - -

O Sa. PaESIDE:!I'TE:-Parece-me que o nobre depu· 
tado está um pouco fóra da ordem. 

Teixeira Júnior e Bazerra Càvalcanti • . 
Dada a ordelh do dia, levanta-se a sessão á:t duu 

horas o meia da tarde. ' 
O Sa. Pus BumiTo: Trato d~n·:aru~---1--'------------------------:----

marinheiroa .. : . 

O Sa DE LAliU.BE:-Note V. Ex. que os ministro~r 
profiasíenu.es appnecem de virlte em vinte e tanto& 
amuos. 

O Sa. P ABs BARRETO:- Já. disse, quando fallei sobre
es~a questão. que re,!onhecia • vantagem de l'er a repsr·· 
tição da mariuha dirigtda por h••meos profis~iooaes, 
que elle~ estão hat>ílitad~s para conhece! asueces&idade& 
da ma;onha, para prove -las de recned1o; mas que de
plorava que actualmeute, achan<to-se A fr;;nte d.-st& 
repartição um general diatincto por ~\ia illn~tração, por 
eena tatentos, pela eua prtttica, não apre~euta • ..,e lll
gun;a C'lU3& de novo, não indicasse al~ruma providencia 
};!ara acabar. com o.e~tado pou;.o satit;factorio em que 
S Ex. CODlud~:ra a nossa marinha, segundo se co1lige 
do seu relatorio .•.•• 

O Sa PusmEI'iTE; -Eu peço ao nobre deputad~ que 
se limite a fallar sobre os meios de preencher as forças 
de mar. 

O Sa Pn;s ButRETO ~ Estou fal an o mesmo ares
p~ito des~et< ?Jeios; occupo-m~ com o corpo de impe
rHtell marmheucs que tem de ber completado pelos meicG 
de qua trata o artigo em discússão. 

O Sa. Pn.sJDI!"TE: - O paragrapho relativo a e~sa 
organi, ação j& passou; agota trata-se da. maneita de 
preeucber a força 

O Sa. P .u:s BA.'l\tU!To. -Pelo que vejo, V. Ex _não 
quer que eu contmue... . . 

O ~a PaEsJDENT_E:-Nii.? ~ou eu quem não quer; é _ 
o teg~mento que nao permttte q,ue se trate de cbjecto 
estranho ao artigo que se discute. 

O Sn.! P .. u:s BAalU!To t- Bem; hei de fallar na. 3' 

Sessão em 19 tle Julllo. 

l'B.ESIDENCU. DO SI\. 'VISCOND~ l)E CAMA'IUGlllE. 

Su.MKAB.lo.- Exp,d.nte.-Ordem do dia.-Dtapensa diU 
tei• deamortu:açllo. Votaçlla.-Novegnçlla a tJt•por entre 
o porto de Mc.ntevidéo e o do Sa.ho, e t.tdre o da • omti
tuiçllo e o de t'tugunyana no Rio Grande do Sul. 
Discur3o do Sr. Felim da Cunha.-l'ia:açao dal força~ 
d~ t~rra. DiwtraOI dos Sra • .Mat'lim Fra.nci&co e H,,_ 
riqucs. 

• Ao meio .. dia, feita a chamada, achiío-ee presentes 
os Sra. visconde de \.::amars~tibe, Pereira Pinto, Gama 
Cerqueira. V1eira da SJ!va, Salathi~<l, Lamego, Am&ro 
da Stlveh·a, Fernandes Vieira, Martim Francisco, Ma
noel Fernandes, FerrPira da Veiga , Jagusribe, Luiz 
Cai'lo~, Carn~iro de ~i.mdonca, Angelo do Amaral, 
Paula F nsec11, G11s >'rino Rodri o Silva barão de 
amt~nguape . R1 eiro da Luz. Fialbo, José Bonifacio, 

1'ib$1rio, Salda.nba Marinho, F. Octaviano, Pereira da 
Silva, Junqueira, batão de Porto-Alegre. Pedro Moniz, 
Ottoni, Couto, Piuto oe Campos, Le1tíio da Cunha, 
Castello- B anco, Mello Franco, Corrêa de Uliveira, Paes 
de Mendonça, J. Macl.ureira, Dant.tl',Bretas, Crvz Ma
chado, Gomes d~ _Souza. Carvalho Reis,se~gio de Mace
do, Fernande11 da Cunha, J . de Alencar. d.~ L~are, 
-Leandro Bezerra, Costa Pinto Lesse, ( ·unhP} JfWetredo, 
Pereira Franco. B .. rce\los, Henriques, Pinto Lima, ~ar
lo' da Luz, Diogo Velho, Brandã.co, Para••sguf..- S~sra1va, 
Raposo da C amara, Fellx da Cunha, Silvino Caval
csnti, C. Madureira e Teixeira Junior. 

O Sr. Ottonl (pela ordem); --:Sr. presidente, é 
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tmpossivel que hoje se abra a sessão. A hora marcada 
passou~ se ha muito. As J·egras do regimento eiio for
mulas garantidoras que f'e devem respeitar. Cinco mi
nutos dt>pois do meio-dia eu declarei a V . Ex , tendo 
vindo da portaria onde •e toma nota dos Srs. deputados 
que entrão. qu<l hav•a apenas na. casa 53 :-irs deput11do~; 

or eonse uinte aintia u o - ; -- ~-- "''"'·"' 
que falt .. vll.o para o numero de 62, é o mesmo que Fe 
uãoviPssem, porque ao!' cinco minuto~ rlepois d ·meio diu 
não h .. v1a mais de 53, '"-'IDO fJretien·>.Í>•ríio muitos Srs. 
deputados. ( ~poi,,do$, O ne eu declarei a. V. Ex. ar-

co armer.te não 01 conte~tado, e V. Ex:. o veriacou 
por Ot1tros. meina. 

Níio ha pois casa, porque ainda depois da ultima hora 
marcada para .;e abrir a sessiio não havia o numero 
Jegal. . 

::lujeito me ao que V. Ex. deliberar: mas declaro 
que, se V. Ex. abrir a sessão, é Ullla sessáo nulla, e 
nenhum valor podem ter os seus trabalhos. 

O Sa· PaESIDENTE: Para se veriticar se ha ou não o 
numero legal pllrB se abrir a 10essão é predso f,.ztr se 
a chamada apr.iadns); feita ella, veri6cofl·F6 .ho.verem 
6;.! Srs. deputado~. Portaato, abre s~ a sessão. 

. '-r• l"er""'l!'a Pinln (I" simr,larin): -Creio que 
o nobre deputado não tem razão al~~:uma na reclamação 
que aJaba de fa.~;er. Annnnciei que h11.via casa, por

Uilnto o em re ado encarre aio de verificar a entrada 
os rs. epnta os commnn1cou á mesa a existcncia d.~ 

namoro le~al 
E pois desde que ha emprega<los incnmbid·1s dessa 

verJfi,:açüo, julgo que ta,l tarefa não p6de nem deve Fer 
" a p os mem r,,s a. camara m IYl na -

mente, e mesmo penso que e•sa missão est:í muito abai
xo da tlevada poFíçiio de qualquer deputado. 

Aecrescentarei. Sr presidente, em desaccôrdo com o 
honrado membro, que entendo ser:do decoro da essa que 
haja sessão regnlannenu (a~>otados) ; estemos qnaQi no 
fim dells, apen~ts uma lei annua · stá votada em se~nnda 
discussão, e porta.oto devemos emp• egar todus ose~;:forços 
para quo a. camara funcoione diar1ame~te. 1Ap iados) 

Descnlps-me o nobre deputado estas reflexões que 
fui forç;;.do a exp~nder em respcsta a cenmra. que oiti
gio·a mesa, cAb·mllo-me r;petir, qu~ dewe qui} o em--

para abrir· se a ses~i'io, é de meu dever fazer esoe an , 
nuncio & camara. (Ap<líado.r.) · 

O "•r Ot•••Di 1 - Por deferencia para <'Otn V. Ex., 
Sr prcsid - · · · · · · 
co ficiio sabendo o que se pas~ou. 

Siio este.s os inconvaniente3 da se fazer a chamada 
atrae da porta •. 

Comparec.ent depois de aberta a ~es~ão os Srs Fleu .. 
ry, Viria to. J:t'iel de Carvalho, conde de BaPpenriy, Aranj o 
Lima, B -ndeua de Mello, C. Ottoni, Bello, Fernandes 
da Cunha. E•pin la, Paula. Santos, Paell Barreto, ~ego 
Bauos, Ferre•ra Ls~e, Zacarias, B .. rhosa da r.unha, 
Cameir da. Cunha, ::!1 ;neiu Mendes, Silveira da Motta, 
Calaznns. Souza Mendes, Vllltlla. l'avares, barão de 
M11uà. Epamioonrlt~s. Tavares Bastos. SAyão Lobato, 
Lima Duarte, Bezerra Cavalcanti e Mello Rego. 

Lê se e approva ·at: a a !!ta da antecedente. 
O Sa 1" ~ECRETA.Rto p<.or nnico expediente dá. conta 

de urn officio do ruiniste• lo do imperio, env1ando PB actas 
da e)eição !:'rimaria das pnrochias de Paracatú, A egres 
e Burit.y, pertencentes ao 7• distrieto eleitoral da provin
da Miuas wGt-r~s. - A' commis~ão dcpodert:s. 
Acha-~ sobre a n"e•a, e vai t1 commissào de poderes, 

o 1p o ~. Rl' lD o vare" a 1 va ampos, 
deputado eleito pelo l' di.stricto da proviucia. do Rio de 
.Janeiro. 

O Sn.. PRESIDENTE nomêa. o Sr. Pfreira da Silva para 
substituir na t• commi~:>ão de orçamento o :,r. Teixeira 
Junior, cuja exoner&ção pedira em um~ das sessões·an
tecedentes. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM 'DO DIA 

DUPE,SA. D.\S LEIS DE AliOI\TI?.A.ÇÃO. 

Procede-se á. vots.ciío do re11uerlmento de adiamento 

TOMO UI 

offerecido na sessr10 antecedente ao projecto que disnsn
u; as leis de amortizaçii'J para que a vene:avel ordem 
terceira de N•1Ssa Senhora da!! Oôres d" ceptt.a da pro
víncia do ftio- Grande do Su\ possa aiqu\rir b6DB de 
raiz até a qnautia de JOO.Of'Ojl . e é appra\'II.Jo. 

Continú11. a t• discu~siio do mesl'Jlo proje•~to coniunc-
mAn e com as U><S emen• as que est~n em o rre-mo 

favor á venP.ravel ordem terceira de Nossa ~enhora do 
Monte do Carmo da côrtc, e á irmandade de ~anta 
lphi~enia e ::>ant? EI~sbã~ tambAm da côcte, FObre os 

referido projecto approvado ~?m as ~m~nd~s. passa á 
a• discuR~ão, indo no entanto à. com.mes!IO competente 
para o redigir de conformidade com o vencido. 

rêiL~Eii.<.cÃO A VAf'OR ENTRE O POR~'O DE JIIONTEVIDÉO E O DO 

SA.!..TÓ1 E ENTRE O DA. CO.\STITUIÇÃO E O DE URUGUA.YANA. 
NO RIO-GRANDE DO SUL. 

Entra em 2• discns5ão o projectc q11e &pprova o de
creto re~ativo ao contrato cdebrado pelo ministetio do 
imperio com J C. Pereir~ '!'iuto para navegaçii.o a vapor 

ConstituiÇão e o de Uruguayana no Rio Grau-le do Sal • 
O .~r. Felix da Cunhs 1 - Sr. presidente, ~rll

ta -se de um pr~je~to d11 navegação do Alto e Baixo 
' . candentes resultados para s. prosperidada e futuro de 

minha província que eu, o mais hnmildé e obs :aro do 
seus representantes ( nllo ap,iados) '· não pos~~ deixar de 11 

com V. Ex., que teve âb·,~~ade de sujt:it&:·l~ ã. discus
são preterindo outras mater1as mutto mats 1mportan-· 
tes 'que reclamíio ~ djscnssiio .... como tam~e!D par_a co_:n 
as illnstres comm1ssoes reun1dafl , que se d1gnárao nao 
demorar por mais tempo o seu parecer, e que o vierão 
offerecer em uma época em que o nosso est_,do financeir<> 
não é dos mais lisongeiros, sem duvida pelo desejo 4e 
nos ft~zerem esse grande. serviço , a_dis.ndo tod~Vla, á. 
vista de nossas act.uaes cJrcumstaucJas econom1cas, o 
cumpnmento definitivo do cont~ato para o exercício de 
1862 a i863. 

Sr vre~idente. foi tambem levado pelas mesmas boaa 
lf!te~ções, e pe.o _m111~ ext~eme pa TlOtiRID;O que o mntto 
dt•HID t·• ex-mtm,.tro do tmpeno do p:ahmete de 12 de 
Dezembro qniz fazer á província da RI~<·Grancte <10 Sul 
nm ~li o im portant" beueficio. snbvencwusndo com 

· a qu s ;ocava 
em nm porto hrnzileiro !. • . 

Estou persuadido, Sr. presidente, apezar d~. ponc:o _ 
amigo da tutela do governo. me;~.mo em matena adiXU
nistrativa, fer preciso em um pai.z novo, dada,. certas 
cir,:nmbtancias, que ve, ba .~governo em auxilio da in
dnstria parti::nlar, quando seu dt>sen..,olvimento póde ser 
proveitOso ao bem publico. Os recursos individu11es não . 
são ás vezt:R snfficientes para vantajostamente lutarem 
com as difficuldades de uma grande emp~ .. za em ~eu 
pr ncipio ; e seria ~ma ~· a11d~ lwprevide~··ia de: admi
nistraçilo se não viesse em apolO de uma mriustr1a, que 
sendo individual é tambe!D de uti •ida"~e publicJa 

E• por isso que não sendo apologista das subvenções, 
estou persuad do que ~llaa po.ie~ ser justificadas per
feitamente em certas ••1rcumstanC1as. 

A navegação do Urugu~y, po~ exemplo~ como a de 
todos os nossos grandes rios, é de uma utilidade geral 
intuitiva.. e niio preoisarei en.trar nes~a. demonstraçiio; 
as vias de commnnicaçiio são a- nossa principal necessi
dade. 

o m estou convenc1 o que, tanto o 1 nstre ex-mi
nistro do imp~rio do g11.biotte de 12 de Dezembro, que 
celebrou o contrato com o emprezario, como as illus
tre~ co~miseõt:s que formnluão o parecer que l!e di~cn
te, estão de algnt.ua maneira illudidas acerCII. dos bene
ficios que julgão colher a província do Rio Gr .. nde 
com esse contrato da naveg~ção do Alto. e · ·Baixo 
Urugnay (Apo;aaoa.) . . 

T11lve~ as 1llnstres commis~ões não tE>nhão os escla-. 
Tecun~;~ntos precisos , · talvel. não saibão que a na
vegação do .o\lto e Bat~o Urug~ay pelo contratO .em 
questão, estendendo-se ae Montev1déo a Itaqny, e VIce
versa, percorre e atraveesa quasi exclllfivamen~ paizeso 

29 
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estnn~li;todà 1\ margem direitado ri'l entre os dons 
po·-toll e:z:tt'emos <la. Dll"Pil;11Ç·<o perten ·e h pTovin • 
cias -iAr.orrieot~ En•.re Rio- e BuPoos Ayre; e <jU&n • 
to á maT~em eP.qucrrtR, P"l'ten.:e clla em qu<~&• tO·ia a 
so~< ::ltt-n -ão an E· tado Hr 6ut .. l, ~6 uma quinta p11rto 
d,dt .. ha é 4ue crun a.; aJtU&A bl'a:ttleitiiR 

a•n >~· r pTe>-1 entt., se o ~~:o .. -rno e ~ ~o·• · m•ss es 
f~eru t11o g,.n~ro~as !!ara <"..(lm o Brazii COitlO fo•i.o para 
C<:lln n11 E tatln~<-e~trung.-iro- . bem; mas i~so miu :;a 
deu A navR~ação suhv nc , n,.da f!Dr· ·V i ta a f.od .. s os 
E .tatfos hmitro11he , · 
nb,dos pelo ri''· •· nito aproveiTa H.Cn>H.a hrRzih'i a e•n to
da ,. ext"- .dio hahi•ad.-8, e ~ue j · po~~ue nave~açilo _a 
vapor Pelo conrr~~oto p•irxutivo a ntLvegt~ç'~•l d .. st>t e•n· 
pl'l:ll-!1. só l)ercorria tem <>ri<J hr zile1ro de"·'e a foz do 
Q1111rahh o, limite rio E- r a t • O -iental até a viUa '.la 
Ural{uayana_ na extea~ão <1e 12 ldg•ta•: com as emen
das dtA cuu.missão tj.,ve ir 8 l"gllbS m" ia a cima, até o 
p1rto de' ltaquy : mas ttinda nca o porto de S Borja 
âe•herd .. do do~ h•neHcio. da navei'(ação, deshllrdadC) 
pelo cnnt•at.• e pelo pare··er, não porque reelmcnte e3-
teja ell• priv .. rJ.o d .. navega<;HO a v .. por-

A asFerobiPa Tovincial do Rio-Grande att~ndend• · á 
grande <'.on~"n•encia. de see~<t .. bde~~r naq_uelie ril) uma 
naveg çii.o rt'·IZ"lar 11 V>• por, subvenc1onou u•ua. empreza 
qu" íizt~~ol\e 1'>!\1\t'o 1\!lTvlÇO d~só.:: o po-rto de Tap!!_Vi e Fede
ration, a ·ima d" Salto-Gr ... nde, até o porto de S Bor-
J&, com ~>s"a 11. pe a rngaR:yana e B.o.JOY pres1 s~

cia conctnio arn contratn om o emprezario, que obri
gou se a fa1er esse serviço, durante cinco ar.nos, pela 

.t_quantia aunna• da lO c:•ntos ele réis dando uma viagem 
• ~ h <: 

O vapor Urug''"'Y· sah•ndo de Porto Alegre , transpôz o 
Salt• .. , favorecido por um R g · ande enchente, em prtn
cipios do anno pa11"-ado, e desde o mez de J~meiro desse 
anno qne navega r~>gnlarmente. Portanto, na co~t· bra
zilei-ra ll navt-gaçiio já t::Xi.,te, subvencion•·dt ap~nas 
com IO:OOOS. estendendo-se do porto da Federation, 
perto do ~alto· Grande, até á villa de S Borja .••• 

O Sa Tt.IXBia~ JU!'iloa: - Não apoiado; está mal 
informado. 

o' Sa. FELIX D4 cu~RA. :- o nobre relator d<t com-
misl!õe5 <k'lia t.er colhi · -
formular o sP-11 paTecer ; devia ter obtioio os melhores es
c:lliTeclmentos ~ mas perriôe-tne o nobre deput~do se dou 
pr ferenc•s. áquHllts qr:t.e nr.sr.a ?CCHsião tenho a honra 

!lo~ a 'B.II e c -~~. ver 1 ade r 
ChugJWy, t.ran!'-pondo o Salto em Janeiro do anno pll8-
ilado ness~ mesa.o ·~ez começou a naveg'l.Çiio, que tern 
de' durar oor cinco anooa na fôrma du contrato. e como 
o pra~o dev11 cout!l.r-se da rlata. d.e •Ua primeira via~~;em, 
te-remo" 11. n>~vegsç:io a,.é D <>zetnbro de 11\t\4 Mas, niü> 
eei se o nobre .iepntailv contista a regularida1e detisa 
navegação . .•• 

PosRO asseverar quf- ella tem sido feita com a maior 
regularidade poc;~ivel, com toda a regularidade compa
tível com o" embaraços e dlfncnldaàee na,turaes inr;e
rentes a e· ~a nave;caçiín, rans~tdas pelas cachoeira~~ de 
S flregnrio e Bntuby; e•11b~raços que encontrar õ wdas 
&a empr~"ZI!.f! em JUI!Dto niio for~m re111ovidos Eu viajei 
no v~poT fJruau!'Y a11~ _ltaquy "'mn~tas.veze<J _tem i to até 
S- BorjR, só de&XIi. d!l 1r qua.nd" é tau d1m1"'u 'o o volume 
da!! a~uas, na ebtação da se<:<! a, que eUa não p6 te trans
pOr s cacbOAirad, , Bntuhy . "Ó nes~a occasião é 'iue deixa 
de ir até S • . Borja, e -~.ue pouca· vezes t"'m acnnte
cido E' fa~to in• ~onte~tavel 11. navegação a vapor no rio 
Uru~ ·y, para todo11 os po~tos br.,zileiroa q_ue ttmoa 

o emoro zario. ee~•1odo me const11. tem r.u •n .rido os seus 
de)leres Em que pois é Qlle melhoramos ··om o •!ontro.to ! 
O parecer ,ta commia~ão augmenta. o numero das Yia
gen~ .. que, pelo roeu projecto, lic11. elevado a duas ~iagena 
redo[llia~ por m' z 

Mas por u.m tão diminuto beneficio, Sr- presidente, 
. ha rle o . tha•onro put>ti"' despender a quantia annnal 

de \!6:0001 ~ue, dunnte 011 vmte annos da duração tio 
erJ1tratO, sob•réõ a • ,~20 OOOS'?! Apena" pelo peqnenQ 
beneficio de ma~ urna viag€'m por mez,eA~Bilmesmo sem 
aproveiraT a wdos o~ po·to~ br~>z · leiro11; !Jléw ,C8"8 eoor
m~-,.ub·•,-enÇil,ú11à ·da a empreza ltOtar de muitas outras 
un~~u.ui;aa-d.UM8 aú:llta oneroaae aoa COlre& pu" 

blico!'l! ! Ba de ficar isenta elo paaamento de iuipostos 
pela aeq•1i~ição rle -eu~ vapore" '? H a iie ter o u,.ufructo 
d .. terren·•~ rle •·em b-aça,. q ·•adraJa· n·.'!l port•JS de su.as 
p•madas! Ra de t er a fa ·uldade da nort.o-r lenha nas 
mRTf~"ns d~volut~s d·• rio e de ill"llS 11ffl,a.enli6:~ para 
combu~tiv .. t de toeus v11 oro·S' Ih de o overuo man.far 
á custa o .Hr.a.<io :-,,1-oca" ooi se pn,.t>óes no~ ugtnea 
fJerigo~oij '! a~ de ainda rtar-lhl) p ~f .. rencia r-ara a n , . 
v .. ~~:a.çã· do,.. a ;\urnte" do nru.zuay na de dar a seus 
v~pora~ os rrivilep;tos de navio de gu. rra. e ,•(m~entir 

ue ~eptn 1·om 11. o~ por~ ClBE'S · a no.sa a~o:a ~ 
A· no"'re~ co•nmi»>Ões d•rão 'luo es~es pnv11egtoa 

e reg• ll>ts não são uniC'aml<lute e.•n remuneração da 
na•el{~çiio pel~> eosta braztl.,h ·, ma,s sim .de toda a 
naveg"ção. des<le Ita.quy uté M .. ntevirléo; mas é que 
ea côusJdero a n vegação n"s vant~c~g .. ns que nos tra-.., 
e assim é '{Ue deve ella ser con ... id01r a<ia, do eo•ntrario 
seri.. remunerar com a .. rend:~s do Escada os seni90B 
ft>itos a pa.zeR :·strangeiro3, como faz o contTato. 

Eu nil.() d"l>c·-·nheço que as vant.agen~ •ta navegação 
na parte .. uperior de um no importante s:i.o ma, .. pro
ficuas, auJ:tm~nta d" i -.tere~ses qll> nw mais se e -tende, 

ao · · fi • 

entre á muitos pnntos commerdlleS. Denaixo deste 
pontQ de vista n•ngue " póde conte11tar a vantagt!m da 
navegação do Btti:z:o-Urugu-ty, que commun10a com o 
litor,.l .~o Im Jerio uma aroo do interior da rovincia. 

o i o rande Pol'· iMo concordo que maia proticna 
seria para esta provinda. a navegação se se esliendessll 
até Buenos-Ayres e Montevidéo, e se ntio existisse, au 
eonconeria p .. ra P~<Be gtande resultano; reconheço as 
grlln es vant;; ~ens que trazem para· o commerc1o o para 
a industr•a as communict~çõe~ extcmsas e tambern para 
o desenvolvimanto imeijectual das populaç5e·; com a 
troca dos interesses mer.1antis vem tambem o com
mareio das idé .. s, wm o commer lio da<~ atfeiçõ~>-a; as re
laçõ~a entre os povotl estreitão~s .. , e d'ahi nas~em gran.. 
des vantagens mo.raes para a ci.vili>-a<;ão. Muja. elt\St'e 
tambem a navegação a vapor no Urugaa;y do Salto 
para ba.ixo, e extste em grande escala Formou·se 
pri::neira.rueo~ uma comv~hia cnjos vaporasforão com
prados pelo general Urquiza e fazião o Bt:rv1ço com re
gularidada ..... 

o comcuercio das prin ipae~ praças, Teceu~ndo os resulta
doa do monopulio dtl navegação, por parte do general 
Urquiza, reunio-ee. e orgaDlbOU uma nova compt~nhia e 
uo prmcip1o dest" &nuo erão espera·tos os vap.1I68 q11e 
encnmmendou e qn" j ~ de·,em tar ebegado. Por CODhe· 
guinte, esttllldo já. entab .. htda · a n.ave~r;ação tio Baixo., 
Uruguay não deve10os t~nbvencionarcom grus.os capitaes 
uma empreza cujos ~erviç11s dproveitó.o lluasi exelu11ív~
mente a paragens es rangeirots, indo beaeficiar a popu
lações estranhar~, que de~deo prtnct pio eatii.o habituados 
a m.enoaprez11r todo11 o" .. acrilicios de dinheiro e 4e 
sangue q,ue temos feito a. favor de seu seoego e prospe
ridade 

Eu ja. disse, Sr. presi-lente, que reoonheço em tbese a 
grande v .. ota~~:em da naveg~tçãJ rega_at de um lio em 
toda a sna. ~xtt~nsão, mas o cunuato nítO nos trata con
veniencia lllJ(uma, poque já existe a navegaçio (1ue ei.la 
vai snb\'encionar r.ns actuaes circumlltaneias, qn_,ando ê 
lamenta•el"tí'estaolo d.e nu,sas tinançlls Se n11o e:i.ls\isae 
a naveiCaciio, eu niio teri11 do vida, Sr. presidente, i vista 

u , . lt -

meoto a iogrt tidRu dw que teiDO• sido vk tw·ea por parte 
cios E~<tadoe no Prxta a ingrb tidão et.m que têm ctesco
nhe·"do o~ mais detõinteres, ttdos st rviços e us nossoa mais 
nobres P.entimentos , mas ~em a menor ncessidaae eu não 
posso concorrer pa -a subvencionar uma navrgBÇao qtl>f 8~ 
em uma qaiuta parte perrorra.t.erritorio bruileiro, eendQ 
o ·resto só•nent.e apt oveita .rel a paize!!. estrangeiros. 

• Ar.crefce aiqda, Sr preei<Jente, qpe sem remover-se as 
d~ffi.,utda,Je5 n'l.t~ua;es -1ne impeceru a , ,aqefo'(~Ção do 
Urugu .. y , eUa 11110 pó te ta~er.,.se.d~ nma_mauelra -van- 
ta. la~ .. pa~l!. »que\18.-pro.rinda e paTn o K .. r.bdO. A uuica 
di.fficold .. de n>~.o é a ca·liloeira do tS~tuhy, entre I ta-t!JY 
e S • .Botja, ha uma outra i~Ül<la, de ordei!J. miÜa •Jeyacla 
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e ae muito mais eu!tosà retnoQão, que é a cachoeira de 
S. G ej!;orio. Esta cachoeira, e~i~teme ent1·e o porto do 
Santa Rosa e a. Urugu' yana, in errompe ·a n~tve~··ção 
duriiJlte quatro t•·eze!', durante todo o t~<mp'o da estação 
secca: o vapor Uruguay, que faz hl:'t·Ut•lmeD.te o serv•ço 
da nà<~B~IIÇ.ã.·~. que apenas demanda trP.s palmos d'agua, 

c 1ml)l'~B1 1 a o por o o es~e ·, mpo e escer at o 
porto da Federacioo, porqn .. a a~ma do rio é insufficiente 
para o calado de-se pequeno vapor; como pois e>ses 
'm~Orfs da nova emr,reza, q~e peis let•·a do contrato niio 

euperar es~es obstáculos? 
. Noto ainda uma falta no contrato, Sr presidente; 
B)lfl~Sr do êi:npenho que naturalmt>nte houve em Coij•ÍJ?:
nar ··neste con~tratl) tu<io o que pudesse felicitar a 
provincia do Rio Grande , descuidou se o go.-erno de 
medidas qne j;Carantis~em o fiel e exacto cumprimento do 
~!ltrato. Perguntarei: quem ba de fis ·alisar o cum
pnmento de todas a-- ohriguçõea contrah1das pela em
preza? Quem ha de velal' na . execucilo de todas as 
clausulas do contrato'! O governo gero~l não o pórle 
fazer; O provinciil.l tumbem oiio, por<jUe tem a SUa ~éde 
distante mais de cem }p a as dns n.r ·e li 

Quem ha de pois.!iscsli~Hr?·As >tutorida<ies estrangei
ras? Creio que não. A fi.;calisllção só poderiA. ser profi
·cua se · fos~e delegada pelo i(overno ,., e autoridade brazi
leiras; m .. o e•sas só podem ins ecoionar o c · ·ntrato 

en o o terntor1o I) mp~>rlo e níio a maior pàrte da 
Jlàvegaciio, potque é feita em a~~:uas e•trR••geiras. 

Já não fallo, Sr pre~irleute, d» inconvenie:ncia ie sub
'Vencio~ar•se esta e•npreza por um t.iio '"rgo prazo, qual 
. o annos. ao se p e · .tmar pnv1 Bgto uma 

· c)oncessi\o desta natureza. nem fot privil,~io o contrato 
-de navegaciio qlle fez e. pre~id_.n ·ia tia provi••cia em vir. 
'.tude de sub:>idió con~·e.iido pe1a o.esembléa provincial· á 
-aotuftletnpi'eza, eo·no eotendia o pl'imeir.~ emprez-trio• 
e ne;;te ponto têm raziio &.!' commi!:sõeA Ne'll R l'nbven
~ão· Cllncel\~d.!\ pela ll.'lsembléa. prvvíncial nem eRta ri e que 
tratâmes podem l'.onsiderar-ee um verc;ladeiro privileJdo. 

Porém as conae~ne •ciws sii.o lDqnestionavelmênte as 
-nleilo.as: uma. 11m preza <ie~ta ordem na Jlú!l'H d ... t.ão 
ltlo'rnentoRa~ vant.agen!l . corn uma dure.çii.o de vinte an
·'nos, ne 'e~!<arianwnte deve t~tnha"RÇAr por to_?,•• esqe wm-

1lbiCIItiJeUte COJD ll~ ~UB Tf'IIQT"Ot\ individuae,, Ínsuffio.. 
cientes para. pnJer lutar o•·m uma. <:ompanhia auxi
U<~da protii~amente pel" E~tsdo Por isso taP~ ol)nces
'tües '~'erlun1ão em •n verdad 'r v' 1 • , .. ·-
ta,q in11u.,er~vei~ ll induatri11 pArtil'lular, e ti~<vem ser por 
P?UOO temP? · ~ra an~war unie>~111ente e nii.o para ptejn
({Jnar o ~nto mdn~trtal. Semelhsut-e <'.omp .. nhia com a 
duraçio ds '20 .. nno~ e com na b .. n .. fiolOK quu lhtl ·onfere 
o roD.tl'ato seré. a uoi~a e exo•naiva senhor~~. e dou.ina
dora da uavegRção do Uruguqy. 

O Sa .. Pznznu. P1N~O : - E' argumento para todu 
as ontru c •mp'<nhias Bubvencionadae. 

·o S.. Fntx 1u. eu,n: - M11a não 6 ar~mento di· 
ter se que abusando· ao em um ponto deve .. se P&ten·· 
der 'O ~lbu•o a todos 011 ont•oA em v.,z de r•orrilti-lo. 

·E ~epni~ nio \la paridade alguma r•o q •e diz o roobre 
aepntado em eeu aparte. Que companhias temo~:~ nós ea
~liiatfàs' 

UM Sa. l>•:PUTuo : - A Brazil~ira de Paquetes a 
V11p r e out.l'as 

O Sa. Fu.11: D\ Cltrl'IR4 :-M1111 o no'bre deputado quer 
eotnparar es""" ernprezas <'Om a ·tu U ui[Uuy de .. ue 

esta a grande linhB de DaV61(11Cão qu.., percorrem 118 V&• 
pllres da companhia do Am,znnas, partind" da cidRdé 
do Par!, atrllvess>~ndo duot" lil.randes 6 importantes pro
'rinci&R em tndà a sua e'll.t~n~<iio até ao Pe•ú 't 

A nav•·gação da · companhia Brazi l~ira -!e P11qu tesa 
Val)Or. unin.lo entre si os porto., dt: todo o litoral do 
Iniperio., ,'tem comparação com esta projP.Cta.Ja ti.ave,;a
Çi\o do Urngnay, qne C• mprt>hen•ie nmf p<'rção .muito 
l,)e'~uena de tE.rritorio brazileiro '! O nobre deputado 
~ch-aria m~lh01: 1}xemn1o na. n~> ... egaçãu -do rio "' Fran• 
cisco: 'a&~:e teria algnma a.pplioaçã.o; mss, ainda &llsim., 
CJ.'Clanta ·di~ça t E.s~a ·nav~~~;ação ~ feita puram~ 
'em benefi01~ do Impeno; é subs1diadll com a quantia de 

30 ooos annualmeute e. 'PO.r e!pilçt\ tle 1 2 ~!lnos 116m,e'?te, 
e utilisa as duas pFovmcHtS. » d11s Ah .. goas e a de -.;er
gipe , faLeudo e>cala t:m torll!." a~ c•f'ia<ia" e Vlll~s 
impor~aotdS de,;sa~ du~s provin~ia>~. tihidtda!l pelo n<l 
de 8 Francisco Por con•egu nte, niio ha comua.ração 
possível entre a na.ve~~:ação do A.lto- Uro~~:osv eu gr~n-

es COl'lopan 11111 ~n ven·~lOull. .. s pe o ~ tl. o 
ra<l<t com a de S Frd.llcit~co, vê ~e a d spr" orçíi.o entre 
o substdio a utitidade que pr<"lita uma "' (lutra linb~ 

J a no prin .i pio do meu discurso eu ~onr,ord,lll com 
o men. . 

ticnlnr. quando se mestra ti~nrats e re~eiosa ~" atr1~car 
seus ca.pitaes em uma enrpreza tie cn10~ fehze, re .. ul
tados não pôde ter'<lBrt.,za por falt~ dos vre.,is••B ~ados; 
e quando e• se. empreza é nt-1 ao patz, elle rie ·~ amn>R ·la 
e dar-lhE- ~blliDf.Í> S; mas a rmha. <1e D8.VI'J1;8ÇRO do Uru
guay é por 11i 86 tão vanbtjo~a, lne !" nave~~:ação a<:tua.l 
foi projer:tai!a sem que o e" pr<JZt>rlO contii.B!IIl C• m , o 
suhsidio que depois concedeu .. lhe a assembtéa. pro-
vincial. . • 

Q•ta.ndo o primitivo emprezario 'Pedio o :nb•id10 de. 
IO~ooos, o seu vspor j>~. estava em construcçao; e creio 

. e, ii lhe fosse rt.cu .. sd~<, elle 
emprehenderia sem ella a n~vej!;l'Ç"O do >\lto -(!rugoay, 
porque não tenrio a1nda obt1dn a. sub v. DQII.o, DfiO come
ÇHria a con~tronção do vapor sem ter calcnlltdu oq ln<·ros 

r v · s m reza· não se teria raparado p1ra ella. 
lle ~ "·U'I calcÚl· s não lhe aoons- has•em ·a tnl,lBttv" es 
serviço; , e não fo~rem palpaveis 1\S vanr.agens que po
deria colher. 

E a oro ria commh!siio t11.nto rec.onheceu as ~!ldes, 
Vll.ntagens qne uma l"mpreza regu ~ . p '. ".. _ . 
ll!l'•egaçãc do Alt~-Urúgu-y, que dtmmuw a pn~,ti"a 
subven~ão, reiuzJ.ndo-a de •O. a· 8:(\00B. e a razio '!ue 
allega. a comm1::;s\io é .a. At'f!:Utnte. o progr~so rap1~0 
que tem tido o l'lommerClo Dat< co11tas !lo Urug.,11y. Pms 
se es~e pro~!'SO no espa.co de dc-u" annu" fm ta.l q.ue 
levnu a commi~:~são a din1iJ•nir a quinta parte do subs[• 
dio. re~ulta 4ue jlDardarla a me~m" proporciio, · daqui 
a oito 11un"" o theson o •. ubli<'O j · ti.ii< · tintla m~is necet~
sidade de snbvencionllr e~ia linha de na .egAC>.O 

Eu nã.o t"nho a~ors. aqnt os dt>dos ~tati~<t.io'OS que 
éõn~>tão do reJa orlo do pr~siàente da P"ovin,iu mas 

~ 

ciesenvolvimento do comm r()ÍI\ DII~Ut>ilB. ps'l't« d • tm 18-
r•o; e 01n, Sr pr~<s"te~r, ~ e foi te:tt~wunh~t o·:olar do 
movimento e pro pen tad ··nmm11rutal d~to~uella .. para-

• ~ , 1 11 • ~r ue não fRitar• õ O&• 

pitl\88 p01rti•·n'a•es para uma em pro~·, a do tes, ~u .. ndo r;e 
torn .. r aooe&•llrta em um11 maio·r es•·a a rio que ut>tuR.l
ment"; mas ae o governo t~ar rf!almeute eu.,ponho e~n 
de11envo•ver os p;ermens da pro~pertdadt> d.ot DllDh!t pro
vino a, o podert noo,.eguir . ~em a ennr~e subvenção 
com o.JUO se quer onl!'!'~r o .thf!l!!luro pubhco; com uma 
subvenção mnit<1 menor se p>deré.oontteguir a navtg.•çiO 
con:tsut.; de!!de S Borja atá o Salto. 

A <'OmmHIIIãO adiou a exeuuoAo dn (l<•ntrato para o 
exercicio dt~ 18112 a ltl6:i, e aind"' param .. 1 tartle "" RB 
mrcumMtan ·ias tinancei"a- •lo plliZ nilo forem boall .n"see 
ex~rcil:iu. Ma~ eRte a 1ir 1 t11 é ~ m pl'l!jUi!Co da pro• 
viucia . ou 11 oav"p:"çiio ~ ··vnveuiPnte ou oiit•; lt' é t'On
venieote contrare-ae ]• . m s nAo r-om tão petao•oa 
enca,.goa para o thesc;uro • se niio ó oonn>J!iente .rejei
te te já., para nio tmpedir a ooncurrencta pt.mcól!u' 
de pr •tluzir s:•. 

De conformidarle com os prinoipios que Unho ."P~~ 
P8Dt'ld0 na dis•:US!õií.tl. COUi!Ordand·· t'Om a COUVAnteuCllo 
de d .. r-~e mai.~·· la.ritnde" est." nav· gaçiio. e-tando c .11~ 

fiemo, niio Pt'rder& o en~HJO de d•,tar ~ infeliz proVtnoia 
do Rin- Graudo1 com o grande ma•h •raroentO de umâ 
navegilçao mais reiZ'tllar..... .. · 

O 'la BBL• o : -Infeliz, não apohdo. 

O Sa,· FELtx D.l Crmn: - .... aceitandÓ a emend.à . 
que. VOU ter H hODl'a de ~UieitPr á I'Oa CtlD,jde'!'RÇào, em 
'imbstituiçiio dn prme·•to de resoloçii.o Ppre~>E<ntado pelaà 
ilobre11 commis•ÕéR, en me "nímo a oif'ere ê la. 

·· - ···· Tamh<lm p-.r~ia· ms con,·euiente, s ... proel<ident<> 't<T&" 
tando-se d3 uq1 objecto que atfecta· t ão imme<1iatsmentc 
~s finanças do Estado, e quando us nobl'ell: ministros de-
cl!trão em sem relatodoa; em •eu progTamma e em seus 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 10:57- PÃrgina 5 de 20 

-- SESSÃO EM 19 DE JULHO DE i86i . 

disclll'!OS que querem a mais severa e ri~orosa econo
. mia dos dinheiros publicos, que se ouvisse a erot~ res-
peito a opinitio do governo. . 

As commhsões, ou pelo menos a sua maio,.ia, que é 
miu•sterí&lista. julgárão no &eu ex··essivo zelo pelos 
íntere~~es do R o-iliancte que era es.~usarlo ser ouvido 
o nobr_e ministro ••. . creio que é o da Hgric , · 
re;-~artição está affecta a m~:~teria dt!ste contrato. N,io 
s7re_i eu, Sr. J_>resjdeote,- por isso que niio sou mini•te
rlali~ta., por 1sso que niio sou o ma1s competente fi~>cal 

----(Jàoee----1prnr~··gt'amma de eeonom•a des · · · 
apo•ados), <!.Omo opposicionistt\ sou o mll.í& compet.enve 
para censu~"ar a maneira. por que se distr1 buem as r"ndas 
publicas; mas são os mioisterialistas os maiR compe
ten.es ptt.ra. serem ~<ttendidos pel .. gabinete quando dese
jào ticalisar o emprego dos dinheiros publicos Eu pensei 
em offerecer um reqaerimllnto de ~t.dlamento para aer 
ouvido o 11obrtl minbtro, mas temi pela sua 11nrte. Esse 
reo~ueriment,l Feria bem recebido e melhor attendido se 
parthse da mai.>ria, por~ue partia de um lado am•go, 
o que não ac:ontecerio. se por ventura elle partisse do 
lado da opposição. 

. sabe que o que se delega. não é a soborani& em ei, mas 
sim o ex<>rci•·io da. me.~ma sobPr&nia. · 

As asserções de S Ex , tom11.nrlo por typo os po\'OS 
da antiguidade em que a popnlação .-ra diminuta, para 
tratar a qoe-tiio. do exercic10. direcpo e inoirec~ . da 
soberania.. nad• tem com a ~XtrtenCJa. da. soheran1a em 

. e. quando ll popnlaçiiu era. 
ew p~queno ntimero, a soberania podis ser exercitada, 
e o fc:i, p<tla mesma p -pulação; é PXACto quA o at~r.res
cimo da populR~ão trouxe a nef'es,irlade da. delE>p:açíi.o; 

· . ._ <lo • imen C:or&3tttur.io-
'Lal. diz mu1t.o bem que a delegação da ~o\.ersnia é n!ll 
facto mudemo, 61\ii.o um facto antigo Ma" não é pos
sível >-U,te!lt9T· Fe que, ciado O f110t0 da ue\e~ação do 
exerc1cio da sobAraniR, ella ab9n<ionssse completameute 
a sall origem, isto é que a soberaniA foiiFB alienada. 

Senhores, nem na. nossa con11tituição se póde fun<lar 
a theorta de S Ex : pelo ~on•-rHrio, ei]a Fe acha ahi per
ft~itamenre conte•tada. Eu per~untc.rei aS Ex como 
poden snstentRr a sua. theuriH em presl'nça. do man
dato espedsl? Q.q.an.d 1 se tem de dar uma reforma. CC\nB·· 

titucioual, é de mister que o mand11to dado á.legisl•tura 
que tem de realizar es&a reforma t>ej!' e~p~cial, como é 

agric-altur&,dir-se-hia logo :t-é um thtma para opposi- possa "er r~~ ti ficado, possa 10er mantido pa-ra a tarefa 
çii.o, é urna cenaut-a que se quer fazer ll.o gabiuete.-e eu espe"ial que tem d'! ser re>llizada pelos deput~tdos conPti-
t~mia qne no s~>u ex.<'Rsr<illo zelo ro\ni·terialista" maio- tuiutes, se me pooso servir desta pbrase relativamente 
rla entends~se que a4ui h11via motivo de.-·opposiçao ao ao congresso ad 11oc que tem de realizar a reforma cons-
g"bioet· >e ica.ssemos privados do pruer _de ouvir ao t1tu'lional. 
nobre miui:!tro. Ain<i11. mais. senhores, o facto da delef!:açio, longe de 

E' por i~::.o !ue não faço o requerimento, e limito -me, provar a alienaçíio da soberania, prova. pelo l!ontrario a 
Sr:,presidente, a offerecer a minha em~nda substitutiva, exi:-tencia de. soberania no 11ovo. Ainda mais; o nobre 
e guardo·· me para responder a qual'-lner conte!ltaçiio mini~tro \'@ que ua soberania orga.n\ss.da, nos poderes 
que por ventura seja ftllta ás observações que tive a con•tituid·•S e·tá. mesmo reconhtoeiria a nocessidaote da 
lionra de snjeitar ao criterio desta. iliustrada cama.ra. interferencia. p~>pular em ptlriodos dete-rminados, ·pHra 

Vem á mesa., é-lid&-~:~~liada,-a-Sejgltí.ntoe.EIIXUmtla.::-_--J,__~q!iu~e~~o~s1~a~t.e~r~&.~n~-~ia~m~en~t~o~a~m~a~r.b~i~n~a~~~o;ve;:rn;;:a~m~P:!D:;t;:ai~.~--
or ventura, a o o acto a e e1çao Hque es que exar-

e O governo fica antorisado a eontratar com J. C. citiio 0 poder legislativo uma vez, e~te.f'4cto nii:n ee re-
Pereira Pinto, oa com quem melhore!! "antap:ens offe- produz! 0 ramo electivo do poder legi.lati~o não é 
rocer, mediante uma. subveução~annuti! de 30:0008, por eleito pela nossfl constituiçiio de qu11.tro em quatro 

' • nnos. ra.rno v1 .. neto m , -
trc o porto da Ccn~:-tit •içl'io no Estado Orientul a~ o· modilica t;ela.~ eleiçõeM paretaesT Rem O.uvid.a alguma. 
de S Borja, rom e~CI~a pelos portos intcrmedios, fi- Mas 0 nobre ministro pod11rt. dizer qne neste caao " 
caudo o emnrezsrio obrigado n desobdtruir a cachoeira soherania e~tt. Ofj!Rnh•ada 1 qu.e j& OI\ pn<teres estão C'OD·· 
d., Bntnhy iio prazo Je <tou" annoP, 8 contar da data etituirio~, A ni\o JX~derão novamente voitl\r ao povo, tanto 
do contrasto, c fazer duas viugf!ns redondas nos deus que 0 sutfra~tio 1180 é uu•vera111. 
primeiro<~ anno .. , e tres nos tcgointes, ~:oe o governo jul- Eu re~ponderei ao nobro ministl'9 com o facto clu 
go.r conveniente - Felia: da f:unha. :t e1e•çõ"" do munícipnlidaae e de juizc11 de pu que alio 

A discussão fie& adiadt~ pela born. ti- fe•tua diroctnmuote, s~gando 1 noa~a le~lslaçAo, qu~11 
por suffrsgio nniver~AI: ·porque no Brcu:il r11ro 6 o lodl· 
viriuo que nüo tem 2008 de renda annual. Neuu eM~ 
intervem, a. bem di&er, tocla a popuL.çao du in<perio . 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

i'IUÇlO DAS FO&ÇAil DE TEII.l\4• 

Entre. ~m 2" diB~US!ÍÜ> o art 1• da proposta do szo~ 
verno que fixa as forças de terra para o anno .linanceiro 
de lM6~ a l8n3. 
. Acha-se presidente o Sr. ministro respectivo. 

O -..r. ttartlm Francis••n (Att"'•çllo): -Sr. pre--
e" • . tr "ss v ·rdadeira inter-
precsção do nosso pacto fuud11.mental, pro!erides f!Olo 
Sr. ministro da ju"tiça, niio podem correr mundo PeDl 
qde As ss11erções a.ventm-osas ae S. Ex se opponha a 
devidA contes•.ação. . . 

S . Ex negou terminant.emente a bue do systema 
ropres!llltati v o: Cllr.~atou que a s' be•ania. entre nó$ re
sidisse no povo; ent-snrlellqne, dado o fact•> da delega

- .ção <ia "obera~aia, eatava tudo terminado, eó ~ sómeote 
DOR poderes oustit.uidos ella existia. São e&tll.S proposi
ções de ::;. Ex. que contesto. · 
~or eem duvitia que a soberania é exercida pelos po-

deres t!On~>titnidos a qnetn eU a. ·foi delegada, mas niio é 
exacto que ella aeja em sua tssencia alienaf\a. S.. ·Ex. 

Assim, poi11, permitta o nobre mlni~~t;ro que ~u com 
toda a franquots. declare qu~, comqua.11to naredite que 
ni\n et iio essas &.8 8uas inten~;ões, as anaa propoaiç~a noa 
conduzirlão 6. de~truiçíio do 1egimen cun&titucional que 
felizmente nos rege. ·· 

O nobre mioi11tro, querendo averbar de suspeita~~ as 
illaçõee que o la.d·· lib~ral tirava em relação ao exalta· 
menro de auas opioiõe" politioas, dis~e-nos que ~heu 
caracter 88 suas nabilit ões litteraria.a, oa serviços 
por elle presta os ao- paiz p-rotesta vão cent.ra essas aa
l!erções 

Mas, senhor~s, di~~:amo lo com :franqueza,o >netem o 
caractf.r inoi.ivi•Jual do nobre m;niFotl'o, " ·que têm os a;.eus 
t "lentos J91!onbecldos, o qoe têlll os seus serviço~ ao 
paiz com o exaltsmento de suas opiuiões poiitiaas? 
(Jp ,iado6)- Não se pMe conceder tc>das esr.ar. vll')31lm:
llt&l'CÍs~ , toc~!l e~sas qnalidtJdea que sou o primeiro a 
reconhecer, aMrmando comtudo a exageraçao de suas 
iàé~s? Sem duvjda . ... 

Mas o nobre ministro as~e~tUra.;.n.os· a execução fiel 
das leis e da constituioyão, a economia no diapeadio doa 
dinheiroa publico•~ 
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A questão, 11enhores, será &cerca da interpreta~ão 
qu_e o nobre ministro dara á con!'.tituição e as leis 8e 
a lnterpretftção que o nobre ministro tem de dar ás 
nos~ss leis ordinari&s ('I ig•1al á que dâ. á constituição 
do impPrio então. failando com a franqut>za que cos
tuma pre~idir kS minhas palavras. a exeeuçilo da~ leis 
tem de ser es~irr.a: or ue o nobre roini~tro contes 
abertamente a soberania popular, e cr.megnintemt-nte 
dE>verll. ccntesta la em seus effeitos na eleição A~sim 
em breve, a ad pt-r-se a opinião do nobre ministro 
estare·•·oa DO re iman absoluto. ' 

no re minlstro, rece10so a eventua 1 a e e uma 
col1igllçãu entre os membros da opinião liberal e os 
meml;lros da opinião conservadora moderada que tem 
8S86Dto nl::Sf·S Cll88, entendeu que rlevia fazer de DÓ~ uma 
especie de espectro de Nino, um fantasma para ao!'us
tar os nobres membros da. opinião conservadora mode
rada Quiz assusta-los com a eventualidade da. dissolu
ção, se se dás~ e o facto da ·ascensão da. opinião li·· 
·beral. ' 

Ainda mais, quiz collooar os membros da. opinião 
con~e<vadora modeuda em uma posição menos airosa, 
figurando os entrfgue& a seducção. e por conseguinte . ~ .. . 

. illudtr. 
Eu não creio porém, Sr. presidente, que seja exacta 

essa as~erção do nobrfl miniHtro da justiça ; niio cre!o 

nião conservsdora moderada, sejamos accessiveis á. 
.seducção. 
· E' certo .que uma colli~~:ação entre a opinião conser-
vadrr · - - , -

·mente impossível Manifesto aqui o meu juuo indivi-
dual -
• Digo com toda a franqueza que não creio impos

Blvel ess" colligaçiio, pois ha questões da épocs em que 
poderão essBB duas secções parlamentares estar de ac
côrdo. Eu indicarei es!'as questões. 

Eu entendo. Renhores, que a. reforma da lei de 3 de 
Dezembro, já em relação a prisão arbi.trar•s, já em re
laçao & aucnmulação dtls funcções fOli<liBB" eom as func
çõt& judioiRriae, é um beneficio que a nação não pede 
simplesmente, exige. Neste terreno é possivel a fusão 
dos dous elerueotos. Só niio seria po, sivel com o elemen-

" va or ex em R. o, que parece ver na e1 e e 
Dezembro um palli1dio em q11e não quer que se to-fue 
nem de leve, vihto como o nobre ministro da justiça de-
cla,.ou ·B uma lei sabia. . , 

' . . 
80 serviço do. guarda naciona, em rel11ção á neces8idade 
de reduzi-la. simple~men.ttl a. uma. institniç.ií.o dtfensora. 
do paiz no caao de guerra estr~t.ngeird, dispens•mdo-a 
de 1118J'viçoe poliai11es, compl~:~tamente antinomicos com 
a natureza da tn'l• ma inetitu~çiio, 6 possível que che-
guem a um acc5rdo ambo11 os grupos. . 

Mu dlsae o nobre ministro qne no ponto em que se 
acha a camara (pelo meoo~t pare•·eu •er este o ~oentido 
daa r-uaa palavras), o governo aó é possivel a S Ex. e 
ao grupo que lhe é adherente. porque nós estamos em 
m•nori11 no p11iz, e a nos. a ascen•ã.o seria um& ameaça, 
diue elle, quer para os conserva.~Ort"s ex•remP-do~;, quer 
para os conser\l'ad.ores moderados. Os conFervndores mo~ 
deradoa julgou S Ex. que tambem não podem obttlr o 
poder, porque n6a o~ estorvaremos-

Ma& direi ao nnhl'f'l ministro. e com tod!l a lealdade, 
que se me perguntas~em qnal me parece prefer1vel par& 
e <•pinião hbert~l, a aa<'.en-ão dt& opinião con~erv,sdora 
extr11muda .. o poder, ou a da opiniiio conservadora mo· 
deraia,eufr<~.ncamenteo digo, re:.ponderia qne pt't'feriria 
a 83Ceusao es a tma, e a sua conservaçao no pJ er, 
como sendo a mais favoravel á. opinião liberal. . 

O ,Sa. CnnÃo: .....; Apoiado. 
O Sa. MABTJM FaANillsco:- NesPe caso poderiamos 

ao , menos respirar. Mas quando tivermos no poder o 
partido oonservador e:xtrema.do, a opinião dos aosl!os 
adversarios mais encarniçados, nem ao menos se nos 
dfl.ra o direito de re:spitar: eeremos reduzidos á. posição 
de ilotas e proscriptos. Assim, não nos a~:susta. a Clien. 
tnaUdade da aacensão da opinião conservadora mode
rada. 

O Sa.. LENA.: -:- Apoia:lo. 

O Sn. MARTJM FRANCISco:- Não desejo voltor, 
Sr. presidente. :i. já tão oehatida qmstiio das attribni
ções do poder mnJerPdor. Direi apenas de ~o~ll~<B&fZem, 
em rel~tçào n. meteria, que a opinião '-lnoo~ sustõlntamos, 
que o ministerio é resooTJ;;avel pela ref.-renda dad" aos 
actos do por'ler moC.eTador, parece-me nu, a opinião mais 
monarchica mais conveniPnte á assoa irres onsavel 
do que a daque\lea que negão es•n. responsabilidade 
quanto aos minibtros, e a querem deixar pesar sobre a 
corôa. 

Direi mais ainda que a interpretação dada lnSr. mi-
mstrn a JU'tu;a ao art. . a •·onst.JtU1Çao o mper10 
niio me parere uma interp•et::sçj;o genu1na. S Ex julw 
gou que a idéa cont1<ia na pAl»VTa p• ivativaments se 
JJreferia eo exercício do poder moderado!'. quando sere
fere á delegação do mesmo poder, o queé.,ousa muito di· 
versa. 

Senhores. o nobre mini~tro declarou ainda, para jus
tificllr a existencia de uma tactica. por parte da opFO~ 
s1çao liberal, que o procedimento della fôra amiRtoso 
para com o. ministerio. N 110 é e::x.acto que a opposlçiio 
feita ao mini11terio pelos membros do partido liberal qua 
eàt~o neste .recinto fos~e. simple~meute amistosa Dis-

mas com moderação, já porque a m~>.teração é um meio 
de poder levar a conv1cção aos espiritos, já porque na 
orghnÍ~'BÇHO do ministerio, an~s da SUB m?~iticação, . 

Actublmente Dos vev O• em sérias· difficnldades em re· 
lação ao ministerio, poryue. comctu~<nto depositemos 
torla a confiança no carac•ter individual do nc.Lre lllims
tro da ·u!\t' a. e restemol.'l toda a homens em aos sens 
talentos e h()nl"adez, comtudo consideraUloa R S. Ex. 
como um homem de opiniões extremadas Mas por outro 
lado '>nobre ministro vai prosfguindo em affirmar que 
a política do g11bintte é a mesmu., é a da iut~tiç.a e mo
deração. 

Neetas desconfianças em que existe o noseo espitito, 
creio que devemosavflliar o mini1.1terio pelos acto11 porelle 
praticudos e pelas doutrinas por elle apregoadaR. 

Senhores, não só 11e,te recmto, como fóra nelle, pro
cura -se crear uma situação nova, espalhando-se que o paiz 

~e~tll. em uma ag•taç»o perpetua. espalhando-se ~ue os 
nlti!D_?B acontecimentos, por o~casião .da eldçüo da. t'ôrte, 

, -
dadeira agitação extra--legal não só na c:ôrte como nas 
pro \ri.:.. das. 

Mas, para emittir uma proposição destas. é mister 

«!pocas de maiores difficulct~sdes a lDglaterra soube ven
cer, superar ''B obstaculos, lançando simplesmrnte miio 
dos meios leg>~es: Pt~ço licença á ca•a para lef um trecho 
da obra do Sr. Montalembert denomínada O futuro dt~ 
Inglaterra. Isto servirá para mo:.trar que o~> p;overnoa 
que têm conii11nça no11 moiott legae6, rec<>rrl.'ndo a ellea, 
potiem verwer dilficuldades ronitu maipre11 do que estns 
que se antolbiio aos olhos ria.11 ,;ru-snurlra~ dll ~i,uoçao. 

• Em sua lut~ suprema contr• arepubli•·a. o o iruperio, 
a grAnde f,)rça da Inp:laterra e11teve na11 •UBII inetituiçues. 

< O governo inglez manteve a guerru •1Ur• nte :l2 HD• 
nos, levaudo ap6~ si o apparelho tta li~erd!lde , no ml:!O 
dos clamores da imprensa e da. trib1mn, dos desn&tree do 
commeroio, ape?.ar do~ tumultos e dos meeting•, du 
petições para a reform11 elt~lt.oral, dos vidras quebradoa1 
sem nunca sacrifics.r ;;eus legithnoF direitos, 118m ceder 
uma unica vez ao inimi~o~.o interior on exterior A má 
fé dos partidos. a injustiça e os discunos da opPOaição 
parlamentar, os trabtllhos diarios n11 praça pubh ·a. não 
o servirilo menos q· e a tona intelligencia e o ~eu 1-1atrio-

• J • pb • · a 
tribuna e a •mprensa livres, todas as paixõ·-. .-, IIEt boas 
como Rs más, estavão incessantemente em ebuliçãõ no 
in•perio britan~ico, e ~em o querllr, sem o pen~a.'", cnn
corrião para o mesmo fim An1 ningu .. m pod.1a. eer en
ganado ou eogana.ior maia oe um dia.. Esta agitação, 
que fllzia. Napoleão acreditar que a Inglatens e~tava 
prestes a sllltarpelo~ arM como um barril de polvora, ers 
a vida de um povo livre O barril de polvora couservou'"
se Il.O ~esmo Ln~ta.r ; $ ~ã.o os p:Ho! sabios , doceis e 
ama\ets, que se divertem em dar ~altos mortaes. ,. 

Senhores, considerarei algumas proposições avança• 
das pelo nobre ministro d' justiça em alguns de seW5 
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dis<-nrsos em relação !Ís r~>íorm<~s propo11ta~ <pela opposi~ 
çã.o lihe-a.l e toca.•ei !:!.os vb~taculos que S F.x. julga 
ex:istll'<lt:D para que t~;es ,.eformal\ se renhz.-m. 

S. Ex:. 11ão du~id" cobc~d .. r que o julgamento deli
nitiv•' de tod~~~ >.s ~B.Ui'llS cíveis seja tir ... o aos juizes 
tem ?rhrio~<, e trsmsmittid., ar" O• ~ tuo,.. da <•ons~ 
tltUlção, ma!; • x não quer C'once.ter aos ju12es mu
nicip.es a perpetuidade Ora, ~enhores eu entendo que 
é du tJSsencia do oodt!r judiciario Eer iudepen-ientt-~ , e não 
é po·siv~l que essa. coiL.liÇiio egsencial do p ·der judicia-

o t:. .. nos JUizes ~>mpor~o.:no:-; por sua. n· .. tureza. e q_ue 
tetmmado o pl"azo durante <1 qu.a\ tem as g11tantlas 
'preci~a" para o exercício do eropre~.to. tomãn para a 
d .. pt-~nd<=n••'a do go11erno Ainda rnais tenrlo ~e em vista. 
as •lispn,;1ções dt~ con~titniçí'io, não pó.ie buver juizes de 
direito E'tni\o Perpe uns, e os ju,zes mucHp~es ~ão in·· 
conr.e~tav..,Jmente ju1z'es de d•reito. Con•e 1uenteme,te 
a exi.-teuda dos ju1ze" muni ipHes não só é una ~::xis
tenci ... inconst1tuicio dl, mas inconveni~nte para o bom 
jul<amento dos pleitos 

S ti::x niio nos di~~e consa alguma a re•pPito dos dous 
reto.~ues notavei~ de que Jlrecisa a lei de :~ de D"zemhro 

. .. c;;. • 

se prender arbltrs.ri'l1menté a qualquer 'i••dividuo a titulo 
de averijl;uações policnoes: e. rlepois de estar preso muitos 
dias, :1e,,.l.ara-se lhe: "ós estive.tes preso por este c•u 
a uelle motivo crime i afioJn Vlll s ~ o ho-
mem que não tem mais que re 1uerer .... 

• U• Sa. DEPUTADO: -A legif;fsção actual não permitte 
1860 .. 

a. A.n. nM Fa.A. "cisco : - Mas assim se Jlrat.lca; 
.diz· se que o ~\r1me é in:~.fiauçavel, e "individuo fica 
.'Pres'' : pelo menos julga· se s di~p11siçiio obscura, visto 
que os recursl)s a.os uinnnt~.es não têm dado resultado 
ll.lp:ur.n até ag••ru • . 

Et!· pi:lis enteniia que era mister definir claramente 
os. ca•os em iue "e po·iia rettlizar R pl"i.11no prevent•va ; 
é i.sto um.a i:lec~ssidl:ltie urge, •te, para te não dizer que 
cont•uú .. a prisão arbitrariu entre nós 

Aindil. mais, senhol'tl!<, o <.jt16 quG3m õ.i.ser funcções 
judic1ar1a.t conliadas a indilliâ.uos que podern ser n·•mtlB• 
aos e delllittidos (I(Í Z·. b• !~m do ~overno 1 A~ar~a-sll 

faz-~e dell~ um 1ele~ad~ de polida, que deweta 
pronuncia& ; e como a t:«ll~E''{ueuciH. da pronunci .. é a 
pr1· iio póde, em res~lt·d•1 do~ julj.!amento .de, se leig<>t 

no ee é e·ta o e•tt~do de cous~ts que A .. deve d.Pse
jar, e ae o julgamento plll••s juizes t• ,ga.<'ios n&J dava 
mllfa garan ia aos oi<tad~to~ do que o ~'V.Ig .. m.:nto por 
pesa llll ·~11\1 nil.o t@m as hllbilit11.ções pt'OOl&»B para julgar 
com conht~cim~nto de l lll\l•a ? 

N •tRrei. ainda que um fios homen11 mais importantes
da. o tini~ uon~t'rvaliura dtlolaroo. que a lei dtt 3 de Do
:r.embr-~ era. perfuit"mt~nte in"xequivel. oela .cr11nJe pur. 
çllo de •~teme~ de -{UI! prem11av" em -1 u~tl .u~r pr .• vrncia 
em cr•nt~e.jttHuOia de ~uas cii~posições: refiro-me "" hnado 
gener!ll &ndrá""' que nm um !lt'U relatnrint 0"1\lO presi• 
dentll de Minas. a11~l:n "e expre:;Hava. Or~t. em uto pos
eoul tlk avull-u.do ha d" àavHr nec~:ssar1a.mente muito 
emo~regado m••• · tbnbo demoo"tra&do a nBl-'tlt.bid11de da 
ref •TIJl& tia lei de a de Oezembro separilnd•)•ee 88 fnnc
~8'1)nliei.a.es da!\ jutfi.,ia.rl&ll. Não digo que se ire aos 
agente· <\e pnli11ia o ·lireito de prend.,r; m " "ejão, logo 
qu~ pr ~aetem o cidadão, obrigttdo• 1\ lev~~.rem -o s pre~ 
leuç-. 4a ailturi tade. e que I'St .. sei a UI'D juiz toga-lo, 
~us 'j.iO~t<l!. N>rihoócer do• f.,<:_t"B !n,Timíns. 10s, posa .. ~m 

Reltt.tiVamtlote á. ~uo~rda na :iocal, S Ex r.:oncorda na. 
nece ... ida.de de um,. refnrma 'iUe alliv e o !)(Ivo do onn&· 
que •Ohre elle pesa. E' evidente que a jlU-.rda nsci.onal. 
como ~>e actu · orga.rli.,ad& entre nos, é um verd .. deiro· 
fla~~:ello pa.l"a. o povo. Em 1856 havi~ 479,• 00 ji!U!Ifraa 
IlS. !lOU!W~ .,\it>t d"s; a•:t!lt~.hnante dt;••e htover muito mais. 
Ora., "el:slmerite o -erviço d11 gu11rda ns:.cio >>!I ..,e8a so
bre a~ class .. s •n ai~ neceH>i ·.at111 ,. porque os p,nar<ia~ na:.. 
eio:ilB.I'il al:>aet. dus pAgão aalguem para f,.zei Ot! de~taca• 
inento11 ·p 1r e1leP.. D Z·!'e porém que ha grande ddli cnl
Clade n'l ,'llbstit.uiçií.t, do eerviçv policial, que é realizado 
pela guarda Daci. ·nal. 

l!:ú creio, senhorea, que a aubstittúção sene facil :. 

lembra uma medida já. proposta no senado pnr um illusM 
tre ~~~na ior por Mat•> Grosso, a crea.ção de um imposto, 
pesando "ob•e oa initviauos ali~tado!l na gna_r~a naCio
nal, de,.tmado para f'6 creare~ ~11ardas pohctaeslü,Cil
lis~tdos, que pelo fa'·to ~e. res1d1rem n. mesma !l.?voa

ão e• o ue teuhiio de lletüicar •eu serv1ço, pod.ena.'l ser 
obtidas tna.ls fa,~ilmente. ste no re sena or emons ou 
que havendo um ímposto de 1 S annuaes so~re os in
dividuas a.hstados na guarlla naciona\, este imposto 
exct~deria de mais de 5 ,01'0:0008." que seria uma quan-

18 ~u men e.pa a c rem-s gna · · • 
sados. 

Ainda mais, senhores, não creio que o recrutamento 
posda contmuar coma e:::i:::te actti,;.lment5 entre nó~; en
tendo '(Ul'i é preciso definir bem a mass• recruta."el, e 
dctimr bem as excepções, para que se saiba. o .. in H vi~ 
duns que estão sujeitos ao impo!'to do sanglie, e "'uaes 
os i~entos Aind~ muis: convem examinar a questão 
da con,crinção. 

Sei que se combate a conscripção pela diss~>minação 
da população, por conseguinte pela d ffi ·uldaife de tor
nat prati ·a a mesma •vn"cripção; entret~nto creio que 

. . . e 

se impnzes~e ao individuo qtJ.e estivesse alistado para & 
conscrioç.ão, qua.Ddo niio comtJ\u'ecesse no tempo legil 
do sortellmento ' 8 vena. impo~ta QOs de•artores ; neste 

eo i n i na. teria fo ba"ta.ote snbre o 
individuo a.lístaJ.o para. fuê.Io comparecer na. época. 
sorteio. · . 

Entendo tambem, Sr. pre~<idente, e na discussiio eSpe
cial do or amento retendó deFenvol· er estA minb11 o i-
nifio, entendo, d•go, qu~ os regu am~ntos scaes apre .. 
aent~doq pelo ultimo 1-{abinete pre•:tsão de grandes mo
diti.,ações, principalm .. nte o alfa.ndegiJ.l e o do sello, que 
têm dispo .. içõo~s demasiadamente .duras: assim eu llt)on· 
ta rei de pass!l,gem a disposição do reglllamento ~lfan
degal, que lllilita.ris&. os guardas da alfandega.; ls.to .\S 
impu~sível, principalmente nas pequAna.s alfa."Qdegaa, 
por -1ue não se encontTa peasoa alguma que queira ser 
gu rrla, ~>ujeitar·&e a um serviço tão a\'duo e tão mal 
retr•bnido 

As~im, Ginda direi mais que convem a reforma de 
~uit&~; formalidades, porque. ~>eguudo estou inform~do, 

signar wil Vt'28~ por dia. o sea nome. sto ~iio serve 
senão para difficultar as tr(lll!lacçõea commerc1aer.1 eem 
VllntagenQ para. a fa.zenC.a. 

, m dnniuuú o numero da a multas 1 ellaa 
são t11nt,s nesse re~lamento que ex ·edem em na\• ero 
*s da. Ord. do li v. ,. ; até ~e lllulta. os iodividuo11 que 
visit.iio aquella~ rep11rtiçõ"s 

Pas~<arei .. ~ora, Sr. pr~~ideute, a outro pa:nto, a in
ter 1eoç:1o eleitoral·: tratarei prim«<iram~te rto princ1pio · 
em ~~;eral, e dei)Ois ma occupu.rei da ·intetvonçio qne teve 
lu~ar em minh~ pwvincia. \ 

::)r. prenidentll, o nobre ministro dajustiça entende 
que a mtarvHm,:ão tl& eleiçií.n é direto perft.ito do ~
Vdruo. e S. Ex • pa'~"a. &n&tentllt eate principio. daun .. 
g\1" ent"t! governo no sent.irlo e&trioto e go\"81'!ln COD· 
aidArado ··omo opiniAo. S. Ex disse que o governo nllo 
pôde iute•vir pt<los meio11 offioiaes, mas que o governo 
.p6de intervir como ·•piniiío. 

Seuborea, • distincção é muito CDétaphy&ioa para que 
possa ser bem compreb ndida; o ele~t<·r, m~ít.aa veze& 
pou •o illaetrlldo, que receoo uma <'.&t't& do mini"~·t'O, 
não diRtingue o indiV1dUo que a .... i .. na a carta do mi•· 
ni~tro que lh'a. e~revo, e principalmente quando etl~llll 
carta'• teJ:minã<> ordinariamente com ·a offerta de 8elUI 

Senhore.•, os governos níio é ~ue creão a opinião: a 
orinião manife~<ta-~e, .. rea-se. de~nvolve fie por si m-es• 
ma : o ~overno pois niiQ é opin1ão nem crea. opinião ••• 

Aindtt ma.is seuhores quando fie vai fazer uma elei
ção, o que se vai julll:ar! Vai-11e ju1g .. r a politica. a 
direcção dada 1>elo governo aos nego .iJs públicos : · pois 
o ind;vHuo que e11t.á. Dfl posição d .... parte, que tetr de 
ser jnlga·i.o, é que hit dP. interlllt' para se ore~or ·e~se tri
bunaL 'I uão, sem dullida;~umJft9 ·•t>~.>mo a ·diJ1ni-lade do 
ll:overno, paTa qu~ o julg~>mentO pose" tier im Jlt.r•·ia1, 
pa'l'a que a eleiçli.o possa. 86t' pura, e.bster .. ae do qual• 
quer •ntenenção. 

Mas o.Üz·ee i-:-Deste :modo Doari ·() gO"MVV àllllldto 
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peior partido, e os ~eus a"ltagonista.s com melhol"es van
tag~ns Entii.o vhs g•>"eroo. não ten les u · putido qll.e 
~os apoia? E es~;e~ homeas qae estão· a te&t .. da nação 
Vf>& ~ão indi~o-peDFQVPiB '! 

E' demasiada. de~c··nfia!•Çs na.s forças reaes e legiti-

" Niio -.e deve ter t>m tiio pou~!G conta a somma de illus
tTaçõR 1U"' tem qualquer part•<io Não é pela falta de 
Pete homens que um partH·) qnlll-~uer fi ·a collocsdo em 

n"i ão tal ue ·o audo 10im le .. mente com seus recursos 
part:r.nl Te:> fique impossibilitado e ganhar uma elei
ção. (AP·•iadr..t.) 

Ain·la mais, t~enbores, se pPra o porler jutiiciar!o, que 
tem rle ll-l'plicar a lei ao facto. con"idera· se •'orno con
dlçtio e;;~;;ncial para o juiz a in depende-ceia, con•o no 
podar ele1toral, que tem de-tratar de objedo tanto ou 
~a.~s . i~portante do que qualq aer dos de que tra t11 o poder 
JUdtClano, se quer collocar o eleitor na dependencia do 
governo~~enhores. insisto nesta questão, por~.~ue entendo 
que é a questão magna da actualidade. (Apowdos.) 

Se o nobre ministro de. justiça se conservar na di
reação dos negocias publi.cos e ~pplica.r· a su~ t~eoria, 

mente uma designação de deput~dos. tAp·•iodns ) A 
thenria. f'U<tantada pelo nobre ministro pôde trazer fa
taes consequencias pôde tevar-~os outra v_ez as desp;ra. 

entendo qne nenhum partioo deve de~eja.r. 
Tenho. Sr. presidente. um repto com o nobre ex-pTe

si~ente da prov;incia de S P~nl_? dep,;ttado pelo 2· dia-
• ~ 8 o o 

sião sobre diversos factos abtuivns praticados por::; l!:x na 
provinci_a de S Paulo: venho boj6 discutiT especialmente 
a intervençi<o eleitoral praticada por S Ex. naquella 
provip.cia; venho demonstrar ~ camara dos Sr ... depn·· 
tados que o nobre ex.-pTesidente empr<>p;ou todos os 
eeforQos a seu alcance para viciar a mamfllbtsção livre 
das urnas na provinoia que repre•ento. 

Não podia prescindir do desempenho desta tarefa; 
ella impc:w;ta um dever de honra para com B{uelles que 
me elegêrão, e que s6 a. cu~t$ de mil esforços puderão 
fazer triumpha.r a liberdade das urnas. 

V. Ex. parmittir& que nesta occasião eu agradeça á. 
o I ] • ~ • ' 

tantó mais notavel q_uanto foino11 ju!ga.dos pelu maioria 
doa noasoa adverasrios potiticol\. 

Ní!O importe isto uma censura aos ~obres dePutados 

tmguet• e do R -sario: respeito suas r·on~ciencias; mas 
nio posso detxar de ap;radeccr 11quell"B qu·e tiverai.n f<•rca 
baatante para. reaiMtindo a Knggestões do esLoirito de 
partido, fazerem justi911. mesmo a B~tlR adv~rtlarios. 
(Apoiadc1 ) A elles lievo o pra.zHr 4ue hoojEl touhn. vindo 
proflip:ar uma a,rhninisrraçüo &llirient.Eitlo(lntel!scttndalusa, 
que nilo aoube conter ~e na· raiss da dignid11da (re
clama,llt•), que nll.o ~oube desempenh"r oa seus deveres. 
(ÁPf<ladCJI t rill'l apoic:do1.) 
~omo deputado, cu Tespeito, observando o regimento, 

o ~:ir. a..n~elheiro Honrlque!l. como prel'idente da provi n
ela. elle á propriedade minha, tenho o direito de censu-
ra-lo. ( .a,wí11do• ) · 

~r pre<dd ... nte, de •laro qne nílo lanço a re!lpOJ;j~abili- · 
dade dos fact'-'tl p•aticadlls pelo Sr HenTiqu~" sobre o 
gabi·,Pte p" s~<ad•), Eu me eltplico Um .;1),. membros do 
gab1D .. te poseade 4t1chorou com toda a franljneza que o 
Sr. H- n ioJues foi m .. udsdo para presidente d11 província 
de S. Paufo -depois 'e h••verem reeuPadn a ~nelln presi
dencia tres ou 1,natro ctdadâos; em f .. lta dt1 h· ·m --ns das-
orA·& e o · . · . 

(R•"ada.t.) Refiro me ás pal .. vra.s do Sr. éx-ministro do 
impsrio. 

O Sa. RooaiGO SILVA : - Elle não disse isso. 

O Sa. MARTllll FaA.:-ocJsco: - Vou cingir· me á. in
terpretação lüeraü da~\ palavras de S Ex Dis•f> S Kx .. 
qut' antes de stlr offerecida es~a. prs~>idenci>t ao Sr. -Ho3n . 
tiques. o fôre. aos Srs !'.Oude de Baependy, com~lheiro 
Pedreira. e Dr. Pa.iva Te1xeiTa, -e que não quer,.otio 
este" seu hort:s aceita· la., numea.ra então '" Sr. come1h01 ro 
Henrique!!. 

U~ 8&. DEPUTADO ;-Af6rd. Oi q~e Dão se sabe. 

O Sn. NEBJU • -To.m.bem o ministerio Olin-la quiz 
nomear tres ou quatro c•id>ldiios para. pre3i ~ent.e de 
S Pttulo, o quaes não quizeriio ir, e stinal f •I o SI Fer · 
D:<ndes Tur·e~, e não 1>e procurou d.esmerec~:r a esse 
senhor. 

csca de<:.}Rr Çti.o D-< casa. 
O Sn. MABTllll li'aA:o;Cisco :-Eu deixo ~ intell,;p,Pncia 

dos _uubn;s deput11do~ avahsr o. facro Offereceu-se 
' • ! e t , 

a a<·eit riio, e ··6 em -tnarto luazlir foi offerecida. a.o Sr. 
a~nriqH~II. qua a ~l'eltOU _A mtuhll opinião é que o Sr. 
conselneno Henrques f..'l nomeado em dese' pero de 
causll, quand-- não havill alguem -1UI! quizesse ir dt1 pie
sid .. nte j.lara S P~>ulo. 

Por con~ .. guinte. avaiiaudo a!' ilifficulrladefl em que o 
~overno t!~tava a e•te respeito. eu o d~~eul •o ; mHs nãó 
desculpo o Sr. conselheiro II nn.;ues do modo· por q ... e 
se eomportou n" província de S Paulo E' esta uma 
que~tiio- que discutimos squ;, e que provavplme:ate a 
bavemo~ discutir nos tribana.es do p~iz. J3''ol<!ue enten
demoR ri da u ão cum~r "~ s d res 
deve str punirlll. ( 4pni,dr-a ) 

Cumeçll.rei pergunt .. ndo ácamara se é razoavel que um 
admm ~~rad•lr qualquer. d,·,ns dia>< dt<poi~ ;e tomar posse 
d, urna J·e, • d·:nci•· comec1 n fazer nomes ões de ulicia 
de de e"a•to, e sub u-l~og ... dos? ·iDtJ ,6;ie um prt>~tdente 
que apenas t>-st·\ na provinCII.t hs dons ou tres dia" cot~he
cer do e· tudo e conventencia doa lncali•lode;;, e me-mo 
dns' .ho•o.eus, pare. f .. ztJr essas nomeações, salvo o caso 

e urgenC1a. t>.m uon <>U on ro ponto, 
Ainda mll.ÍB, S. Ex: contesta que tive~se no primeiro 

e fe~otuudo circuto preparado o campo eleitoral. · V ou 
mo~trar que ie.to niio é exacto. 

A CBII!Br" 5o be que todos os partidos, mesmo aquel-
· l~s que se 11chão em ~inoria. em um diFtricto qual 1)ler, 
tem elementr·s propr10s em taeK on taes parochias As
t-im, a inter•eaçli:o da autorirla-ie em algumas p .. rochiss 
d~-<~te é uma intervenção que deve acarretar o triumpho 
elettoral. 

Se pois •n mostrar que S. Ex. inverteu a pclicia em 
vespems d11 eleiçtio em tre~ ou quatro localidades. terei 

ma.xime qaa'ld'l os individU->!1 nomeados eriio conserva
dare.~ PXtremttd os, e até os chef~s do partido nessas 
locahnade~;. 

r 
eis, joi. <iemittindo os inc!biduos 4ue cs preenehião, já 
pre.mchendo ~raga11 em A • ê11~, ~•Ieluz. :5 Jo~é (o cargo 
de t;ubdele;tad •. ), Ubatu btt ( ~ ub ltJlej~;aci~), ~spn• ·ab.y 
(o mesmo car,o,. e en Ge.•·utwguetA a dAJegacta) São . 
esta~ RI! mud~:~nçae ftlitas no 2 -di•tric.r.o antes <ia eleiryiio. 

Em Tlbataba, onde as Nutorid&des todas já eriio do 
par~I~O con~erva ior, e onde até o proprio subdelt gudo de 
pohcta er" C'Onservador modarado, foi snbbtituldo por 
outro ext.remAdo 

• ~A apresentei aqui um documento provando que o in
dividuo l}Ome .. d? ~inlu ~id? conde•nnado por ahuMO de 
autor1daâe pdo JUIZ de d1re1to o e 1-'araty. 11ue u dACisllo 
da t~pp~!lsçiio interpn"tl\ para a relação tinha-lhe ~ido 
contraria, e q•tt! tambem peiC' supremo tribunal de jus
tiça lhd foi n· gada a revisto. 

Ora, p~rgunto a CAmara, este individuo era o ~:aais 
proprio para .,er delegado tle polic1a em Ubutuba em ves
p~ra~ de tleiçiio? Perguntou~· uo presideutA da pro. 
vmmarlo R10 ~Jaoei~o ~e este in-iiviiuob 'via cumprido 
a pena a -_,~e !oru <'~ndemnado, e a resposta official foi 

U111 Sa. DcPUTA.uo:- Qual foi o seu crime? 

• O ~a . l\hR nM FKANCJsco: - Ahu-o de autoridade· 
twha preo,ildo 1llegaluotJllW tres individuas. ' 

o Sa. 1'AB'I\ÃO' - Sabis. pTendt>r m~galmente, era 
bastante, c, tava apto para ser dele~ado de policia! 

· O Sa. MAR :1• FaAl'ICI>CO: - Ee-te _individuo, se
uh re~, que Já tllJbu o ~·e ··~de~te.de ha\er prt-nd•do il
'•-~almeute a tres Cloíadao" brazlleJros, Feria o m .. í 11 11to
prm p~r.!" &et UOIDP&1G del .. gado da poli•ola DflS veAp~ras 
da eltllçao em subKtitui\-'iio de ouç, o q,ue era tambt:m 
coJlserv&dor, m.aa moderado? 
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O Sa.. P..oDIIUiC> Sn.n:- Onda fez elle essas pTisões '? 
O Sa. M.uTilll FRAl'!cisco:- Na c:dade de Paraty. 
O Sa. Rouai.GO SILVA.;- Provincia do Rio de Ja-

neiro 

O Sa.. C.u.l\io . -A província. do Rio de Jan~iro não 
perten e ao Br11zil ! . 

• - r.-
conse~vador em Ub11tuba algum m~mbro s-eu ·que fosse 
moderado e 4ue estwe~~e uas con<llções de podet' ser 
norueaElo subdda~ado a .. policia'! Tinha sem duvida; 
faço justiça a alguns cidadãos dalli. 

O 8a NEBIAS -Note que o processo feito a esse 
cidadão foi por ter deixttdo e"ses individues presos sem 
apresentar a n· ta da ~ulpa dentro de 24 horas. 

O Sa. MARTJM FllA.:o.ci:oco : - O nobrll deputado 
está. enganado: tenho o documento, e po~so confiar lh'o. 
O tribunal da relaçiio declarou que elle tinha prendido 
para avenguações policiaes, mas que isto 11íio estava 

Observe ainda a casa que o tribunal lia relac;iio, para 
minorur a pena, recorreu a uma tsngente, d1zendo que 
eEte .~nd1 vi duo n~o tin~a conhe :imen~o do ma.t nem in-

Em Guarat\11guetá ):'!.a opinião .comervadora tinha o 
subdelt'gado de policia, o juiz de direito da comarca, 
mag1st.rado alias muito honesto, e o juiz municipal re
conduzido· '6 o dele ado de olicia era liberal mas li-
beral tão moderado q e deixou de 'otar em mim 
para vc•tar no Sr. barüo da Btllla Vista; e entretanto 
este delegado mesmo ioi demittido, para ser substi
tuido por um· con~ervador extremado; individuo di
rectamente interessado. no triumpho da eleição, chefe 
do partido 10nservador na.;uella. localidade; e isto teve 
lugar sete diae antes. da. eleiçào. 

O Sn. N E BrAS : - O procedimento que elle teve na 
eleição prott<ata contra as palavras do nobre deputado. 

O Sa. MAl\Tilll FRANCisco: - E1<tou informado por 
pessoas fidedignas que esse delegado de policia cabalou 

O Sa. NEniAs:- Tinha importancia. no lugar, níio 
havia de c~tbslar a favor de seus amigos! 

O Sa MARTCllf FaANcJsco : - Por i8so mesmo que 
era o c e e do part1 ll, que era. o men ·s propr1o para 
ser nomeado delegado de (J• lida (Ap•·iadn.r.) 

EmSbpucahy-mirím S Ex.demittb 'taH•bem osubde
l.:Jeadu dep"lic1a. que era hbeur.l,enomeou pari\<> aubsti
tuir um in di vi duo ct.efe da pardal idade opp~>~tll, o quul 1 
come m'lstrei com do~umeutos, teve a feliz lcn'b ença 
de o1·d~nar a. um inspec\tor rle quarteniio que preuuo.;so n 
qutlm fallasse alto e cabab~>O contra o governo. 

Já &e vê que ô homem m"d•radiR•imo e adaptndo á 
missão que lhe cont1ou o Sr. Benri{ttes, 

!Mto, senhores, fez-se no 2' circulo, om Arl\n11 om 
Queluz em Guarat•I•gutJU;om SnJu•·Hhy, c c:rclo que 
era bUtiHeutll pnr11 fu.••ilit11r o triumpho de um partido. 
Vatnoi aç•.tTB ao L • diRtricto. 

No 1• d:t-tricto, em Mogy cll\" ~ruzes, foi tudo raso; 
dem ttiriío·&EI a dclc~ndo t'l6Uhd~ltgado, e nometlrii(l·se 
d elegodo e.ut•dele~~:ll.'io d11 opmiilo ctmt.raria; estes fo.riio 
atá ~s ultim>~ll con•o IUilnCiRs, demittirüo de pancada 
vinte e tuntos 1nspectorebi6le quljrtciriío. 

S. Ex. o Rr. presidente"ffs. provincla tt ondon chamar 
o dele ado de alicia o ::ir. Dr. Sam aio Viam•a., e ro-
curou 11.m~na e suavemente convencê lo tie que elle devia 
intervir na eleiçüo contra os liber~:~.es, e propor a demis
são do subdelegado de policiR; mas, deel11rando-lhe esse 
magi&trado qu~ se r erusava a e~;,es meios, :::>. Ex. com 
a eua cflllhecJda habihd<Ide dhse qne approvava muito I) 
se~ C€•mporta.meuto, que. o Sr. Dr. ~ampa10 V1anna 
o tmha mal compreheud1do ~ entretanto vinte qnatro 
horas d~pois recebi~ o Sr Dr S11 mpa1o Vianna a sud 
demissii.o de delegado de policia! 

O 8a Co>T'A. P•NTO :-E quaes erão as candidaturas 
que t.Ul\tent~va o Sr Dr. S11mp io Vianna'! 

O Sa. MA.~Tllll ~RANctsco :-C:reio que nenhuma; màs 
o Sr. Sampa1o Y1anna era e e amda uma garantia para 

a. administraçiio da justiça, uma garantia de imparci 
lida.d~ para todos os partidos, 

O Sa. CAu.lo :-E é conserv'ador. 

O Sa. MAR'fiM FaANCJsco:- E é conserva.dor, mas 
· a n~ervad r s 

co.nservadores doc:cis e conservadores que o não são. 
{Trocao..:>e oparte~ tntre os Sr.r. Nebi11s e Carrao.,- -----···· 

A m1Dl1a questiio é com o Sr. ex presidente de 

havia Espi!'ito·S~nro de .. relha, não quero st. ber (dsad~$), 
porque 8. Ex. deve rer intelligeuciR. e illu~traçiio bas~ 
tante• p11ra ~>er re;:ponsavel por seus actns. . 

Em Nt•ztueth demittio ~e tambem o subdele~ado de 
policill, e o qu!! o eubstituio demittio vinte e tantos ins
pectores d~ quarte1r:io: até no dia da eleiçao o juiz 
da paz que a pre~idia, e que era de opiniiio adversa á. 
nos-a, deltJÍHio na me11a mesmo o seu el'crivíio. 

Em Itaqua:1u•cetuba demittio-se o subdelegado de po~ 
Iicia tres ou ~u~&tro d•as ente~ da eldçiio Em Sornf'abll. 
nou eárão -se el ... gado e bnbdeleg"do d~: pOlicia, e fo'tão-
se ro. rar ara. snb~:;itui-los os hom•·ns os mais extre-
mados; ahi tambem os insopectores de quarteitão forão 
rasos. 

Vê se pois G_ue no 1" e 2• districtos, que era onde 
o n1.bre ex- re~;idente "ul ava, e 'nl ava Cl}m muita 
razão, que a op1niiio u tru-con•erva ora estava rna1s 
frJlca, elle deu todas as provitlencias pre,,isas Não as 
deu para O S• distriCtO porque Ob De bres deputados têm 
msis elementos ne~se diAtricto do qne nc 1" a 2• ; a.hi 
nao erao ne ·es!'arla3 an 1113 prov1 en,~Ul.!l . 

1\:[,. .. , senhores, pareda que, invertida a policia em 
quatro on seis lugare11 de CHdn. circulo, era isto :;nffi
ciente para. d&r-st- a batalha eleitoral• porém S. Ex. 
não julgou aiuda isto ba,.tnnte, recorreu ao meio dos 
destacamentos. Mande u um de~ta('llmento para o vorte> 
pat•e do quul ficou em Caçapava e outra parte seguio 
para Guaratifi~UBtti.: mandou de&tacamer.tos para So. 
rocaba e para Mo~y das Cruzes. S. Ex. foi ainda ~tlém, 
níio se contentou em mandar destacamentos na eleição 
prim11ria e dest~camcntos postos á di~posiçiio das auto
ridadeH recentemente nomeadas e que tinhão todo o . . ,- . 

O SB., CosTA Pn'ITO: -Não apoiado; não foriio pos-
tos 8. diMposiçíio de·r;.as autoridades. · 

O Ha. MARTDI FaAN<as•:o : - Como? pois o desta-
o a · · • u. 

toridacte pohcial ? 
O Sa. Cc.;sTA PINTO : -Niio, senhor; está enganado. 
O Sa. M.u\Til\1 FBMicssco ~ -A' disposição de quo 

aut~>ridade foi posto e~ te destacamento '! . 
O ~n NMu.s:-0 fr . Lopes de Leão níio mandou des

taosmento para esses lugare- todos! 
O SI\, M.H\TIM FhNcasco :- CensurAmos a remessa 

do~ se~ de~tacau . entoll no orgiio lll;eral; e re~peit&ndo 
RI iutençõe. da administrac.:ii· · da provmcia, cen~ur4~ 
moH til'me\hanto modida , decl~Jrâmos que elll ~pucas 
eleitoraes naio sll preci~avn mandar destacàmentos : ji 
prGvendo a ~en~ura que os nnbreA deputados nos fizes
sem , cnunculmo nos com todt> a frnn'\ut>za. , deelaran
do·n• ·e contra a remes•a. de· tat-s destar.amllntos. 

8'3nhores, eu noto que não só se mandá.rão esses dea
tn(!u:o~~mtos cumo que eHes forã' po. tos á. di~posi~:iio de 
auton\l.ade~ recentemente nomeadas, com excepçãu de 
G•1aratmguet:i . onde a força de~ta.~ada esteve a requisi-

:- . : . . . .. - . 

dora, suppnnha-se qu~ havia de U!'ar <i o d~stacamento 
para f11zer triumphar seus amigos ~ ma& o Sr. Cameiro 
de Campos é mRg,strado honehto. incapaz disto .... 

(Trocao-6e a.partes mtre os memb•OI da depukflJO 61 
S Paulo. } 

E~se negocio do Ríc.-Claro os nobre;; deputados sabem 
qne r~e I'Xplica·perfllitamente; alli havur. dous canciioia.tos 
pertt-ncent~s á (!piniíio con.c-vadorfi que pleiteaviio a 
victo ia; os nobres deputados tinhã.o decidido em club 
que um delles seria. incluidn ua chapn. &e t.riumphaese 
na ele:çiio, mai! atinai não entrou nenhum dos dous, e 
então soube~se que um puxava para o sul e out.ro para 
o norte , um tinha interesse em que os comel'va~ores . 
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vencessem, e ó outro que os liberaes ganhassem a eleição 
para entrar em tJhapa.. E' isto cousa muito sabida. Em
penhava-se eate ultimo para que a força fosse posta á 
disposição do juiz de direito para que elle pude_sse, pri
vados os conservadores d'a int<'!rvenção anormal da força, 
ver derroiad.os estes e entrar em chapa. 

llllnlfi• 

tes; não est:i. V. Ex- só (dirigindo-se a um dos ~enhores 
ela d,putaçllo de S. Paulo.) 

O Sa. MA&TI•• FaANc1sco: -Sim, apeza~ dos esfor
ços que os nobres deputados fizerão para nos excluir 
deste recinto, estamos aqui promptos para a discussão. 

O Sn. CA 'B.nÃo: -Graças á. maioria da. camara I 
O Sn. :MAnTil\l FRANCisco: -Mas vamos aos aconte·· 

cimentos de Mogy das Cruzes, a e;;sa lon11;a serie de 
abusos allí praticados. O arrombamento da. urna, a 
queima das cedulas, sumiço do livro das actas da elei-
900, tudo i~ to já. foi provado exuberantemente por occa-
8111.0 a scussao a e e1çuo o • 1stncto; e prova o 
como? Com o depoimento do delegado de policia, com o. 
depoimento dos proprios individues que praticárão _esses 
abusos. · 

1 JUIZ paz que 
presidio a eleição, o depoim~nto do delegado de policia, 
provando todos esses factos. E qae providencias deu o 
Sr: ex··presidente? A sua abstenção completa não reve~a. 

minosos, e dia posto a tolerar taes abusos 1 Pois o juiz 
de paz depõe o que se passou na eleição, o delegado de
clara no seu depoimento que o com mandante do desta
camento é que levou o livro, que o sumio, dizendo dep0is 
que não sabia que fim teve, e o presidente da provincia 
não manda pôr em processo esse commandante'? E 
ainda mais; para nos vedar que pudessemos chamar a 
juizo esse ofHcial, o mandou para a. extrema da proviu· 
cio., para. a. Franca! • • 

O Sa. CosT" PINTO dá um aparte. 
O Sn. MAII.Tilll FaANcxsco ~ - O nobre deputado en-

qn n o JU g~ que, em vez e es ar 110 re01n o 
a camara, está. no meio de algum jury da roça; não 

consegue illuP.ir a camara dos Srs. deputados, por
uanto, se o nobre deputado attend;r que .o depoimento 

~epois do do delegado, porque quem dcpoz que esso com
mandante tinha tomado conta do livro das setas e o 
tinha. sumido foi o delegado de policio, e foi durRnte 
esses trinta dias que fizemos a justificação, verá. 
que o seu argumento não procede. Como durante esses 
trinta dias havíamos de inquirir o commnudante do 
destacamento, quando ainda. niío sabiamos desse facto? 
O que é exacto, senhores, é que, se o governo da pro
víncia prezasse sua dignidade, devia facilitar á~uelles 
que lhe faziüo &causações graves todos os me1os de 
provar perante os tribunaes essas accusa.ções. Não foi 
assim que procedeu o governo da provinoin, como em 
breve dem"oristrarei. 

Ainda outro facto, senhores, e revoltante. Tres citla
diios notaveis pela sua posição, resideutes na ca~ital da 
província, farão assistir á. eleição de Mogy das t::ruzes : 
não deriío àhi uma palavra, não llro~ocárão tumulto 
algum; entretanto o delegado de polícia e o juiz de paz, 
sustentando a celebre jurispmdencia de que não é licito 
ao individuo de outra parochia assistir á. eleição da pa·· 

1a on o nao qu ca o, os zerao expe o em-
pio em que se realizava a eleição . . Tem um tal facto 
justificação ? EntretRnto o presidente da província fica 
qued,o e mudo como um rochedo ante um facto de tal 
ordem ; ante a menção feita pela imprensa desse facto, 
com a assignatura de3ses cidadãos nota veis, e não manda 
responsabilisar essas autoridades I 

Mas, senhores, o Sr. ex-presidente de S. Paulo foi 
ainda além, fez o que ainda ninguem tinha feito; man
dou 'Çllla. força armada para f&:zer a eleição secundaria 
de Mogy 1 pr~t.Anõendo assim 11xercer uma preesii.o sobre 
os eleíJ.ores legítimos deMogy, visto que o plano forjado 

TOMO III 

era fazer com que não votassemnen sequer em separado 
os elútores provenientes da eleição da matriz. 

V amos agora a Sorocaba. En não quero dar fé aos 
boatos que corrêrão Je que a tactica empregada em So
rocaba para nulliticar a eleição partio' do palacio da 
presidencia Não quero dar fé a esses boatos, porque 
não costumo asseverar proposições que não posso provar. 

COUER. 
As:- em se p e 

- -

O Su. llfAaTIJr FB.Al\cJsco:-Se o nobre deputado at
tendesse ao que estou dizendo veria ue não affirmo o 
ac o. 

Mas, Sr. presidente, o que é exacto é que a decisão da. 
pr6si:lcncia em rel<Jção á hypothese realizada bm Soro
caba é anomsla, é extraordinaria, é inexplicavel por 
motivos· licitos, pois da acta que devia ser pre~ente a 
S. Ex. ficava prova<io que as cedulas que faltaviio não 
autorisavão a se julgar qne fosse o resultado da eleição o 
que designava a maioria dos votos apurados, visto como 
a uifferença entre os candidatos conservadorGs e liberaes 
era apenas de oito voto~, e esta vão por apurar vmte e tres 
cerlulas. Em circum~tancias taes S. Ex. mandou que os 
candidatos conservadores fossem côrisideradol! eleitores, 

' ,_ . 
' dar victoria aos do seu partido ! 

0:1de se praticou semelhante cousa ? Na província 
de Pernambuco não vimos que. por <;>ccasião da eleiçã() 

procedesse a nova &leição, sendo' no entanto o facto 
llemelhante ao que ss deu em Sorocaba'? 

E como procurou S. Ex. explicar esee facto ? Como 
mandou ex lica-lo na. assemb a r vin · " · "-
que quando derB. essa decisão ignorava que a eleição se 
achasse naquellas circumstancias, como se alg;uem pu
desse ~creditar que a. mesa parochial deixára de parti
cipar á presideucia quanto havia occorrido. 

O Sn. NEorAs: -Ningueril apresentou cernelhante de
fesa na assembléa provincial. 

O Sn. MAnTilll FnANCJSco: - No discurso proferido 
:pelo Sr. Manoel Eufrasio li o que acaho de dizer. 

O ~n. LEsSA:- Em resposta ao que eu dissera. · 

O Sa. NEmAS: -A defesa fundou-se em outros mo. 

O Sn. MA.aTJM FnANCisco:- Vêde aindo. mais,st;nho
ros, o que fizeriio em Sorocaba. as autõridades policiaes 
nomeadas por S.· Ex. 

ara ms aurl!!; se o processo compe en contra o 
capanga. que havia viciado a urna atirando oella porção 
de cedulas, as melhores testemunhas erão os membros da 
mesa parochial, em sua .uaioria conservadores. Pois bem: 
destes um sómente foi chamado para.depôr, e assim 
deixou-se de colher de proposito a prova que esses 
cidadãos, tastemunhando de visu , podião fornecer
contra nm certo Diniz, indiciado como autor do referidC> 
crime. 

O Sn. NEnrAs : - Se fossem chamados os membros. 
da mesa, os senhores havião de dizer que erão sus-
peitos. ' 

O Sa. MAaTrM FaANcisco : - O Sr. ex-presidente 
não se contentou com esse auxilio dado durante a elei
ção primaria e secundaria á opinião ·que clle queria fa
vorecer. S. Ex. foi ainda além, tratou de aplainar outras 
diffiouldades. 

Para isso fez do palacio da. presidencia o templo da 
concordia, e quiz entregar á sorte a. representação da 
provin~ia de S. Paulo. 

ao sou eu quem o 1z. ou er ()amara urn teste
munho insuspeito, o juizo do Sr. barão do Rio-Claro, 
membro importante do partido conservador, um dos que 
fazião parte do directorio, nomeado presidente da assem
bléa provincial, tanto na. sessão ordinaria como na 
extraordinaria, por uma maioria composta de conser-
vadores. _ 

E' pois o Sr. barão do Rio-Claro um membro proe
minente do seu partido, além de ser homem honesto 
e incapaz de faltar à. verdade. Eu recorro ia inspirações 
do Sr. barão do Rio-Claro, e peço-lhe que neste ponto 
me substi~ua na presente discussão. · 

30 
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Disse ellc na assembléa Jlrovincial : enW1di que o partido que assim procedia estava dea..; 
< Ainda, Sr. presidente, resp::~nderei a uma proposi- mora1isado. I Apoiados; muito bem.) 

ção que o nobre deputado enunciou nesta ca:;a, proposi· <Não quero 1izer que esteja desmoralisadc o par~ido 
çiio que ouvi com b&Stante tristeza do meu coração, e ronservador da provln<!ia de S. -Paulo; mas retiro-me a 
que me força a dizer que o nobre depntt<do naqnella dons ou tres individuas que entendem-se com o direito 
~ccasião ~atava gracej~ndo, porque, qu&ndo se .tratava de. dir.igi-lo, porque o partid.o ~o~servador não é pro-

ses do partldo em geraL tendo eu dito que a designa- nado o progre•so d~ paiz; é uma· bandeira. q"Ue jurei de .. 
ção dos candidatos á deputação geral tinha sido feita fender, e que hei de morrer defend~ndo. (Apoiado&; mui-
pela eorte, e appell dn para o cavalheirismo do nobre lo bem, muito bem.) • 
deputoldo, a6m de «ille d:issess · · 
ou não; uma dedU!l.S, ou o nobre deputado devia calar~ de S- Paulo procedeu ao menos neste negocio ilo moi~ 
se, porque então o publico <iiria-está. e•'l.uecido do que o mais escrupuloso; porque mandou. proceder ao sorteiQ 
se passou, e por isso nada quiz responder-, ou e:xpôr por uma menina atim de dar ao ucto a garantia da 
com verdade o que houve áquelle respeito. innocencia. (Risadas ) 

c Mas subindo o nobre deputado á tribuna, e àecla- Observou-se que S. Ex. era muito apaixonado pela 
rando que não tinha havido sorteio, realmente eu não innocencia por mais esta occurrencia que vou expôr. 
podia tomar isto senão como gracejo. Nos nltimos tempos da administraçiiv de S. Ex. houve 

c 0 Se.. TAQuEs:-v. Ex f aliou a respeito de todos um empate na votação entre liberaes e conserva.dotes 
os candidatos, dhse que houve sorteio para todos; e para juizes de paz na. parochia. de lguape. Ret!orrendo. s!l 
como daqui a 1)ouco terei a palavra, respondtlrei então. ao sorteio pnra decidir, foi -se buscat para tirar a sorte 

uma menina de nove a dez aunos; mas S. Ex. recomme.t\~ 
<0 Sa. BARÃO DO Rro ·CLARo: -Pa~eco~me qlltt naque~le dou que isso se fizesse por meio de uma menina meno~ 

meu tscurso uao z a usa e se e annos, r-orque o ereo1a mats · . .; 
Hentiques, deixei a questão toda vaga; mas em virtude nocencia ( Ri~ada.t _ ) 
de se estar d{zendo constantemente nesta. casa que não Por isso houve-se com todo o escrnpulo nessa cri~iC$. 
houve sorteio de ~andidatos, ~endo eu ?i to que houve, circnmstancia: não q!lerendo que algum marmanjQ . 

ec , 
painhs, propalando que se tinha recorrido á sorte. Mo- fóra (pois não havia em palacio) uma menina pare. 
rando com o meu particular amigo e sogro, nunca. lhe dar-lhe semelhante incumbeucia. Ao menos, se os d~.~ 
toquei a respeito da chapa; mas nm dia, quando almo- t~n~s da província .de S. Paulo fica vão P.ntreg':es ,á de .. 
çavamos, sabendo eU · • · . · · , ~ 
se-tne:-Ohl já gosta da jogar?- Como assim? lhe para tal fim foi uma innocente. (Risadas.) 
pergnntaieu.-Aisto respondeu-me elle:-Dizem por ahi Vê··se. poi!\1 a intervenção . clara e manifesta ela pre .. 
que o senhor jogou, e que a snrte não lhe foi fa.voravel. sidencia de S. Paulo na eleição, já preparàndo o cam~. 
(Risada..) eleitoral por nomeações e demissões. já. tratando d.e. 

c O fla. BALTBAZAR :-A que jogo se referia T compôr entre si os c11ndidatos que estavão des~\'ind.o~J~ ~ 
trazer a harmonia ás fileiras conser11adoras. . 

· < O Sa Non1>s:-Ao do azar, que teve lugar sobre Mas esaa. intervenção que S Ex. exercia para facilitar 
uma banca de palacio. os meios de triumpho aos se11s amigos, não a exerceu para 

c O Sn BARÃO Do Rro-Cuao: -Eu não tinha. con- lhes aconsel\lat que procedessem de conformidade com ~ 
ta.do a pessoa. a.lg~ma. o que .havia ~c?!lte·Jido: os Srs. lei; porque, se as&im tivesse procedido, a camara'da capi. 
liberaes encontrava.o-l!e ~om1go e d1z1ao me :-Ho4Ve tal.n~o~e teria erig~do em poder legislat~vopara julgar da 

o· e ri noa le 1t1m1dade de ele1 õ~s e la exclusao de certaa ato-
bilhetinhos.-E s6mente a um respondi desta maneira: chi!!& dar diplomas a quem niio era deputado, como foi. 
-Não quiz llntrar em sorte, porque entendi que os re- reconhecido pela camara dos Sra. deputados. 
resentaotes da provincia de S . Paulo nii.o deviíio ser O 8a CuRl.o:- Desde a eleição primaria dizia-s~ 

---'fU'~UI>-~~=-.......,~-e"'· """'esem,.,"o:-~ao":--'a'=z='a":r::-=":d~os~d~a~d:=o::::s~o~u:,..;i~--1-----C:tü' ~r diploma; era notorio. 
designação das sortes · escriptas em papeli os. {Muito 
bem.) O So.. MAR TIH FnANcisco: -E ate e outros facto& 

< Declaro, Sr. presidente, que não quiz entrar em n6s que!iamos tornar bem patentes da tri"Lulla; doseja .. 
sorta,-e que o meu nome foi escripto nes~es pallelinhos vamt>sdemo•tstr<> los evidentemente perantE' esta camara. 
bem contra a, minha. vontade Declaro ma1s que a sorte Mas este mesmo meio no~ foi tolhtdo. Eu vou explicar 
foi f11voravel ao Sr Dr. Pedro TP.ques, e qu~ e:1te cava- a arteirice de que U•OU o ex-presidente da provincia de 
lheiro, com at delicadeza. que lhe é propria. teve a bon- ~- Paulo para imperiir que provÃBaemos 01 factos graves 
dada de dizer-me: -Cedo de minha candidatura ern seu de que o accusa vamoe 
favor. -Agradeci aS Ex., e disse~lbe que e~ nao ac:ei- Um nos~o colle.ca e amigo fez uma justiflca\'ito 00111 
taria 0 re~ulta ·lo da sorte qulüldo mesmo me t1ves1>6 s1do diversos it~"' B<'bro mater1a muito gTave; em um doe 
favora•el: que a sorte lhe unha sido propicia, e que ea. ~naea denunoi11.V11. "t':le 11. prebideneia da provinola tinha 
estimava que fos~o r~ liz com ella. lmça.do máo doa dinh~:iros publicas para a eleipAo de 

c Isto meRmo foi C!Jntírmado peranti! d·verso& se thorea Sorocaba. 
do partido hneral, e mesmo d;, alg11ns.~ hre~> deputados Ora, pPrgunto, qulll seria o comportamento de um 
que se a•\hsváo presentes, em umareun\tl.ll que teve lugar presidente que tivesse toda a neoeas11ria solicitude pala 
OD" l.la•a d., Sr Dr. Carrão, ~cguudo me constou. sua d·~nidadd de administradorT Facilitar todos oa 

c Pois, ~enhores, se em't das as casas, e me•mo em m~os para que ~e désse essa justificação, tanto maia 
todas as ruas desta cidade se disse oue houve sorteio em quant() estavão notificadob como testemunhas 01 homens 
palacio, •e isto oahio no dominio publico, para que ha mais importantes do partido conservador. Entre as tea-
ae se vir aqui negar efBB facto 1 (Apoiado1.) tem unhas r:_ão havia ~m só liberal~ erão as testemunha. 

fi< 0 Sa. e. noa SA.~Toi:-Essa jogatinafoi presidi 
....,.1,.. S · J é 1 R 4a1 ) Srs. Hippolyto José Soares d~ Souza e teoent&-ooronel 
r-- r . Antomo 0 6 '! \ isa • Rittenconrt, todos elles pertencentes á opinião confer-

< O Sa. BAaio DO R•o-CJ..Uio: -Não sei, não -;oenho ~adora, e pessoas das mais importantes desse mesmo 
aqui. fazer accusa93es partido: logo, que receio tinha o presidente, se os factos 

<Findarei esta meu discurso, Sr. presi<iente, decla- não erão exactos, que seus amip;os cl'!Puzeseem em rela .. 
rando que houu sorte~ (apoiadoa), que o meu nome en- çiio a esses mesmc>s factos '1 - . 
trou nellas bem contra a minha vontade { apoiad.o1 ), e que Mas todos os embaraços se pnseriio em pratica para 
por isso manifestei nessa occasião que me retirava do e' aa justificação se não realizar; em pnmeiro l>léar 
serviço activo do partido conservado:-, e entenai depois descobrio· se incompatibilidade de todos os supplentes 
oonveniente publicar essa minha manifestação. Vendo dos juius mnnicipaes, para que estes a não julgasse~. 
que os destino!! da mtnha província eriio deixados á. sor~ Era incompatibilidade que S. Ex. não tinha descober-
te, e que se foi buscar uma menina pera. tirar os bübe~ to até então, nem seus antecessores, mas que .S. Ex. 
te& que de~assem os Clllldidatos á deputaçiiQ geral1 descobrio em 11m aviso de Jlllho de 18~~1 qu~ r~fere-s . . o 
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aos professo~ p1'0prietarios, e não aos Bubstitutos da 
facuHade de dne•to, como S. Ex. entendeu, contra a 
letra do mesmo avi· o. 

S. Ex escaudalisou-se summamente porque foi ci
tado para assi&tir a essa justiricaçiio ; mas now-;;e que 
ninguem quiz coRgir S. Ex. a comparecer ; fallo hia. se 
o julgasse conveniente : mas dando ainda de barato que 
a eti ão da uelles cidadãos · · -
fosse menos pensada (note -se que a ordenação do livro 
s• titulo t• § 19 consente- até que os infantes da casa 
real possão ser citados), dando isto de barato, não é 
esta a uestão rinci al e ouco nos im ortava 

. x. comparecesse; man mo-lo citar por escrupulo, 
para que não allegasse não ter sido ouvido. 

Mas o que é admiravel é quo se encontrasse um juiz 
municiplll que declarasse ser incompetente para julgar 
tal julltificação, quando em um decreto de 16 de Feve
reiro de 18&.7 se acha. marcada toda a marcha das re
clamações e das queixas que se houverem de fazer em 
relação a. ma teria eleitotal, e se declara que os subde· 
legados, delegados, juizes muniCipaes e juizes de paz 
são competentes para perante elles fazerem-se taes 
justifiaaçoos. 

Termiaar.ei aq11~, Sr. pre~idente, a parte do meu dis-
• a gnns 

actoe da adminstração do Sr. conselheiro Henriques, 
para demonstrar que se na ordem politica S. Ex:. só pra
-ticou abusos, na. ordem administrativa só fez ~slates. 

' ' -hba, tão sabida, que admira como um homem que foi 
escolhido para administrar uma província de primeira 
o-rdem ignore isto. 

1 • • • A 

julgamento definivo nos subdelegados, delega-los e 
'juizes mun'icipaes, e o recurso que de taes decisões ha 
·é simplesmente appellação para o juiz de direito; mas 

. o Sr. Henriques, esaolhido para administrar uma provín
cia de primeira ordem, ignorava isto; porquanto em 
um prooosso de calumnia e injuria verbal, em que o 
delegado de policia. apenas pronunciou e fez remessa J(l 
summarío ao juiz municipal supplente em exercício, 
tendo este devolvido o summario ao delegado por niio 
ter o processo sido julgado definith·amente, S. Ex., 
em vez de estra~har o acto da delcp:aeia, mandou 
responeabilisar o juiz munici al, e de is uerendo 
.esw U'lla ·certt ao e ous o ctos, um o e egado e 
. outro do juiz de direit:l, relativos á questão, para saber 
o que o juiz de direito e o delegado tinhão dito ares

eito do facto, S. Ex. despachou :c Nüo tem lugar. :. 
s , ao u r m ocumen prectso para 

sua defesa. • tão notorio este facto, que o Sr. Camargo, 
o juiz municipal a quem me refiro, deu queixa ao su
premo tribunal contra o St. conselheiro Benriques 
por um abuso tão revoltanta. 

(H a muito.Y qpartes da deputaçilo de S. Paulo.) 
Eu estou tratando agora da parte administrativa, e 

JlaiiSando i ma. teria dos contratos feitos pelo St>. conse
lheiro, direi quo S. Ex. fez a. cousa mais admiravel dos 
nossos tempos. Eu vou expôr o modo por que o Sr. con
selheiro Henriquoo contratou a casa pertan~ente a um 
par.ticular, para ahi preparar o p;oço da assem.bléa. 

·,s. !!:x. j:.eve a lembrança de arrendar por oito RllilOB 
esta casa, e mandando orçar a despea:a necessaria para 
•as obras li fazer, forão calculadas em vinte oito a trinta 
contos S. Ex. ·contratou, digo, esse arrendamento com 
.a clausula de fazer essas obras á. custa da provincia ; 

. desmancha-·las no .fim desse prazo, e repôr a casa' no . 
lbesmo e:n.ado em que a recebi'l . 

Senhores. eu chamo .para isto a. attençíio da casa ; 
· · i sen a o 

pele a.ctual presidente de S. Paulo : S. Ex. , me•mo 
ut~ando de benevoleuda e attencão para com seu ante
cessor. cnndemna semelhante contrato, porque d1z que 
não acha.vabom que se fizessem obras em casa alugada. 

(Ha mullo1 nparte1.) 
Eu lerei o relatodn de S Ex, e ver-11e-ha que elle 

dlz que cumprinJo niio de~rnorulisar n govern .... , a.con· 
aelha que se approve o contrato, e iatu polaruii. •• dà 
força moral que devem ter oa aoto11 do ~verno Maa 
eu declaro com toda a funque&a •lUO nll.o o•tou por \al 
h~• ; 'e~'onclo qa.e q11ando o gowmo ao oon~portJ. pot 

tal fórma, esses actos não devellt ser approvados. Aqui 
está o trecho a que me refiro: 

" Pe1a minha parte não tenho duvida em déclarar 
que acho ir.convaniente faz&r-Fe em casa alheia uma 
obra ctú;tosã. e inaproveitavel dep ,; ... porque !leria crell.l' 
em um fu•uro pouco remoto a disjunetiva terrível de 
UJD aluguel vexa~orio, ou de uma. compra onerosa, 

a c sa 
tario, perdidas . todas as despez.a.s feitas, e tendo· se de 
fazer as neoossarias para repô-la em seu primitivo es-
tado, ainda seria mais ruinoso. Não ha . nada. mais 

{Ha muitos apartes.) 
Emfim, repito, se estivesse na assembléa provincial,. 

não approvava semelhante contrato. 
(Ha muitos apartes.) 

Pois, porque o governo reconhece a· necessidade da 
realizar-se a comprada. casa, segue-se que elle reconhew 
ca a necessidade de se alugar uma· oasa por oito annos, 
gastar nella 30:00~8,desfazer depois estas obras, odes
pender nova quantta em repôr a casa. no estado em quo 
se achava, pa~a entrega-lo ao feliz contratador'! 

r os o r a r10 
do ex-prcoidente de S. Paulo, em muitos dos qua.es a. 
grammatica parer:s ter sido o pomo vedado, e e·m outros 
se sustentã? ?s theorias mais exq~isita.s: S. Ex., tra-

theson.ro relativamento a certos -empregos •••• 

o Sn.. N ERJA.S: - Licença para nm aparte. Esqtie.; 
ceu-lhe feUar sobre o contrato da outra casa. 

O Sn. MAS.TIM FRANCisco : - O contrato sobre a 
outra casa parece-me um contrato illegal, porque noo 
havia a.utorisação para fazê-lo ; mas ao menos não ti
nha o escandal~ de arieodamento , e o preço· foi ra- . 
zoavel. 

Sr. presidente , COJ;J.tinuando , chamo a attenção ·da 
casa para. . algumas. proposições do relatorio de S. Ex., 
que nf.o t~m expli~ação P.Ossivel ( l6) : c O chefe muitas 
vezes hab1l, mas 1mbectl .. . . (Risadas .) 

Não sei, senhores, o que é em portuguez - mn chefe . 
habil e i~becil ao mesmo tempo. (:llisada,.) 

não se encontra contradicção algnma • 
· O Sn. CAnnÃo: - Poderão violentar o voto mas não 

as palavras. O fraco de espirito nunca póde ser habU. 
EBIA!I: - ela o tccnonano. 

• O Sa ~A.IlTIH F~ucctsco: - ~· triste que neste:R8iz 
amda haJa quem 1gnore que J.mbecilidade quer • cu::er 
ftaquezâ de. espirito I Não faço mais reflexão alguma 
a. este respe1to. 

Agora üma theoria original. Sabiamos, em relação 
aos systemas de pris~es, que era conveniente separar, 
sempre que era poasivel, as categorias dos crimea quandO 
.lliio e~a posai vel appUoar o systemaoellular, e que, segundo 
o mtuor ou menor gráo de culpabilidade ee dovilto cla&
eificar os criminosos, mas não que ae quizesse !f!,Uoar o 
systema de separação b diversas indolos. (.Ri• , ) De
.poia de Fourier esta gloria só cabe ao ~r. ex-presidente 
da provincia de S. Paulo. (Ri8ado.t.) Diz elle tratando do 
systema de prisões : c A sociedade não tem o direito de 
confnndir indoles e condições di1fere11tlts: a nem tio 
pouco de eqniparar o criminoso convicto e oondemnado 
ao • cidadão, a quem assiste apenas a .presumpção do 
dehcto.,. · 
• Quqnto a esta segunde;parte cnncordo, mas que a so..-

. · os c · mosos se-
gundo !\8 suas índoles, isto é os mais amaveis unidos 

·aos mais amaveis, os mais fo~eg soa mais forte's, etc., 
~~ ta descol:oerta é s6 de Fourier e do Sr- conllelhe® 
Henriques I ( Ri&ada1. ) . . 
_'Temo~ outras idéas originaes em m ateria de instmc· 

çao publ!ca. c Um má o profes~or. diz S Ex; àinda ru; 
seu re~! orio, não pórie dru· ao ,n:•z etilad/S"$ morigwtl
àos, asnda que, o que nllo acredilareís oa poua àar ins-
truidos ~ ( Rtsadtl$ ) . - · ' ·.·---·~"~~-.. -... - . 

Eu digo que esta pro,,osiQM.é completamente iasus
tontavel Um máo professor nii.o póde nunca dar,· 
como resultado de aeu• eafor<- discipulos instmidoso~ 
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Poderão os díscipulos I. c11sta de @eus e!!forços pro
prios intrnírem"se a despeito dessa circ:,umstancia de 
11ere01 nm mão mestre. Um profegsor pouco ha.bil, que 
é utn má.o professor, poderá. da.r discipulos morigcra~ 
dos, mas não instruidos, 'porque é possivel que lleja um 

m 'r l 
~>eus discipnlos. 

O que ha ainda de mais original é que o e:g"presi·· 
dente da provincia tre.tou a assembléa. provincial a 

uem .ee diri ia como uma reunião de ascados 
quan o 1sse: o que niJo acredilarei8. Isto é, vossa.apou
cad'!- intelligencia não chega. aos vôos de aguia do meu 
gemo. 

Se eu fosse a citar tudo quanto notei neste relato·rio, 
seria um nunca. acabar. Citarei apenas nm ou outro 
trecho relativo á instrucçiio publica. 

E' possível que se queira, e é o grande desideratum 
em materia de instrucçiio publica, ter um centro cujas 
idéas f;O irradiem para os differentes pontos do pau;; 
mas o que niuguem ainda pôde comprebende, é que em 
materia de instrucção publica, em relação aos conheci
mentos hu~anos pndes~e ha.!er unanimidade de opiniã'?; . 
este resultado, dbr.endo: <Infelizmente forém no Brazil 
este importante ramo do serviço publico {a instrucção), 
não attingio ainda a altura que tanto importa. aos in-

t p, - • ,. 

consiga emqnanto não fôr convenientemente centra
lisada a sua direcção, como meio mais efficaz de pro
duzir a uniformidade e unidade indispensavel,e comellas 
a u i · · · 10 • 

O SR. NEnus: - Fizerão na asaembléa provincial 
todo o esfot-ço para desacreditar o relatorio do Sr. con
selheiro Henriques, e não o puderilo con::~eguir. E' uma 
obra intere~sante. 

O Sll. M~R'l'Il!l FRMICtSCo:- Sem duvida, todos 
concordão nisto: é uma obra interessante. (Risadas.) 

O Sn. NEBIAS:- E' urna peço. muito importante, 
tanto que os senhores nada achàrão que dizer contra 
ella seniio questões grammaticaes. 

O Sa. MAa'l'rlll. FuNc1sco: :-Vou te~D';lina~, Sr. pre" 

Helio, na sua obra do Regimen Constitucional, tra
tando dos controversistas da Sorbona, diz que elles <Jom 
pezar confes3avão que era maia facil achar monges do 

- s o . . . ·- . . 
no pleito ch:-itoral tinhão uma opinião diversa, diziiío 
que era mas facil a ngglomeraçiio do numero do quo ~ 
obtanção das razõss •••. 

Eu entendo, senhores, que o ministerio actual deve 
Beguir carreirn diver~a, que elle não deve quert'r gu
vernar simplesmente com o numero, mas tambem de 
accôrdo c.om o re.ciocinio e com oa interesses do paiz. 

Entendo mais, que se por ventura o assodamento nas 
reformas é um grande mal , o demasiado receio de 
reformar aquella parte da legislação prejudicial é tam
bem um gtande mal: e findarei citando as pal"vras do 
Sr. Carné, tratando do governo re{>rest>nt:ativo DB 
França.: c Niio tenho o temperamento 1nnovador, e me 
inclino sempre a pensar quo o qno eatá produzido tem 
por osse facto um argumento um seu favor. Não receio 
porém assegurar que tudo deixando sem alteração pelo 
temor das reformas, é possivel acordar-se um dia no 
meio da anarchia. • 

Peço ao miuisterio que medite nestas palavras, e que 
entre o açodament~ de refó;mas e a rep~lsa de toda a 

çi\o do paiz. (Muito bem, muito bem.) 
(O orador é comprimentado.) 

O Sr. Renrlques pronuncia um discurso que se 
r.eha no Appendice. 

A discussão fica adiada pela hora. 

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão ãs quatro 
horas e meia da tarde. 

Sessão em ~o de JulLo. 

J>llESillEMIA DO Sllt VlSC0JfD:2 }):g (l,\!II.A.t\A.GiDK. 

Su:~~nullt().- Em edicnte. -Licença a 1. C. Sampaio.-
Pensdo a . T; • e S. e i 11a.- retenç o e 
A . B. Ratcliff.- Pretençlto de J. G. 4us Santo&.-
0' çamento do:~ ne,qocio' estrcmgr.iros.- Ped\c:lo d~ do
cumllntos. - Eleiçao de Pernambuco (3• distr1cto}. 

pprovaçao.- Ordem do oia, -Ndgocws do Mara-
nhao. Discurso do Sr. Virialo. Approvaçac,- Ne
gocias de S. Paulo. Discurso do Sr. Jo.fe Boni/acio.
Negocio das Alagócu. R"jeiçtJo. -Interpellaf'ões. Dis-, 
curso do Sr. Ottoní. 

A's onze horas e tres quartos da manhã , feita a 
chamada, e achando-se presentes os Srs. visconde de 
Camarsgíbe, Pereira Pinto, Gama Cerqueira, Vieira 
da Silva, Galazans, Salathiel, IIIartirn Francisco, Fer
reira da Veiga, Rodrigo Silva, Carneiro de Mendonça, 
.Am~ro da Sílvei~s, I;am~go, Ga~yarino, S~lvino G~val-

' , , , 
Ottoni, Felix da Cunha, Saldanha Marinho, J. Ma
dureira, Corrêa. de Oliveira, Paes de Mendonça, Hen
riques, Brêtas, Cunha Figueiredo, Feru~ndes Vi:i-

go Velho, Luiz Carlos, bariio de Mamangnape , 
Araujo Lima , Santa- Cruz , Jagnaribe, E~pinPla , 
C. Ottoni, Silveira da Motta, Gomes de Souza, Leitão ' . , 

Lessa, Barbosa da Cunha, Dantas .. C. Madureirà, Serra 
Carneiro, Barcel101~, Leandro Bezerra, V1riato, Sergio 
de Macedo, Rego Barros, Paes Barreto, Souza Mendes, . 
Pio.to de Campos, Paula Santos, Pereira Franco, Cruz 
MachaJo, barão da Bella-Vista, Couto, Bello, Siqueir11 
Mendes, Pedro Moniz, Junqueira, Pinto Lima e Costa, 
Pinto, abre-se a sessão. 

Comparecem depois de aberta a sessão o!l SrA. Lima 
Duarte, Cyrillo, Za.::a.ria.s, Ca\'los da Lnz. de La.mare, 
Ferreira L"õge, Furtado, Carvalho Reis, Pedreira, Ne~ 
bia.s, Bandeira de Mello, Villela Tavares, Tiberio, Espe• 
• · - d n\i 

Flenry, Raposo dii.'Cairiara, arneiro da Cunha, Ribeiro 
da Laz, Sayiio Lobato, Paula Fonseca, Panllno de Sou
za, F. Ootàviano, Tavares Bastos, Bezerra Cavalcanti, 
E aminonda.s J. de Alencar Teixeira Junior Brandão 
e barão de aná. 

Lê-se e npprova-sa a acta da nntecailente. 
O SR. 1" S&~RETAtúo dá. conta do seguinto 

:EXPJQ:lt:.:NTK. 

Um officio do 1• secretario do sene.d.o, reenviando as 
'l!eguinms propo~ições desta cama-ra: 1", autorisand() o 
governo para fazer arrematar a casa n. 137 da ma do 

·Ouvidor; ~. para trocar as notas do extincto banco 
ào Brazíl de qne siio possuidores D. EJJ~erenciana 
Rosa de Brene, Mo.noel Franciscc; Damasceno e Luiz 
Francisco Mnrinelly; s·,· a auxiliar C!lm a quantia de 
10:0001 a obra do hospital dos Lazaros decretada 
pela assembléa provincial de S. Paulo ; e 4." appro
vando a ceseií.o feita pela camara municipal deeta côrte 
á sociedade Amante da Instruc\\ão do dorninio util qne 
tem em um terreno sito na rua de Santa Luzia com o 
edificio do matadouro que alli exista ; ás quaes o senado 

ao m I ar Ben consen 1men • - n a a. 
Um requerimento de Manoel Jo~uim · Ga.rcia, recla

mando contra o decreto de 25 de Outubro de 1858, que 
o aposentou com o ordenado de 500S, e pede que por 
eqnida.de, e pelas ra'Z.ões qnG allega, seja elevado a 
1:2008.- .A' commissão de pensões e ordenados. 

Outro dos gnnrdas da alfandega e da. extincta mesa 
do consula.do da provincia da Bahia., pedindo, em vir
tude dos parcos vencimentos que perce'bern, eerem con
siderado& officiaes de descarga, ou a eonce!6ão de outro 
qual nr favor ue lb · - - ' 

a comm~ssao. 

Outro de José Je,cíntho l'ereira,.pedindo dispensa do 
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lapso de tempo para. natura.lisar-se cida-lão brazileiro. 
-A' commissão de constituição. . 

Outro da veneravel ordem terceira à.a. Penitencia, pe~ 
dindo dispensa das leis J.e amortização para legitimar 
a posss dos predios de que faz menção.- A' commissão 
de fa"Zenda. .. · 

Lêm-se, julgão-se objecto de deliberação, e vão a im
primir para entrar na ordem C.os trabalhos, as projectos 
com que concluem os seguintes pareceres : 

~ 

LICENÇA. A. A. O. S.U:IPA.IO. 

c Augusto Cesar Sampaio, ajudante do inspector da 
s.lflllldega do Pari, aftectado, ha tres para quatro annos, 
de uma gastro-hepatite cihronica, acompanhada algu
mas vezes de ulcerações na garganta e pharynge, ruo
lestias estas que por ultimo se aggravárii.o, inhibindo-o 
de b,~m e~ercer as pesadas funcções do seu emprego, re
quereu ao corpo leJO!:islativo um anno de licença com 
todos os vencimentos, attenta. a sua nenhuma. fortuna, 
afim de poder curar-se. 

< O sur:pH.!!-ante, instruiudo a sult supplica com attes-
qn~u~o a e1a acu a 1vos a quem consu ou, 

tcrnou·•pateutes, não só os referidO!! soffrimentos e 
1mproficuidade dos recursos medicos de que se valeu 
p~ra os combater, como ta111bem a indeclinavel neces-

, , 
fazendo cc.ntinuado uso de aguas mineraes, confião os 
mesmos facultativos que elle consiga completo rcsta
bt:lecime!lto. 

. que o Estado deve vroporcionar aos funccionarios publi
cas se por longo tempo o servirão com notavel zelo e as
siduidade, C'aso em que se acha o supplieante, visto a 

. insuspeita informação do digno inspector da predita al
fandega, um .lias membros desta. c amara, as india~n
saveis meios com que possíio recupe~:ar a saude perd1da, 

. e ,não abandona-los quando mais carecem de sua efficaz .. 
protec~ii.o, é de parecer que se lhe delira, adoptando-se 
o seguinte projecto : 

c A assembléa geral legislativa resolve: 
. <Art. 1.· Fica o governo antorisado a. conceder um 

uno e . cença com seus venc1mentos a Augusto esar 
Sampaio, ajudante do inspector da alfandega do Grão
Pará, para tratar de sua saude ·onde lhe convier 
. c Art 2.· Revogão-se as disposições em contrario. 
. • o , (1 u o e 

Serra Çarmiro.-L. A. Pereira Franco. » 

PENSÃO A D. T. M. DE S. E SILVAó 

c Foi presente 6. commissão de pénsões e ordenados a 
· copia do decreto de 4 de Dezembro do anno passado, 
. pelo qual foi conceaida a D. Thereza Maria de Sá. e Silva, 

'\'iuva do guarda da alfandega da côrte José Maria de Sá 
.. e Silva, a. pensão aunual ele 400f1 correspondente ao or

denado que vencia seu marido. 
c Ectá. suflicientemente provaà0 que o guarda da 

alfandega de 1" classe José Mark. -le Sá. e Silva, tendo 
&eguido desta cidade para Saquarema a bordo do cuter 
Vigilante, vigta da aUa.ndega, para arrecadar os salva-

. ·dos do naufragio da barca ingleza Globe, là auocumbira 
. afogando-se na. occa.siílo em que desempenhava aquella 
oommissão; assim como tambem está provado que dei
xou a sua viuva balda de recursos, e quatro filhos me·· 
nores, pelo que a commissão julga de toda . a justiça a 
pensão conc~dida e é de arecer ue se ado te.o se u • -

proJecto e reso ução : 
« A assembléa geral resolve : 

c Art. 1. • Fica approvada a pensão annual de 4008, 
concedida por decreto de 4 de Dezembro do anno pas
sado a D Thereza Maria de SI. e ~ilva, viuva do guarda 
da alfandega de 1" claaae José Maria de Sá. e Silva. 

c Art. ~. • Revogllo-ae &a dlapoaições em contrari~. 
« Pa90 da camara doa dt~putados/em 17 de Julho 

ae 1861.- Silcino CavtalcGnti d~ Albuquerque.- SlrrG 

Um-se, · e silo approva.dos sem debate, os seguintes 
pareceres; 

PB.ETENÇlO DE M • .lo B, U.TCLIFF. 

c Man.oel Antonio Bastos Ratcliff, carcere!t"o .apo• 
sentado da cadêa da villa do Pilar, na provmc1a da 
Parahyba do Norte, pede no requerimento junto, a que 
estão annexos varias documentos ue a aasembléa. ge-
ra tixe o or ena o que e deve competlr, uma.vez q11e 
o decreto n. 316 de 30 de Julho de 1~3, exped1do pelo 
governo em cumprimento do art. 8" da lei de 3 
de Dezembro de 1841, que conferio-lhe a faculdade de 

• os carcere1ros.apena.s c m -
pendencia da approvação d? corpo legislativo, con~eii?-
pla.ndo os carcereiros das di versas cadê as da prOVlnCla 
da Pa.rahyba, sómente deixou de mencionar o do sup
plicante, apeza.r de posst11r um titulo de serventia vita
lícia, em que fôra provido no anno de 1836 ; aconte .. 
CElndo assim ficar o supplicsnte reduzido ao minguado 
Vtlnciruento de IOOfl, taxado uma vez pela assem .. 
bléa provincial em sua lei de 15 de Novemb~o. de 
l840, relativa á receita e despeza "da camara mun1c1pal 
da. villa do Pilar no ann~ financeiro de 1840 a 1841, 
venci~ento este por demais insignificante; quer ~m 

de uma de.s cadêas mais trabalhosas da provincia, 
onde apezar disso são escassos os emolumentos, quer 
não menos em relação aos ordenados de todos os outro!f 
carcereiros da ro incia com es ecialidad o da ca_. ,'> 
pita!, cujo ser-viço não é superior ao da c~dêa do Pilar, 
e cujos vencimentos portanto devem ser tguaes. 

c: A commissã.o de pensões e ordenados, tendo exa
minado os a eis em que o su licante funda sua recla-
maçao. sente a a ti\ e alguns esc arec1mentos para 

· definitivamente proferir a sua opinião a. ·~eme~hants 
respeito· e ao mesmo tempo attendendo a que a le1 dera 
nestas ~aterias a iniciativa ao poder executiyo, que 
razão talvez haja tido para não dar favora"!el solução 
aos repetidos requeriiDentos com que o supphcante tem 
constantemente buscado conseguir a reparação a que se 
julga com d·reito, concedendo-lhe no entanto por decreto 
de 31 de Agosto de 1859 aposentadoria. com o o:::denado 
por inteiro sem aliás determinar claramente o seu 
quantum, c~ruo ceperava o supplicante, depois de não 
haver desistido de suas reclamações neste pon~, .é de 

rio dos neguci~s da justiç~, informaçõs~ sobre as ~e
gações do supplicii.Ilte e cop1n do parecer do conselhell'o 
procurador da c.orôa, a que se refere o dec~eto da apo~ 

petição que o supplicante dirigira 90 governo em 3 de 
Janeiro deste anno, e de quaesquer informações ou 
pareceres qu& lhe servissem de fundamento; decl.aran
do-se ao mesmo tempo quanto perceb~ dos cofres publi
cos o aotual carcereiro da cadêa do Pllar, e por v1rtude 
de que ordem; e finalmente se es~e vencimento, sendo 
de lOOS, está em proporção com o serviço n carg~ de tal 
emprego e em ~laçíi.o com os dos outros carcere1ros da 
província. 

c Paço da camara dos deputados, em 18_ à7 Julho da 
1861.- Luiz Antonio Pereira Franco.- S•lvmo Callal
canti de Albuqu~rque. » 

PRETERÇÃO DE J. G• DOS SANTOS. 

c A respeito do requerimento de Joné Gomes dos San .. 
tos, pedindo que o poder legislativo au.tori~ o goyerno 
:para lhe conferir o posto de guarda·-mannba~ ~epoxs das 
mfonnações que á. camara, prestou o Sr. mlrulltro da 
marinha, e em presen do art. a· da lei n. 100 de 18 de 
atem ro e , pensa a comnussão e .ma a e 

guerra que por esta ·camara nada ha a defenr. 
c Paço dll camara dos deputá.dos, em 19 de Julho de 

lstil.-Pereira da Si llla. -Z. de Góese Va&conceUo8.:. 

ORÇAMENTO DPS "'EGOCIOS ESTRAKGEIJI.OS • . 

O Sa. to SEcRETARIO declara que se acha sobre a 
mesa, e •ai a imprimir para entrar na ordem d?s tra
balhos a Re inte ro ata. do governo convertida em 
pro)ec o e et pe a respectiva eommissão nll parte re
lativa â despeza do ministerio dos negocios estran
geiros: 

• 
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238 SESSÃO EM '20 DE JULHO DE 1~61 .• 

... A 2' commissiio de orçamento examinou como lhe 
cnmpri!i, na parte relativa ao ministerio dos negocies 
estrai;tgeiros, a proposta aprt>sentada pdo governo para 
o exercício à8 1862 a 1863, e tem a honra de submettê
la cnnvertida em projecto ile lei com uma eme~a á. 
consideração desta augu~ts. camara. . . .. . 
gocios estra:r.1geitos é autorisado para despender com os 
o_bjectos designados nos seguintes paragruphos a quan
tia de • • • • • • • • • • 9()0;3668308 

A saber: 

L" Secretaria de Estado. • • • • • 15'5:289$0S8 
2. • Legações e consulados. ~ ~- • • 53fi:530fl554 
3. • Empregados em disponibilidade. • 5:R 68;65 
4. • ·com missões mi.xtas. • • • • • 12 6808000 
5.' Ajudas de custo • 60:0008fl00 
·6. • Extl"aordinarias . no exterior. ~ • 65:0008000 
-7.' Ditas no interior • . • • • • 25:000f1000 
8. • Differençs.s de cambio e commissões. 40:000$000 
9." Exercicios findos . • • • • • • B 

t Ao art. 4• ·= Em vez de 900:966$308, diga-se-
.. . 

" A' verba n. 2 : Em lugar de 536:530$554, diga~se 
-: 524 530$554, em virtude da suppresaão de tliil1l. lega.
çao na Europa. 

l86l.-J. de Akncar.-Pinto Lima • .:...J. L. da C. Para-
-navuá » · 

. Vêm ~ mesa, são.lid.os, apoiados, e logo a.pptiY>'adoe' 
~ segumtes requet1mentos: 

Pli:lllDO D& J)OCIJME~'l'GS, 

« Reque~ro que se peça ao n;ovemo, pela reparti~iio com
petente, uro exemplar do atlas e relatorio que âcerca do 
rio de S. Franci.aco apresentou o engenheiro Fernando 
Halleld. 

c a as sessões, 19 deJnlho de 1861.-C. Ottoni. » 
c Reque~ru que peln 1!eoretaria. de estrangeiros se -pe~a 

eopia. à o parecer das se:lções do con•elho de estado á<Ífll'ca. 
. . . . ,.. .. 

puhlic.., 
·c Sala das sessões, 20 tle Julho de 1861. - P11reira 

da Silva.:. 

EL~li}ÃO l>ll PEUNÀ!U!t!CO. (3' diatricto.) 

t ê· se, e i approvaao sem :lebàte, o saguinte parecer: 

c Forão presentes á commissão de constítui~ão e po
deres as nopias authenticas das a.otas dos collegios e!ei·· 
torneK de Santo Antão, Eacada. Cabo, Rio· Formoso 
~ Barreiros, do 3" districto eleitoral da 2rovincia ds 
Pernambuco, no qual se ptocedeu a 20 de Junho deste 
anno ti eleição de um deputado para preencher !I vaga 
que~:~ron o conselhaito Antonio Coelho de S~ e Albu-

-' ~uerq~~· em cousequen~ia de Q.a.ver aceitado ? cargo 
de ttlln\litro e secre;tano de estado dos negoc1os es-
tta.n~eiros. · 

'<Em todos os collegios foi votado unanimemente o 
referido conselft"eiro, obtendo 184 votos correspondentes 

• ,... - f -

« Deixb.r ão de vota.r os eleit(ltes dafregnezia àeAgua
Preta, em numero de 33, porqae tendv c:onsultado o 
pre~idente da provinda a respeito do lngnr onde do,verião 
reunir -se , a r esposta só lhes ch~gou llOllteriormc11te á 
ele•çiio Ma~ sendo eaeo. fre.cçii.o- de eleitores in•igni.fi
cante .diante do ~ra.ude nume o dos das outras oito 
fregueziM <\M voterii.o, a sua fatta em nada altera o 
resultado da eleiçã'>· 

« Port.anto, é a cornmissiío tie parecer : 
c l. • Q-oe se apporove a eleição dos C'lllP io!l de Santo 

, ~ , , , , u - rmoso e arrell"Os, a ·que 
se procedeu a 20 de Junho deste anuo. 

~ 2. • Que seja. reconhecido dept~ta.do por t~quelle 

dit~trict<l o conselheiro Antonio Coelho de Sá. ~ Albu
que•que. 

< .P~:~ço da camara dos deputados, em 20 de Julho de 
1861.-L. A. L. àe Oliveira Bello.-Z. G. de Vasconcfl"' 
lo.s.-Araujo Lima. » 

O Sa. PnESIJ)E:\TE declara. deputado pelo referido d.is-
ic o e provmc1a o r. conse euo · 

Sá e Albuquerque; o qnal,-..sendo intYcduzido eomu 
formalidades do ~tylo, pre&~jjjurameutoetomaassento. 

NEGOCIOS DO lll.ll\A.NBÃO. 

O Sr. Vlriafo c - Para a discussão da·lei do or
çamento, que está proxima, tenho indeclina.vel necessi
dade de informações da. -parte do governo sobre dous 
pontos importantes, e que muito entendem com a prosh 
peridade e bem-estar da província. do Maranhão, que 
honrou-me com uma cadeira nesta casa.. Em um requEI'
rimento, que ora apresento â consideração da casa, e 
que fundamPntarei em breve discurso, articulo o que 

mts r par:t regu ar a tscussao que J.en o 
abrir ··em oct!a.siâo,cõri1pê·~ente, e talvez o proc"a.unento 
qve dava ter o governo DO futuro parli a perfeição~ 
complemento de nma. obra de ~de alcance, 9-ue, 

bem infeliz. 
Quando se achou á. testa do ministerio dos negociO'& da 

marinha o ~onrado Sr. ?onselheiro ~ac~as, oTdenou-se 

Certamente foi bem inspirado S. Ex. quando asaim pra~ 
cedeu, porque não h a em todo o Brazil um porto :eom 
t~o favoraveis coDdições par!! uma obra de8tll8 de 
tao grande futuro llara. o pau:. A altura a que t~obettt. 
suas agua.s nas marés Qheias é tal e tão extraordinaria, 
que qus.lqum-entendido nessas ma.terias se lembraria da 
·otlra. nomeada ao primeiro e::ta.m.e que alli proce<iei!Se. 
Os navios de nossa nrmada, de noa&a marinha "riletonnte 
de ha. muito preferem sqnelles lugarÃt~a a execução 
de grandes obras, de grandes reparos. · esteve o nosso 
infeliz v.epor D. J.ffomo em r.oncerto, e despendett nelle 
umn decim · a r s da omma ue em-
pregaria se elle se désse na eôrte, ou em outro qualquer 
lugar. 

Consta-me que os trabalhos, a. ell:eCtJ.ção do plano e a 
direc io d~: cbu tão momento~s. têm sido "t' tal modo 
inegulares, que vai e\\a extraordinariamente retaT ada, 
tll.lvez defeituo~;a, e sem esperança de breve conclusão. O 
governo, em vez de nomear um habil engeaheiro, acos. 
tntnedo a trabalhosdestaordem,entendido em constrnc
ções de diques. equescrvil-•e ao mernno tempo de direbtor .. 
da obra, tem feito est".olhas infelizes e admittido nm '!Syi 
toma de direcção funesto. Quando digo 4t18 o pesa~al 
para a.Ui p.otnead.o te?t.sido de esco.lha 1nfeliz,~ílo ~uero 
àesoonee\tnar os offill1a64 de manuha que alh t@m ·set'· 
vido e outras P,es&oas; é meu propo11ito unl.co d.eclarl\1: 
que esl!es offi.cia~& não são verdadeiro~ pftitioos de t aes 
ob'ra8.._como era mister. ainda qnei\lutrado11 e homens íie 
meri to em sua c!as~e Tome-se aasim minha s~se~ão. 

O governo, poui, entendeu e continua a entender· que 
devia dar a administração de uma. obra tão importâlite 
aos capitães do porto da p?Ovincia, e que plll'a alli ·etio 
nomeados; hospedes inteiramente em obras d1iq_uella 
natureza, com a a.ttenção distrahide. para os trabalhos 
de seus officios, itnpossibüitados de uma s.ttellção con-
1/ení~nte . e .1lvisada rara S. r.onstl"UCÇão de um diqúe. 

tem encontrado. 
Peço informações de governo so brc esta materia, infor

Diacõe~ necessarias p11ra a boll execuçiio da obra e eco
nomia de eeu dePempcnbo, lle eiJaB pnderem levar-DOI 
pela di~cus~ã.fl a melhor caminho pratico. 

Coaste. · me met>.mo qu(~ e~iste ali i hoje ttm oapftllo 'eis 
porto qn~ ~ a.pplica. ma's a outras cou~aa do que ' 
obra do dique, para a qual foi nomet.do admiul11trsdor, 
distrahi~dC? se c'.:lm questões pol>ticaa que .se debatilm 
na. 1'0\ tnCla levand, ~fÜXÍ,}C1t e Oll 0d10~ 9Ue çt!lJ 
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genheirc o Sr. nr: Gomes de Souza. moço de ree<n1heoido 
merito , e de patrioticas aspirações a bem do progre.-so 
de sua, provincía · · 

Sou informado que o capitão do porto do Maranhão é 
t~mbam "11m dos de maior merito litterario de sua classe, 
e fol n de fazer-lhe justiça; mas a posição desagra•iavel 
que in e lZmen e omou na.que a prov1nc1a, e a pouca 
pratica de obras desta ordem, que em verdade não fazem 
parte do vigoroso estudo de sua classa, produzem males 
que importa-nos acautelar. 

·• . · amseu ao aa 
das sommas das cifras que tem comumido e8sa. obra, 
mas não nos diz o que pretende f~zer para seu breve 
complemento, nem nos desenvolve o 11y~tema que se 
adoptará para sua perfeição e regular andamento. Uma 
discussão franca e desapaixonada sobre um melhora;. 
mento de grave intere3se para o paiz, para a no9sa 
mariz1,ha, não pôde senão produzir bons resultados. 
Deve desculpar-me o convite que pelo meu requerimPnto 
faço-lhe para em occasião opportuna tomar parte nelle. 
· E tenho es.,perança, Sr. presidente, que o pouco que 
agor.!' ex:pendo terá d~s~e já. a virtud: de chamar a at-

ponto do iroperio, que, se me não falha ll memoria, é 
conhecido por S. Ex. que o visit-ou em algum tempo. 

O Sr. conselheiro Zacarias, ordenando a obra do di-
e rouxe ssidade s · ã · · · 

se sabe, d~ tratar tambeOl do melhoramento do porto do 
Maranhão; c nesse sentHo têm· se dado differentes pro.,. 
videncias; porém tiio inefficazes até hoje, tão mal fada
das, ue ainqa. não houve se uer rinc.i io de execu ão 
em uma o ra. e tanta ut 1 a e e e tão urgente ne-
cessidade. · 

O honrado Sr. ministro da marinha, em seu relatorio, 
nos diz o mé.o estado daquelle porto, a vontade que tem 
de proJll.over o seu melhoramento e as esperanças que 
nutre dos bons e.ffeitos do trabalho continuado de duas 
barcaa de ex cavação. Pareceu ·me que ~·Ex. pensa que 
es~o alli funccionando duas ba~cas de exoavação, sen
~q 1Ullll. e~ construcção •••• 

Ó Sa. CAR.V~LBO RErs:- Falta uma para primeira~ . 
• O Sa. VuuA.To : -Falta uma primeira, eomo bem 

. Q Su. f.J.EI BARRETO: - Está-se eonstrnindo; e já 
~'lo uma bl\l'ca. 

trabalhou'! A existencia destas uas barcas seria. uma 
ventura da ~ual quasi que. sou desesperançado. <.:oro o 
trabalho da dnl\8 barcas de excavação certamente muita 
vantagem se tiraria ; mas eu, deputado por aquella pro· 
'finei&, filho dalli, uito vendo nem uma só b~rca, e es
perando por ella ha muitos annos, conhecendo a verdade 
da proposição do honrado ministro sobre a nece~11idade 
do melhoramento do porto, peço tambom informações a 
reilpeito rl~it.llp mataria. E' a parte seguuda. do meu re
querimento. 

Espero que a ca~ar!l approve este requerimPnto ; e 
conto com o seu patriotismo para a approvaçi\o tambem 
~as medidas que -houver de iniciar. ou por \"Bntura o 
governo sobre taes materias. que Hão antes de interesse 
geral, que da provinoia. do Maranhã(; sómente 

E' o que tinha a dizer, re&orvando para occasião 
opportuna tratar desta materia mais largamente, e 
quan<lo vierem as ioformações pedidll3. 

Vem á mesa, é lido, apoiado e appro-vado> o seguin
te ra uerimento : 

« Requeiro que se peção ao governo, pelo minist.erlo 
da marinha, as segumte' informações : ,., 

c 1.• Quaes as quantü.s distnbuidas e ordenadas pe
los re:-pectivos mini~tro!l nos tres ultimos annos para a 
oonatrul'2iiO do dique do Mara::thíio. ' 

c 2. • Qtull a somwa despendida até o presente coin 
essas ohra11 

___ _,.s~a~,.·_~~~Mll~ s informa es e e clara imen 
a obra do dique o Maranhiio, pedidos pelo governo ao 
actua\ pr~l\idente daquella provinda. 

c 4 • Que providencias teru dado o governo para o 
melhoramento do porto do Maranhão é <tUantas são as 
barcas de exc"vação que r.Ui se aQhf.Q em effectiOJo em-

prtgo para impedir a tota.l obstrncção daquelle porto, 
e desd,~ quando. 

< Sala. das sessõos da camara, 20 de Julho de 166.1.~ 
Viriato, :. 

NEGOCJOS DE S. PAULO. 

O Sr. J«•sé Bnnifado s- Sr. pre~itiente. le
-vanto-me para fazer um requeriment!l, pedittrlo diver
sas i?lformaçõ~s ~obre o pro_cedimento do ex -presidente 

, , 1 s as ln-
tenções que os dictarão, miserabilissimos. 

O requerimento, que vou otlerecer á consideração da 
casa, envolve em ma ma teria quasi todos os actos deasa 
administração, que silo dignos de ceneura. 

Não pretendia di.~utir nesta casa os procedimentos 
de S. Ex. Entendia e entendo que quando a illegalida
de dos actos ; quando o esoandaló dos procAdimentos ; 
quando finalmente a immoralidadtl daintervenção elei
toral ch_egou ao auge das sublimidades humanas, é 
necessano que nós não lancemos mão das sentenças da 
opinião publica, cuja extensão no castigo se mede pela, 
im ression bi · · · · 
oemos mão dos tri~unaes do paiz e das penas da lei, 
para que aquelles que se revoltão çontra ella eejão pq-' 
nidos, e punidos devidamente. , 

Não creio Sr. residente ue ha·- R 

mun .o; uma para os presid~ptes de proYincia, uma !lar&. 
os mm1stror.. de estado, uma para a.quelles que se achiio 
em posições elevadas, e outra para os pobres, . para 
aquelles que não dispoem do recrutamento p,ara a uel-

que nao em amtgos po erosos, para aque es que não 
podem conseryar presos durante oito ou dez ·dias-o ci
dadão sem culpa formada, para aqutlles que não com
prehendem que haja nobreza e elevaçilo d'alma na luta 
do forte contra o fraco, do rico que opprime o po1re, e 
da autoridade que abusa do deposito sagrado que rece
beu contra a propria sociedade! (Apoia·ioa.) · 

Eu hei de percorrer todos os netos do ex· adminis
trador da winha provincia; eu hei de mostrar que 
em todos os rawos da publica administração niio pra

-ticou cousa alguma que possa merecer louvor: ouso 
mesmo dizer que, s~ ~c~rtou, fo~ l?or englUlo. . •• 

de S PBulo o Sr. consãlheiro Heari{ues, tres di>is de
pois ds 3118. chega:la fazia nomeal,}ões. Ora, como não 

é._poseivlll comprehender quo um administr~dor em um. 

homens e dru cousas. possa uomea'l' emprep:udos pu
blioos com plena sciencia do que faz, dov6mos con
cluir que nesses aotos niio honve mais do que ~as
signo.tura de um simples tabelliiio que subscreveu os 
pedtcios, as ex•gencias dos seus 11migos. 

No quariro doa empregados pohoiHO~. do Sr. conse
lhdro Hen. iques mostrarei que brilha u hubiliuaLde do 
gatuno, il. imp"\•ide;~ do oononb&ionario. (Oh I oh I) 

Ulll Sn. DEPUTADO: - Oh I meu Deos I 

O Sa Jos& BoNlFACio:- Sim, senhores, eu bel de 
mo~trar pl'llo teor de uma sentença que um individuo 
Domeado tmbdelegado por S. Ex. fôrapronunciado como 
ladrão 

Nesse quadro , repito , hei tie mostrar a habilidade 
do gatuno, a impav1dez do concu:ssionario, a coragem 
do faquhta e a vacillação do ob!'io! (Oh! oh I) . 

Sr. presidente, para nada faltar nesse quadro estou 
conv~>nci<:lo que o Sr. conselheiro Henriques, Ee fez no .. 
meaçõe~ que servissem, fê .}as por engano, como já.· 

· uua uas nom açoes nao per rocem a.'ls 
seus >~ruigoe, como por exemplo para Sorocaba. 

Quasi que posso aflirmar que se lhe pedio a nomea
ção do t enente-coronel Andrade, homent em cuja vida 
não se dão factos como aquelles que commettêrão as au
toridades nesse lugar, homem que foi sempre conserva· 
dor, mas que não servia talvez para mistut'B.l' as cedu
las, para absolver capangas eleitoraes •••.• 

R AR BOSA DA uNHA. : - o as essas accusasx>es 
forão hontem litteralmente e!;magadas. 

O Sa JosÉ BoNIFACIO ; - Litteralmente esmagadas! 
Eu mostrarei se o forão. · 

Pato. responder desde já. ao nóbre deputado vou re-, 
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sumir a argumentação que o Sr. ex-presiclente de 
S .. Paulo fez :relativamente ao delegado de Sorocaba, 

Disse ·'!llequeesse delegado fôra C".onservado por presi • 
dentes cujo ca:ra:~ter estava acima de toda flxcepçã>J, que 
esse delegado fôrs conservado por larg._. tem a, e até 

ogta por 1versos pres1 en es. 
O Sa. M.u.T x Fu.Nmsco: -Por um só. 
O Sn. JosE BoNIFAcio:- Sen~or~, quaes farão os 

p -
chado't 

O Sa. MAl\Tlll Fa:-<oc1scu : -Foi um sómente.· 
O Sa •• Josi-: BoNIFAClO: -Quero admittir que fossem 

todos, porque o argumento de nada vale, o argumento 
é misero. 

Pois1 senhores, porque o delegado Brochado era bom 
no tempo desses presidentes, segue. se que agora conti-
tinue a sê·lo? -

O Sa. BARBOSA DA ÜUNH~: -E' preciso que apresente 
factos que demonstrem que n::io serve actunlmente. 

O Sa. • . , " · 

querimento um quesito no qual peço as informações 
dadas ao Sr. conselheiro 8araiv:1 palo chefe de policia, 
quando se tratou do pedido de demi:~stio desse empre
gado, bem cemo a informação que deu o cap\tíi.o Assis 
Machado da arda · " 

r . Brochado quiz um posto na mesma nar nacio-
nal. Veremos depois se a pureza da Vestal é tanta 
<:orno se dis~;e . . 

Mas, Sr. presidentfl, qu_ando todas essas assi a 
ao VIl ebsem para contrariar OS Rr'!umentos i0110cados 

pelo Sr. conselheiro Antonio Jo~é H enri(\ues, pergunto 
eu: niio servirá. para este fim o simples facto, que a 
camara. não ignora, do baralhamento das ceduilis na 
cidade de Sorocab!l.,·e o pro~esso faito por essa autori
da1e, que absol11eu o homem ind.kia.do C'lmo aut<.r desse 
cri~e pelo. proprio presidente da rucsu, s~u correligio
narlo e am1go ~ Quem absolveu Amaral Diniz, o bara
lbador das cedulas, não foi o delegado Brochado ha.·· 
vendo cvntra e~ae individuo, como já disse, o tesU:mu-
nho do preside"lte da mesf! ? -

O SR. CARRÃO : - Havia o tebtemunho da mesa 

argumento em todas as suas partes, hei de .expôr os o Sn. BAailÓsA. DA. Cu1'iJIA. Já. um aparte. 
recrutamentos illegaes de cido.dúoa que estiveriío presos. 
dez dia11 em um quartel, a quem ae conservou·quasi em O Sa. JosÉ BoNIFActo:- Em resposta ao aparta 

-------lS!ee~gr;r<eB!di<o),,_.e}-.fla.t.téé-.ppae.r~ayj.uu.un,ttaaltHoHe:ssee~a:l.1~~a~.eKJo"--!áHvfii<Bre:ne'·la,,-etla--t--':'"'-='~"=-'"'!i>\*ado àeehtl'e qua so11 muito moderado 
quanto se decidia. sobre a prisão, deixou . se que lhes quando se trata de discutir princípios e ídeas; elltúo 
raspassGm quasi a cabeça. Não me e:oquecerei de acto respeito as opmiões dos meus adveraarios, procnro levar 
algum do presidente 1 a cortezia ao ultimo ponto ; maa com o Sr. conselheiro 

Henri ue - era~iie. Os 
actos de S. Ex não são actGs de um partido, síio seus, 

O Sa. Pn.Esu~ENTE (com (orço.): - Attenção I .sómente seus; pertencem-llio todos inteiram~nte. • 
O Sa. BAanosA DA Co:..BA: -Nanca ouvi fallar nisso. O Sn. BuuosA DA CuNHA •- Elle h9ntem_§Bmag0l1--

··0 Sa. JosÉ Bo::-ilFA.CIO~- Contra o mesmo delegado as accusnções-qnelrt,-Jlie lizeruo. . 
suh1o ao governo uma representação assignsda por 200 O Su. JosÉ BoNrFAcro:- Como esmagou? Siio ton-
cidadãoa pouco mai11 ou menos, que E e queixiio contra os tas, e algumas tão pTovadas 1 Como se defende, por 
crimes por elle praticados, represeuta.ndo a respeito da. exemplo , do acto pelo qual approvou a 6Uspensiio da 
eleição Ultima. eleiçiio de Mogy 'l Pela lei , nenhum juiz de paz por si 

(Crozl1o-se oa apartes, e repete-se o .susurro nas gaZe~ só _p6de suspender os trabalhos da mesa eleitoral depois 
1'ías.) de matallada a mesa. O de Mogy ·das CruzeA suspende 

03 trabalhos, e o Sr. conselheiro Henriques diz-lhe ~ 
----~O:__;S~a.:.· ~P~n~E~s;;JD~E~N~T~B~;:___~A~t~te;::n~ã~o~l-----:------:::----:~----jr--'!~-ez.--mtm· ~·em, obron conforme a lei. i Onde está a 

Q Sa. Josí: Bornncro:- Vamos porém discutir por defesa possivel 'l 
partes. O delegado de policia. de Sorocaba bi elrJgiado, (H a muitos apartes.) 
disse o Sr. conselheiro, por diverso.~ presidentes. Em 
ue tem se derã.o esses elo ios? 0 ;em d Neste caso, só se eu entender ue d n 

por conseguinte, no tempo em que os presidentes de eo e nHo onve conhecimento do mal, nem 
províncias tinbiio necessidade, para obter informações, intenção de o praticar; só assim o absolvo. 
de recorrer ás communicr..ções unicamente de um dos Sr. presidente, eu disse que queria perootrer todos os 
dons llldos políticos, commuuicnções confidenciaes, e actos da ndministrnçüo do Sr. conselheiro Henriques, e 
que nüo tinhilo a respons!\bilidado de um nome. acabo de citar a nomeação do delegado Brochado, 

Essas opiniões repouslío pais sobre esclare:Jimentos quando &.li:l.s existe melhor r-rova do cuidado e impar-
qul! nil.o merecem confiança, porque proccdom de um cin\idade de S. Ex. na nomeação de outroa emprega-
partido aó, em occasii\o em que paixões nrro.stiio·ll('ls dos. Vou ler uma decisão, e niio referirei o nome do 
muitas vezes por máoe caminhos; cu result.ií.o dG offi- empregado a que ella diz respeito, porquo d morto .... 
cios ou participações de intercs&a.doa, que uiio podem O Sa. PaE!IIDEI'!,-E: - Previno o nobre deputado de 
inspirar fé. que a hora ~arcada para apreaentaçilo de requerimen~ 

Agorn quo tenho reduzido ao acu justo valJr casas tos est{l. quas1 a termmar. 
io.formações do ex-presidente de S. Paulo, eu lembro á o Sn. JosÉ B(lt'IJFActo: _Mas, ·interrompido 0 meu 
oamara q_t&o exiate uma representnçüo assigna.d.a por discurso, tenho direito de continua lo no sabbado se-
muitos Cidadilos, (;ntre os qunes estfio P'3SSOas da mais guinte ? ••• 
alta posiçii.o d!l localidade, na. qual accusão o delegudo 
de policia de Sorocaba de incontinencia publica 1 O Sa. PaESIDENT& : - Para justificação de requeri-

ment.os est& iEso estabelecido. · 
(Vivas r·eclamasõu doa Sr1. deputador por S. Paulo.) 

O Sn.. Josi BoNIFActo:- Bem; então farei a leitura 
O Sl\. BAl\BOSA. DA C~l'lnA;- A mnxima. verba prro- lllo documento a que me referi. (Lê.) 

terea níhíl não faz ho'e mais for a. · · , n o por a3sessor o JUlZ 
O Sa. Jo~i: BoNIFAcro :-Se não fizesse mais fortuna, de paz qne n deu, o Sr. José Alve~ dos Santos, chefe 

V. Ex. nüo se deveria cansa~: tanto como se tem can- coneervador ·de M.ogymirim; h:>mem importante e co-
sado nesto anno I n~ecedor de direito, o que prova que alguma <'.OU~ ha-

Conteeteoo. os nobres deputados como quizerem; a v1a •••• 
representação ha de vir á. casa, e então se verificará. se 
ell11. diz ou não que o delegado de Sorocaba é um homem 
que possa merecer a nomeação que te\ e, quando d 
certo que o accusüo de incontiuencia publica. · 

(Ha clioerso1 apartea.) 

~m todo o.cPso, Sr. pr~aidGnt~, para ue as informa·· 
-~s..4.e&eeB dt~soe pnstdentes. lleJii.O comp e as, v1sto 

que os nobres deputados se mostrão tão inteirados do 
valor moral desta autotidade, eu apresento no meu re-

VozEs:- Lêia. o nome. 
o Sa. JosÉ Bo~lFACIO ; - Não leio o nome, mas en

trego a VV. EEx. o documento para o lerem. 
(Ha muito• oparte3.) 
O Sa. PRE&IDE!'(TE:- A hora esti d~!!~· .. ~-~-- . ~- •. ... ,.~ ~" 

a. esÊ Iforu'FAcro : .:.... Então, conoluo aqui por 
hoie. 

A discussão fica a.dinda pela. hora. 
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l'iEGOtiO!I DAS .\UGÔAS. 

Procede-M' votação do requerimento do Sr. Esperi
diito, cuja discussão ficou Encerrada na sessão do dia 13 
do corrente, pedindo ao governo informações sobre o 
ba.rbaro espancamento praticado na peseoa do escrivão 

orp ao , JU 1c1 e no as a v a e or o e e
dras, comarca de Porto·-C!l.lvo, provincia das Alagôa.s, 

_ João Francisco de Almeida, e é rejeitado. 

INTERPELLAÇÕES. 

Entra em discussão as interpellações annunciada.s 
pelo Sr. Ottoni na sessão de 15 do corrente, sobre are
soluÇão que passou ultimamente na camnra dos deputa
dos de Berlim, aconselhando o governo prussiano a pro
hibir a emigração para o Brazil emquanto o governo 
brazileiro se não submetter ás comminnções que arro
gantemente lhe são impostas naquella celebre resolução; 
sobre o modo po~ ~ue .o governo brazi~eire ~}lciona des·· 

Brazil á face do mundo ; que compromis~os o governo 
tem tomado para. a fundação de colonias nas vizinhan
ças das linhas ferreas, em conlol'midade com_a autori· 

~ . . 
e almenta a que impor~ancia sobem as quantias devi
das aos diversos empreza.rios e associações de que trata 
o final do relatorio da 3' direotoria, e que tem de pesar 
sobre o credito de 6 000:000 cr do elo decreto n. 885 

e 4 de Outubro de 1856. 
O Sa. PRESIDENTE :-Tem a palavra o Sr. Theophi!o 

Ottoni. (Movimtnto de attençao.) 
O Sr. Ottonl (Profundo silencio) :-Sr. presidente, 

na illus~rada camara dos deputados da Pruasia passou 
recentemente um parecer que I.lã.o pó de deixar de ser · 

· tomado em consideração pelo parlamento brazileiro. 
V. Ex. sabe que me refiro, na fôrma das interpellações 

que estão sobre a mesa, á resolução da camars. prussiana 
reoommendando ao governo que prohibisse a emigração 
para oBra?.il, e que ~mpregasse todos os esfor~os _a seu 

decretasse a mesma prohibição emquanto o Brazil não 
se suje1tasse a promul~ar as eeguintes deliberações : 
1•, decretação de uma le1 que declare legaes os casamen
tos en,re rotcstantes e catholicos e entre os rotestan-
ten6ment!!, deixan o de ser considerados, como a.ctuál
mente, concubinatos; 2', dissolução da nssociaçii.o cen
tral !le colonisaç~o; a decla!açüo de q'!le ... no nullos oa 
aotua.os contratos de parcer1a e a proh1b1çiio de que se 
renovem; 3', que se regule o direito de succes~ões dos 
emigrados, de modQ que, dado caso de duvida ou de 
litigio, os consules das respectivas nações fiquem incum
bidos de resolver e decidir as duvidas supervenientes ; 
4' fiaalmente, que os emigrados protestantes tenhíio 
como os catholicos o direito de levantar templos. 

~r. presidente, en considerarei cada uma das questões 
snscitada.s no parlamento prussiano interpondo a res
peito a minha humilde epinião. 

Quanto á primeira, é sem duvida. deploravel que o 
governo bra.zileiro não tenha tido bastante acção sobre 
o parlamen~, de modo que tivesse obtido já a solução 
da importante questão dos casamentos entre protes-
tantes e dos casamentos mixtosl ' 

O Sa.. Pti'ITO DE CAHPos :- Não apoiado. Peço &. pa
lavra. 

M a. llPtJTADO :- sse a 1amen o o1uma or trn.s~ 
(Apoiados e 1111o apoiados.) 

O Sa. PINTo DE CAMPos :-E' um escanda.lo que feliz
mente o paiz não terá. de presenciar. (Apoiados.) 

O Sa. 0TrONI :-A voz do nobre deputado niío é a voz 
da nação. 

O ~a. P1no DB CAMPos :-Posso assegurar-lhe que 
o é. (Apoiados. ) 

O Sa. OTTo1•n :-0 Jobre deputado, ministro do Evan
~gelho,-dewllar--o -exempto·tte ttílerane1a~ =-· ---- ~--~ · 

O Sa.. F. OcTAVU.l'IO :-Apoiado; debaixo do auathe~ 
ml' Jlão ha liberd~EI de dbcussão. 

'J:~~· III 

I 
O Sa. Pnuo DE CAHPos :-Nio ha tolerauoia q.uando 

Ee trata de esmaga~ o erro : _ neste ponto sou mtole
rante. 

nistro da corôa, antea que o parlamento tivesse cha
mado a si esta. q1'estão, eu .a teria resolvido por um 
regulamento. 

O Sn. Pnuo DE CAMPos (rindo-se): -Isso sim l des
truir o Concilio de 'l'rento e toda a legislação sobre o 
ma.trimoniocom um simples regulamento I 

O Sa. 0TTONr: -Não ria-se o nobre deputado par 
Pernambuco do alto do seu direito ecclesiastico. (Apoia
dos.) Tenha a bondade ouvir-me. 

Sr. presidente, a constituição politica. do Imperio 
do Brazil declara o facto ue eu muito a recio - ue a · 
re 1g1ao caõ o tea apos o 1ca romana é a religião o s
tado, -vindo a dizer que é a religião da maioria dos Bra- . 
zileiros. Não sei que tenha outra. significação; mas 
accr~scenta o artigo que todas as outras t:eligiões são 

lmperio. E porque sÕa contestado a respeito da pala.
vra.-admittidas-peço a Y. Ex., Sr. presidente, que 
tenha a bondade de mandar-me a constituição para eu 
ler o art. 5. • Pôde ser que esteja enganado; mas pelll!o 
que pela constituição todas as outras religiões são ad
mittidas. (O orador recebe a. constituiçllo.) 

O fln. Pt~To DE CAMPos: -Toleradas em casa.s -para 
isso destinadas, sem fórma. alguma exterior do templo. 

O Sa. 0TTO!fl: - c: Art. 5. • A religião catholica 
apostolica romane. continuará. n ser a religião do Impa
rio. Todas as outras raligiões serão p~rmiteiàas com seu 

. . ., c . 
tinadae, sem fôrma alguma exterior de templo. :. 

Permittir é muito diverao do que tolerar. 
O Sa.. PEREillA Pncro: - E muito diverso do uo 

11 m1 .Jr, 

O Sa. ÜTTOl'\I : ;..... Que1n permitto admitte. (Apoíado1 
~ nllo apoiados.) Quem admitte no gromio, recebe em' 
companhia. com aquelln.s restricções que na permissão 
possiio estar contidas.Quaes são as restri.cçõcs quo estiio 
na. const.ituicão'l Culto domestico ou pt<rticular, em 
casas sem fórma alguma exterior de templo. Fórn. des
tas re3tricções, todas as reli~iões pelo nrt. 5" estilo em 
pé de igualdade com a religião catholica apostolica ro
mana. (Nao apoia.do.r e apoiados.) Ha outras restricçõea 
.de direito~, tambem marcadas na constituição : por 
exemplo, não poder ser deputado D individ!lo que não é 
catolico apostolico romano. 

Não posso, Sr. presidente, reconhecer seníio as rea
. tricções ,que estão expressamente na constituição; e visto 
que não ha. outras, vejamos quaes são os corollarios em 
relação aos casamentos. 

Antes da. constituição não tinha mos outro direito ci
vil relativamente a casamentos senão o concilio tridenti
no, na. part.e que estava admittido como codigo civil do . . - . ~ . 
timida·ie de casament~ que como tal não fos~e reconhe
cido pelo concilio tridentino. No momento porém em que 
outras religiões forão admittidas, ou recebidas, on per·· 
mittidas no gremio da. sociedade brazileira, o direito 
publico ecclesiastico dessas riligiões em relação aos ca
samentos ficou fazendo parte do ~reito ci:·il bra.zileiro. 

Senhores, as garantias dadas á f>\milia são U1Jl dos 
laços religiosonnais importantes. (Ap?iados}, Admittir, 

~~ei~}~;ia;;~~E:iFi~:~wEi~~~~;;if~?;i1~;~~"= 
santos entre os seus adeptos, acho que é o maior âos 
absurdos. 

31 
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No momento, pois, em que a constituiç~o proclamou 
que são permittidas no Imperio as outrilB reiigiões, reco
nheceu como <'OnseqnenCla indeclina.vel que os casa
mentos abençoados pelos padres das outras religiões 
tambem são casamentos legitimas. 

. ' 
ticatholíco. é contra os artigoa da nossa fé. 

O Sa. Ono~r :-Como catholico apostolioo romano 
não quererei e nem consentirei que pessoa que me seja 
cqnjuneta, ou que de mim àependa, queira fazer preva
lecer nm tal casamento, que aos olhos da religião, que é
tanto minha como do nobre deputado, o qual não pôde 
fazer xnonopolio deste sentimento •••• tApoiado.r.) 

O Sa. PINTO VE CAMPOS : - Ah l 

O Sn. O'I'Toxi:-.••• é um concubinato; mas em vista. 
d.a lei o c~~oso é muito differente. ( 4.poiodo.r.) O protes
t~t~ que se casiU' ~om UIJ?-9. catholica ~r via de re~a 

fazer so conjuge catholico, e.s bençãos do padre catho
lico; não tenhão receio disto: o catholico que quizer 
casar com uma proteste.nte h a de condescender com sua 
ea 88. e Uá ts. m as 11 ão d OUl'B. rote)'tan-
te. Mas isto ~para satisfazer a coneciencia ele cada um, 
é o que en faria para satisfazer a propría consciencia. em 
Qaso identico. ,Aos olhos da lei, porém, uma vez qne a 
gc>nl'tituição pennitte ns rAligiõell que asbençoão os laços 
conjugaes, considerar as frtm1Jias oon~agra •as Fegnndo 
o rito da cada uma dellas como con<>ubinatos é o mairr 
qo~ escandslos, e :m11ito depõe coutra a nossa cívU.i
sação, e nos envergonha p··rante o mnudo civilisado. 
(Apoéado.t.) · 

O Sa. F. OcnvJ.a.«o: -Parece que estamot~ om 
catado barbaresco. 

assim tem entendido o governo, a.r.sim tem entendido a 
assembléa geral, porque eu não posso ima~nar que a 
assernbléa geral tenha vot .. do ~: o governo tenha pago 
c . • 
rassem 9-ue iào t>ngar indivíduos QUr viessem abençoar 
o concubma.to. Em nome pois do f(overno do meu paiz, 
om nome da dignidade da assembléa geral, eu reclamo 
contra tal corollario : nem o governo paga 9o pastore!S 
protestante~>, nem a. assemhléa geral elo BrllZil manda 
CJUO se lhes pague para. ~bençc•arem o concubinato 
(apoiado3); no momento em qae a aBsembláa decretou 
oongrnGs para e•ses sacerdotes, 1egaüeon, :reconheceu 
as fnncçõea que elles exercem. 

O 81.. VrLLELA TA nRES: - Niio apoiado. 
O Sa. 0"JTONI: - Sou profano lá. nos arcanos da 

juriaprndencia; mas a. minna raz:ão me convence do que 
acabo de dizer ..... 

Os •. Vn.un.A. TAVARES:- Isto não é questiio que se 
resolva p.:lla yazão. 

O Sa Orro.~I: -Não é só pela razão, cuida qne es• 
tou aUegando o direito tambem; mas o nobre deputiid.o 
responderá .. 

Sr. residente eu não sei o ue. sobre esta mataria 
consagrão os oreced&.ntes do nosso poder ju lCUlr•o. 
IgnoroJ-o ; mas o ·;tle pos.;o asseverar a V . E:x é que te
nho ouvido a magistTados muito alto collocados a. da
c!_aração de que se cotrerem perante o tribunal ~P. que 
sao ornameato quaesquer processos em ~ue se duVlde da 
ligitiwidade de filhos resultantes de casamentos não 
C!ltholicos. umt; ~~z que <!Stej ão a?ençot 1dos ·pelo sacar
do~ de uma relig_tao q u&lq ner, ú tnbnnal não desherdará 
os filhos ••. •• (Apotado.q Pe\'.o qne me cit! m algum facto 
etp. cóntrano ; o que posso asseverar a ·v. Ex. é que a 
poder · legislativo "tem até votado pensões para l:ilhos de 
prote!ltant.ea que ffim pl'a&tadf)serviçoS" ao 'B . ·nzil, frtfctos
dcssas uniões que eu considero sagradas, • e qui) o nobre 
deputado por Pernambuco quer que sejão c oncubinatos; · 

0 Sn. Gmn:s DE SomA. :-- Agora mesmo votou-se 
uma p:msão para a vinva de um l!rotestnnte. 

O R a. ÜTToNl ~ -E' verdade ; ainda ha poucos dias 
deu-se esse facto. Por consequencia., o direito $. es!le res
pei · o é claro i eu , ministro da corôa., teria res~lvido 

. jurisdicção sobre o objeoto; actualmente faria. cum que 
as camaras se apressassem em refolvê-lo. 

Mas, sendo este o diteito, uã'o posso admittiL"-que sem 
s.is a rofllBdado a camara os de utad.os rus-

siana se abalançasse â. lançar· nos tamanho estygma só 
porque se tem demorado a final decisã'l de lei. ~obre os 
cas9.mentos. A camara dos deputados de Berlim devia 
attender que mesmo na illu.strad.a Prusr.ia sentimentos 
tão res~eit"'veis, como eu considero os do nobre deputa
do por Pernambuco, mas igua.lmente erroneos, têm em
baraçado leis de maior utilidade publica, mesmo sobre o 
objecto. (Apoiado1.) A lei do divorcio, apezar de prote~ 
gida por diyersos ministerios n_a Prussia, nUo pôde ter 
ainda a sancção de todos os ramos ao parl4mento, e sem 
duvida a Prussia, pundonorosa como é, não quereria que 
a França ~u Inglaterr!l' Ih~ tomassem cont!-B, yorg.ue no 

dado com bastante velocidade para que a que~tio (le 
resolvesse I:ln.is depressa. . · 

Quantoásegundaqnestão, Sr. presidimte, l$to6, adis· - .. - .., . - . 
que referi, pedirei permissão a V- E:x:. para mais adian
te no correr do. meu discurso justificar a opinião q~e 
agora emit~o p!lra e flimplesmente, isto é, que a Asso-. 

.... .. .. - . . 
res chagas da ad~i~iatraçiio brazileira (apo~aàos); que 
não são os estrangeiros quem mais razão e direito têm 
para queixar-se des!!.a. associação; eu o deUlonstTa:rei na 
continuação do meu discurso. 

Mas se o que acabo de dizer mostra inteiro aecô_rdo 
com a opinião que a Prussia illnstrada faz desta 8610-
ciação, não se segue que eu admitta · t-m ninguem o 
direito de "Vir marcar regras ao Bruil. Confesso porém 
que neste ponto tem razão de queix:ar-se, assim como 
nós podemo~nos queixar, e queixar-nos-a.margamentct, 
da Prnssia sobre este mesmo objecto. 

A colonisa íio or aTcerla talv~ estndada debclxo 
o ponto e VlBta europeu, mereça, não to aa, mas gu

ma.s das censuraa que se lhe fazem; mae u6s devemos 
~t~da-la espeoia'.mente debaixo do ponto de vista bfa-
zilell'O. . -,,, 

necess1 a es e. noflsa agnc ura, a Vl880 
ritorial como estava, a concentração de grandes plan· 
tações em poucas mãos na occasiio · dtt cessação do 
trafico, indicavito como uma neoeasídade chamar-SG 
colonos que de parceria vie&aem auxiliar 11. cultura clu 
grandes fazendas. 

Este systema, Sr. presidente, que talvez sem muita 
~tnceridade da parte de alguns é censurado, t\ ponoo mais 
ou menos o mesmo syetem~a 'ue existe na Lombardia e 
outros pontos da Europa, onde os grandes proprietarios 
fazem seus parceiros aos homens pobres, da.nclo.,;lhes 
uma quota nas suas colheitas. 
. O Sa. CoadA. Dr. 0LJUIIU.:- E j~ existia no nqrte 
:na lavoura da canna. -

O Sa. OTToKl: - Na Bahia, por e-.emplo, á muito 
antigo. Se o governo der ao colono que vem como par-. 
ceiro torlas aquellas garl\ll~ias que razoavelml}Dte .eãQ 
devidas, não vejo razão para eer v.bselutamente pros• 
cripto o systema de parceria. ' · ' 

O Sa. GoMES VE Souu: - Ex.ecu do melh r. 
O Sa ÜTTo:o.I: ..:... '\ • E:x. leu II.O relatorio do nobre 

ministro da. agticultura um documento finnado por uma 
alta personagem, o Sr. barão de TGchudi, illustre envi9-.. 
do e:x:tra.ord1dario e ministro plenipotenciario da Con
federaçilo Helvetica uests côrte. O l:lr. de Tschudi, com 
a sua vasta illustração, com o seu espirito recto e con
sciencioso, visitou as colonias de parceria de S. Paulo; e 
bem que S. Ex. condemne a parceria ~m principio, não 
é menos certo que muitas deesas accusaçõee qne geral
tcenta se fciii.o coiltra. os colonisadores de S. Paulo ca.-
~~iante--d~temunho viilióso de tão te~peitáveld = 

caya\heiro. (Apoiado•.) . 
O Sa.. ~MES D~ SoV'ZA : - Pelo l'elat9rjo do Sr,; 
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Dr. Homsset' se deprehende como é bom esse syBt.ema, Mas, 'Jr. presidente, esta qnesti>:o da rooommendsção 
bem executado. . da camara prussiana M governo com · as · comminaçõeR 

O Sa- OnoNI : - Eu não dou preferencia ao syste- contra o Brazil nã.o é tão simples como se pôde ím.Fgh:er, 
ma de parceria; digo q_ue talvez preci~amos deíle. e que á vista da expo~tiçã.o que en acabei de fazer, 
nAo devemos proscrevê lo em ab!!oluto. O meu systema O mesmo jornal nos dá a cha'<'e da questão quando 
o s;rstema que eu princi iei a praticar nessa infeliz co~ · diz que essas conclusões são - a quinta essencia de 
lowa, de que dep · · , _ · • ·~~ o ue têm suja do a.'l colUIDJias 
ma da coloni.saçã.o pele~ pequenos proprietarios ; é 0 dos pei6res jornaes allemiies-. e consta vão do relatorio 
systema. que m&.lS aceitação tem para os emigrantes eu- que fur.damentava as referidas conclusões. ' 
ropeus, é o systema que melhor resultado põde dar ao O assumpto a que se prendem estas palavras do 
pftlZ, nm& •:ez que não continue · - corres on•lente do Jornal do Commercio tem attrahido · 
colonisaçiio, uma vez que se annnlle no ministerio de ~ attençiio a uropa, o<'.cupan o nao s mente a trt-
agricultura, commercio e obras publicas a autorisação bnna parh·menta.r da. Prus11ia, como a tribuna univ-,rsal 
para fundar ooloniRs, mandando vir de. Europa os emi- de toda a Euro:pa. ,-a Imprensa. 
grantes ~ue nos têm vindo ultimamente. Se ac!tl!o as injurias que têm sido sob este pretexto 

Mas, d1zia eu, Sr. presidente, sendo tal como eu ia irrnghdas individualmente ao orador que presentemente 
explicando minha opininiio a respeito das coloniaa de se diri~e a V. Ex., e de envolta ao paiz em geral, se 
plll'Oeria., não poderei admittir que por, exigencia es- essas injurias não f•·!lsem assim do· domínio europeu, eu 
trangeir~ o systema seja proscripto. E mais longe ainda teria resignação bastante para calar-me. porque não 
vai f(exigencia prussiana, quando quer . que inutilise- quereria, nem para salvar a minha reputação, euver-
mos oo contratos já feitos. Talvez por lá. se saiba que gonhar o meu paiz. 
os contratos no Brazil não têm sempre aquella valida- Maa, Sr. presidente, estamos, temos estado em ex-
de nem merecem sem re a uelle res eito ue lhes são posição na Europa duranoo esta memorav&l discussão. 

---~doC:vf.ial':o:=s~;~ta::T.h::·e=z~lhá.~se7r=:a'::c~io~c~in~as=sa~·~. d;t:e=s~ta~m~o~o~-~as:-:s~im~-+--E-n-B-ntnr-da-injuri1t-e-enho diante de mim ; a autor 
como o JIOder legislativo p~do annullar os contratos que originario delJa eu hei de mostrar que é o nobre minibtrO 
tinhão com os bancoa, ent1dades poderosas, 'pôde tam- da agricultura, o Sr, comelheiro Manoel Felizardo de 
bem annullar os contratos.. de parceria. Se este foi 0 S'>uza e Mello. (NlJo apoiados.) 
~otu•uamento . o rac1ocnno prussl8Jlo, eu como ra.z eu-o · ra w ; se não eonsegu-it--le.,.vaar~a----
vivamente 0 deploro. convicçeo ao animo dos nobre11 deputados, então pode-

Quanto ao topico segundo, tenho dito a minhe. opi- rão condemnar por onsadl\' a minlia proposição. 
nião. Passarei ao terceiro topico : a resolução que se Mas, ~r_. P!esident~; esta. min~a. questão é a questão 
exige ãcerca da euccessão doa emigra • 

Sr. presid-ente, a este respeito as minhas opiniões são pecialmente no que mo diz respeito, eu passarei uma 
inteiramente oppostaa & convenção consular, filha da rapida vista. d'ollios pelo que tem succedii:lo com a co-
lei que interpretou 0 art. s• da constituição debaixo da lonisação do Brazil desde a época da nossa indepen-
pret~são do poder da França. dencia. . · 

Trea phases notaveis tom. pet'corrido a colonisação em 
O Sa. SERGIO J)E MAcEDo: -Não apoiado. nosso paiz. Primeira, de 1824 a l8W; segunda, del845 
O Sa. OTTolfr: -Diga :não aJ.>9iado quantas vezes a 1858; terceira, de 1854 a 186L Quanto á primeira. 

· quizer; que a-lei'foi imposta pela França é a verdade i phase,desde que oBrazil se de~larouna.ção iodependente, 
mas vamos adiante. as nossas terras vir~ns e uberrimas forão cubiçadas 

iJ11 Sa. DEPUTADO:_ Os que votárão a lei não 80• por oolonos europeus deeejosos de meihorar a sna. for-
nhirão isto. tuna. · 

a. TTO!fl :- as 1s o a us orut. s n o po-
. rém resolvida esta queBti\o, t.endo o goverrio cedido no 
·'·poder da França, e tendo-se aproveitado do. brFchn. pela 

habilidade de a~a diplomacia, a Confedm-açiio Helve-
tioa talvez nA:~. ~ovena grau 1 , 
que nos devidôii e convenientes termos fosse entabolada 
a negociação. 

Não desejo a~edar a disoussiio, não q,uero diRoutir 
agora a convençüo consular, nem a occas1iio é r·-ropria 
Jl&ra !sso:. Digo só que. as difficul~ados em relação á 
Pro.es1a nao me parecem tnsuperave1s. 

· . A raapeito da condição quart11, que exige que aos pro
testiLJltes se facilite o direito de levantar igrejas, Jlo sua 
simples enuuciaçito mostra a perfeita ignornncia em que 
estava a camara prussiana do que se dá em nosso pa.iz. 
{.Apoiado.t.J 

,Não só permittimos que 86 elevem templos, niio discu
tindo sobre a intelligencia da phrase da. constituição, 
que diz- em 6a.sas para isso destinadas---" temos am-' 
pliad.o a liberdad11 aos protestantes, acontecendo ató 
que o governo não só tenha subsidiado a construcção 
dos oeustemplos, como os pastores que nelles funccio-

, não. (Apoiados.) · · 
Já se vê pois, Sr. presidente, que se as reclamações ·a . . . 

as póde admittir um paiz que preza a sua dignidade, 
eu talvez seria facil em õhegar a um ac:côrdo , Accr~s
cento que, constando do' mesmo jorncl em que appare
cêrio as comminações da. camara prussiana a noticia 
de que o gabinete, especialmente o digno ministro dos 
negocfos estrangeiros, o Sr. oariio de Schleinitz, se 
h& via opposto ao parecer approvado, eu, se de nada mais 
soubesse senão o. que. 86 leu no Jornal. d~ Commercio, 

- tender com o Sr. de Schleinitz ~>obre este object.o, cs
~do que o nobre ruimstro dos estrangeiros chegaria 
a ~ncla,sões que em nada compromettenem a honra 
nao1onal. 

Come híio a chegar colonos, e de 1824 a 1825 fundá"' 
r o no 10- ran e o u as co on1as e o e 
Santa-Cruz, em Santa-Catharina. as de S. PedrO, Var
~m-Grande o a colonia allemã, no Rio de Janeiro a de 
Nova Friburgo, nll Bahia a colonia Leo~ldina na oo-

r e Cãtavellaa. Ontras existirão ou ainda existem 
hoje, e algumas, depois de ter produzido boneficos re
sultados, perdêrito-se na massa da população~ 

_ Idas, Sr. presidente, durant~ o primeiro periodo ou 
phue q.•e percorreu a colonisação, não deixárüo de ha·· 
ver mu1taa escabrosidades. A nraior que interrompeu eaae 
movimento feliz que ia attrahindo para o aólo brazilei· 
ro colonos industriosos e moraliPados, o acontecimento, 
digo, que perturbou esse movimento feliz, foi a falta da 
fé com ·que procedeu o governo do Brazil, indazindo 
com falsos pretextos os colonos irlandezos e allemães 
que vier~o procurar uma pat;l:'ia. entre nós, a jurar ban· 
deiras fazendo-os soldados. · 

A · sedição dos irlandezes e allemãea em Junho-de 
1828 re,:ercutio dolorosamente na · Europa ; e uma ex
piação de quinze annos niio foi bastante para que a tor· 
rente da emigração novamente começasse a encami-
nhar-se para nós. • -

De 1830 a 18~5, o nucleo de colonisa~ão mais impor
tante que temos tido no Brazil, o documento meia elo:. 

uente do . ue de •er a. colonisação entre nós, a colonia 
de S. Leopoldo no o- ran e _ o , rece u somen • 
153 colonos. . 

Os dados ·a que me vou referindo são colhidos dos 
importantes relatorios dos Sra . ;.; ll.nsausão do Sinimbú, 
Ferraz e Antão, presiden~s da41uella província, do ::ir. 
Brusque, presidente de Santa-Catharinai e doe relato
rios do xmois~o do imperio nos t.:cs u timos aunos. 
Para não esta! , a fazer citaç.õea a c~ p8880, peço li-

disser mdier.da.s a.s origena oud.~ oolhio& eaclarecimentoa 
de que me sirvo. 

Sepdo me parece, Sr. preaidonte, o que se de11 a. 
re:~pe1to da. colonia de s . .t.oopoldo é o que geralmente 
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sucoedeu em todo o imperío,'apparecendo uma. ou outra lonisação se inicin~a. assim brilhan~mente . pelaa oolo-
eolonia em um ou outro lugar, todaaporé!ll nas mesmas nias Blumenau. e S. Francisc{), no Rio 4 Gra:ode do SUl, 
circnmstáncias difficeis, por exemplo em 5anta-Catha- a assembléa. provin<!ial, entraullo nas vistas tlo governo 
tina a colonie. VIIII Lede. geral, começava. a dar aquella. protecção ~screta. que 

O primeiro período da colo1;1isação, começando tão póde fa~er au~entar o movimento de colomuçiio. De · 
brilhantl3mente com s ê • · , · eates eensignaçõ&s ~orã_~J_ wtadas na .. ___ 

nn.osqne antece erão a 1844 a gloria que pôde re4 S. Leopoldo, que até 1844 só tinha recebido 4,856 
sultar do novo movimento que no segundo periodo foi colonos, em 1853 continha ll,'242 colonos; Santa-Cruz 
iniciado. Já. em 1843 o Sr. Joaquim ,Jo~é Rodrigues 891: Mt1.ndo Novo 579; ao todo, 12,612 .colonos. 
Torres, hoje -vit:conde de Itaborahy, iniciou nesta casa Em Santa· Catharina a. colonia de S. Pedro de Alcan-
um projecto creando a respectiva repartição das terras tara, segundo o relatorio do Sr. Brusque, 635; Santa-
publicas e dando diversas providencias auxiliares da co- Izabel, 412; Blumenuu, D. Francisca, colonia belga e 
lonisação como já o fôra a lei das terras. allemii: total3,4l0. Em S. Paulo, segundo c mappa 

Mas, Sr. presidente, foi na lei do orçamento de 1845 nnnoxo ao relo.torio do Sr. conselheiro Ser~io, existiiio 
a 1846 que se consignou a quiiiltia de 200:0008 para nessa época colonia·s que tinhão 4,631 individuas. No 
promover-se a emigração. O então presidente da pro- Rio de Janeiro, segundo a mesma fonte. haviiio dive~-
vincia do Rio <l.e Janeiro, Brazileiro que se equiparava sas colonias de parceria com 1,142. No Espirito-Santo a 
nos mais bene.merit?s quando, se t~ats.va de xnelh~ra- coloni~ de Santa.Izabel, fundada pel? nobre deputado· 

. ' . , ' 
dirigindo a. provinda do Rio de Janeiro, procurau dar me referi, fundada não sei 'Se com auxilio do governo 
impulso á idéa, encommeudou colonos ifUl pequena . geral ou provincial, éom maior somma ou menor, com 
quantidade; porém, Sr. presidente, tudo nos diz, e a ou peior ~sqolha de pessoal, continha 373 habitantes, e 

------~n~os~s~a~e~x~pe~r~ie~n~c~ia~co~n~firuram~a,~qqnneaJnuü~n~h~a~d~e~s~g~r~a~ça~m~a~i~~---1---D~~·~~jeainda. 
do que incommenda.r ('.olonos a tanto por cabeça. J.o~o Temos pois que no segundo período da colonisa.çiio 
que estas eriio as condições da enct)mmenda da pres1- ' nos oito annos que viio de 1845 a 1859, o resultado do 
dencia do Rio, os agentes europeus, ultrapassando as movimento imprimido a esto serviço publico foriio taes · 

------~o~r~d~e~n~s~re~ce~b~id~- a.~s~_!arr~~an~· á~r~iigo~m~i]~h~eJB~~c~~n~o~~L--+-~~~~~~~IlS-~·~~~~Wnias-moncionadas o nu-
que na a . no io estivesse 'preparado para os receber. mero de colonos se elevou a 22,168. E note-se,:Sr. pre .. · 

Então, Sr. ptesidente, a mordomia da casa imperial, sidente, que neste calculo estão só contemplados os 
no seu patriotismo e no desejo tambem de fazer,_melho- individuos que se a.chavão residindo nas colonia.s, em-
rar-um dos estabelecimentos a seu carg~, attrahio para <Juanto que só na co~onia. D. Francisca milhares se 
o antigo Corgo··Secco, hoje cidade de Petropblis, parte liaYiíioretiradoe se havii>.oconfundidotambemna. massa 
dos colonos que a provincia tinha ma.ndndo vir. O en- da população, e podem ser ainda reconhecidos na Anto-

. saio níio foi mnito feliz, porque a colonin. de Petropo\is, nina e Paranaguá, e em diver~os pontos da provincia 
cujo estado não descreverei, custou á. provincia do Rio de Santa.-Catharina. 
de Janeiro, incluídos os trabalhos da. serra, s6mente at~ O que digo a respeito de Santa-Catharina, digo a 
1856 ~,176:0'008; mas, emfim, appareceu essa primeira respeito de S. Paulo, onde igualmente ha colonos e!!p<>n-
colonla, bem que a localidade não fosse conveniente- taue(\s, n~e vizinhanças da cidade, por eDtre a população 
mente escolhida, o que seja dito sem de modo algum allemã que alli cxiate, e ue em grande parte provêm. 

-------rL-Ieõllt~ir~a~r .... o~d · _ · · , o omas e parcer1a. or an , v -se que nes e se- -
era um ensaio; e se acaso nito foi de grande vantagom gundo periodo, atteudendo aos que nii.o foriio contem-
para os colonoet ta.'llbem croou-se uma cidnde impor- piados no co.loulo, havia-se elevado o numero dos colonos 
tante, na vizinhança desta capital, e ao mesmo passo a. muito mah de so,ooo. E quer V. Ex. saber um doa . . ;.. 
tr~nsfopnou nmo. propried · · cjpnos d:cstn prosperidade, d\> ,:1! augmento 
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D. Frãncisoa o nobre deputado referio a importantis
aima oircumsbmoia de que os colonos espontaneos que 
tinhão vindo sem bacrificio a.lgum dos cofres publicas 
havifio · trazido um capital de 500:0008: mas note a 
camara que o oriterio habitual do nobre deputado redu-
zio a õOO o al arísmo de 900:0008~ que figurava nas 

, ve s 1 mUI 
ma.is pro:ximo da verdade, porque quando o nobre depu
tado -visitou a colonia já dahi se tinhão retirado para · 
diversos pontos do pa.iz mui~s col~nos que tinhão levado 

. ' 
culo de 900:000$ de capitaes que havião 1mportado oa 
colonos que che~tá.rão á colonia D. Francisca no segun~ 
do período da colonisnção. 
. Se alguma contrariedade embargava o maior desen
Yolvimento da emigração para o Brazil, quer saber 
V. Ex. d'onde vinha? Vinha dos agentes brazileiros mi. 
Europa. A pretexto . de que a imprensa allemã expio··· 

. rava as desgra~as de 182'7 e 1828, o governo brazileiro 
assentou de mandar subsidiar escriptores. E' publi<:>o que • 
o systema de 80 rs, por linha, que dizem ser o preço 
dos communicados ministeriaes no Jornal doCommercio, 
foi a licado na Euro a a res eito da colonisa ão • o 
que então ficou conhecido, Sr. presidente, é que como 
a indnstria de deprimir o Brazil era lucrativa, alguns 
agentes encarregados de defender-nos tinhão nec~sd
dade de motivo qne exigisse o servi o da sua 4:ldustria, 

por lS&o escrev1ao o con ra para epo1e co rarem o 
preço do pró ; de maneira que era á custa do nosso thc
sour.o que se propagQvn a m8ior parte daa calumnias 
que ji n'essa época circula vão na Europa contra oBra-
·, - • 1 a. 

Desde então, Sr. presidente, já tínhamos esse grande 
apparato de legações, que consomem hoje tal vez o deonplo 
do g_ue h a 2<t annos se das pendia com o corpotJiplomatico; 
me V. Ex. bem sabe que os nossos diplomatas não gostiio, 
salvas as devidas excepções, de imitar. a simplicidade 
de costames desses homens simplorios que a America do 
Norte mandou como embaixadores nos primeiron tempos 
da sua existencia política, ·não hão de querer descer de 
suas ricas b~rlindaspataimitar o pobre livreiroFl'anklin, 
que, ministro dos Estados-Unidos junto á côrte de 
França de 1787 a 1789, tinha o máo gosto de occupar o 
seu tem s e · a · 
aos emigrantes que quizessem lr ser seus concidndiios. 

Os nossos diploma.tas. Sr. presidente, salva& as muito 
,honrosas exoepções, V. Ex. bem sabe que em ~randenu·· 

·· meto sahem do instituto e or conse uint<~ víio·ao o . 
oupar em estu a..- numismat1oa, are eo ogi11. o nutiguidl1-
des.(Apoiado•.) Outros, Sr. t~resi.dento, rocobomaa nomon.·• 
ções de addidoa e aeoretarios das legaçlles, cet·toa os 
ministroa que referAI!dilo Oil&a& nomea.çllea de quo aó
mento se trata de ajuda de custo parn. alguma viagem 
de reoreio, de modo que os dospachndoa poaoilo np"po.• 
recer condignamente na Europa, e fn:r.or multo bella 
figura nos so!réoa o nos bailes da oltn ariatocrr.cin, ·6to. 
E já se vê quo teudo estea a alta miasllo do demon11-

. trarem ao velho mundo quo a regra do bom tom o alta 
civiliaaçíio dos ealõea ' tem feito progressos no Brnzll, 
nllo podem tor tempo para escrever artigoa parp ca 
jomaes ácerca de colonisaçíi.o. 

Tambem os diplomatas sobrecarregados do trabn
lho, a'!ltorisados pelo governc,--com-a-maiorinconvenien-" · 
cia, para Eerem directores subsidiados de companhias 
.de vias ferreas, não admira que entrep;ocm a defesa do 
governo do .Brazil e da socieàade bra.zileira a esses 
agentes me-rcenarios a que acabei de alludir. 

Mas, Sr presidente, erão estas em J853 ~s principaes 
difficnldadeb ue havia na Euto a a re3 eit<> da c J -
nisaçiio para o Brazil. Desgraçadamente erão artificial· 
mente creadas em boa parte pelos agentes que nós pa.
gavamos. Tenho de casa as provas da tendencia que 
havia na Allemanba para que muitos vates no Brazil se 
germanisaB!:em. 

Havia eu desde 1847 pensado em colonisação; espc .. 
rava, seguindo os conselhos do Sr .. marquez de Abran
tee, prepartlr terrenos para recebtor colonos que viessem 
eer ~eus aocioa na em preza, que trouxesse~ capitaes, 

simple~meute meus pensi{\nistu. Neste espírito tinha 
conservado por largos annoa correspondencia para a Eu
ropa. 

O a.ctual 'chefe da redacçiio do Jornal do Commercio 
sabe de uma das tentativas que fiz em 1852 para. ob~ 
colonos espon~aneos, porque teve a bondade de auxiliar
me com suas relações para Pariz. Podia citar muitos 

· casos de negociantes respeitaveis desta praça que da
rião igual testemunho, . por exemplo a casa dôs 

ra. vna. rmao. 
Começando a empreza do . Macury, de preferencia 

escolhi cÇ>mo engenheiro um Allemiio, que me constava 
tet na E~ropa uma familia. numerosa. Eutabolár!-C-se 

, 
em 1855 uma casa de Leipúg mandou á. sua cuata uma 
comxnissão composta de dous individues estudar as van
tagens que podia offerecer para a colonia o valle do 
Múcury, estudo esse que se fez sem despeza alguma da 
parte da companhia Em seguida firmou-se um contrato 
em 1853, segundo o qual colonos sem adiantamento 
de um vintem para passagens terião de vir povoar 
bem depressa. aquelleR sertões. Effectivamente começá.
rão elles a chegar, de modo que quando apparecen a 
nova theoria da cdonisação de bandidos já existiiio no 
Mucury colonos espontaneos , desses que resistirií.o á 
torrente da desor auisa ão suscitada na uella re 'ã.o 
pelos agentes do nobre ministro de agricultura, com~ 
mercio e obras publicas. 
· O nobre ministro tem a lista dos colonos que receb~u 

da. com anhia do Mucur , e óde verificar ue muitas 
am1 1as que encon r ra no ucury v1arao no m esse 

período de que estou tratando. Eu poderia citar-lhe os. 
nomes de muirca estabelecidos desde então nas vizi
nhanças da Philadelphia. 

, ' ·~a 
muito clara da · prosperid11de que se notava no serviço 
da colonisaçiio no periodo a que alludi de 1844 a 1853, 
eu vou agora entrar no exame dos sete annos que se 
seguirão, 1853 a 1861. Esta é a idade de ferro da 
colonisaç!ío. . -

D11ta, ae niio me engano, ele 1858 a creaçiig da repar
tição das terras publicas, em que (perdoem-me os no
bres ministros do imperio desse periodo) o nobre mi
nistro da agricultura teve sampre na repartição das 
terras posiçiio llredominante. Nem eu faço injuria re
ferindo-me aas1m aos nobres cavalheiro~ qu~ serv~ão 

o Sa. PBDUIIU.: - Permltta o nobre aeputâdo que 
declare quo quanto aos aotoa do meu uUnisterio, tomo 
a reapone~tbilidado dolles porque forúo todo& meus. 

O Sa. Onoru : - Est-ou bem corto disto ; e nada 
tenho que aonsurar ao nobre ('X-ministro. Mas na re
partiçi\o das terras public~<s o nobre ministro da agri • 
cultura foi considerado sempre o homem necessario; 
mesmo quando as necessidades da política o chamavão 
a outras posições;-arepertição das ter.nm-pu:blicasncava
servida interinamente, e, p0S80 dizê-lo com a propria 
experiencia, sempre debaixo da direcção do nobre mi
nistro da agricultura. Foi S. Ex. presidir a província de 
Pernambuco, e ficou servida interinamente a repartição ••• 

O SR. SEac:ro DE. MAcEDO: - O empregado compe ~ 

O l::iR. Ü'l'TONr: -- Não digo o contrario. Foi para 
ministro da guerra, e a repartição ficou do mesmo modo 
entregue á interinidade. · 

O nobre ex-ministro uo imperio que me di o aparte 
não precisava com effeito de novo director das terras 
publicas, porqne tinha a seu lado o seu collAga para 
auxilia-lo na direcção daquella. repartição. .E' F3sivel, 
é provavel que, na posição do nobre ex-min1etro, eu . . 
no ~eu collega, e esttmdo este eenhor de todos 01 fio• 
da administração das terras publicas. melhor podia 
servir o nobre ex-ministro, OOJllervaudo o empregado 
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subalterno na repartição, e auxiliando-se com aa luzes Tudo isto se reduz ao desejo de aaber quanto Ptlàess6 
de seu eoUega, como fez. .- ter custado ao thesonro a vi11f(em do nob:e director daa 
. Ma~, Sr. presidente, o nobre ministro da agricultura. terras publicas no anno de 1856 .... 
conserVou a repartição das terras publicas até o anno O Sa. ~EBGIO DE. :MAcEDO : - E' sabido ; o senado 
pa~sado; sómeate se resolveu a aceitar o lugar de director permittio EiUe elle recebesse o 3eu subsidio. 
da f'SCilla militar nando estava restes a crear-se o mi· . o:o;l : _ 0 nobre m.rm!!tro respowlert ; nao 
nisterio da agrtcultura, extinguindo~ se a repa.rtiçilo das precisa que 0 nobre deputado m6 perturba. . , 
terras publicas Já na discussão do voto de gr11ças eu 
disse que pela parte que 0 nobre ministro tinha na po- O 81'. SERGIO DE 'MACEDO: -Não o perturbo; ê uma 
litica do paiz, desde então ·ti. S Ex bem sabia ue seria. sim les obdtrvaçiio. 
ac ft. men e o muustro a no-vn. repart1ção- O Sa. 0TTOI'II: - Sr. presidente, a noticia do credito 

Assim. foi o nobre miniStro unico exclusivo director de 6,000 OOOS, das facilidades que o governo brazileiro 
das terras publicas. se lhe guardá.riio as devidas atten- abria á colonisaçií.o, ap:itoli na Enrooa certa turba de 
ções, deixando vaga a repartição, quar..do elle estava em- especula.dores. Aqui se disse nessa. occar.ião que o mundo 
pregado em outras co~mi.ssões, abuso que infelizmente etiropeu tinha sido dividido, como no tempo de Augusto, 
parece que agora tem lugar, porque os Iuf!:a.res vagos de em tres grandes divisões- a Lusitania, as Ganias e a 
alp;uns n,.,bres ministros não estão preenchidos, nem do Germania -; qu~ cada uma dessas circumscripções foi 
nobre minh.tro da justiça na alfandega, nem a do nobre consignada a diversos protegjdos para as explorarem. 
ministro da agricultura na escola militar, quando os no- • Mas ante& de tudo, Sr. presidente, quero apressar-me 
bres ministros devem achar entre seus amigos pessoas aannunciarem algarismos osresultados (entrarei depois 
habilitadas para servirem esses empregos,- e me~mo por· nos detalhes a que me ia conduzindo este topico do meu 
que o emprego publico não é patrimonio de ningut;m.... d!scurso ) desta nova phase por que passou a coloniaa-
Mas{~xando~·~w-~~~-~~-~~~~~r-~--~.~~~.rtlmt.~~--~~~~----------~---
questão e com toda a raziio; eu volto a 6\la. Pelo relatorio do nobre deputado por Pernambuco, 

Apenas installa.da a repartição das terras publicas, o ex-ministro do imp9rio, em um ma.ppa annexo á pagina 
n~bre !Dinis!ro par~io par~ a Europa.: ': Não. digo bem, 41, se vê q11e em 185~ havia em coloniaa. de diversas 

• · , pto a portngueta, nas d1vers&s pro-
créio, logo depois que se lhe decretou o dote de 6,00(} vincias do Imperio 28,507 colonos. Dos relatorios sub·· 
contos. (Risadas.) Pelo decreto n 8t<5 de 4 de 0":J.tubro sequentes verificou-se que no anno da 1859 chegárão 
de 1856 foi decretado esse fatal credito, e o nobre 2,979, e em 1860 S,Ol9. Assim, sepdo os rela.torios 
ministro sem duvida tinha ue d- A s s . isteria, temas haje nas (hYet8&8 eolonias -a.o 
que o paiz tirasse o devido proveito de tamanho sacri~ Imperio 3<&,593 colonos. ·.' 
ficio. ·• Ora, como já demonstrei, l:avia eqil853 22;250 co-

Mas antes ele proseguir devo perguntar 110 nobre mi- lonos; por conc;equencia, a ditterença, isto~ o resultado 
nistro que vantagens pecunia.rias . percebeu por esta ganho nestes sete para oito annos, foi apenas de 12,~3 
viagem. E' objecto muito ligado á ma teria para sabermos colonos. 
a maneira por que os dinheiros da colonisaçítO forão des~ Para. isto aceito os dados que estíio nos relatorioa que 
pendidos. Nos balanços eu procurei orientar-me a este acabei de citar, apezar de que eu podia ter alguns escru-
respeito, mas declaro a V. Ex que fiquei áS cegas; os P.ulos am aceita-los, visto · qüe a repartição desterras 
nossos balanços nade. dizem. Por exempl'>, procurei saber publicas, como para atirar poeira aos olhos do corpo la-
quanto tinhão recebido de ajudas de custo diversos pre· gislati"o e do paiz, toma as suas cautelas afim de que 
sidentes de província de quem tinha certet.a que recebêrão avulte o numero de colonos que entriio em cada anno. 
o quadruplo,oqnintuplo ou mais do que lheserade\·ido... V. Er. uer ver um aviso r.urioso? Eu vou lê-lo: ' 

ram, que nada recebsu de e 1 a 10. mper1o com nmmo e no teres 1r perm11nente ou mea· 

O S O E f • S • . mo temporariamente, e que portanto toios 011 indhi • 
n. TTONI; - u não me re erta ao r Sarawa; duos nestM circumstanoias devem ecr relaciouadoa noa 

não quero ser mais honesto do que con~idero o l:)r. Harai-
va; para que ha de personalisar1 O que digo é que sei que ' referidos mnppas. 11 

muitos pt-esidcnt~H de província., nos quaes nüo nccuso, Já. vO V. E~. qu~>, i vistn. dost:>. lnsinua.çiio da ropnr .. 
têm recebido de ajuda de custo 0 quadru:elo, 0 quin- ti~ito ~oral dafl torra&, eu eo fosso desconAado podia pOr 
tuplo ou mais do qu , 0 "?arcado em lti ~ui. procurar m nhas <lu'iid~s a. TO!~oi.to do11 nulXlcros officíaea: DRo 
nos balanços, mas achel- me no mnior cmburRço. Os ob11tnntc eu os acoito. Si1o do fncto na colonos que oxoo-
bnlauço~ me confundirão, ou ou ufm me soube haver dllr•\O ao numero exilltAnto um 1853 12,343 
com elles, tlllvez porque estou ha 13 ou 14 annos fóra Mu, Sr. prosídcntc, quem snhe quo antes dessa 4poo._ 
desta casa; pausei achar abi por exemplo 0 gt~&to da os colonon C!'pontnneoA e~tavíio chegando ao& milhares ; 
viagem do nobre ministro, e nada encontrei. quem sabe quo •6 no Rio··Grand" do 5ul entrárito em 

Dizem que muitaP ·vezes essas desp· zas se fazem por um anno mil colonos espontaneoR, como ha de attribuir 
outra!! verbas, quando siio julgadas couvcniebtes, e uma parte, !lOr miuima qua sei a., ao> e~forços da reptn'· 

- t- fi d d 1 • _, tição das te\·ras publicas e da Assoc1ação Ce~~~e.!- ª!5. ... _ ... nao cs uo pre xa a.s. marca as na et, ou exceuem .. Coloniss.çü.o·'!·--- ---·------ ---------· ·-···-- · -· ··-- · -···········--
--- - _os lin~~res -ª-~-!~~~.e.cr.iy_a.__.s.erha. --Diz.-me~mo:-o-pubiírro-· ·--- .. Entrarão 12.343 colonos em oito annos; mas quantas 

que lia umn ca1xa a cargo do con~elheiro official-maior dezenas de milhares não terião entr!l.do se não houves-
da t::ecTetaTia da iustiça p iira un~> certos extr:wrdina·· 
rios. E' preciso que 0 8 nobre3 ministros desrr.intão isto, se repartiÇão de. tcrrns publicas e Associação Central de 
por•'Ue interessa 0 credito de rodos 08 ~senhores minis- Colonisllção, mesmo se se deixasse á. discreta interfe-
tr 'l. ren ia dos oderes r · · 

do governo geral facilitarem o ebtabelecimento dos oo-
O Sn. Mx~IsTno DA JusTICA :-A respeit-o do meu mi

nisterio, nego redond~mente o facto. 

f! Sn. ÜTTONI: - Creio no que diz o nobre ministro; 
crtno em sua palavra; mas o nobre ministro faz bem de 
r~etringir-se ao seu ministerio; quando niio en lhe pedi .. 
ru que nos apresentas E e o balanco da casa de correcção 
onde S. E x. deu um córte neCOl!sario, e então talvez mui~ 
ta crus a Ee descobris~e 1 ... 

· O Sa. SALllAltR4 MAB.tMHO dá um aparte. • 

O Sa. Ono~r : - Se ~._Ex.:..~!~..me . .fu-jutiç~tflg<lrar---
,----·etnclfll~)iTfi~ capaz de duvidar da honesti· 

dâde do nobra ministro da justiça. (Apoiado1.) 

lonos! · 
No entanto, Sr. presidente , o que é certo é que es

ses 12,343 colonos, d.e qn03 nem metade poderão attri
buir á. sua interverção a Associação Central, e á reparti
ção d11s tena.s publicas cnst.arão enormes quantias ao 
tbesouro. . , 

A reparti cão das , terras publicas entrou cõm pés .de 
lã. Em 1853 teve apenas a consignação de lO~ooos; 
mas logo em 1854 passou a 300:001'$. Em 1839 para 
1860 cnstou . 96~:~~~11!8?. _ J)QB __ balaJ:iÇOI que ~com- · 

~,~-prêlieriuêm-·ae-1853. a 1857 se vê que a rllparti
çiio das terras publicas custou ao pobre thesouro 
2,666:837 8277. 
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Não sei o que custou nos annos seguintes, Sr. presi
dente, p~rqti.e não temos balanços ; o governo não tem 
pressa er'. ma:J.da.-los; e com effeito é melhor discutir 
as theoritts do poder moderador do que os balanço3 e orça
mentos. Parece- me que será estfl. a opini!i.o do Sr. mi
nistro da justiça. 

se votou a quantia 1,396:9008: em 1860 a 186l, a de 
1,36~~4408, e no de 1861 a 1862, n d13 1,194:2408, e 
sommando estas verbas com o despendido até 1859 tere-
mos 6 618:817 277 · · 

Note V. Ex que eu estou fallando sómente das con
signações votadas nas leis de orçamento e despendidas. 
Não fallei.ainda no credito de6,000:000S a que mereferi. 
O nobre ministro, no relatorio da sua repartição, . diz 
que por conta de~te credito já se despendêrí'io effecti
vamente 1,526:4808199, e accrescenta S, Ex. que o credito 
está. compromettido por contratos que o governo tem 
firmado com diversos emprezarios e associações. 

O relatorio é a este respeito de uma dubiedade cruel :• 
não diz :se ainda ha credito ou se não ha , mas eu creio 
que todo está. gualdido. 

Mas som~ado_ isto com os 6,000:0008, temos gasto 
ã I : . 

Sr. presidente, eu ~á de~ccbri a causa do deficit. A 
causa é o nobre mimstro da agricultura, obras publi

·c~s e C?lonisação. Se $. Ex. continuar n? ministerio 

·v~ de JJm deficit de 's~ooo-.ooos, teremos um deficit 
de 20,000:0008000. . 

Más o certo é ue a somma despendida, d_ividida -por 

Ora,~ mostrarei ao nobre ministro que este alga: 
riamo de '700 e tantos mil. réis por cada oolono nüo está. 
lo!Jgt da de~peza que nas colon;a.s do governo se tem 
feJ.tf) co.rn cada colono. 

E não é só esta a despeza feit& r..om os colonos: por
guo se deve ajuntar o que tem gasto as províncias do 
Rio de Janeiro, de Ssnta-Catharina e do Rio ·Grande 
do Sul. Se se fizer esse additamento, se saber§. exaata
mente quanto tem custado no Brazil cada. um dos colo
nos vinrfo~ ne11tea ultirilos annos. 

O Rio··Grande ~o Sul de 1852 a 1856 gastava a mo
delta somms de 22:000 De ois disto tem asto nls 

. e 100.000$ em alguns annos; ao menos á o que consta 
do relato rio do Sr. AntLio. 

Jrlas, Sr. preaideute, llomo á posslvel que toe arrBnjMso 
a conta de cbe ar a.ra dar colonos or cases re 011? 

• x. \'B sa er. 
Chegadas a Europa as ordens da. Assoclaçilo Central 

de Colooisaçi\ ,, fez-:a immediatamente um contrato de 
. 10,000 colonos com um Sr. Beauccurt de Pari2:. Quando 

n!l.o faltava quem se oompromettasse R trazer quanws 
colonos ae qlii:tesse por menos de 100 franco!' ou 40$ pôr 
cabeça, os contratos se üzeri\o na razüo de 300 francos, 
lm~rtan~o só esae contrato I ,200:000S. 

No mnmento ern que as primeirllll noticias chegó.rito 
ao Rio de Janeiro, V Ex. faz idéa da dolorosa impres
ello que Belltiriilo o nobre m{ói~tro do imperio d.o então 
e o nobra presidente da Associaciio lJentra.l de Colo.oisa-
9ão, OR Srs mlll'qnez da Olinda e marquez de Monte-

. Alegre. cujos nomes estão na estima de toda. a camara., 
·· -- ~· e são di@osde.todoo-respeito --(-ApC1ia.do8 ) --- ----._ 

E' sabido que o nobre ma.rquez de Mont'Alegre, con
siderando-se enganado em sua bca. fé, abandonou im.me
diatamante a Associação Central de Colcnisação. (Nllo 
apotado.t . ) 

Os eenhores têm a. palavra, e terão a bondade de 
. l 

Para lá foi o nobre barão de Muritiba, não menos 
digno; mas as cousas se tinhão feito de tal modo. que 
só no anno seguinteS Ex pô :te pôr cobro á. torrente 
de mendigos e réos de policia queos Srs.Beaucourt&C. 
nos enviaviio da Europa. 

São factos queestiio no dominioda maior publicidade. 
O nobte ministro não os negará. 

E' incontestavel que a As&ociaçiio Central teve de 
pagar viagem de retomo para. indivíduos que tinhüo 
aido recrutados por meio da embriaguez .1:1• .ho:r.a_ .d~ 
aahtda dos navios, e lançados a bordo "PSlos agentes. 
Esses factos ca.us'-rão o maior escandalo aqui e na Eu
ropa. E o que comta é que pretendendo o governo, ou a 

Associação Central, entrar bem no amago d& transacção, 
o Sr. Beaucourt se abroquelava fszendo insinuações 
bem graves, de que não me quero fa~er éco. 

O que se deu no meio dia da Europa com a celebre 
colonisação Beaucourt. tramou ·se igualmente em o norte. 
Os in~ividuos a quem tinhão cabido as germanias dis-

contrato semelhante ao de Pariz. O Dr, Schmidt, que 
ainda hoje é agente da AssuciaçãCI Centrl\l de Colonisa
ção, "homem.ainds de sua. especial c.onfiança, esperava ·- ~ 
uma: grande porção apalavr&da, mas com a entrada do 
Sr. barão d~ Muritiba, e~ vez da encommenda official, 
fo1-lhe o av1so, ce bem mformado estou, para nos não 
remetter colonos. O certo é que nessa occasiiio &s outras 
em prezas coloniaes que est8vão acostumadas a receber 
colonos espontaneos, achando-se a braços com um con
currente que podia dispôr de milhares de contos, acha-
vão-se nos maiores embf\raços. . 

A companhia União e Industria mandou nessa época 
um agente á Europa para engajar colonos; e havendo 
quebrado a casa na qual se havia aberto um credito á. 
companhia União e Industria., o seu agente ficou sem 

ursos para azer os engaJ amen s. e1o- e por m 
ao encontro o agente da Associação Central, e forne~ 
ceu-lhe colonos a credito. Assim embarcárão pot' conta 
da corn_panhia p-nião e l~dhstrial,l44 colonos, os quaea 

; ' I 
é, 1388994 por caneça, ou mais de 1601 por adulto, 
fazendo a proporção par.a os menores. 

Ora, Sr. presidente, é difficil admittir en_gajamento .de 
' . -

c.u. recebia c-:>lonos espontane~s, .. :. muitos dos quaes não 
tmh11.. que fazer o adianta.me~to de um vintem, 8 de 
S. Leopoldo e outras do mesmo ID!)do ; com um pequeno 
adia~tame11to de _lOS ou 208 por cabeça não faltarião co· 
lonos; mas em vez do adiantamento de lOS ou 208, &fWB
rece o adiantamento de 1388~94, que não podia pe1xàr 
ao especuladO\' menos de 100 a l20:000S de lticro Os 
colonos do Sr; Blumeneu, incluídas todas as despezaa da 
colonia, fi~avão uns por outros 8 8BS, ·e o adiantamento 
de plisHagens, viveres e ferramentas em 13$034 por ca;. 
beça O que tudo se p6de verificar :no relatorio do com-
mlesli.rio do overno im rial o nobre de atado o a• 

· stricto o Rio e Janeiro. 
O certo é que a companhia Uniüo e lndustda tanto 

como a do Mucnry couhecêrão por propria experienoia 
os benericios que traria â. coloniaaçilo a Assooiaç!l.o Cen-
r e n reparttç · as "rras pu oaa. ooco antes a v a 

eu mandado um agente á Europa afim de en~ajar traba .. 
Ih adores para o M ucury' e foi pcl' 8881\ oecl\lní\o 9.U8 pude 
melhor me informar quanto aoa myaterloa da &~tnta 
irmr.ndade. O governo da Pru~eia tluancl.o aoubo que o 
Bra.zil estava. disposto a receber colonos aem escolha pre-
parou-se para uos mandar seus mendigoK e seus con
demnadoa. A. imprensa oocupou-•e d.a queatAo._e em 
Leipzig appa.receu um folheto publioado pelo Dr. u.oltz
eeniiorf, aàvogado prussiano, relacionado com peasou 
d.o governo, e que tem esto titulo- A depOT"toçllo r.omo 
ccutigo nos ttmpol antigo' e moclernam'enle, e a1 colo'.liM 
cü criminoso• da França e da Inglaterra. 

Neste folheto, Sr. presidente, existe um período :no-
---· taveL · que!las~;o -aler:· - · - - ·- - - ... ·· --·· · · · 

· c Os Estados da America do Sul, principalmente o 
Brszil e a Confederação Argentina, mostrão a séria in- · 
tenção de adquirir braços europeus para substituir o 
desfal'\.ue que lhes causo_u o trafico. 

< Os meios empregRdos não podem merecer a. appro·· 
a ão de nem olh 's a as i c· s da ·u:.ti ' 

d.o que para interesses puramente nacionaes. Logo po
rém que esses paizes por meio de outra legislação pre&
tarem ao colono efficaz prote .~ção c.mtra as arbitrarie
dades e despotismo dos ·grandes senhores, podem os 
governos allemães, chegado esse momento, consentir 
que para alli partão os • ens criminosos. Seria então 
aberta via dupla parA promover a emigração daquelles 
cdminosos -tue Ee tomassem dlgnos de afgnma benevo
lencia, e que têm sido especialmente induzidos ao crime 

frrip~ró~:~ffJi:~:~r::et:~~'!M:õ~~~ó9~i~:=-
gado o tompo para que as sociedades particulares 89 
incumbissem· da solução do duplo asslUllpto-:-tirar pro: 
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veito do trabalho dos criminosos, e cuidar cio seu bem Mucury, o ultimamente. li se a.ch.ou oo~ o agente do ex• 
estar material. ministro, a q'ilem me he~ de refenr n:&ls lnrga~~te •• 

c Eis os colonos que se praparavão para o nra:z.il. ~ De volta á côrte, o pohcaman pruss1ano, que tinna vm 
Pri • ltad d ed" d 6 000 t d do da Europa_ encarregado de espio~ar _a companhi 

me.tro resu o o cr Ito os ' con os e " do Mucury, fol recommendado á assoctaçao centrd ~ 
.Asscciação Central. • · · r. Lallemant. Actlou-se poiS 

1 , r. pres1 en e, que nesta tns e occaalttO tl v e d · c trai ah · 1 
a infeliciU.ade de mandar á. Europa um agente contratar empregado comosgente a Asaoc1aç:W en ,e_ 1 C?· 
trabalhadores, um engenheiro prussiano estimavel e locado pelo agente subvencionado pelo governo 1mper1al 
mesmo respeitavelpelo êen bom comportamento e bello um ap;ente da P?licia prusei~a que ao :~C:U.lli«\;eoc-i1W:ít-· _ _ 
earaet , a ores e os am. 
Ch .:~ á li d H f "fi todos os segredos da Associação Central. 

ege.::<4o que a ci ade o ~r. M. orr.t, oi Dlystl - O certo é que, por mim denunciado, Schutz sômente 
cado ~ policia, que se encarregou de lhe dar excel- deixou 0 ser-viço da Associação Central quando, segundo 
len~s colonos, e os tirou das casas de correcção e dos constou, um certo padre lazarista assentou de fazer esta 
asylos de mendicidade. bells catechese. O Sr. C. Schutz baptizon-se catbolico, 

Assim que cbegárão ao trabalho, no primeiro dia, em · e se disse que ia ordenar-se para entrar em não sei que 
vez de prepararem a ferramenta, empnnbáriio as armas coogregaçiio. E', Sr. presidente, este agente da polia• a 
para me imporem o pagamento desaladosduplosdaquel- de Postdam que merecia todas confiança da reparti-
les que esta vão estipulados nos contratos. Foi-me indis- ção das terrasyublicas. · _ 
pent~a~el empregar a ameaça e astucia para poder do- Chegou ao Espirito· Snnto em Dezembro de 1859 nma 
minar a situa~ão, e prendi vinte e tantos. :M:andei os porção de colon<ls mandados pelo go'lerno~ 
cabeças para Carave~li~J!, afim d? _serem processados, e Estes colonos fizeriio exi encias as mais desarrazoa-

colonia,como depois exporei, encontrou estes Prussianos blicas, o quíU respondeu dever ser tudo ineucto, visto 
da Bahia até Mncury, como disse em seu relatorio á que a reparti9ão das terras publicas tinha toda a con-
repartiçã.o das terras J.>riblicas, ou antes ao nobre Dlinis· fiança no esp1ão de Postda.m.. · . 
tro. A policia do Esp1rito· Santo é quem sobre todas dá Sr. preaidente, quando tl policia prussiana estava 
excellentes noticias delles. e j ã. nesta t.ri buna se meneio- nestas investigações. o publico deve saber o triste eapeçta-
nou o interrogatorio feito a um dos taes. Perguntado culo que da vão na Europa os nossos agentes. 
aobre seua meios de vida. quando emigrou, declarou que Como o pão de ló não pôde chegar para todos, oome-
estav" cumprindo uma pena em consequencia de haver çArão os agentes brazileiroa. e a.tá um nosso consul, a 
falsificado bilhetes do banco de Berlim. leto consta da eserever as maiores infamias contra o Brazil; 
aecretaria ds policie. do Eapirito-Santo no tempo em Os tribunaes de Berlim o de outras cidades da Prusaia 
(iU8 era alli chefe de policia o Sr. Alsncar Araripe. A ti verão de conhecer de processos os roais escandalosos. 
lilatorla destes colonos foi nblicada na Euro a., e a. Em • · • · 

cu1 G ~enna, em ar go em que a 1ás ne censurava calumnjado um agente brazileiro, dos fal'orecidos. o 
a admlnistra9lo da compímhia. do Muoury, referio o advogado do a.ccnsado se defendeu com a circumstanoia 
faoto neetes termos : attenuante de que o governo brazUeiro tinha prooepido 

c Eu mesmo conversei c' no Rio com um. sujeito de com tal reei ita ão e tão ouco criterio ue até a 
, r e o es a o preso por va- r. • b.n 11 condecorado. Por este -atl- -.ejs. V. Ex. 

dia~l\o na. nad~ policial, e isto no momento em qu~ a. conta quo merece na Europa o agente da Associaçiío 
naquella cidnde se proournviío trabalhadores para o Central de Colonisação 1 . 
Mucury. Um mnnceoo, habil architeoto, havia. sido cn- No Cort·eio MeJ'cantil do 10 de Janeiro de 1860 vem 
Rajado pelo Sr. Ottonl debaixo de condições muito fa· um artigo traduzido do Spener Zeitung de 16 de Novcm-
voravola, um I\ das quaea ern que elle trouxesse corto bro de 1859 : neste artigo, depois de se informar d!)s 
numero de trRbnlbadorea nllemitcs. Como ull.o se pude~se leitores que o Sr. Sturtz era accusado por haver calum· 
elfectuar laao sem dlfticnldadea, teve aquello mancebo a niado, na Gazeta Nacional e na Gazeta Prcmiana, ao 
lomb:ança de ee pllr em oommunicaçiio com a policia Dr. -Gabler t attr1buindo·lhe negociações indecorosas 
c!o Poatdam , e de fazer indiciar sujeitos, cuja remoção com a legaçiio brazileira, se refere que o advogado do 
devia. aer d.oaeja.vel ás antOridad.es Assim pois foi en· accusado havia censurado condecorações concedidas a 
gajado o oonteddo das cad@as J>Oliciaes e o eeu appen· individuo& indignos e os premioa oom que alguns 
àiae, para cates 11njoitoa-acompariharem o architecto na agenros foriio enriquecidos pelo govGrno do Brazil. 
aua vlagem, e para encontrarem no Brazil serviços me- Eis o artigo: 
diante 'Dons jomaea. t>odem imaginar qual foi a sncia c Depois de informar que Sturtz era aecusado por 
que deste modo se reunio I O sujeito que me contou . ter calumniado na Gazeta Nacional e na Gazeta Prul-
estes pormenores tinha pertencido á.quella sucia; e ajui- .. siana. ao_ J.>r, Gabler, .. ao qual attribnio--:negooiações in· 

.. . __ zando .. do.xesto-por-esta-amoetra,·é ·-devéras-·p-1\ra·-ãamr.;·-- -·· - -· - decorosas com a legação brazUeira, em virtude das 
rar que uma colonisação de tal genero não acabasse quaes deixou o Dr. Gabler de ser presidente da sociedade 
muito peior ainda. Já. durante a viagem por mar passou Central · de Berlim, diz o advogado do accusado que 
o · oven architecto or incríveis sotfrimentos cansados elle · · rações a in.dú'iduoa 

os seus turos m enores; e certamente elle se terá · indignos e os premios com que alguns forão C!!!"l.quea 
arrependido amiudadas vezes de se ter incumbido destes cidos pelo governo brazileirot o que havia escaudalisa.do 
e11ga)amentos. Sujeitos ainda muito peiores forneceu o a Alle.manha, etc. :. . 
agente Beaucourt em Pariz. Em uma palavra, ajuu- Publicou-se isto em um jcyual da. côrte, e ficou em 
tou:se ahi uma povoação colonial no genero das da Si- silencio o ministerio, sem que nenhuma explicação e 
9erta e em Botauy-Bay. Não havia quem quizesse tra- neuhuma informação se désse. Estes factos provão o 
balhar; tinhão elles julgado que bastaria apanhar o jogo demiserias poat.as em. scona na Europa por amor 
ouro e os diamantes pele.s estradas; as caxaçadas eu doa 6,000:0008000. 
briga' tomárão-se ordem do dia. • Sr. presidente, eu vejo que preciso enCllrtar as P!'O• 

Com. estes' trabalhe.dot~' mandou·nos a policia de porçi5ea do meu ditcur&o porque a hora ee adianta. Vou 
Poatdam um vigia, o Sr. C. Schnt:~, conhecido por mui- expor os aacriticioa que cuatjrilo aa autlgu coloniu 
toa traba.lhadore1 como empregado da policia naquella formadas com colohoa eapontaneoa, C)ll cliiKlNtarnente 
cidade.. Este homem appare~u no Mucur-1 1 c. oomo eu · auxiliados pelo go~emo o u oolonlu üo g\orioao rol .. 
o 1llo quúeaEo empregar, vc1o pnrn o Rio, v~ltou pam o U11.do da repartiçi\o elas terrae publlou. 



CÃ~mara dos Deputados - Impresso em 20/01/20151057 - PÃigina 14 de 27 

SESSÃO El\1 20 D.E_ JULHO DE 1861. 

Entre a.s colonias do Rio-Grande do Sul, a de S. Leo
poldo custou 500:onos. s"gundo o relatorio do Sr. Can
sansão em 1H51, e tem hoje 15.13'-l colonos, vindo n. 
import"r por cabllça hoje em 338043. EMta. colonia já. 
exporta mais de 800 (lQ08 llnnU>.eS ele pro.fuctos de sua 
~<iu~;tria; deve im,•Ort>i.r outro tanto, e j :; deve portanto 
contribuir para o estado . com t ã. 
impostos que já paga exuberantemente o preço que 
custou. · . ·· 

As colonias S. Lenpnldo:·:sànto-Angelo, Nova Petro- . 
lis For uilha · ' " · 
li gastárão do cofre provincial, segundo o relat<.rio 

do Sr. Antão, s.tél858. . • • • • • 385 81681125 
Do cofragerl\l, Santa-Cmz e outras. • 9l:6RM$122 
Dito, S. Leopoldo • • • • • • • • soo.ooognoo 

Custo ~eral das colonias do Rio-
Grande até 1856. • 977:554f1747 

E como centém. eesas colonias: segundo os mesn10s 
relat.orios, 20,4'l3co1onos, vem cau"l. um a custar menos 
de 508 por cabeça. 

a o oma. nmeaau, con -:>rme o c c o do Sr. Pe-
dreira no reletorio de 1859:, cu~t:í.ra cada colono para 
ser estabelecido R8SOOO. 

·Na colonia. D. Francisca, segundo a mesma autori-
- - -,daikrhde"-, -1:6it0lf6 • 

Pt)i;o tambem ao nobre ministro' que verifique as con
tas que tem do~ colonos que se n.~hão ainda (•stabelecí
dos no Mucury, em numero maior de 600, e verá. que nãG 

----GGiQWSSt-~lái'üe . , 

Citarei" mais a coloniaPedro II, da companhia UniãG 
e_lndustria, bem que esta seja do ultimo periodo. mas 
c1to-a porque a sua administração não e3tá. a cargo dG 
governo. Vejo pelo ultimo relatorio que a despeza. 
total da. colonía vem a ser 2·l5:4R9SO·~l, que divididos 
por 1. 44 colonos, diio 197$180 por cabeça. 

Note V Ex que chegârão a es~e preço os colonos da. 
União e Industria , apezar da enorme quantia do 
158.3238866 que forão pagos pela remessa dos colonos, 
não devendo cu·.tar nem 30:0008; mas, apezar disto, 
estes colonos custão apenas 1978 por cabeça, porque o 

overno não se intrometteu no eetr..b 1 · -
oma.. ·":'· 

Vejamos agora as colonins funf\adaa pelo ~overno 
nesta ultima ile~graçada phase d>t ·~oloniBfiÇÜo. O nobre 
minio.tro no t·eu relatorio . . !V. Ex. ha de rmitt•r · ue 
u 1ga-no fiOU re a or1o-porque, p,c o que i~ respeito 

'- coloniaaçiio ao monol'. tudo que aqui esti c~rripto 
neste relatorio ó seu t V. Ex. nunca dei "X ou llc ser o 
ministro das terras publio!ls), di:t. pois V. Ex. no seu 
rolatorio estas palavras, que esoapé.rüo ao corrcr da 
penna: 

~ O pouco tempo que mediou entre minhn nomeação 
para o cargo de ministro e secret••rio de Obtaclo dos no
godoa da agricultura, cummerclo e obras publicas, e a. 
apreseataçi!.o de~tn relatorio, n!l.o mo pa1·mittio olfere~ 
cer-voa um trabalho maia completo e dirt;no de vossa 
illu~traçi\o, sendo forçoso aceitar o que achei jà pre
parado. • 

O nobre ministro me permittid. que eu note ser ma
niíestli a immodestia destas palavras , com· as quaea 
S. Ex denunci. o defeito do trahalho que diz 2er dos 
seus antecessorP.s. Na verdade o relatorio e os annexos, 

. no g_ue diz respeito á colonisação, deix.ão mnito a desejar, 
porque nem ao me .• os nos düo idéa apprnxima <ia do es .. 
tado da colonisação nos seus diversos serviços, nos seus 
diversoR ontos. Dir-se-hia ue foi eecri to calcula-

amente para Doe induzir sem discussão a vot:n os 
l,Soo,o.oog do credito ordinario, e deixar aberto o ex
traordmario dos 6,000:onnsooo. 

Eu vou provar esta proposição. 
Nos relatorios anteriores, qu>~Ddo se tratava n respeito 

de colonias dizia -se....:. colontas do 12;overno· geral e pro
vincial-; assim é a especificação d ··· relataria de 1 ~59 ; 
dahi em dis.nte diz-se só-coloo; .o governo. - Quem 
1~ 1'_6D8B que toda11 são colonia . . A~socia.çiio Cen tra.l 
do Coloni•açiio c da repartição gerlll da11 terras publi 
ca~. Tudo eata.eogl bado Do relatorio, e quando se de~ce 
ao• dot .\lhoa 6.cerca oie ~ada. uma das coloniaa, não, ao 
tmoonb a menor informação. 

'l'o~to m 

Ora, eu convido o nobre ministro a fatermo~ n631e 
momento Ufl\. passeio á colo11ia de Santa-Leopoldtna. O 
nobre ministro não póde agora al19gar que são seus 
antecessores. No relatorio actual estão copiadas textual
mente palavras assignadas pelo nobré ministro; direr.tor 
da repartição das terras publica."" no anuo de 1860, & 

~peito desta co'lonia. Dizia S. E'lt : c As terra!l !ÜD 

offerc<'..eti1 um attractivo ao commercio de Mtnas, attra
hira emigração espontanea que v~nh11. gozar do seu bom 
clima e da fertilidade de suas terras :. 

Isto era repetição do que o nobre director da repar
tição das t-erras publicas já. tinha dito anterionmmte, e 
é o que agora se repetio por outra phra~e Não nos diz 
porém o relatorio nmapalftvrn. qu11nto aocosto dacolonia 
de Santa--Lcopolclina, não vejo informação alguma Eu 
estava persut<di-io de que com tffeito a coloni~<. de Santa; 
Leopoldina offerecia coDdi•;õe~ de prosperidade em r11zã~ 
da ferti:idade do eeu ~ólo, que etn um dos relatorios an
terioree sc disse ue era tão fertil como ae ma!' ens d~ 

1 o. 
M11.s, Sr. presidente, qual não foi o meu assombra 

quando um meu amigo me apresentou o relatoriõ que ~ 
Sr. barão de 'Tschndi diri ·o ao Sr. Cansansã.o de Si
mm cerca a co oma e anta- eopo a na pro
víncia do Espírito-Santo ! Qual não foi o meu ~sombr~ 
quando~ vendo devHamente honrado no rela.torio do no
b; e mini.st:o e no da repartiç~o da~ ~erras publicas o 

Tschudi,' pela. imparcialidade com q'lle havia reduzida 
ao seu justo valor as preteç.ções exagerad11s de muitos 
dos seus proprios compatriotas colonos parceiros d& 
província de S Paulo, ~ardou o governo abAoluto si
lencio quanto ao relatorio igualment~ minnflioso feito 
pelo Sr. barão de Tschndi acerca da colonia de Santa .. 
Leopoldina! 

O que se passava na. colonia d.e Santa--LeopoJrlina fui 
snbll--lo, e o digo com ma~ca, ouvindo traduzir dll gazeta. 
official.do consP.lho ft~deral da. Suissa. o importante r-ela·· 
torio do Sr. barão deTschudi, que, se · o tempo pe~t"· 
4' • 

\Jomeça o Sr. dfl Tschudi por censurar dB maneira 
a mais term-inante a e!wolha da localidade da. colonia; 
diz ·á observução que não me tinha occorritlo, mas que 
entra elug olhos)QUe R tO iüo do E " irito Sttnto divi-

1 n em tre~ 11ecções. c:-ontêa. duae de iuconteetavelCerti
lid~<d·t e comn tflOK conhccidus. a do nort.A desde 8anta
Cru~ ••tó o Muc:ury (1omprohondendo o Rio· Doca, a da 
sul e Benovente nt6 Itabapoana comprebendido o Ita
pemirim. 

Obscrvndor profundo, uma simpleà· vista do olhos 
bastou para que o Sr. bariio de Tschudi pudt>sse de~cre
llor magif!tralmente estas doas secções como deacreva 
tudo que observa. 

Com effeito, essas dna11 secções, compostas de terreno1 
de alluvião. produzidos pelos ,,alles doP. dons grandes rios, 
Dor.e 8' Itapemirim, e tambem ~o Itabapoana, tem ad· 
quirido inoontest:lVOl celebridade, ao pasPO que a SIC()Io 
central, t·mle o espinhaço da serra do Mar vem atá á. 
costa, no porto da. Vic.toria e de Guaraparim, não tem 
terreno apropriado para cultura E em verdad&. todos 
nó& sabemo" qne nas -.,izinhariças da Victoria o t-erreno 
é o mais ingrato possivel, e niio póde deixar de ser, por
que a serra vem até ao mar Só Q governo é que não 
soube disto, e em consequencia collocou a colonia. em . ." 

Sr Tschudi. infonnação de vista em que creio de fê), 
no fim de d•·US annos morre, porque a.s raizes não 
po~em peqetrar no sólo havendo apenas uma 'crosta de 
terra vegetal, que, feitas as derrnbadas, as chuvas lavão 
deixando am terreno coberto de arêa e escabroso que 
nada prodúz. . . 

A administração desta colonia, iliz ainda o Sr. ba.; 
rão de Tschndi no relatorio que o governo suisso alli 
pubücon , é tristiAsima ; S Ex. diz que d&<iguão esta 
colonia pelo nome de ~olonia dos MyBteriOB ; os gene
ros alimenticios produzem alli tá· pouco como o oaíé ; 
diz ~na nito vio pá de milho q~e tlVesBG mais de trea 
palmos de altura, e que os colonos 1 especialmente 011 

32 
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suissos, no momento em que não tiverem o socoorro das Mas, ·sr. presidente, não é s6 da éolonia de Sàbtà.-
dia.-ias que com mão prodiga o governo lhes continúa, Ltiopoldina que posso dar informações; de al~as 
~e retiramiõ, bon gré, mal gré, da colonia. outras colonias posw explicar :í camar" como têm sido 

O nobre enviado extrao:rdins.rio da Suisea, que tão administradas e quanto têm custado. Posso fallar com 
severo foi para com os seus patrícios das Cl)lonias de o proprio testemunho da colonia militar do Urncd. 
S. Paulo, justifica os da colouia de Santa Leopoldina, Pelo relatorio do commissario do ovemo ne lá. foi 

e mo quan o e 1~serao que, o r. r. e ast1ão achado Nunes, a colonia tmha em 
s~ os não mudarem para outra colonia, virão para a 1859 232 colonos. E só por intermedio da có'Jj)'panhia do 
Victoria ainda que sejão fuzilados, porqu~antes querem Mncnry a administração ,,jt. colonia do Urucú tinha 
ser íuozila.dos na Victoria, dÓ que ver morrer os filhos i recebido até 31 de Março ultim·o 158:242$958 
:feme"na eolo · : · r , nao a 1 po ilnCia rea. as es· 

En dou tllnta importanCla a este relatorio do Sr de ~ezas feitas crm a colonia, pois que cumpre 11ddicionar• 
TschuJ.i, enviado extraordinario ila SuiHa. que hei de lhe o preço da passagem de todos os colonos tiaqui até o 
solicitar a sua publicação no Jornal do Comm err:io, que Mucury, não só daqui 11té o porto de Macury, mu 
espero se prestará a colloca-ló em ~eguida. a este meu tambem até á colonia, pnrque forão t.ran11portados á. 
discur -o, para qol' o publico saiba o que a r~partição das custa da. companhia do Mucury, sem que ella recebesse 
teJ,T_as publicas lhe quiz fazer ignorar. um real,. assim como farão transportados durante al-

Mas, Sr. presi<lente, '-I_Uanto custa esta colonia ao go- guns annos bagagens, viveres, · e tudo quanto precisou 
verno? Já. disse, nem palavra se sabe! Proc·urei infor- a colonia do Urucú, de modo que não import11 e~te soe-
mar· me, e por muito f,vor obtive uma tabella d88 des- corro s6mente em 20 ou 30:0008- Avaliando porém só-
peza.cl feitas na proviucia por esta conta de Junho de mente em 20:0008 o soccorro recebido da companhia, a 
1859 até Setembro de 1860. colonia e~taráf'Ust.ando 178 2428958 afóra os exercícios 

Note V Ex · ue a coloriia tem nc s " • • · 
o re atorio deste anuo, 1,013 colonos; então, na occa- =1uantia de 7558612. . 
siãQ dessas d6'8t>ezas·, tinha, se me não engano, 400 ou On, Sr. presidente, veja V Ex. nos dons mf)delos de 
500 é tantos: no entanto vê-se por essa t libella, cuja· colonia.s do goverc.o e de que pude dar noticia, veja 
auihenticidade posso aran~ii•'· ue a colonia de 8anta· uant.o cnstão A" da · 

opo 1na cu~tou-nos nesses quinze mezes referidos nlgumu cou~<a; níio é preciso ser removida, uma vez que 
198:50A$147 incluindo-se nesta somma a quantia de dêm efficaz protecçiio ao:~ infelizes habitantes · do Mn-
Ô,\!018119 de medição de terras e demarcação de prazos. oury, inclusive os colonos. A <'Olonia do Uruod tem Vida, 
Têm havido d1versas turmas de engenheiros demar- e póde continuar nesta h othese· mas .a colonia d 

_ s na ,. onta; mas a sempre eqn1vocos ~·- an a_- eopo ma. no momento e·m que ceaaarem as 
t reclamações. Fazem-se contratos a respeito du de- diarias aos colonos, desapparece, e desnppareeedõ cl)m 
marcação de duzentos, _ trezentos prazos-. mas esses ella os mil cantoR que la farão enterrado·s I 
cOntratos, ja se t~abe, são papeis cccwtos: nenhum E no entanto, Sr presidente, o nobre ministro esti 
vem aqui! Consta-me que se tizerão . contrattJs para a enamorado desse systema de administração de oolóriiaâ 
mediçiio de du2entos ou trezentos prazos nes~a. col .. nia; por ('.nnta do governo. o governo •não foi o nobre mi-
qué ó feliz émprezario que se encarregou des~oa medição nistro1 jl\ comprou a eolonia Blumenau, à respeito de 
por empreitada havia ganho liquido para s~us sala.rios, cujo contrl\to não temos as necessarias infonna-çõee. 
~aduzidas todas as deaj)ezas, cerca de 8:000S por mr.z No relatorió do nobre deputado pelo s• districto dis 
De"~ ã~rédit.il.r que ·'assim foi, á. vista do alg"riRmo província do Rio de Janeiro, que eu já tenho citadó, é 
dEi 70:901$ iO diependidos com o servi~o dli.s medições e.m. que deu testemunho da prosperidade daqnelle esta.• 
eDi quinze meies. beleciment , referia S. Ex- que o instituidor da coloiüa 

Devo dizer a V. Ex (dirigi~,____.mim.·f-Ü'jH~--1----ti-P~·'""~..;., ...... .-.rnl'PíO"v-mi>mi..o~a~snn~<a>'pn;r~o"'piiõ'ntiie~aiteii:,~eAI'q;,;uiiie'lo\--
agrir.ultur~) que tam,bem aividi_ os prazo!! de me~s co- informéra do comput.o "aia des!l6zas effeotnadas, 'l,Ui! 
lonos lá nn Mucury. V. E x. mandou para allt uma vinhüo a 11er 20:0008 que disse ter trazido da Europa, 
comniissão pàra tomar conta dos estabelecimentos que 80:000fl que recebêra do governo como em restimo, e 
forão da eom anhia e o v • . . , 
apreséntei. Nas vizinhançae de Philadelphia caua nm ll5:0oos. Com esta qnant1a havia o Dr. Blttmenan 
tem llens rumos, seus ma~os; todos sabe>m o que é seu. levado a colonia ao ponto de prosperidade descripta em 
E sabe V. Ex. quanto me custou a dhisão de càdu. sua phrase brilhante e verdadeira. pelo nobre deputado 
pr!u.o? CustOu me 50S, fóra o salario rloeuiJenheiro que pelrJ Rio de Janeiro. 
ganhou 2508 por mez sem comedorias, e se x,-olgava bem Note ·sc que nessa somma estaviio ccimprehendidas 
pallO· E' verdade que a. administração do l~ucury esta. varias parcellas que não se referiiio 6. despeza effeotiva 
condemnada, Jiiio pOdia servir I na colonia, mas a prejnizos que soffrêra. o emprezaiio em 

Más, Sr. presidente, na falta de dados. pare. poder onttOB lugares, e que con~iderava motivados pela àua re- r 

avahar qnan.to custa a colonia dos Mysteuios, eu tomo àidencia naqnelle esta~ecimento, como, ~r exémplo, 
Um. termo de proporção. Se ella custou 198:000$ de o prejuizo de um navio qutt se perdeu em Itajahy, no 
JUlh?·_de 1859 a Setembro de 1860, pód· ~ - ae dizer qu~ valor de 4 a 6:0008000. 
em .cmco ann· a terá cust11do 8!59·020S9H). Eu agora von. referir ·me ao rela.torio do Sr. Bnisque, 
·: E esta.. n o 'ão a" despezaa unicas da colonia. porque onde tenho bebido algumas luzPs_a respeito da óOmpra 
a base que tomei é a despeza feita alli; a colonia porém desta colonia. Vejamos as rondiiyões com que foi reali-
fez grande despeza com a paRssgcm do mil · colonoa zada a sua acquisição.. . 
que para lã forão, e nií.o -custon cada um: tons, porque O governo comprou as terras que tinha o instituidor 
o prhliéifo nncleo era de col?no~ de Ubatn1.la, o dos qnaes '{lor l20,oo.os, pagando-se da quantia. quo lhe ei:npres-
o governo tomou a si toda a divida.; n ii o sei se aniou t~ra e vo' taudo-lhe 35:000S. Segundo collijo do men-
por_ 30:0!>01 ?U 40:0008 _(cerca de cem ~:tonos) a divida. c1onado relatorio, o Sr. Blumenau tem de hàver dos 
do nropr1etano que os tmha a sen. serv1ç•.): eriio colonos colonos os adiautamen~s ne lhes fizera 60:9U OlO. 
de parceria Ontros colollOS--forão da Asslé-(li'·Mi-~&fi· ~rnf;., - -+---:_ h::;s~e.=;v~~qtiuie~n~aitoiie~z~m~~o~n~e~g~o~c;f.io~.~~~~~-=-"'fl.'"-"'!..!...---
Ma~. dand<~ o p~ço de l~OS por cada letm, o que é dar Se se tratasse de dar um premio r o Sr. Blumenan, 
m~to pouco, ah1 temos m'iJs 100.0008, c1u mais. A ssim , eu não faria o minimv reparo, por ser um homem que 
~1s, calculando pelo que eei , ahi estãD> mil contos por sacrificou o sen tempo, a sua sande , o seu pequeno capi-
mll colonos, i11to é, I 0008 por cuda colo,no da colo.nill·de tal, e que conseguia creAr uma colo'nia que póde ap~a-
Santa -Le •Poldina, da c{)lonia dos Mys't.erios, da cillonia recer no meio da) vergonhas da colonisação, dirigtda 
Íl;lndada. sdm nit~trada pelo governo, que ultimam ente, como tem sido peio governo. 
80handH-se embaraçado com a sua ad•IJinistração, ooàn·· Eu seria, pois, o J?rhneiro a approvar um premio que 
dou buscar p~ra seu director um de m eus colonoe es·· po-r semelhante mot1vo se conferisse ao Sr BlumAnan. 
J?Ontaneos do Mucn.ry, o Sr barão.. . . Mas comprar esse beUo estabelecimento por qúatrocen-
-U• Sa. DEPUTADO : -Não é 0 dirf~tor da colonia. _ __ ~os por cento do seu custo para ser administrado por 

.. ·-··r~·"· --~~~---·-~-- ·.-·· - - -·- . ---·--- . _conta do governo, foi querer que se reduzisse dentro 
Ó. ~ • • OTToru:-Estava d.emittid.o, mas ~r~ o direc- em pouco tempo a outra colonia de Santn- Leopoldiila, 

t~ até pouco teJDpo.. · · embora esteja por ora incumbido da sua directoria o 
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SESSÃO 'Ei\i 20 DE JüLHO DE 1.86i. 

Sr. Blumenau, com o ordenado de 4 ou 6:0008; porque 
estou certo que desde o momento em que realizar a co
bran~a do que se lhe deve, sE> retirar& da colonia (e es
tar& assim em seu direito) , e teremos uma nova. cotonia 
do1 my8t6ri08. 

A colonia D. Francisca, que até 1854 prosperava sem 
gast.llr um vmtem os co re11 pu ICos, nao se1 se eer 
comprada. par11 .ser tambem administrada. pelo governo, 
que já. hoje f~ co~ ella ~ pe':luenll. despeza; pois uo 
mesmo relatono V8JO que ae gastou em um semestre do 
anuo prox.1 a 1 
estrada 1 para communicação dessa. colonia com a pro
víncia do Paraná. Consta mais desse documento que s~ 
dá uma subvenção meneai de 3:0008000 

Tudo isto poderá. ser bom, com tanto que o ~ovemo 
não compre a colonia: ao comprar, veremos reproduzida 
mais uma colonia do.s myst~rio.r. 

Nada sei a respeito da colonia. do Rio-Novo. 
Sr. presidente, · tendo feito o historico da colonisaçii~ 

nas tres phases em que a considerei devidida. supponho 
que a camara terá. concordado comigo que infelizmente 
a Prussia. tem razi!o a. respeito da Associação Central . - . 
administração que se tem dado á repartição das terras 
publicas. ·· 

A' cerca dastes pllntos naC!.a. mais direi; mas tenho ne-
• · miss- ra faz r nm 

pequena excursão com o nobre ministro dos negooios do. 
agricultura pelo Mucury _ 

Se a camara tiver um pouC'.o de paciencia, e attender 
ao estudo ue com o nobre ministro vou fazer das colo-
nias do ucury, e sobretu o e um pa.mp eto que 01 

publicado ne.Allemanha !~cerca doMucuryporumagente 
do nobre ministro, chegará. ao conhecimento das ver
dadeiras causas que trouxerão essa deploravel discussão 
que houve na camara dos deputados da Prussia, e outras 
mi~erias e affrontas que o governo brllzileiro tem sup
portado silencioso. Se a c amara ti ver a bondade de me 
conceder benevola. audiancia, ficará sabendo o infeliz e 
vergonhoso romar.ce da missão rio Sr cavalheiro Meu
sebach, enviado prussiano que esteve recentemente nesta 
c8rte, e de quem os relatorios de SS. EEx. nos fa.llão de 
um mod~ mysteriosó, e como qu~ B ~edo. Entro pois 

· Pelo quo se tem escripto a~i e sobretudo na Europa, 
deve ser geul a convtcção ·de que o valle do Mucury é 
um açougua em que morrem um sem_ numero de colonos 
não \l6mante em 'coneequencia das ep· · · 
endemicas, como em conse-tuencis. da sutl. m.i P.dminis
tração. Ora, Sr. presidente, eu vou tranquillisar a camara 
e o paiz com dados fornecidos pelos relatorios do go
verno, e referencia. a. documentos que estão em poder do 
governo. 

Para demonstrara salubridade do Mucury vou provar 
quão insignificante é a mortalidade queallise tem dado. 
Servir-me-hei para. isso de alguns mappas do relatorio 
do Srs. conselheiros Almeid~~. Pereira. e Sergio de Maft 
cedo. Do annexo (J) do ralatorio de 1860 a paginas 30 
se v@ que a cctmpanhtado Mucury imp.>rtou sómente por 
contrato com o governo de 1856 a 1858 1,281 colonos. 
Do relatoric de 1859 a paginas 71 sa vê que entráriio 
maia p11ra o Mucury por conta do governo 308 colonos 
da As~ociação Central de Uolonisação. Dos documento11 
entregues ao governo imperial com o archivo da com~ 
pa.nhia consta que a companhia introduzio maia 82 co
nolos, COJI10 tudo se vê do seguinte í:nappa : 

Relatorio 

Com subvenção : colonos introduzidos pela 
companhia. • • • • • • • • • 

Ditos, sem subvenção, no anuo de 1855 • 
Associação Central. • • • • • • • 

Total • • • • • • 

Abate-se: que por permissão do gover
no ficá.rão no Rio à e Janeiro em Dezetr
bro de 1867, pertencentes á galera Pal-
m!l""• • • • ~ • • ~ • • • 

1,23'1 
82 

soa 

1,622 

-

Entrárão para o Mucury (entre es.toscom-
prehendem-se cem trabalhadoreB de 
PotsJam que tiverão o seguinte desti-
no, como se vê a fi. 19-do meu relato
rio· de t8f\O) • • • • • • • • • 

Cedidos gratuitamente á presidenoia. do 
sptrt o- an o . • • • . • 

Remetti.dos presos para Ca.ravellas • • • 
Pagáríi.o suas pa.ss~.g(lns e retirárão-se ('"). 
Fugirão deve~o á. companhia. • .· • • • 

""irão. , • • • • • 

Restão. . . . . . . . 

, 
50 
22 
19. 

Abate-se segundo o mappa n. 4, annexo 
ao relatorio de 1860, psg. 87 : colonos 
que entnrão na hospedaria. da Associa-
ção vindos do Mncury . • . • • • 393 

Como· consta da secretaria e do meu rela-
torio de •SíiO, a. pag. 19, bão Portu-
guezes • 393 

1,398 

íoo 
1,298 

Allemães, Francezea e Suissos 542 

• 605 
• •' 67 

A mortalidade do Mucury é ubsolutninente nella 
compa.rada·com a da coloni<1 D, Francisca, nos pri
meiros annos da eua existoncia, como melhor póde in
formar o nobre deputado pelo s· districto do Rio do 
Janeiro, que alli foi como commíssario do governo. No 
mappa acima por simplificar a questão eliminei os 
Portnguezes, porque oiio têm havido queixas se não elo~ 

·os ã admin'stra üo da com snhia do Mucu •· 
O r~lat.oriofeito pelo Sr. Dr. SebastiãoMac .ado unes, 

comm1ssario do governo, confirma em parte o que dizem 
os mencionados algarismos. · · 

Re resenta o n. 4 a differen a entre os naeoimentoa \\ 
o 1tos av1 o~ no uoury, nao cons1 Sl'an o o numero 
de colonos sabidos á formi~a. 

Cumpre notar que por occa.siilo da epidemia de typho 
que reinou d~ Out.ubro de 1859 a Março de 18~9, mor
rêriio 38 colonos GmSaota·Clara; sendo que os nascimen
tos derlio para f~tzer face a esses obitos. 

De fónna que ne~tatistica cnmpa,rada dos colonoi que 
eu entreguei ao govamo np Mucury, e na estatlst.lou 
dos que entr•rão e sahírão, balanaead111, annulllo abao
lntamente a mortalidade suppoata do Mn(lnry, por-tue oa 
lugares doa mortos nito &ão t11ntos que nlo wnblo aido 
preenc.hidos pelos naPcimentos, · · · 

Já se vê pois que o Mncnry nlo 'eaae palz doentio, 
desgraçado , onde bra.nque ;;.rlo a torra oa oaaoa da ·oon
tenas de homens, como o agente do nobre minieuó 
escreveu na Europa.... · 

Mas quem é esse agente do nobre ministro ? JC' o que 
a camara vali ver , e reconhi}Ced. a camara como o ~ 
sumpto das presentes interpellações se Pr-ende a quantéi 
se tem escripto e discutido !cerca do Mucu!-y · · · 

· 9 c -me no M n · 
homem, o Dr. Lallemant, de· laran~o··se comm1ss!Lrio do 
g0<emo_ imperial par~~o examinar a colonia. : ~a u~ 
mspe•·çao. 

Eu muito o desejava, e assim o tinha fei\Q saber ~ 
nobre ministro, pare. que o palZ soubes~e pelo ~stemu:.. 
nho de outros o estado daqnella em preza e de suas oolo .. 
nias, e tiv~se outra fo:p.te de informações além doi 
meus rela.tonos. · 

(*) o meu C!l.lumniador. commissario- agente ao Sr. 
Max:~ Felizardo, diz DA sua primeira earta--a-5 · ·Ex.-
que desde a .Bahia veio encon~o colon~a queixoao& 
4il(), MUClU';?~ ~lo eeke~ \ 
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Como eu pretendia darlnr~o desenvolvimento áscolo~ 
nia.s, e; paTa &s6 tim tinha de· ~~~~h~ para o i:\:stado, 
e~a.. m1s.-.er que o_ g.wern•• m>tild~s"e p;or agentt-s ·seus 

. 'll81tar e lnsp,c.::Ionar o Mu<!ury Ao Sr c.,u~elheiro 
~ar!OI!I C11rntmo d.tl Ca<utJOS, prestdeiJ.te dt~ Mina11, suli-
Cltel li• o 'lZeo•e.eem .l • e , ·, · 
e.u 1>!58 o :5r Cansansão de Siuunbú. quando pre~i
dentc ·.1~ B11l11a, esteve de vi .. gem p11ra >~quellas regiões. 

Qutondo ~o~ ois o o~ R"bel'· o Avé LllllCm>int me appa~ 
:recdu nu Mucu , ter.d,..-me aute~ na côrte annuncíado 
UIDII. Vll!lt.a., eu que 1\ll.bla ser dle agente subveueionado 
pela rep17rtiç~o gerul d11e tljrra~s pubiicus,entc~udi que era. 
o. c •mmlllsano do g·Jverno . ta.utas vezes por m1m :>o li-
Citado. . . 

Peço perdão á camara de occupar sna preciosa atten
ção com a minha indiv1duaiidade; ma~ veJo .. me obri
gado a pedir~lhe aiuda que tenha a hondade de conce· 
der-me alguns inat11ntes. O que eu soffri do Sr .. Dr. 
Laliemmt, agente do nobre ministro, todo o mundo 
sabe, e com 'l.ue côres carreg>~das esse homem pintou o 
Mn·~ury; os colonos snccumbindo a fome, aos máos 
tratos, S. peste, e n não sei que mais. Chegando o 

' coloniaL e ahi encontrando fugitivos 30 colonos da 
Associ:lção Central que havilio abandonado a colonia. 
n~ prl?prio dia em ~ue alli tinhão _chegado, tendo rece-

a.o meno" ver os lotes de·terras que lhe e1ão destinados, 
e estando algo.ns destes profugos aiacados de febres 
intermittenteil, de que tres ftl.lleeêrào, foi es~e espectaculo 
bastante ara ue o a nte o nobr · · s 
c egar á colonia, antes de ver-me edeonvir-me, fizesse 110 
govetno at> commnntC!!.ÇÕes maisabburdasemaisapaixo
nadas, dizendo que no Mncnry não se colonisava, mas 
que se assassinava. Era isto no mez de Fevereiro de 1859. 
O nobre deputado pr.r Pernambuco, então minh:tro do 
imperio, fez o que eu faria em taes circumsta!Jci..s, 
nomevo um comm1s~ario, o falleoido Lhchuud, para ir 
inspecciona.r S colonia, e O llOVO commíshario alli me 
upreaentoo as ordens de S. E:z: R.ra isto em d1aa de 
llfzU"ço ríe.(IOiB que o Sr. Dr. Lallemant duran~ mais 
de .um mez havia atéado a discordia no Mucury, sobre
tudo pruclamando aos colonos qut\ a companhia eatava 

, . gio s, 
era preciso que se t<nteuipaesem os colonos a abando
na-las, e para esse tim ern nome dn governo, co•uo ve" 
rificou o inyuerito a tlU7 depois pro~ede11. no Muc11ry 

unas, a todos os colonos .offerecia. w:ras e vantagens 
no R1o· Grande. Em taes cncums1íancla& entregut!i·me 
ao de&tino, e deixando ns colonial! â d\tocrição d:> com
mieaa.rio ostensivo do governo imperilll, o falleCJdo 
Sr. Laohmuud, ordenei aos meus agentes que tudo lhe 
frl!nqueaslíem o cumprissem as determinações do com
miuarlo do governo. 

O S11.. Sza&lo PE M!Cl!Do:-E' exacto. 

O Sa. 0TTOIU:- Feito isto, corri pnra o Rio de J a
neiro, ~dando exn desejos de saber donde mo vinha 
o ralo que uneaçava. fulminar-me. 

Chegandu ao Rio de Janeiro, fui, primeiro que tudo, 
procurlll' o digno presidente do conselho do ministerio 
de 4 de Maio. sob c11ja adminiatração havia daqui par
tido o Sr Dr. Lallemant em commiesiio para o !lfucury. 
Comecei por pedir licença para qu.;ixa.r-me de que S. Ex. 
mlUldasse como commissario do govemo ao mucury 
um homem que lã. se havia apresentado na ev1deitte in~ 
ten íio de anarchisar as minhas colonia.s. O nobre mar .. 
<}Uez de i.in a coumaravi a odasm" aspalavras, e 
asseverou-me qne tal hom()ID não havia ido ao Mucury 
plr ordem do governo ! ! ... 

Eu Hctedito e respeito como devo a palavra deste ve
neravel ancião; mllll .o caso era t íio grave que senti 
necessidarle de ainda. xne dirigir a outros seus collej7:as 
n •J mmi-terio. Todos me <J.is~eráo que o Dr. Lall~H .. ant 
n<i.l) tivera commisllão alguma do governo para ir ao 
l1Iuct1ry I 

As idéa.s se .me ba.ralliárão. Chego á casa, e pru;eanrto 
a ler os pape1s que o meu procu• a<ior tiuh~ rec~.bido 
eu:' ~h a aus~neia! acho uma comn:.unicao;ão do nobre 
mm1stro. do 1mper10 remsttenno·-me por copia - uma 
carta do Dr. Lallem.ant, que se ~ollava nu Mucuty 1 J.lâO I 

' repartição na~ t~rras publicas. não no nobr~ ministro 
do . mperio de ent,.o, noje lt'pUtado por_ Pernfllll buc?• 
mas ><O u .. hrt: ministro d.a ~t-rra de entao. a .. tual ml

nis:.ro ia agrkultura, u S• conselheir·' Manoel Fdiza~do 
di' ~ >Uil\\ e Mello c{>meÇIWI> 8 mPlnOrllvel eph-toia por 

• 11 r tlu 

cury !. .. -. ,. 
l'.utão um raio de luz me illuminou a mente, e en vi 

que o nobre ministro. sob·. · .. as app~t.rencia~ ds maior 
cordialida,te, inculcaudv a~:·melhore~ die o.;i ÕCb ara 
proteger a comp;,nl.d, do Mucu•y. estava cavan n sola
pa'i"m<mte a sua ruina e a do sen dírector 

A c<>n~cieneia não me a.l'·Cnsava de culpa, á excepção 
de alguns peccados que me houru de ter commettidG 
ne:;tn tribuna nt!gaudo pão e agua. ao ministerio de 
13 de Março de l848. .•. IJ meu espirit.o se perdeu em 
conjecturaH .... O qne estava para mim fóra de duvida 
era que o Dr. Lallema.nt era um agente mandado pelo 
nobre ministro o Sr. conselheiro Manoel Felizardo .~e 
Souz,. e Mello. 

Depois de ter dado ao governo as explicações ~on
vententes e de ter escripto para o publico procurandG . . . . . , 
empregar os meios a meu alcance para.resistir á. guerra 
pcderoEa que me estava declarada. Passtl.rilo-se aLguns 
mozes. e nova luz me veio illuminar o e~pirito che'lan

i ptimeiros escriptos do Dr. al·-
lemaut ácerca de colonisação. No prefacio da sua via
gem ao Rio-Grande vem algumas palavras muito sig~ 
I!ilicativas, que vou offerecer a attençii.o da. oamara. 
' ~ e~ i r s r' -
do, o doutor dá o mui cla.raroente o. entender, como 
tambem queniio recebia in&trucçõ~:s escriptas,e que tudo 
era confidet•cial e11tre elle e o nobre ministro. A camara. 
vai ouvir as po.lo.yras .ro escript .. r subvencionado: 

< No Rio de J omeiro fiz os ültimos preparativos pata. 
a mi11ha via~~:em as }>rovincias do sul do Bra.zil. 

< Embora esta viagem fosae, na maia restricta sig
nificaçiio da palavra, a mir•ha. vi~<~'3m qu..,, ~egundo a 
mi11ha vontade e o meu ~osto, devu1o proporcionar para 
mim intuições novas, experiencias e conhecimentos para 
indf.mni.lar-me de minha ~epuraçiio da Ír11gata au11tríaca 
N"va.ra, é tudavatl ~vadn1te qu6 er·a de interes e geral quo . .. . . 
da1 cousa1, a..t colonias, etc., e que uma, pmna imparcial 
relata~se sobr·e ellas. · 

c Para este fim me q~t.zcr 1lo dar p~r escriplo. c~r tas 

da guerra o Etem Sr conaelhH,ro llfanoel P'ehzat·do de 
S ··t.!Za e Mel!• uma c11rta amigavel. na qual me deu IÓ
tnente a ordem de r11J.o adoecer 71CJ viagem, e de voltar sllo e 
4legre, Qua.ntu ao mais, fiquei hure para fazer o que 
qui::eue. 

c Assim nbrio-ee mais uma vez o mundo ante~ do 
mim con1o no •tia 90 dt! At>ril de 1857, qu .. ndo sabia
mos~ bordo da N<lvara, do po1 to de 'rriGste. Mas esta 
vez era só, livro t in<tependente. 

c Ttve hceuçtJ para ser t• que sou. 
c Dr. 11. A. Lal/11ma11 e , viagem ao sul do. Brazíl , 

tomo 1". pRg 99. • 
Ja v~ V E:l.quoo Sr Dr . Lallema.nt, no seu primeiro 

pamphleto publicad.o na Allemanha tieolara-se, alto e 
bom som, agente contidencilll d11 nobre actu~ Sr mi-
nistro da agrir.ultura commercio e obras public11s. 

Ora, Jepois der.t.a il.eclaração, eu não me admirei das 
bl'ochnras que se seguirão a re!<pelto do Mucary. 

A eamara h a de estar fattgada; mas eu lhe I-• ;o que 
nha. a bondade de attender me mais alp;uns winutos. 

Sinto necessidade áe dar ao publico conhecimento ~ste 
negocio; ser , a unica viug>~nça que-'tiro do nobre mi
ntstro e dos sens agente!< que tão atrozmerate me ~alum
ni,.rii.o, e explico a.l\uest.ão <tiploma.tíca~a Pruss1a, que 
toda nasceu a pretexto do Mucury. 

Vou p01s ler alguns topico~ do pamphletointitnlad?
Mucury-pelo Dr Lallem~tnt, applicando alguns ton1cos 
as ·ass;;veracões do àout0r. 

c Se;zui viag<!m para P!ltropPlis, nnde se achava a 
côrt~>, para entregar ao imperador um memor!ar franco 
:sobre todo!! os ,tcontecimentos .ama.rgos que tml:la pre
senoi&.do. Em . todos os ne_gocjo~ __ cia _ vid!l.-. . humaatl, 
praiicipalmi>nte por~m quando !;C trata do~'> mi!J.s t<fRVt!~, 
;. vista. dos moríbundoa e doe :mort.oa é dover slll!!,rad 
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· clizer a verdadA núa e sem restl'icção alguma, para que 
os grande~ dest·• t.err10 possõ.• sjudt>r ao11 míseros, 
punir ,,s in ·•·l n•. s m.slevos, e ving~r a jwtiça eem~ea
qnecer- c.-<J ela cl• encia. 

c. O in,perad·•,.. que j~ parecia estar mi•mciosamenta 
informadu do oc . ..,rndo. aceitou. muito serio o meu. tLe-

tinha mandado eo Mucury, não den resposta, e nem 
me consta .que désse AO governo imperial informaçi.o 
alguma do rtll'ultado dessa misllão. 

V;~mos adiante. Diz ainda o Dr. Lallemant: 
• No dia. 1· de Abril os Srs. Mamoré, Martineau e um 

medico p rt1rã.o para o Mucury Eu p•·r mmna pa.rte 
cl r r • ~<e · v· t! o d' a 7 e ril ar!l. Pernam-

quarto, d•e deixar ftillar livremente. buco, e tinhli a convicção de poder fazer isso com a 
• E faUei livremente e sem embaraço ~lp:nm, porque maior serenidade da conscien.:ia )> 

niio estava advogando a minha. causa. mas fim a cauf'a E' notavel ,a ousadi&. com qu" um f '}rasteiro di~ qne 
trahid s além nem tio oceano deti-· Eahe do aiz oum a tterenidade de c·.on~ciencia de que o 

nhárão na mi~eria, e 4ue ern con~e4nencia de uma sena o raz1 etro ma em sua ausenc1a cumpnr as or-
adminii>tração. inquali'icavel e um tratamento infame dens que elle havia deixado. La.llemant ~e referia, como 
tinhiio "ido dezima.do:~ terrivE~lmence pelii mnrte. a camara vai ouvir, â lei do emprestimo de 1,200;0091 

• Tomando em con:.ider~tçiio o mlll immenso que era que então dependia da approvação do senado, tendo sido 
produzido pelas e-pecnhções da empreza commercial e approvada na camara. dos deputados em 1858. . 
colonial do Mucnry, o governo lançou mão das m.-d1das Diz o doutor a. respoit-:>: ' 
mais energicas, &end•• a primeiras missão significativa c De tudo8 os lados havia-se feito promessas : e mo-
do Tietê. O commandaute e o l' t<·nente na colonia ti vos justos tinha eu para descans!l.r na certeza de que o 
militar forão demittidos, e o nvvo director JoHé Fali- senado ia punir aeveramente o sa.crificio frauiulento e 
ciano Bueuo Mamoré recebeu ordem para remetter todos leviano de tantos colonos, que ninguem Fe atreveria a. 
aqnelles colonos que o desejassem para o Rio d~ ,Ja.neiro. defender o procedimento escandaloeo no Mucury. e que 
Um engenheiro francez, Martinean, acompanh<Ju o Sr. o projecto de votar um milhão de thalurs para austenta.r 

----Mn~~----~--~~~--~~~~~~~~·~~~·~ 
Note V Ex •. apenas ouvida a primeira accuss.çúo aã: naçiio e desdem. · 

ta.ta do Mu·'ury, o uubre ministro do imperio mandou < E ainda mais podia nutrir esta. esperança, porque eu 
immediatamente o commis11ario Lacnnund C nega o Dr. pessoalmeote havia lido ao senador C11nsansii.o de Si-
Lallemant, parte tiOV'O r ... ommie ~ . -
com um .. ordem especial que v· u ler á camara. colonisa9ão eRtrangeiru, a narraçii.o dos acontecimentos 
oenauro, fui feita sobre a impressão.... . do Ma.oury t!!ol qual como eu a havia esoripto, e porqne 

havia-lhe dado conhecimento ex.acto de tudo quanto se 
O Sa. SEBGlo DE MAcEno:-El'IL meil dever. referia a flste ne ocio. O Sr. senador mostrou se tãll ze-
O Sa. OnoNI:- ... das informações do seu collega. loso, tt>mou tanto interesse neste r.ssumpto, que to-

da guerra ; en talvez fizesse 0 mesmo mou nota por escripto de alguns topicos de minha ex-
c Reparti,ao dali terras. -Aviso de 31 da Març.o de posição. Apezar de ser o Sr senador ami~o pe&soal de 

1859, ordenando para fazer embarca.r no vapor Mucury 09 Ottoni. EU TIMH& Dll!.EITO de esperar tudo delle. 
colonos das diversas nacionalidades qll.e alli ti.cáríio es-. < Um unico inllidente me deixou pasmado. O impera-
parando que o p;overno imperial os m)tndasse transpor- dor havia ·me dado a ordem do communicar todos oa 
tar -todos os que forem Francezes remettidos pelo go- pormenores dos acontecimentos do Mncnry circumstan-
\'erno, a finalmente quaes{ner outros que em consequen- ciadamente ao minietro do imperio. Communicando 
cia do estado de miseria ou dmmimaçllo nio queiriio alü esta ordem imperial ao ministro, fiquei sem resposta, e 
ficar. , parti para Pernambuco no dia 7 de Abril. 

Attenda-se bem á aitnaçio das colonillll. Tem IA < LOgo depois de minha sahids. da côrte, Ottoni pu• 
----~~~ilçd~o~o~a~ernn~te~ciQoªnnª.~d~e~n~c~i~alLJd~o~n~ob;re~!!m~i~n~is~tr~o~d~a~-l--b~li. cou um psmphleto com õ8 paginas procurando justi• 

agricultura; tem declarado a. compan 1a o ucury -cu a empteza, . negando :tlguno-faclo~ 
quebrada; tem convidado os colono R em nome do go- outros. 
verno imperial para emigrarem para o Rio Grande, e um • O relatorio Lachmund porém parecia enterrado com 
mez de ou a arece um verdadeiro oommiseario do go- o morto, e nunca foi publicado. » 

----v;;.e;;r.;:;;n~oil-;;m;-;pe~r i!an-r;,z;;;e:;;n~o~ao=-'s ::;;oo:;;r.;o;;;n:.i:o~s,=-e"-m:;..:..vl:.r~u~...-.l .. a~~..---l---<}-fim--àe1&te paragr~llo espeeialmente exige maia ex• 
que acabei de ler: o governo imperial convida para o tenso commentario Quando o agente confidenciardo 
R to de Janeiro nilo sómente oa doentes e mia~raveib, nobre ministro da agricultura lhe deu da ba.rra do Mu-
como todoll aqnelles que . e~tiv~rem desanimados. Este cury a denuncia om que jt\ fallei, o p:overno resolveu no-
commiaaario, o ~r Mnmoré, de quem alias não tenho mear um oommis11ario qn.e foese inapeccionar as coloniaa 
aenii.o qtttl lonvar,sem o querer vtnha complett~r a. obra do Mucury. Esta nomeação recahlo sobre F. A Laoh· 
de inl-Juili'lde do egento contideucial en.,~~.rregado de mnnd empregado da Aaaociaçiio Central de t.:oloniaação 
anarllhlaar a minha. colonia, cw nome do governo, tendo uaturalmente ~r indioaçuo do nobre ministro. 
para isa•• rer1tbirto do director das terras publicas, de- il Sr. F· A Laohmund eato.va accu1ado por mim em 
t>ois mluiatro da fi.UerrR, e hoje ministro da agricultura, officio de 27 de Dezembro do anno antecedente im-
lnstrucçoos conr·denclaes J, • putando·lhe justa nu inJUStamente haver· me enganado 

Pede a ju11tiça quG eu deolarfl que as imposturas do n11 reme11sa de colonos da A11eoclaQ~o Central pata o 
agente C••nfidencie.l niio aohavào óco na coni!oiencia do M U'Jury'; issu ó facto que consta de uma brochura quo 
Sr. tenentl$ Mamoré. Eis uma carta que i sua chegada esr.revi no anno dA 1859, tia qua.l tenho Bqnl numero 
ao M uuury me escreveu este senhor, que é ainda actnal- aufficiente de exemplares para off~trec .. er um a cada um 
mente o director da colonia militar do Uru(~ú : doa meus oollegP.s que quizerem fazer-mo o favor de 

~ Urn,,ll, 27 de Abril de 1859. lllm. Sr. T. B. Ottoui. a ler. 
< • ..... · .. Pelo que tea.ho ouvido a pessoas desinte- O Sa. Suc1o DE M'A.cEDO :-Naquella occaalãoaincla 

ressadaP, a peior epidemia qne tem reinado nas coloniaa não tinha apparecido a tal brochura. 
de San a-Clara e do Mucury f•,i a apparição do Dr. Lal-

mant or ue desanimou a t1.1dos os colonos a.llemães O 8-a. Orro.-r: -E' ex.acto, e faço justiça a V. Ex.., 
francezes, belgas e· hollandezes, e es e essa occaa1ão ae:re an o que s con ecesee es a c1rcums no1a r1a 
todos cruzArão os braço~ não querendo mais trabalhar, nomeado outro commissario, porque a minha accusa-
e só esperando que os mandem buscar, como lhes ha.. çiio era muito séria E em officio que dir,gi ao Sr. ba-
via promsttido Lallemant. » rão de Mn.ritiba queixei-me de ter ·sido enganado 

Com o Sr. Mamoré foi effectivamente um engenheiro por aquelle seu agente, porque tendo contratado com 
francez, o Sr. Martineau, commissario do consul. Este a associação receber no Mucnry certos colonos que 
terr-eiro ou quarto commissatio, tendo estado no Mucu- acaba vão de chegar se fossem agricultores idoneos, 
ry douamtzes voltou, e niio ap•esentou rehltorio, sendo l~uvando-~e a respeito no referido agent-e, se me ba-
de crer que ee o apreseutasse !leria favoravel aos peree- l Vla remettido so1dados da guerra da Criméa, pin-
gu.idoa e á administra~o da companhia do Mucury, tores e actcues, e de mais a mais o refugo de todas aa 
porqne as praticas do Sr. M~trLineau ae•im o auwrisa- expedições que estava aqui na Ilha do Bom ·Jesus, e 
•ia a ore~ . O <'6rtn 4 deaatia..do pela iruprenaa o conaul algune doe que ae tinhiio revoltado na fazanda . do 
franoea para publloar o rel&tori~ do ooJwxüuario quo Sr. Pau Leme. Este meu officio .. esta minha aoo~ 
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çã.o o unico despacho que teve foi, sem má intenção 
do ~obre ministro de então, a ida d.o tir• F. A. La
chmund para ser meu juiz e da colonia. 

E notai, senhores, este mesmo homem em oc-casião 
em que estava o nobre ministro como director da repar
tíç:io das terras publicas offerecia ao Sr. Blumenau na 
repa.1 , • _ 
respe1taveL •. mandar-lhe colonos A Associ,;çao Central 
de Colonisaçílo; e objectando o Sr Blumenau pelo receio 
,te tqaa.r-lhe al ms gente pe-simn que a cssocinção . . 

' c Não tenha receio, póde socegar a este respeito, porque 
o refugo vai todo para o M ucury. » 

Na aitliculdade em que estou para citar o testemunho 
da pessoa. que ouvio este dito não hesito em referir o 
facto sem temer que seja desmentido. 

Eis o homem que foi manda.do para meu juiz, e que 
o Dr. Lallernant insinúa na sua memoria 'lne foi env~· 
nenado, referindo que o boato do envenPnamento nasceu 
de haver outr.> empregado dn repartição das terras pu
blicas, contra a sua ord··m (pois era elle medico ~e La· 
chmund) dado uma porçíio de tartaro áquetle individuo. 
O em re ado dare arti ão das terras publicas é pessoa 
muito conhecida. está actma de qua quer mspe1ta. 

.A. insinuação ne.m lhe chegtl ; <> Dr Lallemàut pu
blica na Europa o relato io confi •encial de LBchmund 
diti ido"- re artiçiio das terras pnblir.as, e que aqui niio 
Ol pu tca o, pe o que o governo asperam n e repr -

hendido. 
A publicação confirma assim o que eu já tinha dito, 

isto é, que Cs$e relutorio era par~ da imagin~çüo do Dr. 
em n 1 , . 

dictou como qui?: : comt udo lá vem nlgu•1s pe:inç"s de 
lucidoo; momentos, po!'qu·~ d.epois de diz<>!" horrores contra 
a colouisaçu.:J do Mucury, d<> ue &6 ''io S:mtu-ClaTa nas 
tres primeiras legu"'"• di7.: E' inn<·~ave\ quo os colo
nos antigos têm !)onseguido posiçno, e nito querem sahir 
da co1onia; ma;i~< d.e '.!nO, diz elle. E no entanto, desses 
200 mais de 150 retirArão-se, deix"rilo nm:1 inf~liz fa
mília, qri.G hi agora victima dos selvagens, como outras 
de que n camara .teín noticia, e de que sabe o nobre 
miuistro da n~ricnltura. e $Obre que tem dado providen
ciaR, ~ue eu de~ejo m~ito que su:t>1o o effeito deP.ejado. 

• · v a -
lemant paga os favores que recebeu do governo brazi
loiro. 

C()r.\.inuemos a r.uvir o agente confidencial do Sr. mi
i tro d a ricultura. : 

c No dia 2 cl~ Maio devia ter lugar a. a.bertnrn das ca
marasloJdshttiVllB Nüo havendo porém sufficiente nu
mero de aeputados na côrte, ::dana do throno (o pro
~ammR do miniflterio) foi lida sómente uo dia 10 de 
1\!ruo. Entre 011tras propMtaê, a fnlla do throno lem
brava a ncceRsid11do de d()terroinar por lei a s mutull.l' 
obrigações e di:oitos exi:-tr'ute11 entre os rolonos e os 
proptiotarios das t~rrna e dor~gular os effeitos civeis dos 
caanmentoa protestantrs. 

c Lenoo estas propostas, fiquei convencido que, apezer 
dnsliçtks sevoras do pa:~sa.do, ainda proiominuvu o pen
samento de adquirir 1'"" meio da •mmigraçlJ.o utranoiera. 
Jornaldrot t a(lgregad• R ptJra 08 grande.v (r~zendtiros, po·· 
rlrn flllO de adqu•r•r colM!Mt livre~ e l'ropr• ~ tariMJ de terra. 
Ainda mais~ um estadista muitonota. .el disse poucode
pois, applaudido p~los senndores , frRnCt\mente ao sanado 
quo ello 1'8 opporia. R qualquer immigrsçiio livre, e que 
todos(\& C\\1onosqulj ti\'esse1n recebido adiantamentos por 
conta. do the~out·o de ... ião eer p .. stos ~ dispo~içiio dos 
faze~deiros. que para e& te fim votaria qualquer quantia, - ' . 
im igraçiío livte- > 

Supponho que nunca houve senador que tal dissesse; 
mss é como se escreve na Europa a historia do nosso 
paiz. 

c O que se podia esperar de !'emelhante parlamento? 
(continúa o Dr. Lallemant). O tyrsnico ~ystema do 
Ottoni, digno do Paraguay, mereceu a approvação da 
quasi t odos . . 

c E tendo bem merecido da patria o cidadão Ottoni. 
o senado '\'otou-lhe um emprestimo de nm milhão de 
tbalers, garantido com 7 % de juros pelo E stado! 

c Com a mais profunda indignação ri· me deste 1ena.,. 
hfl con~tdto1 e tanto mais amargo foi o meiJ. ti60 porque 

a carnificina no Mucury tinha sido um dos primeiro& ne· 
gocios tratados nas st}ssões do senado em 1859, e ter..; 
minado com press& febril. 

c A resolução do senado foi spprov.ada pelo Impera
dor: c Hei por bem. dizia elle no dia. 8 da Junho, e no 
dia lO os ministros assignériio o decreto ' :tt 

Hei por bem...:..o Dr Lallernant, tendo notieit(de. ascensão 
do mínisterio de 10 de Agosto, ave-.utou da Europa a pos
sibili~ade de se annullar a sancçio dada. à l~i do em-

cury datada em 8 de Junho de 1859 
i Todavia é verdade que a ultima crise ministerial 

(Agosto \8591 parece querer ;dar um outro aspecto, um 
novo impulso a essas cousas tambem. Os mais dignos 
vultos do actnal Bra.zil, Cansansão de Sinimbú, Angelo 
Moniz tia Silva Ferraz e seus collegas, farão chamados 
para tomar conta da administração. Porém poderiio elles 
revogar decretos, aniquilar imperiaes-H e\ por bem- G 
oppôr .. se á. vontade e tendenoia do senado 'I • 

E no entanto o Dr. Lallemant foi neste Põnto o di
rect.or da politica ministerial em relação ao Mucnry, 
tanto ue a sna. ins1nuação reve completo effeito annul-
an o-se o tmperta ei por em e. a compan ta o n

curJ;'; o que não sei se prova que o agente confidencial 
ainaa tem por cá muita preponderancia. Deste corollario 
me faz duvidar r. hydrophobia com que elle se lança a. 
u o e a o os. • a 110 o cerca s as e 

testante>, diz o doutor algumas cousas que mereeem ser 
lidas c medit .. d><s se querém.ps ter coloni&ação Ponb.a-se 
de .rn.rte a. in.-olencia! e atteuda-se ao que pódo haver 

c .. . Talvez ainda menos do que uma administração 
rnediot're, avJda dos applausos das cantaras. Apaznr de 
tr:;balhar ainda ~r qu:Jtro semanas com as 1camaru 
reuni 1as, estfl mi'llisterio eminente não CCin6flgnio a vota
ção de uma lei que regulnsse a posição dos protest\lntes 
e os effeitos dos cu~a.meutos protestantes no Imperio. 

c Historie. velha I Foi -este o meu dito, como foi o de 
todos os protestantes na occasiiío do encerramento das 
camaras em \859. Em 18!58 tinha. aconte(lido o mesmo, 
como melhor eltpliquei a fi. 448 do 2• tomo àe minha 
vi~gern ao ml do Brazil. A falla do tbrono e:x:ip;e uma 

um projecto para, depois de largas dis mssnes, ficar 
esquecidu. Em 1859 a falia. do throno repete a exigen
cia. paréro. nada se faz! Devéras, os projeatoa que 
farão a r seutados .rem ser~m elevad•1s B leis não as-
são de cba.la9as, de bri.ncadetrM de mão p;osto I 

c: No anno de \ 860 a mesmà passagem figurará por 
11em duvida. na falia do throno I Valha nos Deos no céo! . 
Em quinze dia" depois da abertura das camaras o pro
jecto do Ottoni pedindo dinheiro . foi discutido e Appro'
vado. Porém ninguem se m oveu em favor dos protes
tantes. PortantCI, e sendo·innteis para nós as fallas do 
throno, pedimos submissamente a Sua Magestade Bra .. 
zileira queira abandonar o costume de le.ubrar-se de 
nós nas snas fall"s do throo.o. Assim mesmo G pa!a11r 11 
de Deos fica itw.balatiel, e assim mesmo não podem 
roubar 1\0S pr otest,ante" no Brazil o Santo Evangelho. 
De~li gnemn- nos daqueHes que não querem reconhecer o 
no~so Ev11ngelbo, e prote~temo1 com todosa1 nouaa forçru 
contra qualquerimmigr·açlfo litJre prote1tant~ e allemlJ para 
o Braz•l, atiÍ que tenhamos recebido garantia.8 per(eitru. 

c Tomando porém em consideração devida qcte a 
sociedade sem vergonha r:hamalfa Auoc•açllo Centr al dt 
Colonisnçao ainda existe como orgão immedi~~oto do 
got;ern() imperial, e á. frente de\la como presidente no-. . "( . . 
ro. e IJ.Ue esta a ssociação tem por fim seduzir.pelos seus 
. agente!l a gente na Europa. e principnhnente na Allt<ma
nha , afim de em1graTem pata o Brazil; -tomando em 
consideração que -em conformidade com o aviso de 19 
de F evereiro, de ora em diante aq_u~lles entre os colonos 
existentes na ilha do B"m ·Jesus qne tiverem recebido 
adiantamento de qualqu;~r natureza, e qne portanto nao 
p odem di8p 6r litJremente de suar pessoas mm e&cother 
livrementt o lugar dt ~ua futura r~s,:dencia: hão de ser 
transportados para o M ucury ;-tomando em considera
ção a declaração feita. no senado que não se devia gas
tar mais nem um real para fomentar a immiS!'ação livre, 
~ que todos o& colonos que vierem á cueta do tbesouro 
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devi.ão ser postos á disposição dos fazendeiros ; tomando 1 
em ~onsideração que longe de abandonar o systema pes
tüero de parceria, dt locação dos serviços, etc., o Brazil 
se mostra inclinado pl\1'& sustentar essa escravidão de 
homens branco!! -concluirá bradando: nenhuma, ne
nhuma transmtgração para. u Brazil, nenhuma que não 
fôra de gente livre, de trabalho livre, no sólo livre, em 

nc a s n es, e xc ustvamen e no su o mpen;>. ~ 
Não posso deixar de pôr diante de S Ex , per>~nte a 

camara. as palavras do seu agente confidencial fallando 
ácerca. do emprestim~ dos l,200:000S, que foi snnullado 

1 • • e aço 
para lembrar ao nobre -ministro que, como tem agora 
commiseario no Mncury, mande investigar severamente 
aobre as accusações que faz o :>eu dito agente ácerca da 
prospriedade e bellas fazendas dos Ottonis D •z G <1Óutor, 
tome not& o Sr. ministro. < E não po~so deixar de re
petir neste lull:ar as mesmas palavras '{Utl se achiio no fim 
ae minha representação, escripta e apresentada ao im-
perador no dia 30 de Março. 

< Se a prosperidade e as bellas fazendas· dos Ottonis 
são realmente o fructo da probidade da ss~>iduidarle 
e do trabalho, nOBte caso a immigraçíio allemã no Mu-
c é inu i · - ;--

tei-me candidato á senatoria pela província de Minaa
Geraes, não tinha noticia alguma dos deploraveis de&·· 
mandos a que sobre este topiéo se havia abalança.do no 
seu pamphleto publicado na Europa o agente confiden
cial do Sr. ministro.> dos negocios da a~rioultura. Se en 
tivesse lido opamphleto do agente confidencial de S. Ex., 

lo menoij talvez não teria declinado do modo r ue 
o z pPrante os eleitores mineiros de qualquer asp!ração 
na eleição que se beg-.lio á escolha do honrado Sr. Manoel 
Teixeira de Souza.. 
M~smo se me pas~nRile pela idéa quo o ap:ente confi-
nc1 e x commen o.va t o eHtran amen e pe-

rant-e a Europa a hypot.hese da minha e .... ,olha para se~ 
· nador .:!o ImJJerio, seria eu o primeiro a applaudir a es

colha daquelle meu digno comprovin ·lano aconselhada 
pelo ministtrio ao poder moderador, até porque nin
guem deseja mais do que eu dar força moral perante o 
estrangeiro ao ~overno do seu pniz. 

E o mesmo fiuia quanto n escolha mais recente do 
digno fluminense, o Sr. Dr Firmino Rndrigues Silva, 
que. aliás eu não podi!l !'Cnsul"nr nem tinha direito de 
faz~ lo. até por não de.rer Rcr juiz em rausa propria. 
Demai··, neste· ultimo caso eu til c h a certeza de F.er im~ . .. . ,. 

pódo adquirir o que aquelles senhores lá. têm obtido. conRelhn o nobre ministro da guerra, e S . Ex. desde 
Se porém os immi~r.antes seduzidos são destinados a l8-'í6 reconheceu qli.e a escolha ·do~ senadores. privativa 
abrir caminho para a ambição, a avareza e o despotis- do porler moderador. depende de con~e\ho miniRterial su-
mo, neste caso todos OR homens de bem são obri ~ ·eit á · · · · · · • • · 
n. .fazer quanto podetn. para que ninguem emigre mais como o provou em 18'í6 com a escol1a do Sr. Candido 
para o Mucury como fez V. M. Imperial ordenando Borges e com a exclusão do Sr mini,.tro da justiça em 
que fossem retirados dalli todos aquelles que f~rem razão de ter esw nsquelle tempo opiniões oppostas ás 
des raçados. :. . - do abinete · e&tando claro or isso ue niio se. odia 

m um os annexos ao re a torto . o no re mtmstro azer questão do meu humildo nome, amais, o nobre 
se d~ que o agente confidenci.S.l de 8 Ex. é movido por presidente do conselho .•.• 
intrigas infelizmente manejadas em nosso proprio paiz. - o Sa. PnEsiDENTE diz algumas p!Üavrns que nl!o·ou-

A verdà"de de u rna tal asseveração achar se-ha pro- vim-os 
vada attendendo-se á. manf:ira por que na questão da co- .._.. · · · · · 
lonisàÇão 0 agente coutidencial de s. Ex. se o('cupa com O Sn. O'l''i'oNI: - .~. .. ote V. Ex. que eaton no ter;eno 
as minhas candidaturas senatoriaes, escarnecendo do ministt>rial. 
nosso paiz diante da Europa, e fazendo crer-que eu era. O Sa.. PaE&IDEI'fl'E : - Mas niio no das fnterpella• 
Um caudilho perigoso, temido como tal, e que por isso ções .. 
havia de ser escolhi tio scmador. O doutor escrevia ainda. 0 Sa.. ÜT'l'Ol'll : - No dali lntel'Jlf!Uaçõcs especial-
Do anno de 1859 Diz elle: m ente, porque, como eu já diese a V. Ex., o final do 

c ·Provavelmente hão de form11r uma nova província pam hleto de ue estou dando notlcin. dá a chave da 
daq.uelles tão afamados c:listrietos. O 1l•A-V<IHI~tf.·m...,::-1'.----ll_~i;:Is;.cn~s;sã~o~r=a~s-c=::a?::m:=-ar=.a~s""=pr;::u:::s::=f!~la~n:':a~B-=, :.::o'f:bT.je:':cito~~a~B'lmcite;;;;r;::·'----
mesmo que 'pelo pre8tigio do nome de 0\toni ja. uma vez pellações, trazendo á acena 0 Sr. 'Meueebao~1 ultimo mi-
foi arraatado á revolução aberta contra o imperador, in· nistro da Prussia , que consta ter entene11do aqui ate 
clujrá. com to® o cert8zo o mesmo nome de·Ottoni na com 3 eseolha de senadores .• Já eu dh:cndo qne o nobre 
listatri~icesena~ial, oi~~~·~~HMRH~·~-~-~~st~e~ni.e~~o~c~o~n~s~e~o~n~e~s~e~po~n~o~o~p~am~p~e~o~,•a~V~a~---
nado pelo imperial DEI Poa DElll o procedimento desTe- a inconveniencia, ia com 0 parecer do Dr. Lallemant, 
grado no Mucnry, de~larará. com toda a certeza por out:-o apostatldo antes de ser ministro que eu seria o escolhido 
imx Poa BEB o Ottom senador, t com tocta. a certeza o senador, oomo estou aut!lrieado n. dizer que apostou coJD. 
!!enado será obrigado a reoebê-lo e a fraternisar ct>m um respeitavel magistrado, declarando-se S. Ex. fioan-
elle I » · · clll\'lcnte contra tal alvitre. · 

Foi pelo mesmo teor que o Dr. Lallemant guerrP.ou o Voltemos ao folheto. 
emprestimo de l,200.000J, oue estou profundamente Diz 0 agente confidencial do nobre ministro: . ._ 
CO}lve_ncido ter 1\ guerra do do .. utor poderosamente con- <Tomando em consideração devida(contmúa a ler) ••• ~ 
tnbu1do para. ser annullado. No meu relatorio de 10 de · 
:Maio~ 1860 aos accionistas, dei eu noticia das _insi- O SB. l>suiiu. Pn•ro; - V. Ex. está. dando uma 
nua~es do doutor sobre aquelle asaumpto, noticia. que imporiancia demasiada aos deapropoal.tos desse palll-
tranterevi d'a carta escripta. por um de nossos coneules: phleto: o melhor ãfulmina- lo com o despreao. (Apoiados.) 

c Devo preveni-lo que veio neste paquete um cei"tl) O Sa.. Onoru:--.. Eu bem sei que estãO por si mes-
Dr. Lslletila'ilt que se d-irige a Lubeck, seu paiz uatal,' e · moE fulminados. e é por isso que oonaiate a minha 
que se di&p5e a publicar o 2• volume de um traba.Jb.o vingança em ler o quil o agente· do nobre ministro os_. 
aob!'e ·o Brazil, em quase occupapartioularmente de oo~ creveu contra mim. Era preciso que o Brwl e as cama• 
lonil;ação. Elle se mostrae:z.B!peradocontra tudo o que vi o ras conhecesse o que na Europa é tão/ conhecido. QUu-
no Brazil; e principalmente ·da maneira infame porque, to á respo•ta, po880 referir-me neste topioo ao que clli!&e 
diZ elle;são tratkdos os desgraçadoscolonos do Mucury. o Sr. Dr. Sebastião Machado Nunes, commissario do 
Diz mais que idamilia Ottoni vive â custa delles, e que go\'emo, que indo ao Mucury fez justiça a quem a 

---~apezar do qne-1ilie, Dr. Lallemant, disa·!rl!~·rnn~· miM;:-, -+-{miiie~re~c~xii-a.~=---=~-=---===="-----'::.=....!!..::.'---'-'---..A...-----
não hesitou e•teem sanccionararesolução das cnmaras, Depois da seria de diatribes de q'ue tenho dado noti-
conced.endo um emprestimo ao Ottoni, porque o impera- cia á camars, o a~ente contidencial foi quem nos an-
dor tem medo deste republicano, e no entretanto não vê nunciou no remate do seu livro que a Prussia nos vinha 
que elle fortifica o Mucui'y, que, no caso da uma revo- pedir contas~ por~··e cs commissarics do governo im-
lq_ção em Minas-Geraes, o governoalli encOIÍtraria uma perial, e especialmente o digno Sr. Sebastião Machado 
fortaleza e o quartel- geral da demagogia, etc ., etc. :. Nunes, h avião fulminado as cal11lllll!as de_ alguns doa 

Vê V. Ex. que as intrigas roanejadas em o nosso seus antecessores Ouça a camara. · 
proprio paiz poem em triste luz na Europa nãõ só a c A' . vista de semelhante indigno ensaio de desculpa 
mim, o que nada significaria, mas tambem o governo e de justificação (tratna do .relatorio do digno Sr Mà-
brazileiro. . chado Nunes) , dae especulações funestas, baseadas sobre 

Eu peço licença a V. E-z:. para declarar qae quando a colonisação estn:Ôgsira, o governo imperial de . certo 
r oocaaião do fallecimento do :-3:. Vergueiro aprosen-. não o pód.e estrBilhar que n'um Eatado (a Prus&ia) que: 
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entre as cinoo grandes potencias .não cede o pas~o a 
.neuhnma a respeito da verdadeira cultura. da Clvilisa.
~ o do !)()der, tenha baixado uma publicação miniS· · 
ter1al declarando qu• ll8 inforn·ações e ll8 quP.I.ra• •obre 
o po1içlJo lr·i,te dua coloriol allemae .• na Rra:nl ficlJo un-· 

· " ·.ttia. ue a maior arte desta~ 
qtuia'a• utá provada pelas ayeriguaçlle~ {eitll8, e que por
tcmto dtotm 1er tomadas em consideraçao madura as me
dida• conoenienttt para pôr termo, quanto {ór passiv~l, a 
tltl ltU~imo•o estado das cousaa. 

~ 011 passos convenientes já. sa tem dndo em virtude 
deat~ declaração, que de modl) algum e honrosa para o 
Brazll, e fõra para desejar que todos os governos nlle
mãell hão de obrar no mesmo sentido, para ~ue o tra
fico .cor».. a c11rne !!!.~eia esteJa obrigado a fechar os seus 
e~cnp~nos, e para 9-ue seJa SU(>frfiuo escrever mais 
htstonas do mato VIrgem do Brazil oomo aquelle. do 
Mucury." 

Iate> foi escripto o anno proximo passado ao partir 
para o Brazil o Sr. Meut~bacli, n.inistrodB Prussia. Foi 
o agente confidflncial do nobr~> ministro da a~ricultura 

nem nos annun~iou a vinda desse homem . assim corno 
as resoluções que mait~ de um anno depois forão toma as 
pela camars dos deputados da Prussía, e que, ~egundo 
ellt: affirm!l., serão tambem aceitas po-r outros E11tados 
da Allemanha. 

el1B-

geiros) eseriptas pela letra do Sr. Lallemaut, como cer· 
tíficã~.• muitas pessoas que as lêrão. 

O Sr Meusbl>\cb não é n•n louco c.omo se tem dito, é 
sim demada l!llleote dado u bebidas alco<~lil"fts, por 
effeito de (!Ujo abu~o foi acom•r·ettido de delirlum trc
m.ns com s mptowas de loucura. Mas 'pa realidade 
não era ou<,O. re~ta e Fcen s~ Cl'Se acc , 
para a Europa com viera dep .. is de dar· !le em e~'pecta-
culo pela maneira mais vergonhosa. nesta. côrte, em 
Petropolis e nas colonius que visitou . 

as, · · , , ndo--s0'6mmeennttEe~---
teatemunhos honrosos da paTt.e do Sr. Heyman.n, em 
favor daquelles que no sen e~pirito prevenido estavão 
proscriptos. tratou o Sr Heymànn pur tal modo, que 
para resguardar a. propria dignidade o Sr. Heymann 
teve de dar sua demissão no <tia 6. havendo chegado o 
Sr. :Meu><bach a J de Setembro do anno passado. Esse 
cavalheiro ha de ter completa satisfação da parte do 
governo prussiano, bem inform.a.do, como julgo que já. 
dllve estar-

O Sr. Meu~baah, não achando seuii.o informações 
honrosas para a infeliz ccmpa1.;hia do Mucury no con
ulado prmsiano, mal se acharia. e no consulado da Sa-

xonis ou no d!\ Snissa, que "'ão as tres nações que tem 
no Mncnry a quru;i totlllida.de dos colonos europeus 
não portugneze~~ Dos dons cavallei.ros tão dignos como 
os mnis di nos. os ::;r:J Moers e Gross ne têm ultima-

86 der ~o tr11balho de examinar, ha desaber, pelas esteja preseute), do Sr Nicol~o NojZUeira Valle da 
c~mmumcaçõe>~ da nossa legação na. Prussia, que o mi- Gama, i colonia dos Mysterks, á do Rio-Novo, etc. 
J:nst~o de e.•trangeiros o :5r. barão de ~chleinitz .não Do llfucury nem mais uma palavra. 

· · · · r z' c m a .no-
que o Sr. Meu~ba.ch foi nomeado porque tsmbem 

1
lá. meaçlio deste homem, com s. missíl.o que teve. e o 

talvez o sy,.tema representativo coxêa alguma cousa. Sr. Causansii.o de Sinimbú não sei como admittio '}Ue o 
• Averigua o nobre ministro em sua. secretaria, e licará Sr Meusbacn tiveR~ pel'Illissão de ler, perante o im-
mstrntdo oe tudo isto. perador, o seu celebre discurso de apresentação . . 

Maa o certo é que chegou ao Rio de Janeiro o Sr. Meus- Não posso fur'~Sl' me ao dever de ler á c11mara. esse 
bach na. qualidade da ministro da· Prussia. encarre~ado monumento da andacia do ministro prussiano dirigido a 
eftp~cia.lmente de vir tomar-m11 contas polas 'snppo.stas SnaMagestade o Imperador; consta odisenrso do Jor·nal 
a~rocidades commettidas no Mucury (lOntra os Prus- do Oommercio de 4 de Sa·l.embro de 1860. 
8ãanos. Ei-lo : 
~hr.~ando a esta côrt.e, procurou o consul da Prussia 

o dtstmcto Sr Heymann, negociante aUemão estu.bele- c Senhor.- Sua Alteza Real o prinoipe regent-e da 
oi do ha largos annos neste paiz. e que merece 0 respeito Prussia dignou se fazer-me a insigne honra. de asco-
de todn a praçe. do Rio de Janeiro, não sei se para lher me para seu represeatante junto de Vossa :Magea-
obter li& p:_ovas ~e que se havia 11ervir p>'ra p:ropôr a tade, e encarregon-me de manifesta-r-vos senil senti· 
condemn~ao do duector da companhia d Mucury. qUIJ mentes amip;a.veis e sine&-os votos pela felicidade .de 
tanto.& crtmes havia commettido contra 8 hum&nidade,. Vossa !lbgestade. O interesse que Sua Alteza Real 
espec1almento contra os ~ubditos prussianos- sempre tem tomado pelo desenvolvimento deste imperio 

Ma;s eu nilo pOdia estar melhor do que no consulado augmenton com o ~ande numero de nossos compatnotaa 
pruesumo. O nobre consnl tinha investigado a questão que vierão aqui proeurar uma nova patria. O principo 
dacoloniluu;iio do Mucnr . pouco t empo antes, por occa- regeate tem .sempre feito inteira justiça ás nobres e ge-

---lí81LtlliCo.--<lleelisese1lle91aup~r~esiile~nift~11r~e~m~~gun~~s:!coin1iii0ii0ii0i-8 ;p\irusffia'í81:;,a~n0;;,8;,--f--~~~-i-ntenções assim como aos patríoticos esforÇOS de 
vindos de Phi!adelphia em conse'l.uencia das insinuações Vossa Magestade, para assegurar aos nossos uacionee3 
do Sr Lallemant. uma sorte feliz. 

lnclo o Sr Haymann á minha casa, lã interrogou <Mas a& queixas <U algum de nos8ot compatrio,!ll, a 
esse! colon~s por espaço de duas hl"l'as, e conclui o dizendo: notícia de uma. m<&eria que !"epercufio ulhmammte em nouo 
c ~ll.o ~rd1 o Jncn tempo; já conheço a 'iuestllo da co- paiz. e cr>mmo11eu o ••obre coraçlSo do nosso augu.oto re-
lonlllaçao do ~ncnry; e não sei. 0 que mais admire, 86 gmte. fizerll.n nasr.er a npprehensilo de q"e a1 magnanimM 
a &na generos1dade, se a sua paciencia- > intençbe8 de Vossa Mage.,tade 11/S(i tenhêlo encontrado por 

Já vê V. Ex_ que o Sr. Mensbach vindo como veio toda parte uma exer.uçilo igualmente conxcienciosa. 
'd b - , ' , o to d com os OUVl os c e10s das atrocidades que se lht! dissera c meu governo encarrGgou-me portan e exa-

perpetradall no Macury, nií.o tx>dia aceitar as informa- minar imparciAlmente nos proprios lugares a posição de 
ç()es do agecte official da Prussia uo Rio de Janeiro. Itossos compatriot><s. 
Elle trazia inetrncçõell (o nobre ministro da. agricultura. c Feliz por ser honrado como uma missão, etc."~~ 
&I devo oo®ocer melhor q~e o U<lbte m\n\$trode e&ttan~ (Segt:tem-se os comprimentos.} 
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,O Sa. MnnsTao DA F.uEt~-nA: -E' bom ler a res. tud., quAnto s~>n n~Z:enteiP.z, Diz o rela.torio !'lnn~xo 0." t\o 
Jl')Ft& irnperi11l. nobre mtni~·-r••, da •1ire•lt.Oria. 1!>~6 terras puh•tclls fal .. 

o Sa. ÜTTO!fl : -E' o que en ia fazer. S. M. o Im- land .. da· difl:i ool1& •e~ dP ·~nloni•>IÇiin havP.r-·e ""' . .• 
per11d· .r re•pondeu ; n ,,.,.,do a o.r f!em <ill preriir-p· -•içito Tt·r·ente ... ue h' ':la 

& Aprecio muito e• te.· prova de amizade de meu muito All"'m•nha pHr~ a<'reditar quanto se diz contra." Bra.zil, 
caro prim_o o principe r~>gente it~ Prus~is . . • e accrc·•~enta: 

ravel psrs 
Prns~i~ que manda ex .. mmar se O!\ seus •Ub•jito!l são ma»,festar-~e ·•or ar,t.os circulares na. .. uhlir.açiio de es-
waltratKdos no Brazil, e cjUe o nobre co•aç>•o de Sua criptos P.Xa•terados. a ... aixonadc•s e c·•lumni··•os rle "''tos 
Alteza se comm••veu N>m a noticia. rla!' mia-erias que indiiJi•tun .• q,u " .tr•Jtárã .. de.<ie;"a"rP.·iitsr a _ol .. nia !111 Mu-
tin~ão reperc·utido recen eruen · · . ... 

e OUtr.tt', s:mdo t tÍ>; • O t ;Oa~juvaclos . (Jfol" intrig,;,, C m1'1DC• 
O Sa. MnnsTao DA. FAZENDA.: -O dit>curso foi do jo~>, mfeli<~mentc . em n•J--o f.lr<~prio p!\iZ. ~ 

ministro, e não do soberano; a resposta referio-se á cre-
dencial- . · O Sn. PEDREIRA ; - Es~a. é qne é a verdade. 

O Sa OTToNI: -E en estou censurar:do o Sr Çan- O Sn. 0TToNI : - Agora msi3 duas P"lavro.fl llcl'rca 
sansiio de Siuimbú, de quem é a resposta. ao discnrllll de minha interpellao;ão, e vem ~; !ler a perjlun·a que f\2. 
pru11siano. ( Apoi,do.t ) 11•.· n•_, bre mmi -trn a rc, peitu doll compr• -m~ssos eo1 (\~e 

Na resposta de S. M. o Imperador ha mais o Feguinte está ou iJO~S!\ e,;t11r par!l comprar tE.rr·t 0n<•S na!< VlZl-
periodo: · • nh'lnço~ das linhas f..,rre•IS, ~ttim d&otlhi e~tab'eleccr co-

c Espero _quo obtereis completo resultado de vossa lonias por conta do gov•rno. . 
missilo, ficando nind11 mais reconhecido ,, intllre~!le que O qui! eu tii><•O emqnt~nr.o ,, administr~ção das colontA8 
o governo brazi!eiro t em sempr~ tonoa.do peto ro esso do governo •em ouvida induzira n eamara a reconhecer 

cc• on1saçao a quo. epunae essenc111 mente a ell- que em tr.m n op•maos -r um exile' 1ente e~graça l•Bl· 
cidadl' dos emig· ante~ -. mo a execução do. ultima lei . referindo-se ao!l tenenos 

Já se vê que· o f!;Ovemo impP-rial rer.onheceu a accu~ nas v•zinhança" da• linhas ferrea:•. 
ssção que se faz, a ao Brazil, e auradeceu o grande favor Senhora!, ORt!es terreno~ estão hojP. por preços ex~raor-

. · o nao t1nv1 ar e · · 10 on e em ,. e a 
suas bo~s int.Cnções, mas sómen.te da efficacia dos meios ferreas. qnalquerpeqnenn extPnsã->sósep·•der· obter por 
que havia empregado. muito dinheiro. O custeio d·· s colonias hadosernaturul-

O Sa MINISTRO DA FAzENDA: _Não a oiado. mente como od•1s ou•.ros; d .. mais. euníioposs•• c-·n··.ordar 
-----.;..~~==:.:.:.:.::.:.:=--=.::=-::=-===~-~:.::-=_.::J==:=..:.---=---t---1!lll~~"" fuo•lar colo irumns sa:hurbltll(O)l!SHdl:lia.r.----

0 Sa • ITTONI : - O que acabo de dizer curresponde cidade do que no inter or de nos~os rr•ata.s virg~na. 
! apprenensíio de que &.8 magnHmmas intençõe!l do im- Por mais que se me falle e prégue a te-peito das 
perüdor não tinhii.o encontrado por toda a parte uma vantagens ao arad,,, cu reconhecendo tudo o que eo 
execução igualmente conscienciosa E disse-lhe em res- diz com relaçiio !\. Europa, nc·ho que actuMlmente nos 
posta: • Esta V. Ex. em ~<ua casa, ÍüÇ& os seus exames c,onvem mai11 rote~.r noss>~s matas virgtlns do que man~ 
imparciRes, ·e ha de verific~tr que n6s, govern,,, fazemos dar vir arado:. para rotear as torras abandonadas nas 
os mais patrioticos e&forços para assegurar a felicidade vizinhanças da cspital. · 
dos emigrantes vosso& na.cionaes, e n88Se capitulo se Não creio que os capitttlistns e proprietarios hrazi-
algnem te n culpa á o Ottoni, aii.o os -particulares ,. leir\ls sejão t ão e~tupidos, que entre nós nito houvesse 

Em co•nelnsâo creio que o~toverno brazile1ro, deixando alguí:n que conhecendo as vantagens dn ara<io o não 
em pé a accusação que fez ao Brazil o governo pru~siano, · mandasse vir, e e~ ti ves~;enbandonando suas propriedades 
não. esteve diante do Sr. Meusbach na altura em que em Valen a e Vassouras. descendo Hra Ita ~<mirim 

para. derribar matas A experiencia, uma experiencin. 
Sr. presidente, não devo continuar por muito tempc: s tão geral, exreriencia que Bcompanha homens intelli-

abusar da paciencia da camara e dos ncbres ministros: o gentes, como são muitos de nossos agricultores. ~ de~ 
que .disse do nobre ministro de agricultura. fundado nos cisiva pto11a que mt.o . calculo será. esse de fundar 

co umas nas VI:l;JO 1anças as m s erreas, em terre-
necesllidade que ha de ~tmplas explicações da 11arte do nos já cansados, e em todo o ca·•o colonia.!l fundadas pelo 
ministerio sobre os diversos pontos uas J.Dinhas inter- governo, o que só servirá para que se angme .• te o e~~do 
pelloçõe:s · desgrac11do do p11iz, para que se augmente o defi.ctt, e 

Eu disse ba pouco, dirigindo-me ao nobre ministro dos para q"e a poli(lia de Postda.n no!l mande mais ruendi~ 
negocios estran~eiros, que talvez o nobre ministro da. gos e réus de policia para virem infestar nossas estradae. ' 
~icnl ura esttvesse mal informado a :respeito das ins- (Muito bem, muito bem.) 
trucções da letra do Dr Lo.llemant dadas ao ministro, (O orador é comprimentado por al-auns Srs. !ltputadoa.) . 
e a razão é a seguinte : o ministro prussiano quando 
teve o atll.lUe d~ àeliríum trement , cuido que na coloni:t 
de D. Francisca, foi la entregue a um individuo quo 
alli tiuba shlo director, e que t-inha poucos recursos, foi 
este o companheiro que o trouxe ao Rio de Janeiro, e o 
levou á casa de saude, onde foi collocudo. 

Ora, esse homem quo trazia. os papeis do ministro 
prussiano et-teve em relações intimas com o nobre mi
nistro da agt:icultura. E' o Sr. Frankbtlrg, boa pcs!oa, 
mas que nunca foi tido par engenheiro ; que el.lt bndo 
alh ha muitos annos, não tendo achado meios de obter 
po~ic;ãu na colonia, apezar de ter vindo como director, 
obteve do nobre ministro o ser a.1:vorado em engenheiro, 

- · · s r a as , se1 que 
obteve uma consigMçíio mensal de 2<'08, e além disto 
recebeu uma certa quantia. de dinheiro. Pe!ósoa fide
digna me asseverou qu6 estes fac.tos se derão ; e "'"ndo 
a6sim, é provavel qne o nobre ministro tenha ~btido r s 
instrucções de letra do Dr. Lallemllnt', que -ievem Eer 
preci- ~as; desejaria que fossem lirtas, para ser S. S. jul
gado com perfeito conh~cimento de l'aUMa. 

Concluindo tudo o que tem rehção com a colonieação 
prussiana. declaro que aceitei como um principio de sa 
tisfação as palavras do relatoric eobrc o Dr. L6llemant 
do Mücu-ry . O nobre minbt.ro, trazendo á ca.!!a a~> pala
vras que vou repetir, ou. canta a palinodia ou desmente 

TOMO UI. 

1\ELATORIO PUBLICADO NA GAZETA OFFICIAT. 1:0 CONSBLU.O 
fEolEllAL DA CONFEDt:RAÇÃO RELVETICA, NO !IBl. DE 
ABRIL DES'fE ANNO DE l ti6l. 

Excelloncc ' - L'examen des colonias de la. provinco 
d'E6pirito-Ssnto . . auquel je viens de procéder, m'oblige 
à communiquer h Votre Excellence le résultat de mes 
observa.tions 4ue je vou~ prie de ·portar 11;-la connaisaance 
de Son Exc.'.ellence M . le miniatre de l'Empire. · 

Sousle point de vu!! ~; gricole. la province do Espírito
Santo présente des différences bien nutables . • ... II.Ord 

es es or s u r10 U<!ury jusqua a nvi re e 
Santa-Cruz est d'uue fertilité incontestahle; les partcges 
du Rio-Doce surtaut ont acquis une certaine c:élébrité 
par la for,:e productive de son sol, malhaureuseu"ent 
des circonstances assez difficiles à vaincreo ont empêché · 
jusqu'à ce jonr leur exploitation. - A Sou Excel•en·~• 
M 1..- ~étiat-eur. Joi.w Lins Vieira Cansanção do :Simmbú, 
ministre de!l uff,üres étr11.n2·ere~. 

Rivali('ant avec lc nord, le sud de cette provinc.'e offro 
des la riviore cfl t 11bapoana JU~' -:~.u'il. <:eile de Beueyente 
des teTrt<S .-.upP.rieure~ pour i'aJZrb ulture. C'sst pour ce 
rootit 4ue d.,s pl an tem·s d'llutr-~ province . ·vit-nnent. 
actuellement en nombre croissant établlr danll oea ean-

33 
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trées fécondes lenrs établissements rnraux. La partie 
centrale de la province ou les parages compris entre la 
rivie\'6 de Benevente et celle de Santa Cruz sont loin de 
présenter .le même aspect; au nord du rio Benevente 
iusqn'at!: rio Juc~ les terre.s so':lt médiocres: mais, de 
-à en sutvmt tott]O 
riviere do" Reis Magos~ elles sont d'nne qualité tres infé
rieure, surtout vers les grpndes r>~mificst.jons orienta.les 
àe la Serra dos Amoré>S, ou la ri vier<> de Santa Maria 

ll e&t plua que proba'll:>le que l'bistoiTe ancienne de 
cette province et son étst a.ctuel seraient bien différents 
si la c11pitaJe avec sou IU!:'•gnílique port etlt éré entourée 
de terres llussi fertíles que celles dn nord et du sud de 
cette province. . 

D'aprii!J ces observations générales on peut plus ou 
rnoins juger de !'::.venir des trais colonies établies dana 
oei.tc prcvince. 

I.- Colonie de Santa lzabel. 

Cette colonie située entre le Rio Jncú et son sffiuent 
Rio braço o Sul, à 7 lieues vers ouest ·-sud-ouest de 
la capitale, e!'>t cotPposée de tcrrP.s médiocres qui produi
sent cependant le café. le rnai:s, 1& riz. la mandioca, 
mais as avec la même ubóndan'.le que les districts lus 
n; n unsux. s artco s n y onnent ~uerd e r co tes. 

L'état actuel dela coloniee~t.sati~faisant; sa. direction 
sous tons les rapports excellent,et pour l\\ prospérité de 
cet établi~sement il est à dé11irer qu'il conserve le mi!me 
dircc · · · 

Les colons réclament vivement les titres de leurs ter-· 
res; il serait donc d'une hant~ importance pour Ia 
colonie d'accélérer autant que possible le travail com-
meneá à cet éJ~;ard- · 

Selon mon opinidn, l'extenaion de la colonie doit etre 
diri~ée versle sud; l'on est plus sfu de rencontrer de 
meilleures terres d11ns cette direct.iou que dans toute 
sutre, san! compter que de cette maniero l'on rappro~ 
che la colonie du port de. Guarapary, qui a nécessaire- . 
ment besoin d'être mia en communication directe avec 
Santa. Isabel. 

• 

II.- Colonie Santa Leopoldína. • 

Situ~e à environ 3 lieues à l'ouest-nord··•.mest da a 
capitale de la orovince, cette colollie occnpe entre le rio 
de Santa Maria et son afiluent le rio Man arahy un ter
ram seu reux composé e autes montagnes et trottcs 
vallées. Le sol est en général stérile, il consiste en un 
sable quartzeux ari ~e recouvert. d'une mince concha de 
humus composée de racines filamenteuses entromêlées 

(l u u. 
Le systeme usnel du pays de préparer les terres ponr 

la premiere cultura avec la h11ehe et le feu, est pour ces 
localités le p1us peruicieux. 

Le fen détruit en parti e la légere couabe de humus, et 
quoiqu'il reste des cendres qui fournissent au sol quelque 
fertilité, les p1antes n'y peuvent se nourrir, pnisquel a 
couche de humus et de substauces organiques, couche 
qui conserve l'humidité, manque. 

De plus, par la. destruction des arbres sur lea pentes 
des montagues, le sol reste à découvert et exposé aux 
a verses fréquentes qui entraioent la petite partie d~ terra 
fe · - · - ' -
pose dans le Lameiriio de Victoria.. Il est un fait incon
te~table psr la cultnre, le sol tia la cobnie Santa Leo
pold1ua. dcvient a\lec une grand ra.pidité de plus en plns 
stérile. 

S'il était possibla de cultive~ ces terres sans détruire 
par le feu la vég~tation primitive et en mêrue temps 
l'humus. ragriculture y réussirait probablement mieux; ' 
mais c'cst impossi\.>le aux colons, et ar ces raisonsils · 
son con amn s u. p anter sans r co ter e rutt e eurs 
tra\·anx 

Je n'ignore pas que le gouvernement impérial a reçu 
en p:énéral des i.uformstions tres favorab\e quant à la 
fertilité de cette colonie ~ M. le président de la province 
do Espirito·Santo, qui fut chargé 'de fonder la colonie 
de "'anta Maria parle dens les dcnx-relatorios_:_ae 1856. 
et J 857, qui Font sons mes yenx, dans les termcs les plus 
hyperboliques de la fertilité de ces terres, et il ne se gêne 
:nullement pour cúmparer la force productive de la viillée 
de Santa Maria ii .-.elle du ·Nil! Et cependant il me fut 
positivement assuré que 1\L le Dr- José Mauricio Fcr~ · 

· 'a jamais visité ees leealités 
svec préeipitation; toute affiuence de colons est dnn- si injustement louées 1 
gereuse, quelqne soit l'état d'une colonie; i! est nus si Un rapport même d'un des directeurs de Santa Leo-
ôangereux de tra.naporter des émigrants contre leur vo- poldina qualifie les t~rres de la coloV:ie. excess~vement 
onté dans des oolonies il& ne deviennent - - · 

bons colons. . V. Ex que de pareils jogements font douter de la bonne 
n existe malher~nsement à Santa Isabel depuis plu- fui de CCU1C qui les ont émis. Des fazendeiros, que j'ai eu 

sieurs années une grande excitation religieose provoquée l'occasion de conbulter :~ü~ la qualité du ;;ol de Santa 
par des capucins autrichiens chargés de fonctions ec- Léopoldina, ont confirmó le résultat de mea propre& 
clésiastiques dana cette colonie. ob~ervntions. 

Déj:i. en 1858 S. Ex Mr-le marquis d'Olinda, ministre Le critérium le plus exact pour reoonnattre la qua-
clel'empire, informé de ces circonstr.nces, jugea néces- lité des terres, e~t la végétati::m dont elles sont recou-
saire de recommander au président de la province <ie vertes, les frnits qu'elles produiseut. 
veiller de la maniere la: plus sévere à ce qu'il ne soit Les forêts vierges de Santa Leopoldina. n'offrent nul-
~ratiqné dans cette colonie aucun acte d'intolórance lement cet a~pect majestueux. d'uberté terrestre comme 
àan~ le but d'inquiéte'!:'. les conscien~es de ceux qni ne au nord et au sud de la province ~ ellea parais&ent être 
suivent pa;; la religion de l'état. et vice-versa de décla- plutôt; des capoe1ras qua des matos virp;ens. Tontes las 
rer que le gouvernement impérial exigeait que l'article plantes qui annt~ncent aux ngricultenrs brésiliens in-
de l~t constitution, qui garantit à tons la liberté de leor duits par des observatións exactes, un sol fertile, telles 
culta, fut resp~cté. que le Pão d'alho, le Jequitibá., le Taquara, etc., etc., 

Malgré ce., recommendations, les capucins n'ont pas ou sont :-eprésentés par des échantilloos rarea et minoes, 
moins déployé de zele pour chercher à faire des con- ou manquent entierement. 
versions parmi les colons protestants, et m~me tout Les plantes cultivées correspondent à la végétation 
nouvellement, peu de juurs flVant mon arrivée à la primit1ve, s.insi le caféier n'y trouvepas un terrain propre 
colonie, avaít en lien une conversion qui avait. soulevé à son développement. Pendant la primiere année, taat 
une indiguat.ion génirwe pa~~-------t--{}a'!i'l-ili'f' Hi6H)iin!Hiqtlluteer(dleer-'pell6tnHide-e1lnl{)ottut"lrrríit1tunl'~e..-, ililt-co~r'Ooti:t' t~pnatssmsa.-. • .----

Mr. le president de la province a pris en coneéquence blement, ruais déjâ dans le cours de la seconda année 
des mesures propres :l rendre plus difiiciles ces conver- il lni en . manllue, et dana la troit~icme U périt- Des 
sions. Pow la tranquillité de la colonie, il serait bien à colons qui ont plarité 1 ,ooo à 1,200 caféieí' n'en ont 
désirer que lo gouvernernent impérial prit des précau- · plus eu aa bout de. la 2•• année qu'une centaine de 
tions !!érieuses pour paralyser la zélotypie des capucins piedP, lesquels, db le moment que les permiers f, ~its 
que ne doivent se préoccuper que du bonheur spirituel ont pouseé, ont perdu leurs feuilles qui devenaient j~ounes 
des colons catholiques. ou s'enroulaient sur elles"mêmes; pois mourraient in-

Quant à l'avenir de Santa lzabel, je donte fort qu'il failliblement. V•)ilà. donc la plns grande espérance des 
soit -brillautun jour. La colonie ~uivra une mKrcbe régu- colons de retirar par la cultnre du café quelqnes reve-
liere sans cependant arriver, sousles condítions agrico- nus de leurs terres cruellement détruite par la stérilité 
les actuelles, à une prospérité notable La majeure par·· dn sol 
tie dea terres ~>Ont sur un plan trop incliné pour purvoir La mandior.a est de inême au bout de deux ans beau-
faire usa~ de la charrne! oondition essentielle do la cvup plns petite que dane les s.utres coloniea, ~t selou 
ricb.~~ futw:e d'uo coloJlie. co qtU m'11. été aftirmé par des cololliJ, elle devie:nt ttes 
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fréqnemtnent noire,et par eonséqueut d'aucune utilité; 
ce qui 11 explique tres facilement, vu la maovaise qualité 
desterres. ' 

Les épis de ma'is sont petits et tre~ souveut le:. tiges 
sécbent avsnt de les produire, les haricots ne donnent 

du tont de récolte. 
Je fus fra.ppé dans cette colonie du manque presque 

absolu de bétnil et de chevaux, animaux si bien rep-é
.seotés da:as la colonia Santa Izabel. Un de; colons c.on
sidéré comm~ nu des mieux installé~ de la · colonie m'a 
pn mtervenu aupr ,s e x. r e pr SlflCn e 
la pr!lvineP. pour recevoir rln gouveroement ·uo ea,prunt 
de MS à 60S afin de pouvoir acheter une jumeut. 

Comme dans tons les établissement~; ruranx d'uno 
grande étendue.l'on trouve aussi à San.ta Leopoldim~ des 
différentes quwités de terres; il exi>te de petites par
celles qui par des circonstancea locales sont plus ferti
les que n'etlt la colonie en général. Ces parcelles se 
trouvent principalement au burd des rnisseaux. dans 
les eudroits oules vallées s'éiargissent un peu, et ou les 
débris organiques, entrainés des pentes des montagnes 
,par.les pluies, sedépo~ent et forment une eouche plus 

vs.il du laboureur, 
S. Ex. Mr. la pré•ident de la provinca m'a. commn

niqné qu'il avait l'intention de faire examiner par des 
• ' . '"'i 

à même d'en pouvoir donner des iiúormations au gou
vernement impérial 

J'a.i trouvé en ~énérall'état des colons de Santa Leo
di .-·3 désolan • J'aurai l'honneur d'ex li uer 

à V. Ex mes observaticns à cet égsrd. . 
La canse principale de cet état de chNes provient 

évidemment de la mauvaise qua.lité des terres. . 
. C'est un fait incontestable qu'aucuns fnmille de cette 
colonie ne peut y exister si elle ~st obligée de -vivre seu
lement du prorluit de ses terras Les colons même qui y 
sont établis ~epuis pres de quatre ans, et qui ont tra
vaillé à. leurs lots d'une mani(~re irréprochable, ne peu
-vent ~e nourrir et ee vêtir avec les produita de leurs 
réc.oltes, ils sont exposés à mourir de faim s'ils ne peu
ovent gagner de l'argent, soit en ~ravaillant aux routes 

· et ap.tres travanx: public~, soit e~ servant d'aide ~ux . 
( iarias) dn gouvernement. · 

Les colons récemment arriyés se plaignent moins que 
~x ~tablis depois plusiaur~ années; ce q~i .s'exp!iqne 

encore des snbsides du gouvernement et qu'1la ga~:~:nent 
de l'argent en travaillant aux. routes ;Amais il~ néglig_ent 
b. culrore de leurs terres, at sont plutot das JOUmaliers 
que des agriculteurs, et dos le momeut que les subven·· 
tions cesseront ils seront anssi mallieureux que les 
anciens colonP,qui ont déjll. acquis la certitude, par une 
bien douloureuse expérience, que tons leurs efforts 
n~aboutiront pas même à satisfaire les exigences les 
plus indispeusables de la vie. 

· Votre excellence conviendra que o'est un état anor
mal pour une colonie rurale, qua.nd il faut ~ontinmille· 
ment faire exéeuter des tra.vaux nublics afin d'éviter la 

·tnillàre au"Xocolons, et ces aacrificeâ ne sont jamais com
perués par les résultat11. 

J'ai rencontré quelques cc ·lons dans cette coloiJ.ie qui 
ne·se plaígn~nt pas. qui sont même assaz contents; j11 
ne VetJX pbs entrar dane des détails sur cette circons
tanoe, afin de ne pas relevar des faits peu honorables; 
ce que je puis a:ffirmer c'est qu'ils nele sont pas par la 
fertilité de lenrs terres. ' 

v 
nottvellement arrivés das subsides en argent feudant 6 
moia (diarias) selou l'échelle strivante du 1" Novembre 
1860. 

par mnis. 
12$000 
24Ji000 
31f15Cl0 

Polll' 1. pertonne 400 réis par jour 
:t 2 :t 400 ~ par jouret p!tt tête. 
:t 3 , . :t 350 :t :t 

:t 4 :t .300 :t :t 
:t 15 :t 300 :t :t 

., 6 :t 250 li> :t 

~7 :t 250:. :t 
::t 8 :t 220 :t :t 
:t 9 :t 220 :t ::t 

36f1000 
45sooo . 
4.'isooo 
52S500 
528500 
591000 

l1 est à observer que le mois n'a été calcule qu'à 30 
jonrs! . 

E:x-aminons scientifiquement·si ces subs1des sont ~n 
harmonia avec les exigences de l'organisme et 16. prlX 
des vivres, c'est à-dire, s'ils suffisent pour nournr les 
colons. 

Nous savons que les alimens ont pour . . · 
conservar au corps la chs.le· .. r animsle néceES!ure pour 
la vie. ct 2' de remplacer les pertas que le corps é~rouve 
à chaque in•tant par les fonr.tions vitales. Les s.hm.ens 
qu1 remp 1ssent e prem1er u , e&)ltFCJ 
t<JJr-U, sont la fécule, le suere, la gomme, la grmsse; 
ceux qui correspondent s.u second , app9lés su~stances 
plastiques, sont la fi.brine, l'albumine'.et le caséme. Ces 
substances uutritivero se trouvent en quantités tres 
variées daos tous nos alimenta. 

Les exphiences et observations physiologiques ont 
pronvé qu'il fallait à un homme travailleur pour Fe 
nourrir comme l'exige l'organisme c'e9t-à-d1re, ponr 
remplacer Ie~ pt>rtes conth;melles que sou!fre le c~rps et 
pour soutenir la chaleur Vltale, une nournture qm c?n
tienne 11 onces d'al~ments respiratoirea et 4 onces e' Ji 

C'est d'une hsute importtmce de trouver la com 1-
naison la plus favortible pour assimilar a·a. corps la 
quantité indiquée de snbstances nutrithes. 

O 1vres de riz contiennent 43 livres 
de partics plastique~ .,En se nourrissant exclns1vemeo 
avec le riz, íl en faudr11it 4 livres par jour pour qu'un 
homme travailleur puisse s'assimiler 4 )i C'DCeP de 
substances nutritives our produire dn !lllDg et des 
musc el'; ma1s l!US ce cas·. 11 aurm con~omm 
onces de snbstances respiratoires , soit deux fois et 
den1i de plua qu'il ne lui en'faut. Ce surplus incommode 
inutilement l'estomac, et est évacué par les em:.crén:ens 
sans être digéré. · 

Ccnsidérant toutes ces circonstancest f ai calculé que 
la nourriture journaliere et nonna.le du colon doit être 
composée de la maniere suivante: 

Harieots, une livre; 
Vi ande s~che, nn quart de livre; 
Farinha, une demi livre ; 
Du lard, une once. 

es VIVres Ir par 1s en eux r as , 1 
onces de snbstances respitatoires et 4 ~a 5 onces de 
sub&taoces plastiques. - . 

En calculant la mois à 32 jou~s ponr compensar le 
· . s ou les vivres ave-

ri~ s , nous aurons pour un moia : 
Une arroha. de haricots, . 
H » de viande sêche , 
~ :o de fo.rinha, 
4 livres do lard. 

Les prixdes vivres étaiAnt a mon arrivée d:.uls la v&nda 
du port da. ~achoeira, les suivants: , 

L'arroba de viande s!lcbe. 
Un alqueire de farinha • 
Un dito de hRricots. • 
Uno livre de lnrd • • 
Un alqueire~do ma'is • 
Un dito de riz • 

asooo 
3SR40 

12$000 
S6l0 

38800 
12SOOO 

D'npres ct>s pl'ill la nourriture menRuelle d•an . colon 
eonterait lOS. dono le I'Ubtiide du gom'"rnemaut (diaria) 
calculé a l2S par têttl suffit selon l'échelle pour une, 
deux et.trni!l ~ersonnea; m~is dansles progression sui
vantes 11 e~t msuffisant, tel que pour aix personnes 458 
au eu e • pour sep e .111 personnes 
lieu de 70S et 808000. 

La maxime suiviA par la répartit.ion générale des ter
res publiques qna l'on peut nourrir avec le même argent 
aussi bien six persrnnes que cinq, et que six personnes 
n'ont pas besoin de IJlus de vivre~, ne mangeut pas d'a
vantsge que cinq, n'est point justifiée et. préjudicio les 
colons. ., 

Je ~ais parfaitement bien que les colons ne se nour
ris~ent pas exactement comme je l'ai indiqué ci-dessus; 
mais selou mes informations aupres d'eux. les vivres 
dont en remplacement ila font usage, l6U1' cou~nt atiSsi 
cher sans les nourr1r aussi bien, par exemple ie riz au 
lieu. de haricots. · 
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Du moment que le colona ne reçoit pln11 de 11nbside15 , obligés de faire eux-m~me lea premiers défrichements, 
ü doi r. en primi"'•e ·igntl se nourrir des produits de sa àe construire leurs maisons et d'onvrir les nouvelles 
colome 1\Iats 'iuel,; son r. ces produits a Santa Leopoldina·? voies de co•o~municBtions. 

Dsns cett.e localité, il n'y a que la rnBlldioca qui au L'4t~oténieur chargé du mesnrage de lenrs lots, les a 
!><>ut de ta pre~ iere année dunne quelque peu de fa:rbha; marq_nés a.u ha.sa.ia., en se promenant; s.ussi de cette 
11 faut donc la un;e surfaee de terre biea plns grunde négli~ence impa.rdonnable ont ré&nlté les plus graves 
qu'atlleure pnur rehrer une me me •IUantltê de farmha préjudice& pour les cclons. 
voulue,et en admettant même qu'on puisse obtenir dans Snr leurs vives réclamation11, leurs terrains fnrent 
cette cnloni~ nne belle récclte de cetts racine, ce serait reme~>uréa par d'autres ingénienrs , lesquels pou:r 
1~ seule nounitu~e du colon, puis<Jue l~_s. haricots n'.Y remédier à ces désordres prirent desterras défrichées 

, ,. ' r à ~Pil Vl'lisin sans ponvoir offrir 
.eng!'aisser un pore, et qne le café, culture sur lRquelle de compensation ponr Je lot du premler, etc. Pa.s un co-
le colon comptait pour acheter s.vec son produit des vi- lon suisse n'a un lot CO•~>plet de 62.500 brasses ,-arrées, 
vres et des hab~ts, n'y vient pas. surface accordée par la loi, il s'en trouve même q_ui 

Afin de ue point mourir de faiu, Ie colon. est obligó n'ont que 6,ooo, 8,ooo et 9,000 brasses caT ées! I 
de travailler. à la route, ou li gt~gne par mois à raison Or, le!l apologis,es même les plus ex11gérés de Santa 
de quatre pa<.acaa par jour 308 nourritnre non com- Leopoldiua son'li obligés de convenir que la pattie nord. 
prise. A ver. cet at•gel\t, il ne peut nounu:- à des prix_j_i occupée par les Suisse est la plus stérile de cet établis-
élAVéll des vivres une fe.mílle de f-ix à sept penu:nnes E'l! s ement. 
:pend.snt le temps, qu"il travaille comme journalier, jl Opprimés par des circonstances auesi fâchenses, i1 
né~hge se~< ten-es. est évid&~Jt que ces colons se trouvent ds.ns lo~ plus 

B.-~sucoun de fBmilles sont rcdnites :l sP nourrir ex- malheureuses conditicna. Voici bientôt quatro années 
usivewen- <ief11.rinha nirenff.rmenne nnde uantité u'ils travaillenr. leu r lot, et la plupart d'entr'eux ne 

de fécule, rnni~< trc~ peu de sub~;tanceP pla--r.iqne9 et. qui sont pas eu tat e uourru• eurs 11m1 es. e n • 
cause ~.~ar c •n-é .uent. une flérie de malsdie~ tres graves. voient ·~n un avenir lugubre, quedes travaux inntiles 
L11 Plul' dar•g-'r .. use produ•te uniq_oement pll.r te manque et la. fa:mine 
cl""uoetsncet-- la~<ti ue~daus ces a.limenthst t'h·• droernte Pous!lé& au désespoir, ils ont iroploré mon intervention 

des personnes plncées dano; les premiers r1•ngs de l'éta- QnRnt il. la color.ie e Santa eopo tna en g u r , 
blis~ement, des actes qui ont -préjudicié grHvement le je lu considõre absolument sans avenir. Le g.mverne-
~ouvernement et démoraiist!o les rolons. er. qui evea ment impérial a déjit fait dos sacrificas immens-es pour 
d'autre~> circonstanres ont mérité il S•mta Leopoldina. cet établi~Rement eans sncune espérance d'en retirer ja· 
l'épithête do C!•lrmie àta mystdres; nom qu'on se plait d mais qnelques avantages,et tous les sacrHices qo.'ilfura 
Victoria ii lui donner encore seront des dépensea iufruotuPusea. 

li. de Pfuhl, direatenr de ln colonie, dês le mois de Selou mon a~is, l'on doit ceaser d'y mesurer ancore 
Jan\'ier jusqu'au mds de Juillet de cette aonée, a des lote et d'a.ucune maniêre on ne doit y envoyer de 
cherchá à rq;r;lor Je g.-artd dó~ordre qui régnl\it U. nou,eaux colons. 
Santa. Leopoldiri.a: mkis étaut mort subit.ement. la Le goU:vernement impérial poseMo ,}anela. même pro-
tr&nil <'ommencé est resté inachevé. ot c'ost une túche vinco des terres exce11sivement fE~rtites qui promettent 
asMI. diffi<llle qu'il ·~ l,oissé· t\ sou sucr.e&•t!ur. nux oolonq un riche avenir. Ponrquoi dane angmenter 

Les colons. persulldé~ des bonnes iotantionH du gouver- nn établir~semoot oll uno expérionce bien.coutense de 
tlMDent impérial, pr~tendent que loura directeurs n'ont quatre annéos a prouvê à l'êvidence qu'il.ne pourra ja-
jamais été les interprêtes l:icleles de sa volontê; ils a~su- mai~t pro!'pérerf 
rent que los directeurs .n'ont fait pnrvl!nir q·11"une partio l!:n n'augmentant plus la. colonie et en laiBaant ·aux 
do leure plaic~s et de leura snpttliqu"'s l\n'ils leur remet- colons qui penaent pouvoir réussir snr leurs lots, •a.m 
t.aient lJ>tl' l!~rit ponr le président de la provin<'-e; qu'il y •ub•idu du guuuernement, la liberté d'y rester, on JiOUl'-
8 eu des dire·•tenre qui leur ont défeudu, sous des me- rair; au bont d'unea.nnêe supprimer le directorat,et don~ 
no.cea l!évêrebe• meme f-ou .. peiiitl de prison, d"é··rired leurs ner à Santa Leopoldina son autonomie soual'inspection 
00118\\ls. ql19 bien des let,res a · · legad.o. 
fur~>nt paa délivrées, dH mêrne que los lettres écrites 11 est plus que probable que les lots déjà mesurés et · 
par eu~ ne furent paa e.zpMiées ll ne me fut ~·as pos- noo o:.:cupé~ seraient achetés par de panvres familles 
l'ible de vér;ti.;r si toutes ces· plainte~ étatent fondfles ou du pays qui exigeut de lturs travaux bien moins de 
non, J'ai ~eulement la ccrtitude que la premiere est :,_-_

1 

produits agrico!ca que le11 colons européens, l&~q_nel.s 
exacte Tontos ces circonstances ont rendu les coloa& n'émigrent . pas au Hrésil \'ºur y trouver seulement la. 
méfi~nts oontre lenrs directeurs et le~ ont découragés nourriture j•Jumaliere, mB.ls poul" améliorer leut" -sort. 
de plns en plns, voyant qu'ils n'avaient nulle part nn et se créer une po~itioo indêpenda.nte. .· 
appuí moral Dans tou~ los cas, il doit être mienx pourvn au onlte 

Il me reste à. entretenir V. E-x. du sott des c'll~ns -religieux que cela n"s été fait jusqn'à ce jonr; je ne 
auisses de Santa Leopoldína_ pen~e pas qn'il soit possible aux prêtrea de Santa lza-
Ce~ col"ns · furent êtablis en 1851 dBns la partia bel de soigner aussi le calte religieux de Sauta. Leopol-

:nord de la colonie Sauts Maria; ils ont été l.es premiers · dína: les distances sont trop grandes ei&tre las denx . 
babi~ta à ot nouve\. éta.bllatem.ent, et .. trouvwn.~ colonita. 
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En terminant ce qui concerne lá colonie Santa Leo- decin. et cependant rlen trest si néeessaire qu'un homme 
P,o~dina, je ne dis~Imulerai point la vive indignation que de l'art dans des paragas si malsains, ou la mortalitá 
J RI éprouvée en bsant sur le- Relatorio das terras pu- parmi les nouveaux. arrivés s'éleve même à 20%; les mé-
blicas de 1 ~60 - ce qui a 'rapport à cette colonie. Je dicaments de même y. manqnent 
déclare f\lrmellement il. V••tre Excellence que les infor- -un colon portngnais, originaire des Açor-es, hom-
mations que ce département a reçues eur cette colonie me brutal et sane instruction, exploitant scandaleu-
:ont {9m•tlf 1 et que les eenséi!Ue,~At.-t'tft!f''H~R-'tn' -Ml.-,...---+--!:1\T~ot--'I-AA-m~t..,"Vl'l~rmlnll1r.1fol'lnmc~tiltlomnn;naeiàrllhlanco~rl:loo:nrr.ilt!ercdiEerRlbior>----
se réaliscront jamais. Novo comrue médecin I 

Jamais un prêtre n'a visitê cette colonie ponr donner 
Colonie de Rio-Novo. les seconrs de la religi· n aux colons; des enfan~ de 

s baptisés I l'immoralité 
Cetto cólonie a l'avantege d'~p placée dans une des par faute de tout appui spirituel est déFolante- ,• 

plus fertiles contréer. de l11 province do Espírito-Santo, Je ne veux point dépeindre â V o• re Excelleuce les détails 
à qnatre lieues du petit port de mer Pinma, et à. sept de ce triste tableau je l'ai déjã fait verbalement, et â 
lieues de la barra de Itspemirim. ~ette ~ccasíon j'ai I?Ui~é l'espérance que !e gouvcrnem~nt 

Elle occupe nn magnifique terrain au nord du Rio- 1mpér1al va remédter au 'deplorable état de la cokrue; 
Novo, composé de vallées plus ou moins larges, de col- mais je veux rappeler il votre excellence que je suis 
li.nes à. oentes dances recouvertes d'une imposante vége- int.imement convaincn que la colonio de Rio-Novo, 
tation vierp:e. malgré sa misere actuelle, a un grand avenir, et que si 

La fertilité du sol de cette colonie eat prodigieuse; le gouvemement impérial adopte ma roaniex:e de voir, 
la terre reproduit tentes ltlf. Eemences quele laboureur que j'ai l'honneur a.•e:z:pliquer, cette colonie seru une 
lui confie avec uno nberté admirable dea pltlB fiorissantes de l'empire. . 

Msis ce~te f~ilité ~st malheureusement le senl avan • Les points de vne que je recommande ~ Votre Exeel-
so 1 n aven.r ·•e ce a~ ence sou es snlVants: 

blis~ement. e climat dans la vallée dn Rio.:Novo n'est 1. • La principale, et la plus e~sentielle con,dition pour 
pas saiu, la voie o.le commun1cati• n. avec un port de mer la prospérité futura de la colonie de Rio-Novo, est que le 
la plus procbe et la meilleure ma.rclié est close A deux ou v mement impérial en fasse l'acqnisition. Au nord 

• •' ' ~ • • a ., 

est obstrnée par une concha ér..ai11se de plant!ls aquati
ques sur une longuer de 8 à 900 var,ns. Cet obstacle 
qui s'oppose à la navigation sur cett~ riviere produit 
en même tempsune stllgnation des eaux • t par eensé 
qnent des marais, causes du développement de11 mias
mas méphytiqnes . 

Le gouvernement impérial a acoordé au directeur de. 
cette c••lonie le major t)aetano Oi11s d11 Rilvll, la somme 
de seize contos de reis pour l'endre navigable le Rio
Nov.,, et celle <1e quatorze contos de rei!! pour la con.ti
nuation des voies de communication par tsrre; il ne res
to qu'à désirer que ces sommes soient. scrnpuleu~ement 
employées I L'état de la colonie n'estpasbon; ladirect.ion 
dê• le principo a été rnauvaise, elle ne s'est pTeoccupée 
que de se• propr• 8 intérêts et a négl gé .·eux des colcms ; 
elle a considéré la c.olonisation comm~ un moyen des'eti-
e 1r e e rr•eme; e e e e~t trom e ans ees ca cu s, 

puisqu'elle n'a point sn comprenJre yu':! le bien -être des 
co1ons était la principal e condition d~ la réus si te de l'en~ 
treprise. · 

i v ' u 1 
et 8ignt!e par lni, a promis, par l'i:utermécliaire de ees 
agents en Europa, aux colons de;o lots deterres de 40,000 
ll 50,000 brP.sses carrées, desqul3lles 10,000 à 20,000 de 
te.rres déji\ défrichée~ avec des plantations de caféiern, de 
mandioo", de ma'is, de haricots. etc., des maisons d'ha
bitation comroodes et les ontils indispensables ; il a 
promis delenr foumir du mata, des haricots, du riz jus
qn'au moment de·leur premiare rácolte,des volailles, das 
porca et autres animaux nécessaires â la formation de 
leur bane cour. 

Eu outre de cela. il a fait promettre aux oolona ca
tboliquee un pr@tre de lenr croyance, aux proteatants 
tontes facilités pour a'<oir leur pasteur; · entin, U a mio 
à leur disposition des tltablisaements ponr la fabrication 
du suore et de l'eau ·de-vie, de;; monlins, des appareila 
pour la préparation dn café, une acieriu, des machiRes 

_ pour la préparation de la farine de mandioca et la fabri
oation de l'huile de riciu- En un mot, M Caetano Dias 
da Silva leu r a promis nn vrai El · !llorculo, et les a trom · · 
pés de la maniere la plus ind1gne. 

ems e con ance ans es engagemen 8 e . ae
tano Dias da Silva, les colons arriverent au mois de 
Deeembrel ~56 à Rio Novo, et ne trouverent là sb~ulu
men~ rien que des fôrets vierges, ou ils ftÍrent. obligés 
de faire t~us les travaux qui leur avaie• t ét~ promis, 
ancune des brillantes promesses fut remplie; même apr~s 
qt1»tre années de tons les établissements annoncés il 
n'exifte qu'un misérable moulin prês de la fazenda du 
Páo d'Alho. 

Au lieu des avantagea e:xagérés promis, les colons 
n'ont reneontré que déceptions, manque de rivres, d'ar
geut et. de bonne foi chl'lz M. C~tetano Dias da Silva. 

Dan& CQtte colonie1 il at a•y trouve paa même un m4·, 

p n v rn -
priee de Rio-Novo il existe des terrbinB appartenant.â 
la natiou (terras de\lolutas), qui s'étendent jusque prb 
de Benevente. · 

' ~, 
qui les connaissent, sont d'une anssi b01fne qualité que 
celles de la colonie même. Sur cette vasta localité, lon 
peut aieéinent placar 20,000 colons dana de tres bonnea 
conJitions. 

La part.ie mériàiona.le de oette oolonie aurait les voies 
de communications suivantes: 

(a) Par terra jusqn'â Limão, et de-lã par la rlviêre 
jusqu'â la villa d'Itapemirim 

(b) Par Je Rio Novo, et le.Rio Piuma avealepor\ 
Piuma, communication tres -courte et tres avantageuse. 

La p~rtie c•·ntrale serait mise eu con.munication aveo 
Piuma ar· le Rio lcoDha et le Kio Piuma. et dana 
cas ou le Rio Iconha offrirait de grands obstilclea, une 
route raroifi~e déboncherait pres de la fazendadoOroho, 
d'ou la commuoication par aau aur le Rio · Piuma est 
três-facile et courte. 

n n, a par 1e septen non e commun1quera.t ~t 
par une rente, soit pRr la rhiere de Btmevente aveo le 
port de mer de Villa Nova de Beueveute. 

2 • A pein" la colonie acqui11e par lo ~onvernemcmt 
impêrial, il sera d'une nécessité urgente d'y envoyer 
un médecin mun1 de11 médicament.s néoessuir~, et de lni 
accorder lew' sub• ides pour un cbeval .. 

Ce eerait nn. aota qui irilmédiatemcntl\ttirerait toutea 
los sympatbios das c"lons IIU_ gouvornt-ment . 

Dana la fazenda du p ,,o d'Alho, il s'y trouve un -
localité convenllble pour établlr un hGpital assaz grnnd 
pour suffire aux besoiu:~ de la colonie. 

3. • Le travnil lp plus essentiel est de désobstrner le 
Rio-Novo Je plns proa•ptement possibl~. Çet ouvrage- • 
deux av~nta~es tres· importante: · 

• a) Il donnera à. la colonie une IJ.lmmunication três• 
coorte et tres pen couteu~e av~:a le port de Piuma. 

(b) n facilitara l'écoulement des eaux stagnantes et 
()Onséquemment. a&sainira beaucoup la vallée du Ria-
Novo. , · 

Lors de ma visite dana cette vallée 'ai rene 
mala es e.ns presqne chaqne famille, tandis qu(': dans 
la vallée parailele, celle do Ribeirão do Pão d'Alho, 
séparée de la premiere par une chaine de collines, la 
plupart des -'olons se portaient bien ll est dono évident 
que ~lus les 1ots de terres sont éloignéa de la riviei.·e 
plns 1ls sont sains. . · · 

4. •. Las chcruinà actuel s de la colonie sont dans un 
misérable état: il y a bien des colonies ou l'on ne pent 
arriver à cheval. 11 faudrait établir un systeme de ch&· 
min avec ramifications comme à Santa Izabel et prin
ciptlement ouvrir une com.munication entre les dellX 
v&llé6!1 . 

5. • Faire ~ectüier par dos ingénienrs coi&SCiencieu:E 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/201 5 10:57- PÃjgína 27 de 27 

262 SESSÃO E~f 20 DE JULHO DE 186!.· 

les lots ne terre3 des colons aetuels et Ienr donner antant 
que possible des parcelles compl&tes de 62,500 brasses 

.carréell. 
6. • Mesarer de nouvea.nx lots complet.s dana la direc

tio.n de la rivíere d'ltapoaoa en cherchsnt à. s'él<'igner 
- - - --lA!ll&litant ~ae pesi.ible cre eelle ao Rio Novo taat {!ll'e 

ne sera pas ou verte à la navigation. 
7 • Fsire · défricher snr cheque lot .une parcelle de 

1.000 bra.sses carrées qui, vfi ia fertilité du ·ol, pro 
( I " ~ t 

fawille la premiere année; faire également construire 
une mlli&.on provisuire sur ce lot. 

8 ... :Fonder_ un village; l'endroit le plus convenable 
sera1t la localité pres des terrõs du colon Carlos Schnei
der. 

Là seraient Mtis l'é.ll:liee et l'école; le prêtre, le mai
tre d'école et le medecin y seraient dr,miciliés. 

Le directeur resterait à la fazenda du Páo d•Alho. 
• A mesure que la colonie se développerait, le petit 

village d'Itapoana prendrait un accroisaement consi
dérable et deviendrait important ponr la partie centrale
dt~la coloaie Suivant les progres cJ.e cet établiasement, 
n pourzoat on er ans a par 1e or otst me 

villaJl:e. · . 
Selon ma msnicro_do voir, ces centres de population 

sont dela plus haute 1mport11.nce pourles colons; lls leur 
serveut de puiqt~ de réunion, et év 
meEt qui nait d'un trop grand is11lement. 

Daus ces centres il s'y établit toujonrs dn cooomerce, 
les colons peuvtmt y vendre ou échlln~er une partia de 
lelll's pro dai· s, et--ach · · 

De cette m.aniere ils évitent les depenses et pertes de 
temps d'u.n voyage à nn port de mer. 

9;• La fazenda du Páo <t'Alho, située á. l'entrée de la 
~lonie dont,elle fait partia, possêde 60 esclaves; ce qui 
me semb!e d une haute importa.nce ponr la prospérité d 
c.et. établissement et pour obtenir ·une administration 
mows couteuse. 
· La. moitíé de ces e!i!claves pent être oocupée à la cul

tura des terras qui entourent la fazenda. IJependant 
~tto cul~re doit se borner exclnsivement à la prodnc# 
,tion <le. Vlvres, tels que la ~anéliocat Ie ma:is, , ts.riz et 
1es haucote afin ue l'on uisse iournir a.ux colons de 

ns vivres provoaants de la colonie même. L'autre 
tn<?itjé des nàgres doit ~tre cmployéc. a.u défríchement 
des forêts, travaU trop pénible pour les émigrants eu-
to ns nou.v!lllement débar ·ues. · 

• ugmen er es paturages : es terres· sont e.z:ce ~ 
lents. e~ propres ~ ce genra de culture; il sernit dono 
tres-1mportant d en profiter et d'y avoir beancor..p de 
'bétail, tant pour vendre aux.colons des vaches,queponr 
lenr fournir Je temps en tcmps àe la viande fraiche. 

11. Comme directeur de la colonie, je reccmmnnde 
au. gouver1,1ement impérial, Mr. Gustave Broom, origi-· 
natre d'Allemagne, depuis un an et demi administra~ 
teur .de eettecolonie. C'est um ~omme mtelligent, d'nne 
probtté reoonune,·par s~s ,fonotlons actuelles, il est par
.b.itement au courant de 1 átat de lacolonieet dee ~oloPs. 

Mr. lkoom est aimé et tl8timá des colons, attendu 
qu'U a tonjonrfl été jus te et bienveillant envers enx, et 
queloin de s'i!tre permis jamais un acte de violenee 011 
d'iniquité, il a au contraíre aidé et protégé autant que 
ses pouvoirs três-limités le llli permettaíent les colons. , 

. 12 . . 'io.us les trunestres ou au moins tous les semes
tres :an Q:1mmisaaire impérial devra visiter la cc;lonia 
·Jl'llll" ~altte si les ordrss du gonveruement ont été 
, fid~lement edcutéa , pour examinar les progres de 
la · • • 
.mati?ns et y remédier si elles sont justifiées. La. com
muntcation ·entre la colouie ot Rio de Janeiro étant ren. 
d'!le facile, cet examen important ne présentera aucune 
difficulté. . 

. 13. Le commissaire aura aussi pour mis~iond'inspea
ter les établissements publie@, de sut'Teiller l'étM civil 
de la • colonie ; il ~evra surtout preudTe les mesures 

,pre~nptea par 1M lolS quant anx orphelins de la co
loD.íe. 

14; ·Çaetauo Dias da Silva e.yant commis des in
frac~ons aux oontrats au préjutlice de11 colone, et ces 
dern1ers n'ayant.pas les moyens pécnniaires néC!888aires 
pour lni intentar un procês afui de l'obliger à. lea dé
doiillll&ger, il n'ont d.'autre moyen pour régler~ dif·~ 

ficnltés que de faire appel à la justice et à 1& générõ..; 
eité dn gouvernement impérial. • • . 

Pour ces raisons,et pour améhorer lapos1t1on s.ctuelle 
tle cet colons, l'Etat. eu se chargea.nt de cet établiese, 
ment, devrsit ll's décharger de leure dettes. ' 

~nnes na sait ce !fU'il doit à Caetano 
Dias da Silvs; le désordre de la direction est tet que 
depuis quatre ans qu~'~ la colonie exi~te, pas nn seul 
rép:lement de compte n'a été feit avec les colonR Ceu.x, 
· • P a t s en cnéral et eurtoot contra Caetano Dtn.s 
n~ Silva, par leqnel ils ont été indt~ement romp , 
sont persundés qu'il snrch11.rgera leurs cómptes. Or, 
comme ils ont le droit suivant la. loi ~e demander à 
Caetano Dia.s da. S•lva. une indemnisationdee infractions 
à leurs contrl!ts, i\ sersit plu~>-prndent, du moment que 

.le gouvememeut ferait l'acquisition de cette colonie, 
de trancber ces difficultés de la maniere ci-dessus in
diquée • 

15. Les colons actnels sont obligés par lenrs con, 
trats de payer nn impôt annuel et perpétuel de cent 
franca pour chaque lot n conviendrait benuconp que le 
gouvernement changeât cette condit•on et lenl." fet la 

· · a lcli. 
16. Pres de la fllzenda du PB.o d.' Aluo il y a un . 

nombre assez considérable de Chinois ~tabUs comme 
colou~, et qui travaillent selon. le sys~e de paroeria~ 

niêre età l'occa~ion dff leur facilicer même lcur sortie 
de ls. colonie. 

On pent bien sans inconvénients graves , étabJ!r 
• · ·• · ·s • m&JS 

l'on n~ doit pas les réuui.r à. d'autres colons, puis
qne non seulement ils forment un élément . per-· 
vers parmi eux, mais parce qu'ils e'adonnent. à un 
petit commerca de détail, qu'ils font d'une maniere 
fraudulense, etdontles colons européens sont victimes. 
Entin, l;on devreit toujoura eviter, par le mélange du 
sang, que la race humaine ne dé_génarilt. 

17. Chaque famille de colons nouvellement arrivée 
recevrait un lot complet de 62,500 braces carrées,dont 
1,000 brssses défrichées, une maison provisoire, 11D 
pore et des volailles .. 

18. P,enda.nt nauf ou douze mois, selon l'é que d;; 
arnv e e a posst 1 e pouvo , 

reeevrout des subsides Temboursables au gouve:mement. 
19. Ces subsides consiateront en vivres de bonne 

qnalité et de la quantitá que j'ai indiquée en parlant do 
a co on1 · . ~~lll'L__ __ 

une bonue et eaine non\'ritnre. On pourra touÜ!fols 
substituer, en cas de beeoin, la farinha ao mandioca par 
celle dn mais, retrancher la moitié de lQ ration des 
haricots, en les remplaçant par lo double poids de rlz, 
donner de la .via.nde fraiclie c.u Iien de lr. sêche, en 
augmentant Ie poids de la premiêre d'~n tien. Selon 
C6 aysteme, Rncun colou n'nura le droit do ao plaindre. 

Trois enfants au dessous de sept an• IIM'ODt oonsl
dérés pour la quantlt~ de vivrea oomme deu ponon
nea adultea. 

Selon mes calouls, la quantité d'allmeuta mennelle 
indiquoo, ráooiUs en majeure partie iP. la oolonie mAme, 
ne roviendra a.u. gouveoemeut ~u'à 6$ environ par tato, 
soit la moitié oe la somme qu il a détermin&l C!Omme 
snbaide a ~anta Leopoldina . 

Je oonaidêre plua pl'lident de donner . :lmt oolons dea 
vivres plutôt que de l'argent, puisqu'U en existe ma·· 
lheureueement qui employent 1' argent à. acbeter de 
l'eau-de-vie, et laissent lenr famille llonf'fr.r de la f~. 

La distribntion de11 vivre~tdoit être faite tousles hu1t 
jonrs, ou tons les quinze ]OUrs au p ns a ·; âe .cette 
maniere l'on oblige le colon à se nourrir raisonnable
ment. 

20. Chaque colon recevra immédiatement apres son 
installation dana la. colonié nu livret , snr lequel 
seron~ en premiar líeu portks Ies ava:sces dti goll
vernement pour la passage etc., et le prix de son 
ot; puis tout ~ que la direction lni aura !on~l 
selon les prix . convenne sera immédiatement · tnscrtt 
aprêe avoir été délivré • de cette manil!re le colou 
ponrra à chaque instant se rend~ compte de oe qu'U 
<1oit . · • 

Le commissaire-examinateur sera tenu de vérifi.er 
t!Orupulenseroent ces livrete, flt U a' asa~ de leurrégu-
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larité en les confrontant avec les régistres de l'é.tablis· 
sement. 

21. Les colons auront la faculté de pouvoir s'em
ployer aux travaux publics de la coloni~ et de gagner 
ainsi un salaire. Comme les tenes sont tres fertiles, et 
récompensent lar ~>ment les sueurs du labonreur, ils 
n auront pas eso1n e ce sa aire pour npatser a fa1m de 
leurs familles (car aucun d'eux ne négligera la culture 

.. de ses terras· p'ol'lr les travaux publica), de sorte qu'ils 
ourront se servir de <let argent, soit pour l'acquisition 

· , · p nr se cr er que que con or 
22. Pas Uile famille de co1ons ne doit étre transportée 

à la colonie avant que le lot de terres qu'elle doit occu .. 
per ne soit préli~inairement préparé pour ls. recevoir. 
Rien ne démoralise plus les colons que de se trouver au 
mílien de forêts, sana abri, avec la perspectiva d'un 
travail qui surpasse au commencement leurs forces, 
ou bien d'être obligés de loger provisoirement dans une 
rnaison. de rétablissement ou chez d'antres colons. 

23. Le gouvemement fera droit aux beboins impé • 
rieux qu'ont les colons de l'appui moral d'un prêtre 
et d'une école p:dmaire poul' leurs enfants. 

2 - ' • 
pement de la cblonie qu'n.ne des lignes. de bnteau:.r à 
vapeur qui font le trajet oe Rio à Victoria ou au Nord 
de cette I,>_rovince s'arrêtât aussi aux ports de Piuma et 
Bencvente. -

- 25. • Lc gouvernement en se cbarge11nt de lR colonie 
du Rio Novo et en abandonnant le ~y.teme rle Mr Cae

. tano Dias da Silva si désavantagcu~ement connu, de
vrait,à mon oint devue chan eraussile nom de la co-

Les mesnrea (lue je viens d'avoir l'h()nnev.r d'indiquer 
, à VotreExcellence ~ont, selon ma ferme conviction, les 
m(jilleurs .moyens pour transformar la colonie actuall& 
de Rio ·Novo en un des établissements coloniaux des 
plus importants de l'empire. 

Je saiaia cette oocaeion ponr renouvelerà Votre Excel·· 
lencie l'assurance de ma l:iaute estime et de ma considé
ration la. plus distinguée. L'envoyé 6xtraord.inaire de la. 
Coruédére.tion Suisse. Rio de Janeiro, 6 Janvier 1861.
J. J. d' T'c/n.1di. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Dada a ordem do dia, l;,vanta-se a sessão ás cinco 

horaa da tarde. 

Sessão em 22 de Jull1o. 

PRE81Dl!:NOU. DO 5-l\. Vl&COl\llE DE CUIAl\A.GIBE. 

StTMII.UUO. - E<»pediente.- PrtteflÇlJ.<~ de C R. ftalli.
Ele•çlJÓ d~ Ri11 de Jant1ro (1"díslr1c1o) - Diapema deu 
llit d1 amortíJnç!lo. - E.vtrat/.n d~ ferr .. d.B D. Pedro .11. 
- Ordem do dia - Fii1JaçlJrl da força rtaval. Dw~urJO 
dos,.. Pats Bo.rret11. -lnt11rpslloçlle1. Di~eurao do Sr. 
msni1tro ela agricultura. 

A's onze hora\ e tres quartos d~ mo.nhü, feita a ohar 
mad!!.,'e achaa(\o·se pr~entes ()S Srs visconde de Cama· 
ragibe! Pereir~ Pinto, Gama Cerqueira~ Vi~ira da Sil~a, 
Sálath1ci, Lu1z Carlos. Amaro da Stlve1ra, Mart1m 
Francisco, Cruz Mach ado, Bretas, Saldanha Marinho, 
Fernandes _Vieira, Rodri~o .,i)v~, ~arneiro de Men-

Mano~l Fe;nancies, Mello Reg~, Gasparino, Coa ta Pinto, 
Villela Tavares, de Lamare, Lamep;o, José Bonifacio, 
Sergio de Macedo; Silvino Cavalcan~i, Araujo Lima; 
Paes BarretO, Flenry, conde de Baependy, Dautaa, J. 
Madureira, LGandro Bezerra, Fialho, Silveira. Lobo, 
Paulino de Souza,Nebias, Fe~eira~a. Veiga,He~riqu~s, 
Silveira da Motta, C. Ma.dure1ra, Dtogo Velho, Carne1ro 
da Cunha, Viriato, Pinto de Campos, Ribeiro da Luz, 
Carlos d9·.'Luz, Lima e Silva, C. Ottoni, Lessa, Jun • 
queira, Paul~ Santos, Pereira d~ Silva, .Rego Ba..rros, 
Couto, Ped.reltl~, Batcelloi, Cs.rril.O, Cyr11lo, Felix da. 
Cunha, Saraiva, Paranaguá., Paula Fonseca e Ottoni, 
abre-sé a sêssão~ 

\ 

Comparecem depois ãe ab!rta a sessão os Srs. Pedro 
Moniz, barão de Porto-Alegre, Corrêa de Oliveira, 
Furtado, F. Octaviano, Paes de Mendonça, Pinto Lime;, 
barão de Mauá, Barbosa da Cunha, Teixeira Junior, 
Zacarias, Bezerra Cavalcanti, Santa·Crnz, Lima Duar
te Sa ão Lobato Fi eira de Mello Sá. e Albu uer-
que, Epaminondas, Angelo do Amaral, Leitão da Cu
nha, Raposl\ da C amara, Souza Mendes, Fiel de Car
valho, Brandão, Bello, Gomes de Souza, Tavares . Bas
tos, Ferreira Lage, Castello-Branco e Jaguatibe. 

ê-se e approva-&e a ·acta da anter.edente. 
O Sa. 1" SBcnETAmo dá. conta do seguinte 

BXPBDIENTE. 

Um officio do 1• sacretario Jo senado, participando 
9-,ue o mesmo senado nomeou o Sr. João Lins Vieira 
Cansansão de Sinimbú para substituir o Sr. Souza Ra
md'ã na commissão que com outra desta camara têm de 
rever o regimento commnni na. parte em que ~xigo me
tade e mais um d'ls membros de cada uma das camaras 

Outro do mG:smo secretario. participando que por 
parte do senado farão nomeados os Srs. senadores 
Fran jisco Oiogo Pereira" d~ Vasconccllo~, visconie de 

quitinhonha e Bernardo de Souza Franco para membros 
. da commissão aapecíal que, reumda á desta camara, 
tom~~ a seu car~o examinar varias artigos do ooto 

Um requerimento de Silverio Pe:eira da Silva Lagôa, 
negociante na capital da provincia de Minas, repre-· 
sent11.ndo contra o imposto cie importação creadi> por 
difl'erentes leis da assembléa provincial da mesma. pro .. 
vincia. -A' commissão de a.ssembléas provinciaes• 

Lêm-·se, e são approvados sem debate, os seguintes 
pareceres: 

l'RE'l'ENÇÃO DE c, D. GALLla 

< Carlos Balestra Galli, no · requerimento di~gid~ a. 

para que 'seja elle indemnisado do que lhe deve a empre~ 
za lyrica da t!Ôrte, concedendo-se para ease fim algu
mas loi:erias. 

fôrll contratado em Genova. r.omo primeiro tenor abso
lutodotheatro destacôrte, equeaqui ch6!gando,por des
iutelligenyie.r, com n respectiva directoria, foi por esta 
de~pcdido, rescinrJ.indo se o seu contrato. A rescisão 
níl" foi ap pruvad a. por sentença do inspeotor do~ thea·· 
tros, contirmnda pelo governo imperial; e cotna~ando o 
gt;rente da empri!ZS. novoP. plei~os com ó peticionaria, 
veio a reeonhcC"or fina.!mcnte u.lgnm direito d11 sua porte 
para cujo iim P•·S~ou·ihe nma letra de 8:5008, e contra':" 
tou-o d.e novo ignnlmcnte por um anno para o tb.eatro· 
lyrico pel•t quantia de 30:110f!S o mnis um bendicio. 
U novo njuste níio foi cumprido pelo dito gerente, 
por-tue apresentando-se o peticionaria a receber o im .. 
porte da letra e a exigir a execu9ão do outrl\ contrato, 
declarou-lhe o mosmu que j4. não cxis.tia o.emprea 
Jyric11; e que nem elle tinha dinheiro e responsabilidade 
,por cousa alguma. 

< A commissão, pu.ra proceder com toda a prúdenoia 
neste uegocio, requereu informação do governo, doexa· 
me da qu:!.l vê- se que houve realmente entre o sup:pli· 

., 
ditos, constituindo ·Se esta devedora. da qpantia de 
8:5000 ;Jot· liquidaç:•\o de divida atrazada e d~ 30:000$ e 
mais um beneficio do novo 'lljuste. Por conta do novo 
ajuste j a. re"ebeu o peticionaria a quantia de 2:800$000. 

" No estado em que se acha a em preza lyri;,a, tendo 
expirado o contrato celebrado com o governo em 4 de 
Fevereiro proximo passado é inutil qualquer tentativa 
que faça o peticionaria para receber o que se lhe deve, 
pur ter a mesma fi<Jado impossibtlitada de não só man-

l 
· t.er o theatro, como ainda de pagar aos artistas e 
emptege.dos n~ di•lida.s a.tra.za.das por falta de meios pe
cuniarios. 

- < Pelo art •. 2• da lei ll! 622 do 2~ de Julho do 1848 
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incumbia· se a fia~>alisa~ão do empre~~;o dos auxilios con
cedidos ao the~tro lyrico ao inspt'ct·•r do~ theatros ~ub 
'Venojonado~ ; e nos llrt!l. 1", 2" e :i• da" Ínbtrucçõe~ p11ra. 
sua e-z:ecu~ão. que ÕaixAriío com o dt'creto n . I ,308 de 
30 de Dezembro de 1853 det~rminou-se que o mesmo 
mspec us~e no rumpr1men o . e to a .. as o Il
giiÇÕ'S contrahidss pela empreza, d11ndo men11almente 
attestsdos aos en.prezarior para receberem a !lubvenção 
que lhes com.petisstl. ~10 caso de terem ~ido por elle ob-

c Pelos apuros em que se •rio a empreza ,,iio forão 
cnm;~ridae as prescripçõe& acima expostw;, visto como 
tomando dinheiros adiantados sobre o producto das 
loteritls, com autorisação do governo foi pagando as 
suas dividas na proporção da rooeita,aopesso que alguns 
artistas e empregadt s deix ·rito de ret•eber o que se lhes 
devia, não obstante recomroendações do mesmo governo, 
que até permittio á empreza dar bailes do C~>rnaval, 
com a condição de ser o seu producto applicado ao pa
gamento dos referidos artistas. 

c Reconhece a commiasão que o govemo nunca. so 
res n>'abilisou elos contraltos da em reza l rica com 
os artistas e empre~Z:ados, e que por isso nenhum direito 
tem elles de obter dó mesmo governo e do poder legisla
tivo q_n11.lqner indemnisação,emboraas subvenções dadas 
pelos. oderes do Estado á. em reza ude~sem entreter a 
convtcçao e que os re er1 os contratos er11o garanti os 
pelo governo, que ainda quando rel'p:>nsavel, não tem á 
sua disposição verba alguma para ss.tisfazerqualquer di
vida que deixasse de ser paga Attendeudo, porém: 1", que 

i 1 s J s e va o que 
vendidos produzii.o a somma. necessaria para. pagamen
to do peticionari() e dos mais artistas ; 2 • que a divida 
destes póde se-r consideravelmente red.u~1da por se 
achar h~~o muito tempo fechado o theatro lyrlco. e não 
terem por con11eguinte prestado serviç" al~m á empre
za de11de então; 3' que todos os artist.as effectuirão 
sem duvida os seus contratos na persuasão de que, sub
vencionadtt. e protegida pelo governo a referida empre
za, ()()mo foi coastantemente, deviiio contat' com a sua 
protecçiio e autoridadft, niío só para pagamento dos ven
cimento>~, como para. ob1:ervancia de todf!-S &s obriga-

o requerimento do petieionario, re•·ommendando-s·., que 
d\! tõdu aa providenda." neóessarias psrs o seu paga . 
montó e dos demais artistas, aU:torissndo a em preza a 
dis r de uaeo uet' ob · ectos de valor ue o asa dis en-
aar actualmente J>ara semelhante fim. 

c Sala daa commis~ões, h< de Julho tle 1861. - Ri· 
beiro ~a Lua. - Barbo1a da Çut~hcz. ~ 

zuuçlo no l\10 'DE Ul'IEll\O (1• districto.) 

c Foi proeento i commisiio de constituição e poderes 
a copia da acta da eleição a que se pro,~edeu no distric· 
to dacôrte. aolll4 do mez'tte Julho deste anuo, para su
prir a vaga. de deputado á asRembléa ~eral pelo mesmo 
âlMtrioto, 4ue ee dera em conaequencia d<~ ter optado o 
Sr Theophllo Bened•ct.> Ott• ni o referido lugar parn. 
que fôra eleito pelo t· districto da província de Minas
Goraca. 

c Reunido o collegio ~leitoral, e cnmparecendo 296 
eleitores, obteve o Sr Dr Ma.rtinho Alvares da Silva 
Campos a maioria abeoluta de 205 votos Achando a. 
eleiçilo regular, é a "Orn::nissii.o de parecer que Feja reco
nhecido deputado pelo districto da côrte o Sr. Dr. Mar
tinho Alvares da Silva Campos. 

de Araujo Lima. - z." G. ~ Vasconcellos.~ 
O Sa. Pl\ESJDENTE declara deputado pelo ref~rido dis

tricto o Sr Dr. :Martinho Alvares da Silva Campos. 

DiSPENSA. DA.I LEIS DE .A~IORTl?.AÇÂO. 

Lê-se, e fica reservado para quando'sa der o projecto 
para ordem do dia, o Eeguinte parecer: · 

c A commi~süo de iazenda, tendo examwado o pro
jacto n. 33, do corrente · nno, re1ativo á concessão da 
dispensa das leis de amortíz~<çil.o em favor da Santa. Casa 
d& MisBrÍC~>rdia da provincia do Ceará, e consid.erundo 

a naturez~ e o fim dessainstituit;lio recentem~ntefuniiadk 
n,. capit11l dtt-.uell~ pro~1ncia, é d~> yare,,er que o prcjec_to 
esta uo cas d" ser adm1tt1do a. dehberaçao e approvaçao 
de~ ta .angu~ta ca111ara. 

c Paço da camara dcs deputados, 19 de Julho de 

EST!U.!l..\ DE FEBB.fl DE D. PEDB.O 11. 

O Sr. Cb,·l~tiai'lo Ottonl f pela orde'm): -Pedi 
a palavra, Sr. ·pr<'sidente, pHil• a•!rtl~entllr um requeri
mente tendente a e.darec~r certns que,.tõe!l connexas 
com a a·1rninil'traç?.o da. estrada de feno, muitas vezes 
embar;,ç~tda pela camllra munlcipal d~~o côrte. A Illma.. 
camara, pretendendo abu,iva:· ente intervir em n~>J!;Ocios 
que não lhe competem, e em que não tem jurisdicção 
algurr..a, entretanto, a respeito dos que lhe são ~ujeitos 
por intereasarem a obras e servidões exteriores ao recinto 
da estrada c alheios ao serviço do!:! trilhos, demora com 
grave prejuizo as maia insiguifirantAs l'oluções. Ag0ra 

-~- \- . . 
nece~sario á estrada e á salubridade. mas que exige o 
lev!!DtHmento de uma porção da calçado. publica, e nãe 
se póde obter a iicença . 

• • ~·- v • 

V. Ex: o favor. de lembrar á nobre commissão e obras 
publicas h~ja de apre•entar c. seu parecer sobre a reso
lução que lhe esta affectH e é c11nnexa com o objecto do 
meu re uerim<.'lnto: mand,.-lo-hei li mesa. · 

Vem é. mesa., é lido, apoiado e approvado, o seguinte 
requerimento: 

c Requeiro que por intermedio do ministerio do im
perio se obtenhão informações da lllma. csma.ra muni
cipal da côrte ee a companhia da estrada de ferro de 
D. Pedro li tem incorrido •·m infracções Je posturas 
pelo que toca á~'< servidões e obras exteriol"(>s e alheias 
a.o seNiço dos túlhos, a11 quaes estão, como as dos par
ticulares, sujeitaa A jnrisdicçíio municipal. 

c Sala das sessões, 2~ de Julho de 1861.-C. Ottoni. ~ 

FIXAÇÃO DA. FORÇA :NAVAl.. 

ntra em s• tsonesão a proposta do governo qua fixa 
a força naval para o anno financeiro de 1862 a 1863. 

Acha-se presente o Sr. ministro respectivo~ 

O Sr, Paes Barreto~- Sr. presidente, compro
metti me a tomar pnrte nesta discussão, Rfim de con
testar algumas das opiniõ.ts do nobre ministro da ma
rinha emi~tidas no sen ,elatorio; por isso, e porqne tenho 
de pedir aS Ex. algun~ esclarecimentos a respeito de 
actos por elle praticados, abal~tncei-me a pedir a pala
vra, na espt=~ranvs de que a camara l!e dignará. prestar
me algnu11 momentos de 11ua benavola attellçilo. 

Direi ainda, ~r presidonte, algumas palavraa a rea .. 
peito do regulamento do quartel- genera.l da. marinha, 
que já foi tíio brilhantemente dcft!ndido e sustentado 
pelo illu!'.tte deput••d•> pelo Paraná: e contt·a o qual 
S Ex~ o Sr ministro da marinha, níio ap.re~enton eenilo 
razõe~ que nem mesmo podem merecer o'11tu1o de plau-
s:veis . , 

O tratamento do moço de recadot que S. Ex · deu ao 
1- al · 

porque o regulamento o considera como ajudante de 
ordens do minÍKtro, não t:ó é um err& deploravel, como 
urna grande inconveniencia proferida por um ministro 
do estado •. 

Eu já tive occR.sião de dizer que sendo o·ministro a 
primeir~ autoridade da repartição, não fir.ava u:al a 
ninguem. por maior que foose a sua gradu11ção, execu
tar e fazer cUmfJrir as s'!las ordens Os deveres e as 
attribuicões do enc11.rregado do quartel g~neral achiio
ee delinidHs c1aram~>nte no regu1arr .J O enoarreg11do 
do quartel·g~neral po. tanto, cuml- . .o nna e exercendo 
outraB, executa a lei, terve ao Ee~tado. e nl!.o aq minis
tro. (.tp<stadna ~ 

As ordens que o ministro expede, e que o encarregadl.' 
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do qual't.el-general é incumbido de tfansmittir ás· auto
ridades que lhe são subalternas, sãt> sempre relativa& 
(como expressamente declara o regulamento) ao movi
mento, economia. e disciplina do serviç.o u~val militar. 
Chamar a essas ordens recados, e desigBar com a deno
minação de moço cl~ recados a quem as. tra~mitte e faz 

' -lhe, é, Tepito, um erro deploravel da parte do nobre mi-
ni'>tro. (Apoiado.r.) · 

Sr. president~, entr~ nós o enea!regado ~o quartel·· 

ordens do ministro: esse emprego tem sido exercido por 
officiaes-~eneraes mnito dístinctos da nosea armada, e 
o nobre m1nistro o exerceu, segundo penso, por oito ou 
dez annos. -
·. Ora, se fosse exacto que o encarregaclo do quartel
general da marinha é um moço de recados, seria pre
ciso oonvir em que S. Ex. foi moço de recados durante 
um longo espaço de tempo I 

Mas, Sr. presidente, não é moço de recados aqnelle 
que cumpre :!everes, e que exerce attribuições que a lei 
lhe impõe, -0 honrado ministro, quand0 era encarrega
do do quartel-general da marinha, executando e fazen- · 

o executar as or ens que o mtmstro respectivo e 
tranamittia em nome de S. M. o Imperador, não fazia 
mais d.o que servir ao Estado e ao chefe aa na9ão. 

Não devo passar adiante sem to.qar em um ponto que 

ministro. 
1 e a eno 

. Disse S. Ex.: c E' toleravel por ventura que o ch!}fe 
d?quartel-general tenha ~utoridade para nomear offi-

vios, e não possa. ~tretant~ nomear um mestre de ar
~las, um piloto, um capellão, um escrevente, etc., sem 
licença ou ordem prévia do ministro da marinha.'! :11 

Sr. presidente, antes de tudo observarei que ha aqui 
-dona equivooos da parte do nobre ministro: o primeiro é 
snppor _que o encarregado do quartel-generaf póde no
mear offieiaes de embarque e removê-los de uns para. 
outros -navios sem que proceda- do mesmo modo que a 
respeito dos mestres d'armes, pilotos, escreventes, ato.: 
tanto em um como em outro caso o ancarregado do 
quartel-general deve, feitas as nomeações e remoções, 
dar dell88 a · en mi ·6 o. s do e ui-
voco consiste em dizer S .. Ex. que é necessarta. ordem ou 
licen9a prévia do ministro para que as nomeações de 
que falllra em ultimo lugar possão ser feitas. 

O ro amcnto o ue exi e é uo, feit~B ns nomea-
çoes ou remoções, o cnca.rrogs o o qu:ute -gencru 
par!ioipe ao ministro da marinha para defiuittva. reso
lu9a.o. 

Eis-aqui a disposição do ~ lS do art. 7" do regula
mento, que é o que trata desta especie: c Compete ao 
encarregado do quartel- gcnernl: nomear os officiaes 
que devão emba~oar nos na.vios da. armada.; ordenar, 
quando convenha ao serviço, a eua passagem de JlDS 
para outros navios ou aeu desembarque; nomear os que 
aevem aervir noa corpos de marinha, excepto oa com
mandsutoe; doalgno.r oa oapellnea e oa pilotos extrnor
dlnarios, oa meatros d'armae para os n~vloa em que fo
rem nooe••arloa, dando lmmedlatamente parto ao 
mlnietro para definitiva reaoluç&o. :t 

Portanto, todos easea actos podem eer praticados pelo 
encarregado do quRrtel· general, eem que elle previa
mente tenha tido licença ou ordem do ministro d9. 
matinha; a Gbrigaçií.o imposta.~ que, . praticado o acto, 
seja delle sabedor o ministro. 

A má. vontade que S. Ex:. tem ao regulamento do 
e er o u ch marei 

. palmarea, porquanto bastava que S. Ex:. tivesse lido esse 
regulamento para ver que se acha em erro. · 
. Agora, quanto á. utilidade desta disposição, a camara 

comprehenae que, sendo o minis.tro a primeira autori
dade da repartição, o primeiro responsaveí por tudo 
quanto nella se passa, convem que elle seja conhecedor 
tambem dos actos que em seu nome são praticados. 

A cama.ra sabe perfeitamente como no nosso paiz se 
entende a responsabilidade dos ministros; commette um 
empregado subalterno a menor falta 1 O · mini 3tro é 
responsavel por essa falta. Ora, n 'nm paiz em que assim 
se entende e. responsa.bilid.e.ile ministerial 1 como é pos· 
sivel a eixar que actos tão importantes, como aejão, por 

TO~O UI 

exemplo, a nomeação de officiaes para embatque, " 
transferencía de um para outto lugar~ etc., nio cheglleii1 
ao conhecimento do miui~tro ? _ 

Mas devo notaT que a marcha regular do servl~o nao 
soffre o menor embaraço corn esta disposição; porquanto 
já. demonstrei que o encarregado do quartel-general . . . ' . -

' ' ·a . prévia, fazer as nomeações, tomar as prov1 enotas que 
as necessida.des do serviço axigirem. 

Sr. presidente, não voltarei ao re ulam~to dos oom-
• 

tão moatrei a t-,da luz que esse regulamento, bem longo 
de ser inexequivel, como declarou o nobre mürlstro, póde 
ser executado completamente na parte relativa ls esta-
9Ões, a~:sim como que pó(e ser executado em parte naqu.illo 
que diz respeito ás nomeações para os commandos dos 
navios de guerra. Tambemcreio ter posto patente qna a 
razão queaetua sobre o nobre m.inist'ro paranão executar 
o regulamente é outra muito diversa daquella que elle 
nos deu. . 

O nobre ministro, fallando da lei promulgada o an.no 
passado, e que autorisou o ~overno para reformar & 
taàella das maiorias dos offic1aas da armada, declarou 
que a maaetra por que o governo execu n essa e1 
de frente a me3malei. Vê, pois, V. Ex., Sr. preeidsnte, 
que tenho necessidade de defender-xne de uma aconaação 
tão grave, porque fui eu que executei a lei, e a·aocm-

a p aque u 
ministro da marinha. · 

Eia·aquicomo se exprimia o nobre ministro: <A exclu
são dos officiaesempregados em commissões de terra não , 
autorisa o a.ugmento da6 ma.iorias, antas (ara tarmina~C•· 
m'nte as &ua.r di&po&iç?>u, visto como a locmção-ofllctatr 
combatmtts-alli empregada é generica, e equivalen. te 
na phraseologia da legislaQãO ~tar, a de officiaes ~o 
corpo da. armada, e a .estes appl\co.ve\, qualquer que BeJ• 
a commissão ou empree;o em que se achem. • 

Sr. presidente, a let a que o nobre ministro se refere 
exprime-se por este mode: c E' o governo autorisado a. 
reformar a tabella. das maiorias dos officiaes combatentes 
da armada nacional, podendo exceder os creditas votados 
até 100.0008000. ,. · 

l . entendi s~. re-
8idente, que o favor por e& concedido não po • eS• 
tender-se aos officio.es empregados em terra. Entendia. 
assim, primeirameute porque a lei referia-se a uma ta
bella na ual ee ma.rcii.o maiorias não sra todos oa 
o 101aes da arma. n, mas sómento para os o o1aes em
barcados; quanto aos·outros, dispUnha a mesma tabella 
que percebessem· as maiorias antigas; ora, se havia na 
tabella que en devia reformat• esta limitação, parecia-~e 
que nito podia deixar de incluir na nova tabella a liuu
taçiio que já existia. Outro n\otivo me levava a pensa~ 
assim. Nas discussões ha1id"a.s no senado a respeito 
deste objeoto se disse, e todos os oradores que tomli.rio 
parte no debate deolarirlf.o, quo o aagmento concedido 
era eó e unice.mente para os otHciaes eft'eotivamento 
embarcados em navios de guerra. 

V. Ex. sem duvida eomprehenàe a razão desta dls
t.ineção; em primeiro lu6ar, funda-ae ella na clift"e~Ç'I 
do serviço. O .11erviço fa1to no mar não é seguramente 
da meS"Da natureza que o se~viço feito em terra. Depois 
tinha-se entendido atá aqui (parece-me que dAqui por 
dia~ te nlio) qu~ o meio mais efficaz de 9-ue o governo . 
podta lançar mllO para combater a tendenou1. que deoerto 
tempo a esta parte têm mostrado os officiaes de marinha 
para os empre oa em terra, esquivando-se ueim ao pe-

. · • tir em tornar mais 
vantajosa a posição d aquelles que se empregão no ear.• 
viço effectivo a .bórdo.. . 

Hoje vejo qne o nobre ministro a .Parta-se deste modo . . 
de proceder • entende que os veu.cunentou e vantagens 
dos ofiiciaes empregados em terra devem aer ignaea aos 
que percebem os que se achão embarcados; que para 
c.ombater a tenden')ia que ae tem mostrado para os em
J?fegoa em terra. se dé-ve lançar mlio de outro meio que 
(peço licença a S. Ex. para dizê-lo) nio me parece o 
melhor, ou ~lo menos maia justo. 

Segundo declarou o nobre ministro no eonado ene 
meio consiste em f~er petdeT ao officinl empregadt; em 
terra., não uma parte dos eeus vencimento«!, mu ama 

31 
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parte do que eUe tem de mate precioso, isto é, o tempo 
de serviço que lhe da direito ao ~.coosso. 

Sr. presidente. fun üllio ne~tui razões, isto é, na letrà 
da: lei llo l" dtJ De embro ·le 184', e no espir1to de. lei 
de 10 de Setembro do e.nno passado. p~rque tal é o seu 
esp!_rito em _vista da dísc~ssiio havida ao senado, eu com 

dos- maiori>~s pelo modo por que o fiz. Entretanto não 
querendo par mim só r~~->olver u questão, reconi ao 
conaelb.o de esta.d?. do q~al fazião parte dons_ se~adores, 

havia mootrado para que a lei fosse. approvada o anno 
pll&~;ado, o Sr. visconde de Abaeté. 

A que~tão foi debatida no coDselbo de estado; aseisti 
!s sessões que se fizeráo para tratar- se ddsse assumpto, 
e P'?r ~m d:cidio -_se un&nimemente que o augmento das 
matonas nao pod1a cstend .. r-se aos oflici .. es es:npreg&dos 
em terra. Depois dastll decisã.o foi que expedi o decreto 
no qu .. l G!ltão marc&da.s as novas maiorias dos officiaes 
da armada. . 

Ora, _pergunto á. cama.ra. se depois destas explicações, 
se depots do modo por que procedi, o nobre ministro tem 
razão para dizer no seu r~::la.torlo ue o seu antecessor 
eno rm10antemente a e1 'l. 
· O Sa. M1:-.1sTao D~ MA1lllfBA. ~ -Não disse isto. 

O Sa PAEs B.&~~.nTO :-Y. Ex. o-ovio ler as sua& 

O .Sa. Mu•tsTB.o tiA Mu1~1U :-Não disse as!!im ; em 
to~o ~ easo ninguep1 me pôde privar de dizer minha. 
opiniao. . . 

O. Sa. Pus BARII.BTO (undo umG pa.rte do relatorio 
~an~a)_:- <A exclusão dos ofticiaes empregados em 
comtn1seoes de terra não acha fundamento no decreto de 
lO. de Setem:I>ro que autorisa o augm.ento das maiorias, 
49l&aa (t'!'e terminantement• a1 sua.r di.Ypo6iÇ'Il~a. :. . 

Porque o nobre ministro antes de escrever este topico 
do. seu relatorio não leu o art. 4" da lei delO de Setembro 
de 1841 'l. ~já qu~ S. Ex. não leu esse artigo, AU o vou 
lO:,. ~ entso _S. Ex verá quo níi.o teve a menor ra~ão de 
dipguo-~e tao grave censura, p<lrque me parece que não 
s~ póde fazer maior censura a uma autoridade do que 
du:er que ella. ferio terminantetnente a lei. . . . 

segumt_e tit o: Tabella dos v·encimentos dos oflioiaes 
do_ exercito e armada a que se :a:efere o art. 4" do decreto 
d~~a meall14 clata. 'J ejiUDos agora o que dispõe o 

• c· Oa &Olc1o;. dos officiaee da.. primeira, aegunda. e tsr
bEn.ra clas868 comtaráõ da ta.b6lla. junta. Oà officia.es de 
t{ualquer claase, quando effe.ctiva.mente empreg~dos em 
IS~ÇO mil·tar terão, a.lém •d.o &ald.o, a. gratificação ad
dt~nal designadt!. na me•r!la tabella., 8 perceberáõ em 
cam~anha, além dos mais ·veMimentoe, uma gratifica
ção 1gual i terça part4 do soldo. Os oflioiaes da armada, 
qU(Na(lo. lt7Jbcwcado• em naoio..r armaào1, tet llo a.r maioria# 
IÜ 1rnbcwqu• lamb~ con~~ntu da mtsma tab1lla; equan• 
do empregados em terra, ou em.barcadoa om tranepor· 
tes. ou .nayioa desarmados, ~bel'áõ de gratificação, 
o~ m~or1ae, as mesmas qwmtlal marcadas ante& deata 
le1. ,. . 

Ora, Sr. preaidente, ne o .gover'llo era autorieado a 
r~o~ eata ta)lella, e. qual s6mei'lte ee referia aoí ofli
Cl!OI!I embarcados em navios armados,.podia elle deixar · 
de attander a •emelbante limitação? -creio que não. 

~· certo que a lei de 1 O de Setero bro falla. de officiaes 
combatentea,. e que officiaes comb•atentes são tambem 
aquelles que, embora em re ados em terra, pertencem ao 
qutt e ectivo arma a •••• 
- O Sa. MtNl&T:ao DA· MABJNBA :-Hrgo ..... 
~ Sa. Pus BAB.B.ETO: - Ergo . é p-reei!o enteudm: 

a let, combinando-a com a do 1· de De:r.embro de •84 \ : 
os offide,es combatentes de qnt: tra,ta a \ei de lO 'de Se
Mmbro s~ r.'iuelles a que se referH : 1la• <lo l • de Dazem-

... bro. Ass1m o eut.enii, assim entendeu a ~ecção de ma.ri
nh~ e. gu~rr.a do comelho de estado contra a op nião jã. 
então em1tt1da pelo nobre ministro na qualidade de en-
CIU'tegado do quartel-general. · • 

O ·Sa. C.4Ju.os »~ Luz.:-Muitoa doa antooee&orea 
àe V. Es. nilo o entendí!rã.o u.sim ; -maucU.rio aboD&r 
maioria de emb-rque a officiaea em:preg-do~J em terra~ 

O Sa. PAEI BARRETO · - Põae set que no exel'cito 
se entenda que as gratificações são devidas sem qne os 
officiaes estejii.o effectivawente empreg .. dos em serviÇQ 
miUtar ; na marinhs o ~rincipio Qbsei'vado é o que es
tabeleceu o art. 4:" da le1 do 1 de Dezembro de 184:1. 

Quando se quer dar a.o officia.l empreg~~.do em terra, 
• - ã se· a. a de_ etrectiva-

mente e:mbaroado, deelara·se isto e:z.pTessamente; e 
co:m raziio, senbores, porque os officiaes de marinha são 
ftmcoionlll'ios destinados a serv1r a bordo dos navioa: ••• 

.. 
iiciaes eropreg11dos em terra com esta grat-ificação. 

O Sa. P.&EII BAB.RiiTO:- Desafio ao nob-re deputado 
para que me apresel•te um exemplo. O que ha é o se
guinte. Dep ·is da lei de l84L er.:ã.rão-se alguns es• 
tabelecimets.toa, detão-se attribuições aos ofiiciaes que 
forã'l encarregados de dirigi-los ; marcou-se-lhes venci
mento~. e em alguns casos ~onsideroti se a estes officiaes 
como embarcados. e mandou-se-lhes dar as maiorias da 
tabeUa de 1841, mas ara preciso que se determinasse isso 
exp~essamente. . 

O Sa CnLos DA Luz :-Poderia indicar mesmo nm 
offidal demarlnb .. que V. Ex.man ou ese arem terra, 
e entretanto o considerou como coiXllllandante de navio. 

O Sa PA.l!S BAB.l\ETo:-V E-z:. labora em erro. Sem . . . . 
deixado o commando do eea navio qae ·tivera ordem 
pa.rr~ desarmar. e foi servir ns fragata t;ond•tuiçllu comQ 
officia.l: entretanto, como tinha el~e de ·apresentar a . 

se empregou por dons ou tres annos, e de que deu conta. 
com o zelo e de.licação que o dastinguem, foi-lheconc4-
dida. permissão p -.rs. passar a limpo o seu trabalho. em 
casa. · 

Já vê, pois, o nobre deputado pela província de Santa
CatharinP. que nálo é exacta a informação que a este 
respeito lhe derão. -

.Sr pre~1d~nte, em viste. das '>bservaçõe~ que'~ho 
fe1to !' respe1to da tabella que coafeccione1 em virtude 
da le1 de 10 de Setembro do anno passado, julgo-me au
torisado para dizer que o nobre ministro llíio teve ainda. 
neste onto razãt> ara. irro lU censura& ao& seus ante-
cessotes. 

O Sa. MINISTRO DA Mnnuu: ·- Censuras niicJ., Di88e 
a m~ha opinião ; tenho at11pla liberdade para isdo • 

".,a. P.u:s BlnaB'f<l:-v. Ex. poclia, e cmnpre.lhe 
agora fazê-lo, visto ter manifest~do semelhante opinifio 
ne seu relatorio, pedir á camara autorisaçílo para esten
der aos offiéiaas que se aobito empreglldos em tiU'ra o 
favor da lei de lO de Setembro de 1860; mas pua isso 
não pl'6oisava dizer em seu relatorio que oeeu antecessor 
tinha ferido a lei. 

O Sa. C. M.4DtraEtaÃl-Fs.llou do conselho ele estado. 
O Sa. Pus BuaETo: - Peruôe; o oonaelho ae est ... 

do não era o eacarregade da execução da lei, deu sim;. 
plesmente a aua opiniAo Dealle que a opiDiAo tS conver
tida em acto, ao ministro compete a responsabilidade. 
Essa responsabilidade eu a tomo toda inteira, folgando 
mnito de ter em meu favot a opinião de tr~~onselheiros 
de estado, um delles ofticia.l-genera~ da armada, e dou& 
eminentes estadistas que com ~·ande diatincção serviri() 
ao paiz no elevado cargo de mm.istro da marinha._ 

O ~a. ~Husrao DA MnrNu:- Pedem. penÍ~!t d6 

seai que por issQ pensem melhor~ · 

O Sa. PAES BARRETo:- Vieto qne o nobre :ministro 
entende que a lei foi :mal ~xecutada, deve corrigir o 
erro do sen antece5sor. Prevmo, porém, a S . Ex de que 
n_ão póde fazê-lo de autQrids.de proptia.: hoje tem neces
suiade de pedir autorisaçã.o ao corpo legislati~o pP.ta 
estender o favor da lei aos officiaes níio embareàdoe. 

Devo tambem dizer-lhe que niio acredito na infor• 
mação do S. Ex. quando diz que sómente com 17:0001 
poderá. este11der esse favor a toda a classe. 

O Sa. Mll\ISTB.o DA. MA.1ul(n df. um aparte. 
o s .... PA.zt B.uuT~: - Sr~ presideute1 o uobro mi~ 
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11istro t«mbem pareoeu irrógar-me uma <!enaura. pel, 
modo por que execute: o art. fi• da lei de fixação de 
foryas de mar do annl .... assado. 

O topioo do relat«io dl) nobre ministro a que me 
retiro éoseguinte: -

c O art. 6" da lei n. 1,100 do anno findo revogou. é 
Ter e, o a • o ecre e i'egu amen n. , 3 
do 1• de Maio de 1858, que sujeitou e>'ll geral todos os 
subalternos procedentes da referida classe (dos piloto&) 
& p~vsção de acCf!S~O, emquanto por _novos ~xames não 

o • 

art. 1.40; m&s aquella disposição, conform~ foi daclara
do por aviso de 18 de Outubro ultimo, libertando da 
prova academica os que tinhão sido promovidos sem 
clausnla, deixou em pé semelhante onus para os que a 
eata erio snjeitos, o que importa nada menos que a 
inutilisa9ão de homens, que, avançados em idade, e ten
do ji perdido os habitos de estudo, não poderão por se
melhanta meio provar habilitações praticamente de
monstradas em longos sumos de embar'l,ue :~~ 

Deste topic.o do relatorio do nobre ministro da mari
nha se conclue o seguinte: 1•, que, segundo' S. Ex., o - . . . 
88tabelecen o onus de sujeitar-se a certas provas os su
balternos tirados da classe dos pilotos, promovidos 
quer com clausula, (\uer sem ella; 2', que tendo-sere
voaoos . 1m ciondr 1 e -
sequencia qua desso onus fo~sem dispensados tllllto uns 
como outros·;·-'8•, l}ue não tendo o ministro na execução 
do preceito legislativo dispensado da onrigação de 

assar or exames aos stlbalternos romov1dos com 
c ausu a, segue-se que o mm1st.ro in ·ngto a 'lei oom 
daumo do serviço. publico, visto como inutiliaoo. P.Ol' 
esse meio a homens que têm demonstrado suas hablli
t~çl5es em longos annos de embarque, como diz S. Ex:. 

O s •. Mnnsuo DA. ldAB.tNJU. : -Eu. não disse seme
lhante OOUSB, 

O Sa. Pus BuB.ETO:- Se esta não foi a intenção 
do nobre 'ministro.... · 

' o sa. MtNISTRO DA MA.BlNIL\ : -São illações for-
98das. . . 

R. AES .All.l\E.TO • - •••• , 
esse topico do seu relatorio. 

Se S . Ex entende que os sub11lternos tirados da classe 
dos pilotos <'Om cl .. usula. devem ter aco<!aso sem possuir 

. · · - · · . o pos-
tos da armada, podia solicit!lr a competente concessão 
ao oorpo legislativo sem referir-se á execução pol: mim 
dada ao art. 5• da lei de fixação de forças de mar do 
anno passado. 

Das pa;lavras do líObra ministro se i!lfere que foi o 
art. l4l que .impoz ess.a obrigação qn&ndo ~§. anterior
mente os 2'" tenentes tuados da classe dos p1lotes e pro. 
movidaa com clausula nAo podiiio ter sccesao eem qui) 
aa mostranem competentemente habilitados. O onua 
novamente creado foi somente para ou llromovidoa aem 
clauula; por is80, revogado o art. 141 ao regulamento 
do 1" de Maio, mandei que eubshtiasam a legialaçlo e a 
pratica que erão observadas anteriormente. 

E' certo que o nobre ministro da marinha, quando 
encarregado do quartel-general, tinha a opinião que 
agora manifesiia no seu relatorio, opinião a <J.Ue eu 
não podia adherir, porqne, como já mostrei, dava no 
acto do poder legislativo uma e;dcnsão que elle não ti-· 
pha. 

Sr. residente o nobre ministro da marinha fallando 
as nossas estações navaes, disse em um iscurso aqui 

proferido o seguinte: 
, c Pronunciando-me, Sr presid8Dte, pela extincçíio 

das estações navaes, não quiz dizer que noa portos onde 
presentemente ellas se achii.o deixe de haver sempre 
uma força naval. O motivo por que entendo que as 
estações não devem continuar . é porque infelizmente a 
marinha brszileira vai pouco a pouco tornando-se em 

' marinha de provincias e não do imperio, e isso por tal 
fórma que mui'o difficilmenie consegue o governo re
mover os officiaes de uma para outra estação, por i&so 
que casando· Pe elles nas provincias em que se. achii.o 
empregados,' e adquirindo ontras r elações de amiiade e 
interesses, só com. muita repuguancia aé resignão á I 

mudanQa de reaidencia e aos incommodos d& 'ri da utiva 
da mllrlnha de gnerra. 

c E' preciso a~abar com e~te mal, e o remedio he
roico no meu tJntender é a extincçlio lias Cfltações. • 

Sr. pre,idente, se o nobre ministro declara que, ainda 
extinctas as esta ões navaes deverá. haver nos · rtos 
em que ellas existem actualmente uma força na v ~ .. ~ 
certo .não comprehendo onde está a vantagem do alvttte 
offerecido por S Ex , salvo se 11. vantagem consiste na 
mudança de nome. dizendo-se força naval, em vez de 
es açao na v • • . 

Talvez S Ex. entenda qne, extinctas aa .estações 
na.vaes, lhe será. mais facil remover os ofliciaes de una 
para outros pont<'ls. . · 

Mas,· se é este o fnndamento da providencia lembrada 
pelo nobre ministro.eulheobservarei que o inoonvenien
te que S. Ex. deseja. remover já teria cessado se ~c.uo 
o nobre ministro houvesse executado, como era dos..~ 
rigoroso dever, o art. 13 do decreto de 19 de Dezembro 
do 1860, no qual se determina o seguinte: , . 

« Os commandantes das estações navaes du im.perio, 
a os ofliciaes dos !lBvioe qu~ 88 compoem nio podem servir 

cepção do. art. 5". » . · .· 
Esta excepção refera•se ao eeso de eircumst1.noias 

extraor~ari~s, ou falta de offi.ciaes nas condiçõea da:. 

· Por que razão o nobre ministro, que julga de tanta. in
converiieuoia a conserva~ por mn1to témpo dos ofliciaea · 
na mesma estação, não executa um decretq que é lai do- · 

aiz'l S Ex. o tro dia dis~e-no:; ue era ue não ti-
nna ofliciaes ; mas a improcedenciü. desta razão salta 
aos olhos. · · .. · · 

Existem officiaes em Pernambuco e na Bahia : havM 
nada mais facil d<l que transferir os ofliciaea de Per~ 
nambtico para a Bahia e oa da Bahia p!U'a Pernàmbuco!! 
· O Sa. MINISTRO DA M.umnu. ~-E quando Vierem de 

Pernambuco para a Bahia, ficará aquell$ província sem 
officiaes? · · 

o- Sa. PAES BARRETo : ..... Ora que rliziio I •. Pois jalga 
o nobre ministN que a remoção. deve fer furçosamente 
feita de uma só •,ez? Y. Ex. bem vê que um tal motivo . . . - . . .. 

O Sa. MINISTRO oA MARINHA:-Responderei. 
O Sa . PAES BARRETO: Sr· presidente, quando obser

va estas e outra !I opiniões do nobre ministro, opiniões 
(tfe . x., a 1 s nto e de roobnbecida 

astração, nl'i.o pó:ie fundarnentar com ra7.Õt!S ao menos · 
plausiveis, chego a suppôr que o que S. Ex. tem em 
vista é collooar em. m n posição os Pena ant~essores . 
dando a entender que tudo quanto se tem feito até aq;f ·· 
na repartição da marinha. não pr.,sta, que só agora com 
a sutt entrada para o ::niuistertl• ~ 4ue a,s causas :vão ser 
postas noa aau11 eixos Felizmt!Ilte eat~t stlpj)\)Sição d~sa~ 
11arece desde que en conhldero CJ.Uil um homem supenor e 
de ~sentimentos elevados O·•mo 6 o nobre m~.nietl'o 'Jl~ 
tem necea·idade de lat~çar mito de taes reoutsoil pará 
fazer llobresahfr o seu grande merecimento. · 

Entretanto, se nllo posao attribuir ao mr tivo indlcado 
o prOceder .do nobre ministro, não "ei tambem. expliCar 
o desejo que S. Ex. mostra-de descobrir erros e defeitos; 
que ahás não existem, nos actós de 18Uà an~sóree. 

Sr. presidente, o procedimento d~ nobre ~nnlStto tS 
tanto maia eatranhavel q11anto, depo1s de assJ~alar · os 
erros e defeitos que S. Ex pretende ter descobertO; nic) 
procura munir-se dos meios nec.essa.rios para removê-lo.. 

V. E x ouvio como o nobre miDistro ex.primio-~'neti~ 
casa arespeito doregulameuto as capt an as oapo. os. 
Não duvido que esse regulamento precise de .algunil re.:. 
toques que a ~xperiencia ~nha mostrad~ ~: ~eooa
sarios ; mas dizer, como d1ssa o n.obre DUIUStro 1m!. 1'(111• 
poJ!ta ao nobre_deputado ~o~_s . Paulo, que nâo du'ridava · 
concordar oom a sua opm1w, quando essa opbrlão era 
que o regulamento .deria ser quasi . ~~ re~d.~, 
ficando sõmente em execuçã:o a parte relativa i pollcu~ 
dos portos, me parece iriexplicavel I . . . .. _ 

Não pretendo, Sr. presidente, defender o rega!améJJto 
que creou as capitanias dos portos• esse acto, quamul\o 
honra o eiJtadJ.Sta que o promulgou, ji tem. recebla!sdo 
tempo o dos hom8Ds prat1cos 8 necessaria san~; ~~OI 
~e têm feito m~idos elogios; a opiJúio poli do nobre 
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ministrO &góta emittida, de que o regulamento de nada Ora, para facilitar o alistai:nênto volunti.rio e para 
1181'Ve, nlo póde merecer grande peso, e eu duvido que conservar no serviço da armada os marinheiros expe-
o nobre ministro se ~mya a propôr a revogação do rientes e amestrados, um dos anteoessores do nobre 
regulamen~ du cap1taniaa dos portos.... ; ministro fez alguma causa, a.ugmentando os vencimen-

(BtJ um t~pt~rt,.) tos das praças de pret, determinando que esses venci~ 
---------'l'fm--+><>....-....-........-.~==<.-!>::~.,.-::-==-=-=-:i:::-::--:::-:---:---.-.----:-::-----r-----,----mt!IH.e·e---fessem ereseenà!l na ãropor~ão dos annos de • . u ou re ues m s1 o propostos por di ver- · d d - f e re 

sos mUUBtros, que ás têm tambem reconhecido 
0 

serVlço, conce en o a pensao e re orma aos qn no-
grande inerecimente desse acto do governo.... vassem ·a seuengajamento passado certo tempo, e final

mente exigindo dos no~sos recrutas maior ~n:mero de· 
U• Sa. DBP'O'I'ADO: - • 
O Sa. LI6I'I'lo DA. CoNJIA. : _E de eleições. diz no seu relataria, essas providencias ainda não eão 

sufficientes, porque as baixas e as deserções continuão a 
O Sa. P.&.EJ Bnano: -Sr. presidente, não fallaudo ser um mal endemiCB entre nós. Para evitar esse mal, . 

de ou~e serviços importantes que o regulsmento del9 que remedio propõe o nobre ministro? por que motivo 
de H1.1o de 1846 organisou·e commett.eu á. vigilancia não recorre S. Ex. á. sua longa pratica e á sua illustra-· 
e di~ão dos capitães dos portos, limitar-me-hei a ção para descobrir o meio -de destruir tão ~ande in-
dizer duas palavras sobre um ponto que reputo de grande conveniente! Se os incentivos creados pelo Sr. ex-roi-
alcance, e em que divirjo do nobre ministro da mari- nietro de 18P4, que hoje é collega do nobre ministro da 
~a;_ re~o-m~ .ao alistamento da gente do m:u- ou a marinha, não são st'lfficieute:::; se apezar delles o mal 
1nscnpçao manpma. continúa, por .que raziio S. Ex., a exemplo do que se 

o. nobre ministro, tratando do corpo de imperiacs fez em Inglaterra, não vem pedir autorisação para crear 
mannheiros no aeu relatorio, disse o seguinte ~ novos incentivos'! .. . · 

c O aJ,istamentb de marlnhage m • , certo é que em qniilquer oir-
difficilsolução na no86a orgauisa~ão naval. cnmstancia extraor inaria, quando tivermos nec-si-

c .F6ra enfadonho repr~uzir aqui .quanto se tem ad- dade, não de tres mil, porém de cinco mil praças, have.; 
d1Wdo para ch~ar i segumte conclusão -para termos mos de achar-nos em grandes difficnldades, porque não 
madnhmroa ~D»·~~~~~.--------~-----------+--~-mo~~~~mn~~~~~~~~·~~~rorn~o------

c D'entre 88 modernas instituições, o corpo de impe- para o serviço de gue:r.ra. · 
riaes marinheiros é sem duvida a que melhores resulta- Para sahlrmos dessa difficnldade o que: lembra o no-
dos. tem produzido. E' elle qnem fornece o principal e bre ministro? O recrutamento forçado I Mas o que pro• 
ml.l8 procioao elemento da força chamada a mpolal'-0,8----1f-----U'!a--iHEt!lf.OrRUHtamWBteJ8Ba1t;eO--Iforçaile, seníie hement 00 sertãO, 
nossos navios. , inteiramente · alheios á. vida do mar, e que vil!> _para 

c A' .sua prosperi~a.de pois estáUgaclo o futuro da nos- bordo com a idéa de desertar na primeira occasião que 
aa marinha, que alli temtalvezo unico recur1o para fazer se lhes offerecert 
navegar os seus vasos. As companhiaa de apiendizes O recurso para esses casos é o que o regulamento das 
marinheiros são o complemento indispensavel á perfeita capitanias dos portos tratou de crear entre nós, é a íns-
organis89íio do oorpo de imperiaes marinheiros, são o cripcão marítima que os Inglezes invejíio á. França. · 
meio nuua proficuo de preencher suas fileiras diaria- s; Ex., fallando da inscripção marítima; diz Q se-
mente rariadu pelas baixas e aeaerções, mt~l tcrr(od guinte : 
9"'' hlrdtldo do marinhtJ portuguua, tornou-.1e 1ndemico " Não partilho o enthusiruurio daquelles que ·procla-
,,.,,., nó1. -. ' mão a inscripçiio marittma como o meio do iilistamento 

.sr. presidente, eu jl. tive oooasião de manifestar mais equitativo e perfeito: antes estou convencido, ao 
mm.ha opinião a reapeito do corpo de im riaes mari.. menos or em uanto de ue a. sua trans lanta ão ara 

; . J 188e 'lue esaa U13 u1çao era vez a o nosso piUZ ~mportana a comp eta amquill!ção da ma-
. melhor de nossa marmha: nesta parte· portanto estou rlnhagem nacional.,. · · 

-de. accôrdo com o nobre ministro; mas eu observarei a Sr. presidente, discordando da opiniiio do nobre mi~ 
S. Ex. que, ~ar dos bons serviços que tem prestado o nistro a respeito dO modo por que elle pensa relativa- . 
eorpo de imperiaes marinheiros, e que es que am a e 1nscrtpçuo. mar1 1ma, peço· e tccnça para op· 
esse corpo poderá prestar, como deseja S. Ex. e têm de- pôr, não a. mmha opinião, mas a opinião do governo 
&ejado seus 8Jltecessores, se clle fôr elevado a seu estado francez que desde Luiz XIV conserva a inscripção :ma-
completo, ~todavia a pradenoia. aconselha que S. Ex.· ritima, e procura desenvolvê·la, e mais ainda a opinii\o 
não olhe e6mente para o corpo de imperiaes marinhei- dos profissionnes da Inglaterra. · · · 
ros, qtte procnre em outro ponto rer.uraos para quando E S. Ex. hado permittir que lhe leia o trecho de uma 
tivermos neoeaeidade de elevar nossas forças ou aug- obra que tem por tttulo-Os or~amentos da guerrl\ e da 
mentando o numero de nossos navios ou pondo·os em marinha da Inglaterra e da França-, publicada oan-
pé de guerra. . _ _ . no passado; nhi se diz o seguinte : 

O nobre miplatro sabe que em França, qunndo ~ ne- c O facto mala saliente lias grandes discuas~ par• 
Cb&Sario au~enta.r a força, o governo tem para iaso lamentares a que deu lugar o orçamento do almirantado 
rollae as facilidades; 1' est6. a inscriNão mar1tima que em Fevereiro e Abril de 1859 foi a unonimidad• com 
lhe fornece o numero de marinheiros de que precisa. qu~ 01 adminittradora~' o{ficiaes generatt ingluu fizerilo 

Nalpglaterra, onde os officiaes generaes da armada o elpgio ~da iDBcrlpçito marítima, e exprimirão o Jlezar 
lamentão nio podor transplantar para o seu paiz a ins· de n!io poder introduzir na Inglaterra a grande msti-
cripção maritima, se tem procurado por antros meios tuiçãó com que o genio cl& Uolbert dotou a França. 
obvif,'r o inconveniente 9ue resulta para o serviço da Estes elogios e estes pezu.res corr.prehendom·~e dasde 
armada de não possntr ella um. pessoal apropriado . que se observão as difficUldades com que luta o almiran~ 
para as circumstancias extraordinarias : por iss'> em tado, apezar de possnir a In~laterra um pessoal:na~.e .. 
1852 fizerão-ee ~andes · vantagens áquelles que erão gante de perto de 300,000 mannheiros. ,. 
alia~os na mariDha ingleza, a entando-se-lhes sol- Dnrante _as discussões a ue se refere o escri tora 

o, oon o-se- es pen.sões, promoções, etc., e exi- que allu o, um membro o paramento proferio estas 
Rindo-se em compensação dessas vantagens que o prazo palavras: 
ao aliatamento fo888 maior do que era anteriormente; • Com a nossa organisação actual podemos conservar 
todavia a ~tica mostrou que, não obstante is2o, 0 al- o numero de marinheiros que · aprouver 110 parlamento 
mirantado ing1ez lutava com grandes difficuldades to- fixar. O problema a resolver consiste unicamente em 
clM au 'uea q_ue era neceasario augmentar ds repente descobrir um systema, de dobrar ou triplicar este numero, 
afof\'8 da marinha. como em França, dentro de um curto espaço de tempo 

Em 1858, creio eu, mandou·-se proceder a um novo e com a menor despm;a possível. E' indispar.aavel des-
l~aerito eo'bre o recrutamento, e clepoia de te B.llgmen- cobrir o meio de fazer passar em alguns dias a ar-
...._ M YaDlapDI conoeclldu em 1~2, julgou-se pre- mada do pá de paz ao pé de guerra sem causar a perw 
oilollner I fcqa .a.u.,.t.. OfP.IÜJandó-M uma reter- turbação na marinha mercante, e sem imp6r granl!es 
' ' "-"" OI CIIOI lltWIIOfClU\aflot, t eatabeleoeDdo-•e eacri6o~os ao paiz. ,. 
..-. ,..... a.JD090t ~~. 101Dtlhu.t.M 1 euu O Sa. PusrDEK'I'E; -Lembro ao nobre deputado que 
IIUMI tiiiOI. a hora está dada. 
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O Sa. P .1111 BAaaETo : - Procurarei ser o mais breve 
que fôr pc~ssivel. . 
• Sr. preside~te, para termos recurl!.os em m:cumstan

Olas extraordmar1as, eu de certo nao ousana lembrar 
o meio usado ultimamente na Inglaterra, e isto por uma 
razão muito simples, porque se ~6a não temos meios de . , 
ainda. para orga.nisar uma reserva 't Por. isso eu entendo 
que devemos esforçar· nos por desenvolver as bases esta• 
belecidas no regulamento das capitanias dos portos, e 
preeUl'ar por mei9 da insGrip9ã · · · · 
nos para essas circumstancias àxtraordinerias. 

Não digo, Sr. presidente, que lancemos mão da ins
cripção maritima para as circumstancias ordinarias, 
não ; · pua taes circumstancias podemos encontrar os 
neoessarios recursos no corpo de imperiaes marinheiros, 
nas companhias de aprendizes marinheiros, e mesmo no 
recrutamento forçaio. 

O nobre ministro, para tornar odiosa a inscripção 
maritima, nos fez della uma negra descripçiio. Como 
V. Ex. já. me lembrou que a hora está. daJa, eu deixo 
de ler a parte do relatorio do nobre ministro relativa Q, 

este assum to; direi orém ao nobre ministro que 
nmguem nos o r1ga a esta e ecer a tnscr1pçao mar1 l
ma de modo que sajão chamados indistinctamente para 
o serviço naval os vvlhos e os moços, os cMados e os 
solteiros, os doentes e os sãos, como o nobre ministro 

os qne se a.z em ran a : -
nist.ro as condições e os casos em qne podem ser cha
mados 1\0 serviço da marinha de guerra os individuas 
que entre ~6s se apJ.>licão á ~da d_? ~ar. 

' . ' que não tem produzido nenhum beneficio ; mas é preciso 
convir que é isso devido a que não se tem dado a esta 
instituição o apreça que ella. merece, e tambem porque 
existe em muita gente a convicção de que, no momento 
em que se tratar de fazer effecti va a. ~ns::ipção, desap~a
recerá esse começo de população mant1ma que ex1ste 
entre nós. 

Senhores, marchemos com a precisa pruclencia e cau
tela, mas não percamos de vista esta instituição, porque 
necessariamente havemos de lançar mão desse reourso 
no futuro ; não vejo outro. 

• ncias extraordinarias uaudo o Brazil 
tiver algan:ia guerra, e seja necessario empregar a força 
naval, lorçosamente havemos. de lançar miio da gGnte 
que se applica á. vida do mar, porque~ a que ~stá. maia 
liabilitada • e é sómente ara esU>a casos qne entendo 
que a inscnpçi!:o mar1t1ma. eve ser esenvo Vl a en re 
nós. · 

Sr. presidente, eu não posso deixar, apezar da obser
va\)ãO de V. Ex., de notar ao nobro ministro que aparte 
do seu relatorio relativA ao porto de Pernambuco foi 
demasi&daU&ente resumida. S. Ex. apenas nos diz, em 
termos muito breves. os tt"abalhos que ultimamente alli 
ee fizeriio. Mas S. Ex. sabe, porque pert®ceu sempre 
i repartição, e sem dnvidn leu os relatorios dos seus an
tecessores, que existem planos e projectos para o melho
ramento daquelle porto, planos e projtlctoa que ultima
mente tratava-se de sujeitn.r no conhecimento de algum 
engenheiro hydraulico de primeira odem, afim de que 
se pudesse adoptar o que fosse julgado preferível, e se 
conseguisse tirar da. obra que alh se faz, e com a qual se 
têm · despendido p;randes sommas e contiouão-se a. des-
pender, um prove~t? ~orrespondente. • 

Para isto eu dutgt-me o anno passado ao nosso mt
nistro em Londres, encarregando-o de contratar um 
engenheiro hydraulico de primeira ordem que viesse a 

. examinar o orto e dar o seu a.recer sobre 
o plano que se devesse seguir com con ·anç~ . nosso 
ministro declarou-me que, tendo-se entend1uo com os 
engenheiros mais notaveis de Inglaterra, nenhum g_uiz 
prestar-se, apezar d~a vant~ens que lhes forão o!f~rc: . 
cidas a vir ao Brazil. Em VlBta desta resposta, dtngl
me e'ncarregando-o da mesma commissão, ao nosso mi· 
nistro em França, o qual, depois de alg~mas difficul
dades vencidae, declarou-me que era posatvel obter UJil 
bom engenheiro bydraulico que pudesse satisfazer a 
este eérvi~ e tambem \ludesse ser empregado na nossa 
repartição de marinha, mcumbencia de qne igualmente 
o havia encarregado. • • 

Tive uma correspon<lenc1a a este respeito com o 

distinc.to Sr. conselheiro Marques Lisbos, da qual pud'l 
~ncln1r que S. Ex. chegou a entabolar negociações 
~m um engenheiro muito ~abil e capaz de dirigir 11 l!Jlportante obra do porto de Pernambuco • . 

• Mas, Sr. presider.te, vi com pez~r que 0 nobre mi-
m~t~o, em vez de resolver esta questão, que á ur ente, 

França, que não app:ovava o contrato, o quo satisfazia
se com os engenhe1ros que temos, ou autoriaasse e 
approvasse logo o contrato já feito? 

O Sa. Mnusrno DA MARINHA: -Já. feito, não, senhor. 

O Sa. Pu.s BA~nEro:- Só dependia da approva"ão 
do governo 1mpenal. r 

_o Sa. MIN~STBO DA MARINHA:-- Perdôe-me v •. Ex. 
nao estava. feito. · ' 

O Sa. P . .us BARRETO : - Eu sei do facto. 
O 8a. MJNisrao DA MARINHA: - Tambem 

O Sa. ~ AÉs BnnETo-: - Só dependia, como disse da 
approvoçao do governo. ' 

.o 8a. Mnosrao DA MARINHA: - Logo, n!ío estava 

O Sa •• P A.Es BARRETo: --o contr~to foi feito éom 0 
en~enhetro ; ~as o nosso ministro, apezar de estar au
tonsado ~por m1m para ultima-lo, jul ou convenientQ 

_ o mm1s ro a marm R.. 

O SR. Mnusuo nA. MAlltNBA. :-Eu não tinha 100 000 
franoos para dar a esse engenheiro. ' 

O Sa. PAEs Bu!'-ETo :-Não são 100,000 frs.ncosi é 
outr? engano de 'V. Ex., qne lança. estas proposições e 
depois ha de se v~r embaraçado para. prova-las. 

Agora, Sr. presidente, é chegado o_momento de pedir 
en alguns escl~r~cimentos a respeite -le _actos praticados 
pelo. nohre mmtstro : niío lhe faço censuras peço PÓ 
ex~hcações. · . 1 

. _ 

Sr •• Presidente, o art. I• da lei de 14 de Agosto de 1845 
autonsou o overno ara crear ca it · 
~;ovincias ~an~1ma~. Em virtude desta nutorisnçiio 

1vers11.3 cnp1t!lm!la se tll~.cr.aada;. creio mesmo que em 
todas as prov_mC1a~ manhmas ex1stem hoje capitanias 
de portos; nao extstem porém na uellas ue não sã 

• 1 • , eu crs1o qu~ no numero destas estli a: 
provm01a de Mato-Groaso. S. Ex. entretanto sem auto-' 
risaçiio, porque a lei não lh 'a deu, ultimame~te expedio 
um decreto cres.ndo uma capitania de porto em Mato
Grosso. 

Em que lei se fundou S. Ex. para expedir esse de
~eto? l::l. Ex. sabe que no tempo de minha adminietra-
9!10 ee tratou dessa ereaçüo, e que eu sempre pnz du
Vld.na em ado~ta-la, porqu_e não julgava que o governo 
estl~e~se autor1sado pela le1 de 18~5 para fazê-lo. 

Cre1o mesmo que em uma. sessão do conselho naval 
a q~e _o nobre ministro assistio como membro dessa re ~
partlçao e o honrado deputado pela provincia do Pa
raná, se tratou desta q~estiio, e ficou, para assim dizer, 
B$Sentado _ qne era precisa uma anto_risaçüo especial para 
esta creaç_ao. S. Ex. cntretan~ não teve a menor du9ida 
em expe~Ir o de~reto respectwo Ora, a expedição desse 
d~crcto 1m port-a despeza, e S. Ex. sabe que o governo 
nao ~de fnzer despezas que niio eatejão autorisadas 
por le1. 

Hanmontroacto de S. Ex. sobre o ual" 
que mo e exp ~c~ções. osso estar em err~, mas creio 
qne o nobre mm1stro roçou fortemente a le1 neste caso 

Segundo a Jei do conselho naval, e segundo o rega.~ 
lamento exped1do para a sua execução, ullo podem aor 
nomeados para substituir os membros eftectivos do 
consel~o naval que se ac~~rem impedidos senilo offielaet 
d.e mannha. O nobre m1n1stro entretanto, tendo-!c re
tlrado dons membros desse conselho para tomarem parte 
nos .t~abalhes legislativos, nomeou um cidadão alib 
hab1htado para deee'!lpenhar o emprego, ma& que não 
eetava no cas,? ~ le1 porg_ue não é official da armada. 

O nobre ~m1stro ha de • recordar-se de que, com-:> 
quanto antenormente se t1vessem feito nomeações de 
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paisanos eu abstive-me sempre de seguir esses prece- I 
aentes pdr ms J:larecerem contrarias á let e ao respootivo 
regulamento. 

Tambem, Sr. presidente, de!\ejo 9_ue o no~re ministTo 
me e~plique um outro acto por S. Ex- praticado; quero 
fallar da nomeação de dons oppositores iDterinos para a 
ac.e. em1a e mar· 

O Sll. ZAcAJUAS :-O q_ue é contra a lei. 

O Sa. PAES BARRETO:-•••. sem que os lugares esti-. . . . 
rinamente oppositoreló quando h.a vagas; II_laB n? ~a:o 
a. que alludo não se dava essa. <llreumstancls~ o 111d1v1-
duo que exercia o lugar de oppositor obteve licença sem 
vencin,entos para ir á Europa estudar engenharia hy
draulica Em atteaçiio ao e.qtudo a que se ia entre~ar 
esse fnnccionario, o governo não duviQ.ou conceder-lhe 
licença. 

Tendo-se· me requerido o preenchimento do seu lugar, 
recusei· me a isso porque a lei não o permittia. ~~O· 
bre ministro, porém, apenas entrou para a repartlçao, 
nomeou dons oppositores, sem examinar se podia. fa.-

ê-lo on não. 
S Ex. JlOderã. s.llege.r que era necessario nome::r 

os sub~titutos on oppositores, para que os tr .. bruhos aa. 
academia corressem regularmente Mas eu lembrarei a 
S. Ex. ue, desde ne a academia foi reor anisada ou 
reformada pe o reg amento o e a1o e I , s 
agora é que tem todos os lentes e todos os oppositores, 
e entretanto o serviço ~tlli He fttzi~> regularmente Foi atten
dendo a isto que não duvidei conc~der licença sem veo.-
c1men os a.o oppos1 r a. que me n o re en o ••• 

O Sa. DE L.urnE_:-Entretant{) os oppositores fazem 
sempre falta. 

O Sa. P u~s BARRETO :-Observarei ao nob1·e depu
tado que me inten:ompe que, qu11ndo. S. Ex- in~ormou 
na qualidade de duector da academ1a o re'luer1meuto 
classe oppositor, devi•· ter dito o que egorn declara, isto 
é, que a licença não devia ser co.n~d!ria porque a a~
sencia. de ee empregado era preJUdicial ao estttbelec1, 
mento ..•• 

jecto de grttça. 
O Sn P A t:s BARRETO: - O ministro níio pó de fc.zer 

gra9ae: &e a !i:~nç~ prejud~cavao serviço publipo, eu z:.üo . 
de 4.ue nii.o b.. via nisso o menor ic.convenieute. 

Sr. pre~>idenw, se o nobre minititro entendia que a 
auseueia. do •·ppo~>it'>r de que~ se trata eta prejudicial 
ao enei.no, devi .. ter <'assado a hccnçn que lhe fôrll dada, 
mas nunca n omear outro oppos1tor, pela raziio muita sim
pl~:s de <{UB e~be acto é contrario ll lei. 

~r. pre .. idente, ainda no tempo da minha adminis
tração foi nua1eada. uma commi~~ão compobta de mem
bros do conselho .ce.vttl para in·peccionar o ar~cnal de 
marmha dt~ Bahia; esta commissão é orde11ada pela lei. 
Consta-me que os coJlselheiros incumbidos deste tr&ba~ 
lho apreseot~:o rii.o o teu relstorio, e que em vista delle 
S. Ex. demittio dlversos empregados do referido ar~en,}. 
Sei por informações que nos deu S. E x . no seu rd atorio 

· que um destes emprt!gados não foi demittido, mas sim 
aposentado Eu desP.java que S. Ex nos commuuicasse o 
que achou a commissão do conselho naval que autori
sasse o seu acto. Que faltas commettêriio e•ses empre:ta
dos 'l Essas faltas ficárão sufficientemente punidha com 
a demissão dada aos funccionarios . que a s praticárlio e 

· · · i n o v a 
va-~e em melhores circu:nF-to.ncias do que o~ uutros que 
farão demittidos' Eis· aqui ns informações que a este 
respeito peço ao nobre nJinistro. 

'l'nmbBm n fio pOSSO deÍXIIr .do dizer duttS palavras em 
rolnçi\o ao estabelecimento., nuvnl de !ta pura. S. E x. 
aabe que Cfl~e e.taboloeimento ll\freceu stmpre muito 
cuidado do governo, sobretudo pelo üm a que elle é 
dedinado . .A. duecçüo dease estabelecimento f, i incum
bida desdé o seu começo a um di tincto official de 
marinha, o 1• tenente Azevedo, que desen,penhou com 
grande zelo e dedicaçü.o a ccmmissão i mportante que 
lhe fôra confiada pelo honrado deputado pela Bahia 
qu"ndo ministro dl\ mar inha. E' certo que esse official 

sofrreu aecusações da imprensa de S. Paulo, mas, tendo 
eu mandado ouvi-lo sobre as arguições que lhe erã.o 
feitas, elle defendeu-se da xnaniira a mais completa. 
Lembro-me de ttr msndado declttra.,. a esse otficial que 
elle havia-se justificado satisfactoriamrnte. · 

E trPtanto m d • s • • t 

foi B demissão do 1" tenente 4zevedo l Não tratarei .de 
investigar as causas dessa demissão; mas, oa S. Ex. jul
gava necessario destituir um empregado que se tinha 
distin ido na crea ão de um estabelecimento de tanta 
Importanc1a, porque nem a~ menos lhe deu uma de· 
monstraçii.o de que o governo apreciava seus serviços 'l 
Se queria mandar para Itapura um outro official, porque 
ao menoa não disse áquelle, que durante dons ou tres 
annos passou pelos maiores sacriticios per amor ào ser• 
viço publico, que o gov~rno o louvava pelo zelo que tinha 
mostrado no desempenho de tão arduos deveres? Não 
valia a pena animar o zelo des~e official' E' as~im que o 
.nobra ministro pretende achar officiaes que g 11judem no 
difficilmanejo dos negocios da >Ua repartição? Senhores, 
é .preciso que estes signaes de apreço P.ejão dados 
âquelles qu~ os merecem pelot; seus serviços, e não por 

Sr. presidente, eu desejava ainda tratar de nm outro 
ponto tle que nos fa1lou o nobre:~ n•inistro no seu relato .. 
rio; refiro-me á ida de diversos officiaes para ro Eu,ro a 

arem cer as eFpeCJn 1 a es a m'lrm a. 
Creio que S. Ex. já alguns enviou p11ra ciste tim, mas 
devo ob""'rvar·lhe que o ~eu P.roce,imento niío se acha 
de ~ccôrdo com as dt~po~<ições da lei. 

t 'l p J ICa 
a m· ços di~tinctos que, aproveitando-se da f,tenerosidade 
do nobre ministro, vão com louvavel Íllten,. ão adquirir 
conaooimentos na Europa ; mas direi a cawiira que, se
gundo o rejZulamento do 1' de M-io de 1RII8, S Ex não 
póde ter na Europa m1ds do que seis <·fficiaes : quatro 
Jevem ir depois de passar por concur~o e ser ap
provsdos, e dous á escolha do governo. Ora, j f.. exiHtindo 
na Europa. seis officiaes, como julgou-se o nobre minis· 
tro autoricado para mandar mais dous? 

O Sa. MIIIIfTno DA MAaJNBA:-Mandeiretiraralguns. 

. . a , se-· 
gundo ouço, o Sr. Silvado, um 1• tenente que e11tava 
ser•indo na marinha frsnceza e adquirindo oonhecimen
tos ixnportantes que podia trazer ?a~a a. nossa a~ada, 

As commissões de que viio incumbidos os officiae~ mauM 
dados ultimamente para a Europa nil.o podiüo ser dés
empenhadao por aquelles que já. lá. estilo? Sed preciso 
onerar os cofres publlcos com mais esta de&peza! Esses 
officiaes n ii.o farão falta ao serviço? 

Repito, níio desejo de modo nenhum prejudicar estaea 
woços eacolhirlo~ pelo nobre xnini&tro. que jul~o dis·· 
tinctoa, que de mais a mais siio levados pela louvavel 
intcnçiio .de se instruir; o nobre m~nistro é que não 
1;odia ser generoso, não podia, em vista do regulamento 
ao 1" de Maio de 1858, ter na Europa mais de seis ofll· 
ciaes, e creio que já. la eldst.em sete ou oito. 

S. E x nos disea no seu relatorio, se me não engano, 
que pretende mandar mais alguns. Em que se funda 
S. Ex. para tomar esta deliberação? Além disto, não é 
S Ex. quem nos repete todos os dias que não tem offi~ 
ciaes par a. embarcar? que não executa as leis do paiz 
porque a repnrtiçí10 não tem offieiaes de quo lance mão? 
Como pois vai distrahir do serviço esses officiâes, en-
arre ando-os de commis ões ã · • 
Sr. presidente, tendo já dado a hora ha muito tempo, 

limito a estas ')bservações o que tinha a. offerecer á con
sideração do nobre ministro ; voltarei ainda á discus
são se S. Ex. dignar-se responder-me e fôr necessario 
contestar aE> snas proposições. 

Concluirei r epetindo o <J.ile di~se quando fallei na 2' 
discussão desta proposta :-peço ao Sr~ ministro da 
marinha que não tome o que acabo de dizer como uma 
hostilidade a S. Ex. 

O Sa. MtNisrao DA MulKBA :-Terei a honra de res.:. 
pender opportunamente. 

A discussão fica adiada pela h()ra. 
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SEGUNDA PARTE DÃ ORDEM DO DIA. 

IB.TERPELLAÇÕES. 

Continda a disenssíio das interpellações annuneiadas 
pelo ~r Ottoni na. sl3ss~o de 15 do corrente, sobre a re-

dos de Berlim aconselhundo o governo prussiano a pro·· 
hibi~ ~ emigr~ção para o Brazil emquanto o governo 
~ra:tlleuo se nao MUbmetter_ a~ comminaçõt~s que lb.e são 

governo bra.zlleiro tenciona desa~tgravar~se da injuria 
que em Berlim foi irrogada. ao Brazil, á face do mundo; 
que com~romiss~s .o rz:uvemo tem. ton1ado para a ~ondação 
dts colo1118.1'> nas V1zmhança.s daslmha~ ferre as, efinalmen
t~ 11. q~anto sobem as quantias devida~ aos diversos em..: 
prezanos e llSsoci,ções de que trata o final do relatorio 
da s• di•ectoria, e que têm de pe~ar sobre o credito de 
6,000:000S crea11o p lo decreto n. 885 de 4 de Outubro 
de 1856. 

O "z:o. lllaoot>l Felizardo (rninÚtr" da agt·icul
tura) :- Sr pre.idente, pro.cnrarei .acompanhar o hon"-

partes em que se póde dividir o seu disourso C~•·neçarei 
por aquella que tr,ta das occurrenci, s havidas na ca-
mara dos ~epnt"d s da PruM~ia. . 

~la convicçuo de que erão verda.deirWI todas as pro
posições • q:o~ contra o Brazi.l têm apparecido pflla. im
prensa dtt"tgt.d~_por homens descontentes, ou por parti
lharem a • mtao nm ooco en ralis d a lemanh 
de .que a emigração de bracos e capitaes é prejudicial á 
mesma Allemanha, ou porque os grandesproprietarios 
de terras tt!mem menor concnrrencia de trabalhadores 
pela. sabida dos que emip;rão;e por consequencia. a eleva-
9.ão dos· salarios, ou ainda. porque mantenbão. má. von
tade contra o Brazil, o caso é que tlm Maio deste anno 
apresenhrão na camara dos deputados da Prussia a 
seguiDte moção : 

c A cama.ra. dos deputados resolve_; 
c Convidar o real ministerio de estado para CCinven • 

cionar com a Confederação Germanica. a. prohibíç• o da. . - . . . 

ce~;são para os emigrantes, seus filhos e parenteq, to· 
mando em consideração as reclamaçõe~ dos ccn~ules em 
caso de duvida. 

< 4.• Uma lei garantindo aos prote~tantes o mesmo 
soecorro para a conq>rucção de igrejas, parochiWI e 
escolas, que aos ~athol!cos. :. .-

ultimo, um dt'lputado, o Sr. Berg, propôz a ordem do 
dia motivada, que corre~ponde & rejeição da mesma 
moção ; e differeutes deputados a su.stentá.rão 

Entre os oradores di8tin uio··se o ;:,r. m'ni r d s 
negocios e~tra.ngeiros, combatendo com todo o vigor a 
moção Nii.o sei se a camara <.os Srs. deputados quererá 
ouvir o discurso qne o ministro leu perante a. camara. 

O Sa PrNTO DE t'AMPos. - Pois não I E neceasario 
ao me.nos a.lg11nt1 trechos. 

ALGUNs ~Rs. DEPUTADos : - Basta a substancia. do 
discuno. 

O Su.. MINI&Ta.o DA AGaicULTuu:- Eu vou ler esse 
discurso: 

« Não se póde infelizmente negq que os emigrante11 
para. o Brazil até h o· e HB têm achado ex os tos a arbi-
trane • es governo pre~ta a esse n~goc1o a mal& , 
.séria attenção, e tem empregado to <tos os meios a seu 
alcance, nã· só p~ra proteger o~ subditos prussianos, 
como 1 o dos os emigrrmtes allemães contra violencias 

lnJUB tças. ao se p e por m 1mputar ao governo o 
Braz!l a menor falta de boa vontade para remover todoa 
03 inconvenientes ; isso se prova. pelo estado de suas 
pro~rias colonia.s, 9-ue é favoravel, e é. de accôr~o c~m o 

absoluto •. e o S9o poder é limitado pelas prescripç.õ~s 
constttuCionaes. · . 

c .Essas ro:stril;lções e outras circnmstancias. pondero~ 
sas Impedem· e neutralisão incessantemente as suas be
nevolas intenções. 

c E' de importuneis ca.p'tal que a posição elo governo 
brazileiro seja vigorosamente fortiqcada, e se não con
corra para. enfraquecê-la, e isso não será o effeito da 
propost!\ do Sr. deputado Harkort, e pelo contrario os 
seus elfeitos ssríio mtüto prejndiciaes, porque, se o ~o~ · 
vel"'llO brazileiro quizesse 11a.tiefazer as suas exigenClas, ·- . . -

do . razU não se decidi~ a pôr em execução u seguintes mento brazileiro. 
medidas a favor doa elJllgrantes allomii.os : c A proposta do Sr. Harkort, ee não é inteiramente 

c. 1.• Apresentar ao corpo legislativo uma lei decla- hostil, é pelo menos muitissimo·comminatoria; contra o 
ranJo legalmente valiosos os casamentGs-p<l'01;.031tatltelS-4-+-~o~v(';!e~rn!!'o~b~rªaz~i~le~i~ro4...'o~~u~a.l.L.,J'lJlu~st~a~m~e~n~t'ªe__ps!rrJ:ct!!a~ucl!!sB!Y;u·~sto~ __ _ 
mixtos, nãoJ oonsideraudo-os concubina~os, como até não ~derá satisfazer ta.es exigencia.s sem· quebra da sua 
agora. . digntdade. Peço pois, no interesse do negocio, que não 

c 2.• DiReolver o governos. Asaocia~ Central de Co- seja tomada. em •wnsideraçii.o a proposta do Sr. Har·· 
lonisação, e tomar por si ,só a coloniaação, declarando kort, comquanto não hesite em reconhecer suas boas 
nulloa os contratos de parceria e prohibindo·os para. intençõe3. Depois de haver dado o governo tantas pro-
sempre. .· vas do interesse que toma na sorte dos emigrante& 

c: 8.• Fazer passllr uma lei c\lnoedend.o aos conanles allemães, espera. que a camara dos deputados lhe confie 
prussianos o direito de jurlsdicção em negocioa de sue- a dirocçiio dos negooios, como elle o entender melhor. 
cessões, do mesmo modo que aos Francezes. Por essa razão vota.rt:i pela ordem do dia. ,. 

c· 4 •. • Uma lei, 888egurando aos protestantes o mesmo Apezar destas palavras do Sr. ministro doe negocies 
soccorro para a construcção de igrejas, parochias e os- estran~eiros, e das razões muito fortes e valiosas apre-
oolas que aos catholioos. :. santr.das por varios membros da carnara que suatentavio 

Esta. moção foi remettida. a uma commissão, em cajo as idéas do ministro, a camara votou pelo parooer da 
seio se travou renhido debato. Os commissarios do go- commissão 5uccedeu, porém, que devendo ella encer· 
v~ ae lhe oppnzerão com todas as forças, opinllndo rar-se em um sabbado, o eocerrament.o realizou-se na 
que fos!l5 rejeitada, ma.!~ não o consegnir!io. Apenas a q1,1arta-feira., dia seguinte ao da passagem da referida 
commissão modificou a proposta da maneira que passo mo,·ão. 
a ler: 1 Esses síio os factos. Aa quatro exigencias publicadas 

< A camara dos deputados delibera: pelo Jornal do Commercio differem muito das que effecti-
vamente passárão. 

rigorosamente as disposições legaes em vigor contra a 
emigração para o Brazil, n iio só na Prnssia., comu tam
bem procurar o accôrdo dos o11tros Estados allewiíes a 
esse respeito, até que o ~ovemo do Brazil se dedda 1:. 
p6r em execução, por meto de um tratado, ~>& seguintes 
medidas a favor dos emigrante!! alltlmii.es : 

. c t.• Publicar uma lei, declarando Iega.lmente va
liosos os casamentos protestantes e mixtos, não con
siderando··oe concubinatos, como até agora. 

< 2. • Dissolver o governo a. Associação Central de 
Colonieação, declarando nullos os contratos de parceria, 
e prohibindo-os P!U"a aem~;re. 

« 3.~ ~egu1m: ~e ~IIJleJ.r~ justa o ~k.eito de ;sue·~ 

' dadeira censura, o qne pó e indignar os Brazileiroa é a 
maneira po1· liDe se procedeu (H ui lo• apoiado~.) 

Não se p6de Ilcga.r ao governo da Pruaaia e aos aeua 
. representantes o d1reito delegisliirem relativamente aos 
seus cou<'ida.díios residentes na Pru.esill, e de promoverem 
O bem ·S&tar dos que entre DÓ8 residem. 58 estivenem 
convencidos da necessidade das medida.s indicadaa para 
o bem-ser daquellee que houvelsem de emigrar para o 
Brazil, e da.quelles que já. ao,ui existissem, podião repre
sentar ; mas a. moção e os discursos eom que foi susten
tada de certo !lÕ.O podem deixar de excitar sentimen~ · 
timentos be:n deaagtadavQis a todoa os Brazüeiror. · 
(Mu~~o~ IIPO!c;dos.) ·· · · ~ 
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Algumas das medidas propostas se conformão com 
oquillo que o governo imperial ha muito tempo pensa e 
tem dito; outras não podem ser ad.mittidas como con
trarias que são á nossa constituição. (Muitos apoiados.) 
· O governo da Prussia entretanto contm:l'ía a moatr11r 

"'i • • • 

m<Lis ou menos; e isto quanto 1.)8 ftetes são muito .mais 
baratos do que em 1824; não podemos portllllto reputar 
u frete de um colono naquella época, vmdo doa portes 
de Allemanha, em mEnos de 1008, que multiplicados 

. por 7 ,20~, .d~o '720:GOOS, e juntos aos 1,000, prefaz~m 

pero que apezar de semelhante mo)lão essas boas'rela.: ·a' qu~tia. de 257SOOO cada um: não .contemplllll~O 
ções pão se hão de alterar. eenão o transporte da Enrops p[.ra aqm, a gãStüs llii 

·Na· t;eg!ID~a parte! Sr. prasidente, o ho~rad? deputado c.:>lonia, e não outras despezas que se fizerão, e que 
------;pel~U'o:niiLCifL-..die..Jldii~· -..Uera.es....fe:~O--ltlistoriGc:)....Qa-c~~-+---.na.ttll'8Jmml1te-1fol:ru-»MLda.s a outras verbas. 

lonisação ou emigração para o paiz. Remontando a A colonia. S. Leopoldo, que hoje não é colonia, mas 
!824, divid.io ·a época. de 1824 a 1861 em tres -periodos: um municipio, custou este sacrifi.cio; agora notarei mais 
o primeiro de 1824 a. 1830 ou 1831; o segundo de 1831 outra causa, e é que se não deve dar muito credito a 
a 1853; o ultimo, finalmente, de 1853 a l86L esse algarismo de soo~ooos, em que sómente se ava.liâ.-

Com o intuito de demonstrar que, longe de darmos rão as despezae da eolonia S. Leopoldo, porque a camara 
maior rapidez~ marcha da emigraçã.J, tinhamos conse- sabe que a escripturaçíío das juntas de fazenda erão 
gnido o contrario, o nobre deputado achou no l" e 2• muito imperfeitas, que não havia outra cousa mais que 
petiodos colonias prosperas, uma grande emigra9ão es- o livro-caixa, onde successivamente se lança vão as des-
pontanea. pezas á medida que ião tendo lugar. As contas erão, 

Examinemos porém, Sr. presidente, os factos. ou não tomadas een.maçaviio-se, e eu posso talvez asse-
. No 1• periodl?i. disse o nobre deputado, e~tabelecêrão- gurar que em tempo algum se fez a somma destas eon~ 
se a colonia de :s. Leopoldo, e outras da provincia. do Rio- tas ; os 500:000S não são outra cousa mais que um 

ran e o • ()r~a.men tna\6 ou menos provs.vt1 • 
Eu poderia accrescentar tambem, remontando um 0 Sa. OTToNI : - Não apoiado. 

pouco mais, que se estabelooeu a colonia. de Nova Fri- 0 Sa. MINJSTB.O xu. AoatcULTUJU: _Eu, pelo menos, burgo.... _ . . . _ 
Sn. TTONl : - Eu disse. 

O Sa. Mnn&Tao DA. Ac.attULTUBA. :-Não ouvi; e como 
foi cr~a e~ 1819, e V. E~. se referia a 1824, cuidei 

Disse o nobre deputado que essa emigração cspon
tanea fôra embaraçada pelos erros comml\ttidos com 
lrlandezes, a quem em vez d,e e e entregar instrumentos 
aratorios se lhes derão espingardas. 

Sr. presidente, a colonia de S. Leopoldo e outras que 
se estabelecêrão no :Río··Grande não se formá.rão com 
colonos espontaneos, forão colonos contratados, trans
portados, estabelecidos e sustentados nos primeiros an
nos pelo govornl), e não foi estabelecida com 11,001) 
colonos, mas sim com 7,200 pouco ·maia ou menos •••• 

O Sa. Ono~n dá um aparte. 

factos como os tomei; o primeiro facto é que o primei
ro periodo foi vantajoso para a colonieação; esta foi a 
proposição do nobre deputado. · 

a TTONI um apar c. 
O Sa. MnllsTao DA. AaaJcULTll'B.A:-Bem; como· ia. di

zendo) a colonia de S. Leopoldo começou em1824, com 
emigrllllte& contratados, transportados, estabelecidos e 
alimentados ·pelo governo, e àepois por longos annos 
deixou de receber novo contingente estrangeiro; a popu
laçi'i.o der.envolveu-ee, a tntuação favoravel e a uberdade 
das terras contribuirão poderosamente para. a prosperi-
dade desta colonia. · 

O governo, segundo oreio pelo relRtotio do Sr. Jero
nymo Franci!!Co Coelho, despendeu com eallt eslcmia, 
nos primeiros annos, 500:0001; mas nesta quR.Iltia. uJ.o 
estão comprehendidaa todas as despezas, qu!! devião ser 
muito avultadas, com o transporte de '1 ,200 pessoas, 
em época em quo os fretes erão duas vezes pelo menos 
maiB caros do que são hoje. 

Ora, Sr. presidente, os 500:0008 de 1824 a 1828, 
porque s6 ·.nos primeiros a.nnos so despendeu Jinheiro, 
farão em moeda corrente no Rio-Grmde, que nesse tem
po era ouro e prata~ redu?;ão-ae á nossa moeda de hoje, 

' ' 1 ,ooo:cooaooo. . . 
Attenda-se mais a uma causa.~ é que os generos ac

tualmente estão por preços muito elevados, e este alto 
preço não é só devido à. depreciação da nossa moeda, 
mas a causas muito different.es .. 

Ma11 eu deixarei de tomar em consid(ll'açiio esta cir
cumstancia, e limitar-me-hei eómeute aos 1,000:000800& 
~aatoa na provincia do Rio·Grande com a colonia d& 
S. Leopoldo. Em quanto importaria o transporte ·de 
7,200 colonos ~ Por mais esforços qne tenhão feito os 
par ticulares e a!l emprezas, ainda mesmo aquellas que têm 
o seu asr;ento nos portos expedidores de colonos, creio 
q_ue não têm. pa6l:O por transporte de colono contratado 
menos de ~5 R 47 ~halers1 o qtJ.e importa. em 72$ peuco 

feito . 
Temos pois no primeiro periodo umaco1onia ptospera, 

e que se tem tcl'nado e se vai tornando cada vez ma.Js 
um centro od o de attra íio de emi a tio es on-
tanea, mas creada. pelo mesmo systema. que actua -
mente se tem seguido no terceiro período~ 

As outras colonias do Rio·Grande, ·estabelecidas em 
1824, creio que são as das Torres e Tres-Forquilhas: 
essas coloniaa, porque forio estabelecidu dist.lmtes ele 
mercados consumidores, com diffiouldades de commu
nicações, mantiverão-se sempre no mesmo estado, não 
tl!m prosperado, nenhum resultado t êm dudo quanto a 
:facilitar a emigração; continuão hoje talvez com o mes
mo numero de-habitantes que para ellas-vierão contra
tados, transportados e estabelecidos pelo governo. Estas 
duas ~is _niio podem servir de typo para eata.balecer no-

Os Suisso~ qne vierão pata Nova-Friburgo forã.o con
tratados, transp01tados e estabelecidos pelo governo, 
aegnindo~se o systema. ~ue depois se ado~tl.>u para 

. . • r ctue ferãe ees~tamente 

a, exa 1n os • 
A colonia de Petropolis não foi estabelecida com emi· 

grantes que deixassem de custar grossas semmas ao go- . 
verno. O mesmo honrado deputado nos disse que o ~a- . 
rismo das despezas elevava-se talvez a 4,000:0001· Não 
tenho dados para contrariar o algarismo, não o exami
nei ; mas; dado mesl)lo como exacto este algarismo, não. 
pôde todo elle ser imputo.d.o a. esta c.?lonia. 

A estrada da serra, e obras gue se têm feito no inte
resse das rrovincia.a do Rio de JIUleiro e de Minas, têm de 
certo absorvido uma grande parte destes 4,ooo~ooosooo. 

O Sa. FrAL110~-Quasi metade. 
O Sa. Ps1lEil\A. bA StL'TA.:-Sob a verba-Estradas

é que se oonsamirão os dinhe'i .. --oe da colonia de Petro • 
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polill; niio se p6de saber quanto E e tem gasto com esta 
colonia.. 

colonos importados d!l. Euro~, e dos 42 nasddes, ape D'\ 
. , restavão 901. A maxi~a pàrte dos 868, que faltavão, 

O Sa. OTTmu:-Snpponhamosmeta.de dessa.quantia. desanimada se havia retirado para outros lugares em 
procura de mais proveitoso modo de vida. Naquello. épo-

0 Sa. MINISTRO DA AGRICULTURA : - Mas eu creio ca a producção da_ colonia eta !raquiRsima; os agr~culto-
que a questão agora não é do quantum que se gastou res brazileiros no inunicipio de S. Francisco fomecião 
com aquetla colonia, e sim qu • - . • os nlimenticios _de priméira ne.eef!fe~sr-a,.._ _ _ _ 
bc;leceu senão á c-u:>ta do gc~•erno provineial, que as s1dade. Os capitaes importados pelos colonos ee ião ex-
passagens dos colonos e seu estabelecimento custárão hautindo, e a empreza, q11e tanto alcance ha. de ter na 

. dinheiros publicas. · dete!minaçii:odaemi~açãoespontanoa,-ameaçava ruina.:~o 
~os-ainda. em Petrepolis emigraçoo espcm.wr.-'---t----.lltts-;~ · · 

-· 

nea,· mas sim o mesmo systema de S. Leopoldo, ainda cids. sob tão bons e.uspicios, chegou em 1855, quando s6 
que com tesultados menos favoraveis. · mantida pelos recursos de uma companhia.! 

Colonia Blumenau. - Esta colonia. estabeleceu -se em Esta marcha desgraçada da colonia inspirou sérios 
1850 com 17 colonos! No anno de 1851 apenas tevt\ um receios ao governo; caminhando ella como era de re~ 
accrescimo de oito colonos. Não verifiquei se estes eriio cear, julgou· se que a colonisação para o Brazil soffreria 
importados; mas toda a probabilidade ha de que per· grande quebra, que se desconceitua.ria completamente, 
tencessem ás antigas colonias de Sar..ta-·Catharina, e que que teriamos depois grandíssima difficmldal}e em inspi-
adherissem a esta. nova. Ou.vie~sem de fóra ou niio, um rar confiança a novos emigrantes pars. procurarem o 
anuo depois a C'llonia apenas tinha. 25 colonos, e já. o paiz; força foi entíio ao governo ir em auxilio á oolonia 
emprezario se reputaya incapaz por falta de meios para D. Francisca. 
lhe dar desenvolvimento. Começou então a receber Foi . medíant.e esses auxilias, c auxi.Iios poderosos, 
auxilios do overno, e com elles em 1852 a l85S o penas que se eleviio hoje o. 3i0: 11 '1S, que esta cCllonia se tem 
pôde introduzir 130 coloiJos. or i erentes vezes veto mau 1 o. ra, ex1s m o n 1 , co onos; mos que o 
côrte este emprezario, a quem não posso deixar de faze1· governo tem contribuido com aqnella quantia para o . 
a devida justiça como homem honrado, intellig<-nte e estabelecimento desse numero de colonos; e afim de que 
muito trabalhador •• . .• ; a emigração para ,o· Braz.il níio soffrease grande, quebra, 

. O Sa. SERGIO DE MACEDO:- Apoiado. dos colonos eleva-se a. 1178000. . 
O Sn. MnmTRO DA ActucuLTURA:- ••• e desinteres- Note-se, Sr• presidente, que nestes 3"10:0008 estão in-

aado! Veio muitas vezes, como dizia, ao Rio de Janeiro, cluidas despezas que se podem chamar geraes e niio co-
es eve em re aç es com 1 eren es m1ms , · , - s de uma estrada geral'q.ue ligad. o 
elle~ manifestando a impossibilidade de sustentor a co- importante porto de S. Francisco com o interior ds. 
lonia, quanto mais de dar· lhe dcee::·1olvimento,-de todo11 provincio. do Paraná. (ápoiados), a malhar de rodagem 
esses ministros obteve, novos auxilias, que chegárão a que talve;~; se possa fazer sobre a Serra do Mar. 
elevar-se a 106:1908. Só os auxilies dados pelo governo · O que prova niuda a colonia. D. Francisc!l. é que uma 
para favorecer a colonio., para quo .. ella não Q.esappare- colonin por empreza particular, ainda que de uma com-
cesse, para que pudesse progredir, dá., termo médio, panhia, não se poderá. manter sem auxilio; e auxilio 
para. cada colono 1688000. . muito vigoroso do governo, que se torna como colonia do 

Apezar de todos estes grandes amdlios, apezar do governo, isto ·é, que o systema segnido no tarceiro pe·; 
zelo, de toda a dedicação e intelligencia do Dr. Blume- riodo é aquelle qne a experiencia tem mostrado ser o 
nau, elle reconheceu que não tinha meios de 'continuar a nnico que póde dar bons resultados. 
ma~t~r a co!onisa~io, disse q~e a ella nãoregressar~a fe o Sa.. On-oNx : - Nüo apoiado. 

ou se o governo não tomasse conta da colonia; se nada 
disto se fizesse, elle abandonaria tudo. _ 

Em canse uencia de tii.o firme disposição, o governo 
· a nia odia se tornar um 

grande centro e ·attracçiio á emigração espontanea, 
que os colono• a11i prosperaviio, entendeu não dever 
abandonar esta colon1a, ~nas sim d11r-lhe desenvolvi
mento; comprou-a portanto ao Dr. Blumenau. E como 
a colonia deldra àe ter d~senvolvimento eó por falta 
do meios, e não por defeito da direcçilo, que . aíiás ee 
tinha moaLrado hitelligente o proba, o· governo incum
blo ao antigo emprezario de dirigi-la. 

Eete fnt1t,o mostra que as eoloriias particulares creadas 
aem capitaea aufficiontes nlio podem progrt~dir, quo eo 
tordo }ltandaa ao theaouro, e que por fim, para que nüo 
clesappareçlío, é preciso que o gov~rno as aceite. 

Colonia D. Franciac:a . -Foi creada esta colonia por 
·uma companhia. ou sociedade de Degociantes em.Ham
burgo, em tertas cedidas no municipio de S. Fran·· 
cisco, protincia dll Santa-Catharina. Os primeiros co
lonos para alli mandados, eni cousequencia da impe
rícia ou deleixo do BgtJnte da associação, soffrêrão ca
lamidades. 

A companhia mudau de gerente ·ou de director, e a 
• _ • • d ·mas em 

1854 a companhía tinha e:xhaurido quasi todo o seu 
capital. Alguns colonos é 'erdade tinhão importado 
sommas um pouco avultadas, a de um delles se diz que 
trouxera. sco,ooos; outros 10 e 12:ooosooo. 

Em 1855 o c&pital da companhia estava a desappare~ 
cer, os fundos importados pelos colonos estavão quui 
todos fi:xadosl a miseria começou a manifestar•Ee na co
lonia. No relatorio de 1857 se lê a noticia. que vou 
ler, e que aliás não foi escripta com as verdadeiras côres ; 
o eatado da colonia está. pintado de uma maneira maia 
favoravel do que na realidade era. · 

c Ainda em Dezembto de 1855 era critico o estado 
em que ee achava a colonia D. Francisca. Dos 1,760 

TOMO UI 

a. II.'USl'RO • 
colonia estabelecida por particulares, a níio ser a do 
Mundo-Novo, que se acha em circumstancias muito es·· 
peciaes •••• 

_O Sa. Onmu: - ntüo J& a uma. 
O Sn. MIMSTRO DA AcR'ICULTUilA : - .••• que se tenha 

podido manter sem Auxilio, e auxilio forte â.o governo. 
UM Sn. DEPUTADO: - E note V. E!x. que ella. não 

mandà vir colonos, tem· se formado com colonoe já im
portados. 

O Sn. MllmTao DA. AtaicuLTURA : - E' uma oolonia 
especial. · 

. O MESMO Sa. DEPUTADO : - Especialissima. 
O Sa. MINISTRo DA AcniCVLTURA : - P61le·se porN 

tanto dizer que a colonia Blumeuau, a colonia D. Fran
cisca, bem como a colonia S. LE~opoldo, se th·erão nas
cimento differente , têm tido a mesma educação , têm 
sido pagas pelos mesmos cofres ; o syatsma é o mes-
mo •••• 

O Sa. ÜTTONI : - Nã.o apoiado, 
O Sa. MINISTRO DA AGRICULTURA : - A este respeite 

não tenha duvida nenhuma.. · 
De IR44, prm01p1o o segun o .per1o o a em1graçao, 

até 1853, A cxcepção da ooloniaD. Francisca, que. tinha 
então 1,278 colonos, que depois se reduzirá!> a 000, e 
marchava. em decadencia, e das colonias de parçeria, 
eu não vejo senão pequeniseimas colonias com cento e 
tantos a duzentos colonos, colonias que não tiDhão 
dalo um passo até que o governo, tomando ss medidas 
que tõ.o fortemente farão aqui oensuradas, começou· a 

· fazê-·las desenvolver. 
Examine-se cada uma das colonias estabelecidas em 

Santa·Cntharina, principalmente nesse Fegando periodo 
que analyso, e H; '\'ará que todas ellas se compoelli ·-de 
colonos em geral mandados pelo governo e ' cu8ta do 

35 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 10 57- PÃjgina 12 de 17 

274 SESSÃO EM 22 DE JULliO DE 1.861. 

governo; e como nio salhes-~ha d&:dod~nvolvimento, 
ou desappar&eêrão, ou ficârao JStaclonanas, se grande 
vitalidade ern si tinhã.o. 

Não havendo, Sr. presidente, no 1• e 2• periodo da. 
coloniss~ão emigração espontanea, colonisação feita. 
por p_ártJculares q~e pudcsso prcgredir, mas sõ~entAJ 

e por ·alie aos tentadas, ou pelo mesmo governo arranca
das da ruina, creio que esses 1" e 2" periodos não são 
muito lisongeiros na. parte relativa á emigração, que não 
era · v r' amos rocurar o csminho or onde 
deveremos segnir para importar braços para o pa.i.z. 

Mas disse-se-nesse segundo periodo houve nm gran
de movimento de emigração espontanea para o Rio
Grande do Sal. -Não a vejo. Sei que slgo.ns celcnos 
chegárão ao Rio-Grande do.·Snl, e to~os lá. forão para 
S. Leopoldo, mas em pequeno numero, creio que não ex
oodeu a. 600! e naturalmente para lá forão a convite de 
Seu! patrioJOB alli estabelecidos Esta pequena emi
gração apeaas mostra a vantagem da. oolonia S. Leo
poldo como centro de attrac.ção, e. a utilidade do systema 
que o governo segue ha poucos annos 

P&l'semos ao terceiro e ultimo periodo, que é de 1853 

O honrado deputado pela provincia de Minas-Gcraes 
êü&se .. nos que neste terceiro ·período apenas tinhamos 
iritrodazid~ 12~000 colonos. Não l:!ei de onde o honrado . 

O Sa. OnoNI : -Eu o disse ; de dados officiaes, do 
relatorio. ' 

• ! ~ • 

cas publicadas na Europa, que não se podem julgar in
:O.uenciadas por autoridade brazileira, se lê qne pelos por
tos de Hamburgo, Bremen, Anvers, a emigrsçiio alle
mã p ra. o :Brasil foi a seguinte: E~ 1854, 1,668; em 
1856, ·1,058; em 18561 1,897; em 1851. 2,214; em 
1858, 6 089 ; em 1859, 2,978; em 18110, 3,0l9 : ao todo 
18,848 Allemães partirão nel>seS'Pete annos da Europa 
parâ o :SrazU e pele s tres portos acima ditos 

Nós sabemos qne no porto do Rio de Janeiro entrão 
annual.mente pelo menos 8 000 Portngueze~; temo& tido 
slém disto a emigr:ação suissa, temos tido a emigração 
d aiz r esses se a · -
portugneza elevou·sa a nada menos de '70,000a mas ; 
addicionando-se e11te no mero ao de perto de i 9,000 Alle
miies, temos 89 000 emigrantes· no parindo de 1854 a 
1861 nã.o iacluind·• os Allemii.es . ue embarcassem lo 

ane e p()r outros portos expe ores, os Suisaos que 
podião vir ao Bane, etc. 

O Sa. OTTorn:-D'ahi vêm mu;to poucos~. 

O Sa. Mun&Tao DA AG1uco• TORA:- Niio, senhor. O 
porto do Hav•e é u ·u dos que expedem maior numero de 
colonos porque achão n'iaso JntereRse, poNue o governo 
francez em seus ultimo& rf'!gulamentos tem favorecido 
muito a emtgi'açãO pelo Havre, tem fe1to com que a& 
administrações de estradas de ferro condnzão por baixo 
preço oe colono~; tem e3tabelecido regulamento!! taes 
que provocã.o a nhida de emigrantes l'elo Havre, com 
que esea cidade muito ganha: necessarusmente para ahi 
devem ter concorrido como concórrem muitos emigran
tes, e destes a•guns devem ter vindo para o Brazil. 

Assim noo podemos avaliar em menos de 90,000 a 
100,000 emigrantes os que desde 1854 têm vindo para 
o BrazU, e isto sem recorrer a a tabellas do relatorio, que 
talvez não mereçã.o muito credito ao honrado deputado 
por Minas: mas <!que tenho exposto não fie póde. vegar 

' ' -tes pos primeiros-sete annos em <,J.D8 a lei das terras foi 
posta em execução não se póde direr que é um numero 
muito limitado. O honrado deputado sabe mnito bem 
que até talvez ao anuo de 1830 a emigração para os Es· 
t&doa-Unidos era muito limitado.; qne em 1820, se roe 
não e~ano, a emigração foi apenas de e,ooo emi·· 
gr~~- . 

E alli se coutilo como ellligrante!l não sóment.e aquel
les que aportão aos Estado&o Unidos com animo de · 
comprar terras, e nellas se estabelecer, mas todos 

· C)& eatrangeil,'os que ahl chegão são comprehendidos na 
lista dos e)J)igrantes. 
Ora,~~& ~Qa-:Unido& muitosannos depoia da_IJ'IUI 

<· 
lei das teiTa..'\ e colouisa.ção, lei COO'IIS. da independeneia; 
apenas recebia annualmente 6,000 ou 8,0Cl0 colonos, 
devemos nós dizer que não temos feito esforços extraor· 
diri.arios pa.-ra. obter em rete a.nuos ~O ,000 a 100,000 emi· 
grantes? Elles, tambem como nús, pasr::árão por muitas 
d_ecepções. fizerão.grandes concessões a empreza.s par-

Sene~te periodo têm. entrado 90,000 ou lOG,OOO emi
grnnt~s, se temos estabelecido nestes ultimos tr6,S annos 
algumas colonias, se havemos reerguido outras que iio ·a r . s -a • 
leve são atacadas pelos m,iores inimigos do Brazil, se 
apez.ar de toda essa guerra in~usta e traiçoeira (para lhe 
niio dar outro nome) temos disposto . favoravelmente na 

· Eurl)pa os animos da população que mostra tendencias a 
emilll'ar, .poder-se ha dizer que temos perdido o tempo, 
que não temos aecelerado a marcha da emigraçílo para o 
Brazil? (Muitos apviados.) -

O Sa OTToNI :- 'Para tr!s. 
O S& MINISTRO DA AGnJCULTunA:- Eu chamo a 

attenção da casa para. e~ te facto Como. ha pouco disse, 
até 1858 talvez aão se JJodia obter um çolo:1opagando-se 

O Sa. ~TTONI:- Não apoiado. 

o Sa. MINI!::TRO DA AGRICULTURA.:- são informa" . . . 
cito a origem donde tenho os esclarecimentos. 

O Sa. NEBÚ.s :- Em S. Paulo cada colono impor
tad~:~ sempre tem custado de 10$ a. l3onooo. 

o Sn. Onoru :-Isto foi para. as coloniaà de par· 
ceria. 

O Sa. MrxrSTl\O DA A&arcu• TORA :-As er:nprezas, quer 
de particular~s qu~r de !'Ocit.dadP., dirigindo se. a dtffe
·rentes agentes, até manriando co:>mmissarioa aeus, niio 
poderão obter colonos por um .menc.r preço q1111~to !a 
passagens, e em muitos casos vor muiw mais. 

O Sa. OTTorn: -Não apoiado 
O Sn MrxtsTao DA AGnJoULTDB.A.: - Ainda. h ontem 

aqui-ee disse qoe a passa~em de cada um doa colonos 
ará uma em reza importou em 160 ou 180 000. 
O Sa. 0TTo:-;x :-E porque? 

O Sa. MINISTRO DA Ao1ucot.TURA: -Tendo 
pouco tempo a de~pezll mt!dh• d~ um colono 

10 e aoe1ro supertor a . 
O SB. ÜTTO:'\I :-Não apoiado. 

sido at6 
sto no 

O SP .. MINIBTito DA. AGRIOII'r.Tulu.! - •••• o governo 
con,egu\o rotinzi·la considera.veimente, e, ha um anuo 
ou anno e meio, obteve a remessa de 2.000 colonos a 100 
fran(1os (368) cad .. um; e espero que par~~. o llrazil terlto 
dll vir tRntos emi~rautes quantos post-iio ser convenien~ 
temente aêommodados, por milito menos do 8411 ou 
36SOOO. . . 

O S11. ÜTTorn:- Apoiado, apoiadisaimo. Se-nio têm 
vindo é por cansa da intervençjio do governo. · 

O Sa. MnusTRO DA. AGRICUI.TUB.l:- Mas isto se con
sel(ne hoja em virtude dos esforços feitos e das medidas 
adoptad.as até ao preseute. (Muitos apoiados.) São. con. 
sequ!lncla& do eyet.ema que se tem segnido. ' 

O Sa 0TTON1 :-E' pelo contrario. 
O Sa MunsTao DA. AG:Iuc.tlLTUB.j.: - N!to se queira 

sustentar .agora; depois dos resultados obtidos, ·que não 

apoiados.) · 
o Sn. 0TTONJ :-Que 08 contrarillrão. 
O S!$.. MunsTao DA AGatcUL'l'DRA.: - Se não é poasi

vel, 6. vista do qoe tenho tido a honra de expôr A ria" 
mar a. dos Sra. deputados, ceneurar as medidas toma
das ROlo governo p&ra d~senv<.>;.ver a colonisação no 
Brazll e a emigração espontanea, será verdade que sa 
tenha gasto exageradamente com este serviço'! De certo 

· que não. ' 
Pedi ao thesouro a. conta elo que ·~~e tem despendido 

com a verba-Repartição geral das terras publicas -de!
de 1853 a 1854 a~.té 1860 a J.861; e açabando do ~'ber 
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cstii tabella, lerei della. ns sommas totaes que em cad!l 
um anno se tem gasto por conta de todos os creditas_: 

18n3-1854. 
18!>4 -1855. 
1855-18!16. • 
185fl-ll<5'7. 
1857-185~. 

23:!l17S 'oo 
109:52!>8000 
216:5888174 
3'72:4~1 456 

• 1,163:28llflüOO 
1fi-8-i8êí9. 
1859-1860. 
1860-1861. • • • ·. 

• l,l66.814f,000 
811:9558000 
456:20lfl7B6 

Somma total 4,320:Sl7S416 

!sto é toda. a despeza qúe se tem feito por todos os 
creditos, por todo3 o:.. motivos. 

O 8a ÜTTONI: -Não póde ser. . 

O Sa. Mii'\lSTB.o DA AGRICULTURA : -Então os liv;ros 
do t.he~onro e~tilo errados. 

O Sa. 0TTONI :-Ou o~ relatorlos e balanços donde 
tirei os al~lltismos que citei. · 

I 

11. llCISTRO DA GB.ICULTURA : - 1 '0308 D e 
qua por conta dos creditas ordínarios, por conta do 
cretiito de 6 000:00~'8. não s6 com as despezas proprius 
das cólonia-. do g?verno. mas com todos os. adhtuta-

' companhia&, p01s até 1851 a I 858 quo si todtt a de~peza 
da colonisação foi feita em auxilio de eri'•prezas parti
c!llares, porque o go.verno niio tinha dado desenvol-
. ., - . 

qna tinh~ creado) e principalmente dado-lhe grande 
deaenvolVlmento..... · 

O Sa. 0TTONI :-Niío apoiado. . 

Q Sa. M•rn&Tao DA AGaJcULTUl\A :-•••• o total da 
-verba elevou-se a 4,320;0008000. 

O Sa. 0TTOM:- Não ó.exa'lto. 

O Sa. Mll'UBTRO DA AGnJcuLtuu :- Ora, isto está. 
mui~ longe do elevado algarismo de 8.000 e tantos con
tos, em que ain~B niio se· comprehent!êrão as despezas · 
feitas por conta do credito de 6,000:0008000. 

O Sa. ÜTTOIU :-E3tíio comprehendidas: 1,500:000$. 
O Sa MI)(ISTno DA AGRICULTURA : -Não vê o nobre 

claputrt.do, eegundo os livros do thesouro.. .. · 

n. TTONI : - .. egun o os 
caea. 

O Sa. Mn'(JSTBO DA AGniCULTNRA:- ••• que apenas se 
tom gasto em tudo e por tudo 4,320:0oosooo' 

O Sa OT'l'oNu-Até 1858 ahi aatüo os balanços de 
que copi-ei os meus algarismos. De 1858 por diante eu 
dine que os tinha tirado do orcament9, porque o miniB
terio niio 'inha mandado os balanços respectivos. 

·O ~a M I 'IST!\n DA. AGatcuLTURA: - Mas o nobre 
deputado sabe ,muito bem que entre quantias votadas 
~ quantias gB.l>tas ha sempre grande difierença. 

O Sa. ÜTTOL'U : - Boa duv~da I 
O S:a. MnusTao DA AGntct)'I.TURA : - Ora, se divi

dimos esses 4,000 e tantos contos •••• 

O Sa. 0TTOl'II.:-8,000 e, tautos. 

O Sa, )bl\I&TRO Da. AGRICULTURA : - Quatro mil e . 
tantos disse o thesonro~ Patd6e -me o nobre depute.do 
ac dou meia credito aos livros dt' thesouro do que ás 
suas p avras nes e pon o. 

O Sa. OTTQNI : -Mostrarei que n!io eão palavr11s 
minhas. 

O Sa. MINit!'rRO DA AanttlllLTURA: - Divididos esses 
4,000 e_ tantos contos pelos 90 a 100,000 emigrantes que 
no .ter(leiro perioio entrá.rão, veremos quanto toca a 
cada 'Qln~· · 

osa. Ü'l'TOl'ii:-Esta é boa! Como se~ govGrno gas
~ alglima cousa com as dezenas de m11hares de Por• 
tuguezes que t@m vindo I · · 
- O sà 1\:fiNisTRo DA AGaicuLTUaA: -Se com todos 

niio se tem gasto directa.mentt", as medidas do governo 

e o dinheiro para as execut-ar tam se~mente oontri~ 
bui.do em max•ma parte para a vinda do maior· numero• 

O Sn. FIA LHO,.- Tem· e e gasto em subvenções a. u~ 
socisções de ~olollÍ!lação. · _ 

o Sn o·, TONI : - .Com grande pl'oveito ! 

Sr. prP-sidente, demonstrado que nem forão improfi.cua.s 
as medidas tomadas, nem com ellas se tem ga.&to essa 
aomma e-xtraordinaria. 

De~e·o nc\bre d 
~~st.o o~ l,soo.ooos dos creditas de 6,000:000R; eu· o 
diret. · 

O Sa. OTToNI :-Foi mais alguma. eouea que isso: 
os compromissos. 

O Sn MINISTRo DA AGnicmTuaA: -Tratarei de tudo. 
Aqui está a demonstr açíio do que se acha disposto a~ 
hoje por conta do credito aberto: · . 

é Emprestimos e adiantamentos da subvenções á. As
sociação Central da Colonisação, á companhià. ·União 
e lndmstria., e aos emprezarios .José do 0' a Alm_eida a 

. Thomaz Pedreira Gerem011b~. 5'7A 6258000 ~ · 

so~r? no .momento. em que competenteme!lte ~o~~ 
ex1g1dos, tsto é, extste em ser ou pórle reahzar· se ~Q 
um .momento para o~tro_: fallo_ do empresti~o ~eito li. 

quantia gasta, pois que e-stá prompta a . entr1,1.r. 
O Sn Onorü: -Se o devedor é iD.l!olvavel. 

O Sn. 'MI:\ISTRO DA A GtucuLTtJl\A : -Está. ~n anado o 
ntl re epu a o. .) 

c Emprestim'J ã. Associação de Colo~ 
nisação em Pernambuco, Parabyba e 
.Alagôas, que não foi recebido e existe · 
·no thesouro. . • • • • • • ~ • 75:000JOO~ 

· c Ditos á Assnciação Colonial do Rio• 
Novo, que tatQ.bem · não foi ainda en~ 
tregl!e. • • ~ • • ' • ~ • • • • 6():oogsooo 

c Despezns com a introducção e trata-
mento de colonos enviados pelo governo 
imperial p~ra diversas provincias • . • • ~61:93~83.~ 

c Adiantamento de diarias a colono.s, 
VIeao e prazos, erru a as, accom

modações, e outros objectos ne(lessarios 
ao primeiro estabelecimento. • • • • 

Empiestimo ao11 nanfragos. que vierão 
ara a colonia de D. FrAncisca • • • 

5~l:l60I~li6 

16:364S515Q 
Dito a. alguns colonos já. e3tabelecidos 

na dita colonio.. • • • • • • • • l6!000JÇOO 
Deepezas com a importação de colonos 

distribuídos a diversos fazendeiros e la
vradores, em virtude da.a instrucçõef.l de 
18 de Novembro .de 1858 • • -· • • • 67:3~78878 

Co.astrucção de uma estrada entre o 
litoral em <.:ananéa e o centro de um dos 
territorios alli medidos • ., • • • • 10:000j900 

~ommatudo1,õ26:4808769, dos quaesdeduzidÓs7õ:OOOS 

. 
que não_ forão entt~gues á; AsRocia.ciio de Colõnisação de 
Pernambuco, Parahyba e Alagôas, 60:000$ 9-,us tambem 

/ não foriio ainda entregues à Al'socia,ç~o ·Colonial do 
R~o-Novo, e os 350:000$ que estão promptos s 'entrar , 
para o tbesouro, vê o nobre d,eputado que a .poucó fi~a · 
reduzido o despendido com a verba dos 6,()00:000SOOO. 

Agora mostrarei a que onus eatâ. ainda sujeito o eald~. 
destes 6>000:000SOOO. ' · 

c 1. • Restos do emprestimo. 
« 2.• Premias por introducção de 20,000 colouolJ. 
« 3. • Auxilio para estradas e outras vias de c()mm.~..-

nicaçi!o. · _ · ·- · 
« 4 . • Mel!ltres de primeiras letras e sacerdote~. 

Colonia D. Francuca, em t•irtU<U do eontrato · de 1 de 
Julho de 1859: 

c 1.• Premios por mtroducção de 1,500 colonos. 
c 2." Subvenção p~a diver"as despe;as. 
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< 3. • Dita addiciunal, idem idem. 
< 4. • Conclusão da estrada da colonia a Coritib~ . 
< Rheir.gantz, em virtude do contrato de 18 de De:::an

bro de 1857: 
<Premias por introélucção de colonos • 

. <.Associação de Perrzam bur.o , Pa1·ahyba e Alagóas, em 
Virtude do contrato de 6 de Outub,·o de 1857: 

< Os f a vares são por metade dos concedidos á Associa
ção Central de Colorâsação . > 
~!em dis!o temos o onus que nos podem trazer ainda 

as mstrucçoes de 18 de Novembro de 1858 com estabe·· 
lecimen:tos de colonos que 6spontanenmente e á propria 
cust~ Vje_!e~m, e cmn o auxilio á. colonissção àe parceria • 
. E1s ·"'f" a 1ue está sujeito o credito de 6,000:0008, 

Jwantlo ~!spomve\ o restante para a &pplicação que lhe 
deu a lei do Ol'Ç2i!'.ento do anuo passado. 
. Vê pois a C2.m&ra que o credito ae 6,000:0008 não tem 

s1do gssto c:_oill a Associsção Central da Colonitiaç:to. 
A proposito éla Associação Central de Colonis&ção, 

fallou·se do contrato Be.aucourt: ou d!rei o que houve 
sobre este objecto. 
~ cnm:ua sabe gue a Associ~ç:ão Central c1e Ccloni

saçao, segundo os seus primeiros estatutos, era regida 
por nmc?nselho superior e por um&. directoda, entidades 
estas ele1tas pela assembléa geral dos ~acionistas, não 
tendo!' governo intervenção 2lguma nesta escolhr .. A ài
rectorla, dentro dos limites que lhe erão traçados peles 
respect:vos e.s~atntos , podia deliber:\r c01no julgaEse 
eonvemeute, e J ulgGu acertado fazer um contrato para 
n int<·oducção de colonos. 

Est~ <:_ontrato não foi couheci.l.o pelo governo nem peL!. 
rcpa~·t!.çrro gerr.} das terras publicas seuüo muito tempo 
depois . de celebrado: o logo que a administração teve 
conhecunento deste fact.o t omou todas as providencias 
para annullar esse fatal contrato. 

Fatal, digo en, nii.o tanto pelo importe do frete de 
cada colono , como pela maneira por que foi execu
tado. Ou per imperícia, ou por :falta de zelo, ou por 
má fé, as primeira.s expedições de colonos levautãrão 
um clamor extraordinerio centr:a o en:...prezario encar·· 
rcg«do de reme.ttê-los para a Associação Central. 

O governo entendeu que r. A Bsociacão Central de Co
lQnisaçRo n~o pedia fazer contr atos, ·e, sem entrar na 
>lilleciaçffo do merecimento do que se tinha feito, posto 
que logo l!O principio de execução mostraose que era 
}Jessimo, annullou aquelle }>Or falta de legalidade. J ul
gou tambem q_ne umaempreza tão impo:-tante não devia 
esta:.: sujeita. à. variaç.ão prov.3nicnte das maiorias que 
occasionalmente se pollmn f01·mar nas direotorius, mas 
q.ue devi~ ser dirigida por um só pensament0; e na re
forme. por que 11nssirão os est~t tntos se determinou que: 
o presiden te da ~'sociação fosse de nomeação do governo 
e tivesse a seu ca-rgo n. admini!o;traçfto. 

Se da parte do governo houve immediata r3provação 
do contrato, se se tomár ílo todas as providencias para; 
fazê-lo desappr.recer, que culpa uoa pódc vir de seme
lhante contrato ? 

Nenhuma iuterferencia tinha o governo, e menos 11 
repartição das terras publicas, nas <lelibernções da 
directorir.; não tinhamos meio de saber o gue ahi se 
passava. acreditavamos nas pessoas que compnnb.ão a. 
diroctori&, não tínhamos motivo para extraordinaria
mente mandar fa-zer um ~xame nos H vros, nas actas c 
na corrcspondeucia da directoria : em quanto pois não 
tive3sernos denuncia de que ~c procedia nlli contra os 
interesses da colonisnçilo e contra us regras estabel~ci
<1as nos estatutos, o governo não podia u srrc daquenes 
meios . sem fAzer umn in;uria imnu~xecida?:. directoriae 
Creio mesmo q!le qualquer c.lirectcri a, rl as estabelecid?.s 
em idcnticaa circn.mstancia::;, se. h avia despeitar com 
uma visita 6xtraorc1inal"irt que lhe fosse examinar o& 
livros. 

O Sn. FIAtuo : - -Nem a directol'is rõceiava exa
me nos seus livros. 

O Sn. M1"ISTRO DA AolucoLTORA: -Não tem por
tanto o governo nada com es~e contrato, tem tudo com 
a sua annullaç:ão e com as modiJ.as que se tom:irüo p<a.ra 
que Sens effeitos cessusscc:: . 

Se d'ühi resultárão prejuizos} n~io foi ao governo; so
bre a asso'}iação ou sobre o emp1:ezario cnrrl}g:\rfl:o· cllesr 
Ao h;<!>os estou disto couvenc.ido. 

Vejo-me obrigado, ~r . pre;idente,. a lallar_ na ~ha 
visgl3m â Europa. As pes!:oa~ qlfe t l2' m r.els.çoes com1~0 
de 1830 pnra.có. ; ~bem c_u~ <,tesfle e',sa epoca nté l 806 
soffri, e solfrl mnlto: em mmna_ !3.au~.e 1.4 pcaados.) .Sn· 
jeitei ·me no paiz a~ tr atament•J oe ruffçrent~s m_:dtcos, 
r ecouheceu. se por ilm que ;em uma opera_ç:w ::no po
àia Ji Har-me do mal que pe.decia. Resoln entao fazer 
uma viagem á Europa: . . . . , 

Obtive l0g'' n?; pr>m<I ros J 1as d~ Ma10 licença c.o 
gover:!o, e re'iuen à ca -r ara a qne tenno a honra de per
tencer a rêspectiva h cêuça ; sah1 poré:n f\ntes della me 
ser dada por~ue o pe.s1:ere n::o t>5pera : embarqu~i· me 
em nrinci;)!os de ~Ir.: o. 

~(s;:êguto .1. cs.rnr.rn ç_r;.e r. tê :nt~o n 8.~~ ti;ha a me-n?r 
jdfa da aue o gJ\'êniO prt:.~ena.€~2e pauü 2. assemblea 
ger.al o credito dns ~.000:000$0~0. . . 

Não tive ccmmi5sô.o ~.:g1:a:na na gov..:r.10 ~ IUl á Eor?PS. 
com o sub::iàio que o~.:naio benevolam.;!nte me ccnced.e~ 
(apc i.:do.s)~ ~0m·o se t-:m concei~ào a outros i nao receb1 
pc.r:aü to filais sorr..:r.r. alguma. 

O :: n. OrTO)õl : - ·:\t::.n ci.? .. l.'cpartição elas t erras pu· 
blicns "? 

O Sn . !\Il~I sTno D.\ AGRicrLTrR.\.: - Emq,u~nto as 
camai·:as funcciooão; eu .. Cf'/~O membro do senado, não 
tenho direito a ,·enci!~ento a!g-um. 

O Sn. 0TTO~ I: - Mas àorois ~ 

O :ia. !IJINISTRO 11 .\ AGntc::LTt:R.\: - I:egresaei em 
cinco mezes .. 

Kão contando seni10 com os recur~os ordiuatios para 
colonisação, que ap,uas se ele,·avão uJvez a 200:000S, 
porque na verba s berta pgr a. a repa1·tição g~rsld as .terr~s 
publicas entrflo som:nes muno fort~s que tem a]'pllcaç~o 
muito differente dP.quella GU• devL' ter a qu• ntla apph 
cadE. 4 immigraç&o. Por exemplo: a somma de 300:0008 
ou 4.00:000$ para me~içiio e demarcaç;to das . terras 
publicas, cperaçiio ind!Spensavel em todo o pntz que 
que ·~· ter colonisação .. .. 

O SR. 0TTO~I : -Dirigida com grande ace1·to . 

O Sa. M1~rsTno DA AGRJCl:LTl.:RA: - .... operação 
difficil em toda a parte, e em que no j1rincipio todos t ê· m 
soffrido grandes engano:; .... . 

O Sn. 0TTO~I: - Ah ~ .. . 

O Sa. MI, ISTRO DA AGnicnTrRA: ·- ... leiiio -se alguns 
documentos apresentados ao ;>arlamento ioglez em 1855 
ou 1856, sobte medição L.e terras na Austr:-tHr.., e ver
se ~·ha que cacla brRça cu~tou :: 00 2. 500 rs.! Como 11ão 
fo:.-fw i!lud~dos os E ::tado~~ Cnido~ no principio da sua 
medição de terra~ ! engenheiros havia que, encarrega. 
dos de medir territorio, UJGttião- saem suas casas, faúão 
03 uiagramroas ncs gabinetes, e estava conclnida a me
dição! 

Entre nós a mad.i;;~o tambem começou mal (opo ia
àos), custando em priudpio muito caro, posto que nã.o 
t anto como ii Inglaterra:. mas o governo demittio e man
dou processar aquell<s engenheiros .... 

O Sn. 0TTO~I : - C governo é que devia ser proces
sado. 

O SR. Mt~ISTRO D"- AGatcliLT~>RA: - .... que proce
dião mal; e hoje o custo da medição é muito razoava!, 
porque não se d:í. mais do que 80 rs . por c&Ja braça de
linear e sue demarcr..ção; é quanto se paga no enge
nheiro, comprehendend~ todo o trabalho. I\ sta verba 
·t em custado dinheiro, mas foi u.c\:essario aprewler. 

Além da medição, t emos ainda uma verba muito iat
llOrtaute de 200:000S pa!' .. s cc!onias militares. 

Ha tambem despezns n-·cessarias com alguns juizes 
commissarios para a legitimação e revr.lirlação de algu
mun terras ~ por consegu~nte, o que resta para R colo-
11Ísaçüo proj>damente dita é sempr~ uma somma de 
200:000$ a 400:000~, se tanto . 

Ora, sendo eotas as idéas que eu tinha quando sahi 
daqui, desejava que ninp.:nem na Europa me fallasse em 
colonisnçelo, porque confesso que tinha pejo de dizer que 
em um p&iz como o nosso não se empregassem maiores 
sommas e fortes sacrificios afim de determinar a colo ... 
nisnç:lo parn. o Brr..zil; ail i não converiiava com pessoa 
alguma sobre colQcisr~c;ü'': fng! mesmo de fnllRr a esse 
resp~ito . 
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Sobre o emprego que dei a meu tempo, creio que a 
camara não tem necessidade nem interesse de ouvir-nie. 
Nenhuma relação, pois, tem a minha viagem á. Europa 
com qualquer contrato que se houvesse de fazer sobre 
colonisação.. .. 

Sr. ptesidente, conhecendo eu que·em geral os cha-
ma os agen es e co omsaçHo nao sao os omens mais 
leaes, da melhor fé, .sempre aconselhei ao governo que 
não se entendesse com elle3, que deixasse aos particu
lares .e companhias o tratar co~ e!sesag2n'tes por su11. 

• o m so re 
si a. responsabilidade de netos que necessariamente se 
devião dar por occasião de transporte de emigrantes. . 
. Se eu tinha estas idéas, se constantemente neste sen

hdo aconselhava. aos ministros, com'J podia eu inter vil" 
em um contrato com um agente de coloni.sacão sem o 
conhecer'? O primeiro contrato que o governo fez foi 
com a casa de Stemar; ha um e.nno e tanto, para a 
introducção de 2,000 colonos pelo preço de 36R ou 38ff 
(100 fraoc'>a). 

Asseguro ao nobre deputado e á camara que nos mi
nisterios em que tenho aervido nunca. houve, ao menos 
nuo. · n · ·a · · -
tiça cahr.a em que se recolha sobra dos credites. Acre
dito que semelhante caixa nunca existio; a escriptura
ção do.thesouro nii.o permil;te que tal caixa se formo. 

. .- -
pois dar aos presidentes essas ajudas de custo extraor
dina.rias que recebem contra alei? Que elles as rece~ 
bem, eu o affirmo ; quero ser C4i)nsiderado coruo um . " " -

O Sn. MrxrsTno DA AGnicuLTURA:- Se as recebem, 
não é por esta caixa. 

O Sa. ÜTTONI: - Diga. que niio as recebem ! 

O Sa. Mu .. TSTI\0 DA. AGB.JCULTURA:- Não o posso 
afiançar nem negar. 

· O Sa. OTTo:-.1; -0 publico sabe que as t€!m recebido, 
se pela verba patl'lo a aboli9i10 do trafego ou pela caixa 
de colonisação, niio sei; o que affirmo e o facto, e facto 
escandaloso. ' 

presidente, os agentes e dinheiro' do governo que ~au
sárão as uifficnldndes da emigraçüo : póde· se afian
çar qu~ foi a falta. de agente e a dES. dinlte;ir~ que tem 

Desde longos rumos hn uma guerra acre e inju~ta 
c.ontra o Brazil, j6. ÍGitn por ~lguns offioines estran .. 
geiros que daqui se retirúriio de11contcntes porque não 
puderão obter tudo quanto dosejavilo, j:\. por aquelles 
quo entendiiio qne oa dinheiros do Brazil dovii'io ser 

, postos 6. &ua dls~alçiío para que RO mostro.asem bo
ni~os a seu respeito. Si\o tJ&tes que t~m causado todas 
as diffiouldades. 

Que um ex~empregado do governo, trahindo a con
.fiançs. que o gover.no quo o havia nomeado o sustentado 
nellt: t1epositá.ra, se oocupava. a escrever pró e contra, é 
verdade; e eu estou disposto, oomo sempre, a dizer toda 
a verdsde. Mas poderá o governo ser recponsavel por se 
haver illudido com esse empregado? 

Este individuo a. quem me refiro até pouco tempo não 
tinha dado motivos pelos quaes devesse ser demittido. 
Pela sua corresponden~a mostrava-se zelo»o nos in
teresses do paiz. 

O Sn. FaLHO : - Eu o denunciei Ja Europa ao go
verno de 1853. 

O Sa. ÜTTONl : - Ah I 
O Sn. MINISTRO DA AGRiCULTURA:- Toda a responw 

sabilida.de cahe sobre o traidor, que não tem outro 
nome. 

O Sa. ÜTTOJu: _: E sobre quem não fez caso das de
nunciaP• 

O Sa. MnusTao DA. AGB.ICULTURA.:- Não se deve ·fa· 
zer demissões por qualquer informação, aindà das pes-
608! mais consideradas, porque ellas se podem enganar. 
O governo tem obrigação de examinar os factos; e Doo& 
nos livre que algt!em queira proceder contra nós aómep.
te por simples informações. 

A imprensa allemã nos tem custado muitü c'ii~heiro ; e 
aqui ee 4isse:-Na All~::nanha. te~os sido atacados 
\'iolentamente ~-pretendia-se pela 1m prensa des;no • 
ralisa:r a emigração para o Brazil ~ e de que me1o se 
podia ~ervir para confundir os intrigantes, os descon
tentes ? Não havia outro senão a imprensa. 

Os artigos, as corre~pon enc1as custao 10 e1ro; a 
as despezas da composi9ão, da impressãQ e ia distri
buição. Era necessario fazer chegar os artigos da defesa. 
á.s pessoas que naturalmenle estarião dispostas a emi-
grar, e a. nec a i -
plares. E se preten<l~d. por ventura que todo esse EetviÇIJ 
dispendioso fosse feito purameuta por obsequio ao go
verno imperial? 'l'em· custado dinheiro, e ha. de custar. 
Eis aqui o uHico dinheiro que se tem gasto na Alie-
manha. · 

Como accusação á. .Associação Central de Colonisação 
se disse : -:-O seu primeiro rc:sulta.dr> foi a vinda de cri
miuosos para o Brazil. 

Não entrarei, Sr. presidente, no exame ilesta. proposi
ção _; quero dá.-la mesmo como verdadeira. Mas eu per

ntarei(ao honrado deputado pela prõvincis de M'iDas-
. ·r e a c rrente 

da emigração tem podido escapar á. invasão de crimi
nosos 'I A experiencia. proprio. do honrado deputado de
veria torna-lo um pouco mais benevolo para a associa~ 
ã em conse uencia deste facto. 

O Sa. OT';ONI! -Peço a palavra para responder. 

O Sa. MINISTRO nA.AGaroUL'IURA:- O honrado de-· 
pntado fe~ todos os e~forços, mandou um homem de sua 
con ança, m e tgen e e con ece or o patz. m 
são as redes armadas. por aquelles que 3e dedicão a. esta 

' especie de industria, que o emprezario ou commi5sario 
· do honrado deputado foi illudido; em vez de emigrantes, 

,,como desejava. , trouxe facínoras ou rêos de policia, 
'". tirados das ca.dêa.s de Potsdam. Tres quartas partes, 

talvez, dos habitantes das cadêa& de New-York com
põe-se de emigrantes; a maior parte daquelles que vi· 
vem de esmolas nos ltstados-Unidos são emigrantes. 

Pois por ventura pretenderíamos nós ser a unica 
excepção daquelles que soffrem estes males inherentes 4_ 
emigração? De certo que níi.o; para evita--los era nec_es-. . . - · .. 
graçiio, níio podemos deixar de supportar estes males, 
procurando ·comtud,l attenua-los quanto fôr possivel •. 

Censurou·se, Sr. presidente, ·a. mysteriosr-' colonia 
· • ·s - ue cada.umdos colonos ahi 

posto~ estaria custando ao govemo 7008 ou 1:0008000. 
Direi o que ha relativamente a essa. color.ia. Santa

Leop 'ldina. 
No ministerio do nobre deputado pelo 2• districto da 

província do Rio de Janeiro, vendo ello qne n cflloni" 
Santa-:.Thereza, apeu1r da prosperar, não, tinha a mnr~lla 
que erl\ paro. deseJar, e suspeitando que isto era dev1do 
á impropriedade do terreno .• julgou conveniente na zon!l 
central da. provincia do ERpirito-Santo estabelecer uma 
(lUtra colonia, e determinou, com as idéaa que tinha. 
quando administrou aqueila provinda •• ,. 

O Sa. PsDRBru : -E com irúormaçõefl de lá. 

O Sa. :MnusTao l>A. AGar::utTURA : - •••• e com infor
mações que de lá recebeu, que se explorasse o valle do 
Rio Santa-Maria, e que ahi se escolhesse a localidade 
em que se pu,desse assentar uma nova colonia. 

O presidente da província mandou proceder l\ esta 
exames, obteve as melhores informações, indicou o lu
glll." onde a colonia devia ser formada, e querendo, se - . . •, . . 

' corresponcJ.encia. confirmar as informações obtidas pelo 
engenheiro que foi explorar, accrescentou .que esse valle 
d <l Sant::t- 'Maria ~empre psssou por uberrimo, , e tanto 
que o pad.re Anchieta dizia que a<J_uelles qne o foe~;em 
habitar c:omerliio em pratos de ouro. 

Tendo o governo taea informações, mandou dar prin
cipio á colonia. Os seus primeiros habitantes foriio 
Suisso!l, que não quizerão sujeitar-se ás obrigações de 
um contrato que t inhii.o ~signado: succed€!rão-se no \las 
remessas; as infonnaçõe~ vinaas da priJvinCia erão !em-

. pre fav()raoqeis; sobre essas informações o governo con· 
tinuou a mandar novos coloDos. ...._ 

Desgraçadamente intrigas locaes, intrigas entre• 
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pregad•.>s, engenheiro3 e directores , e n morte de um 
destes, têm feito com que ha tres ou quatro annos a co
lonill tenha tido differentes directores, todos elles apre
sentados e afian9ados por pessoas dignas de toda a <:>on
~ideraçlio , ma~ na execução ~ostranoio· se inhabeis, 

to tal que o presidente da provinda, ind:> por ~i mesmo 
ver1ficar o estado della, communicou ao governo que 
sen estado é máo ••• 

O Sa. MunsTRo DA AGatcUi.TDRA :-.•• e que se devem 
toll!sr p~ovidencias; e attribue principalmente' ao 
nlumo dtrector todos os males, 011 grau de parte dos que 
a colooia solfre. E'se dircctor foi apresentado por uma 
pes!loa m11ito re.peitavel •. 

Eib-aqd o estado da colonia:. E que culpa póde ter o 
governo, que, informado convenientemente por pessoas a 
quem devia ouvir e dar credito, suppunha que a marcha 
da eolonia era regular? 

Mas disse-ae-~s:;a colonia tem custado somma fabu
losa. Tem cu~ttado esta colonh mais ào que as outras 
~~n • ~ • 

avançou .•.••. 

O Sa.. PEnEnu Pr:-;To : -E por ·;enture. a. provincia 
do Espirit~·Santo niio mereceria al~um sa(~rifi.cio ~os 

O Sa. Mr..;1s:no DA AGRICULTURA:- A t:olonia San
ta-Leopoldina tem g~:~sto até tste nnno financeiro de 
1860 11 1861 a quar.tia de 390:1i33P2~5 : e tendo 1,500 

, , m 10. a ca .a co ono 
l:Oooa, como disse o nobre deputado. 

, e nao 

O ~a. 0TTo~I: - O meu calculo foi uma proporção ) 
mas V E:lt niio mette a. h i a medição. 

·O 811. MtNl&Tao DA.. A&BICULTtJiu: -Metto. 

O Sa. 0TTO:\I ·-Então ha de dizer que é inexacto o 
documento apre~entado. 

O Sa . Mr:omno DA A&niCULT"u:-0 que digo é ti
rado dos balancet.ee remetti"toR pela thesouraria de fa
zenda da provincia do Espiriro-Santo; nesses 260S255 
de cada colono est.á inclaida a despez. de eatrad1-1s, de 

• ' "• c. C OlU que Um CO OUIIIa-
or particular que quiter fazer Ofl caminhoA necese•rios 

e dn.r abrigo proviKorio noR colonos. no fim de douA ou 
tr_es annos_. tendo occnrririo n11 de11~ra9e.s <iUe enumerei, 

O Sa. ÜTTO!U : - Farta com 11. torça parto. 
O Sa. MtNI!ITI\o DA Aor.tctlLTllu:- Com menos do 

80$000! 
O Sa. Ü'l''rONI: - :Muito menos. 
O Sa MtNttiTI\o DA. AGI\\Clll.TilllA. : - V. Ex. gastou 

maia que a tcrçl\ pArte de :ltOS na eua colonia. 
O Sa. Ono111: - Ci'lntando 01 que U. o R tão; lan

çando a lU•!rO 8 petdu a de.poza uos q_uo ao retirllri\o. 

O Sa. Ml!mTao DA. AaaiCULltlJU.:- :Mas aqui se 
lanç.:>u em conta os que là oetllo, o não os que se reti
rârão ; lançou-~e em conta tudo quanto foi preciRI) para 
o estabelecimento da colonia 8 seu progre 580. Niio .leva. 
o. w:>bre. -deplitado A conta da sua coluni.a as e11tradas 
quQ fez.,, e. que eriio de absoluta necesE ddade para a 
mesma coh>nia? Se o nobre deputado ~ ,stabe\ecesse a 
sua colo~i,s. em Philadelphia sem fazer estradas, sem. 
d.ar m~ios de sahi<ia aos productos da cal· onia •••• 

• os colonos. 
O Sa Mnusuo J>A AcnicULTURA. : - Se~uramente 6 

uma das despezas indispensaveis psra a co1onia. Nã(} 
se levando á conta da eolonia. tudo quantc é necessario 
para queella possa ser formada e ter progres~o , em muito 
ponco ficará.õ os gas~os coloniaes; mas, me~ta o nobre 
iieput11dl? em conta tudo qu anto gastou, e que póde ser 
necessarto para a colonia, e verá que niio irA a menos 
de 150$ a 200S o estahelec1mento de cada colo: no .... 

O Sa. 0TTotu:- Não, eenhor, niio póde chegar a 
tanto; iBso só na colonia dos myeterios. 

() Sa. M~l'IJSTRO J>A ÁGB.l~iVLTtliU.:- Se ha m:yaterlos, 
:4; DJ.yaterit)B locaes. . . 

O Sa. 0TTO:\I: - Não sei; o que digo é que h~ mys
terios ; o governo deve explicar qu&es são elles. 

O Sa. M nmTao .. nA AGaiCULTuaA: - O governo de
mitte, manda processar; é o que pôde fazer .•• 

bons empr~>gados. 
O Sa .Mn:IsTao DA. AonicULTUli.A : - Deve fazer 

to&os os esforços para achar bons empr~~ados_; mas, 

' ' gumas vezes ha enganos, e enganos fataes ~reio que 
o nobre deputado tambem Ee enganou algumas vezes. 

O Sa. 0TTONI : - E' provavel ; homo &um. 

O Sn. MINISTRO JJA AGRICULTURA: - Persuadido que 
mandava para Santa-( :tara um homem imt~lligeme, 
zeloso e honesto, ~econheceu o contrario depois. 

O Sn. OTTONI :-A respeito d11. honestidade não tenho 
~~a . . . 

O Sn MINISTI\0 DA AGnicUL'tUnA: - Mas quanto ao 
zp,~o reconheceu que se tinha enganado; e ~or ventura 

Como pois póde querer para. outros aquillo que de cer",o 
não qn(lr para si ? 

A colonia Urucú tambem tem custado nmito di-

Sr; presid~nte, a colonia Urucú nasceu como colonia 
militar, comb um estabelecimento iudispensave\ para a. 
colonia do Mucury. partt dar garantia de segurança aos 
viandantes ne de Philadel h" o 
1\'Iucury, para conter em respeito os &elvagens e obstar 
aos seus ataqn.es contra cs novos habitantes daque_Uas 
matas. A' colcnia militar reunio-se a principio um 
pequeno grupo do Portngnezes, contratados pela com
panhia dó Mucury Reconhecendo o p;o'Verno que o inte
resse da companhia. do Mucury estava intimamente li
gado com o pro~resso da. colonia de Urucú, consultou 
constantemente o digno presidente da direotoria. •• ;. 

O Sa 0TTONI : - Até certo tempo. 
O S11. MINisTRo DA AcntcurTuRA:- Muitas vezes 

pedia lhe que a examinasae·e inspeccionasse, providen• . . . .. 

O Sa. 0TTO:"<I :- Apoiado. Mas nunca despendi vinte 
réis por conta do governo. . .. 

O Sa. 1\hNIS!IlO DA AcaiGUL'l'tl : -1\-las d m s 
conselhos e au:xilios aos directoree da colonia, e o gov.er
no ouvio sempre as informações do preaid110te da direc
toria. 

O Sn. 0TTONt : - Emquanto não fui condemnado. 
O Sa. Mll'4UTBO DA. AnaiC'CLTnD.A : - N111,1ca foi oon• 

demne.do. 
O Sa. OTTo1u: - Os f~ctos abl estão. · 
O Sa. Mll'naTao nA. AGaJouLTUaA.:- A~ para a no· 

mea9ii.o de empregados deBso estabelecimento uma ou 
outra vez se ouvio o parecer do presidente da direotoria. 

O Sa. 0TTOl'II ~ -Por exemplo ? · 

o Sa. Mtl'IUTJlO J)Ã AG1l1CÚLTtllU.: -A ae um capi· 
tão Ferreira; - · - · · · · · · -... · - - ·-· · ·· ···· · ·· · ··· · ··· · 

O Sa. Ü'I'ToNr : '-V. E:x. foi quem me deu ~a-
ções a respeito delle. · 

O Sa. MrNtSTRO DA. Ar.B.ICULTURA :- Foi muito bom · 
director. · 

V. Ex. quem o indicou ; eu não o conhecia. 

O Sa. M xiiisTao DA A GRicuLTURA :-Estimo ter dado 
bqas infonnações. · 

Muitos empregados forão contratadospeladi.."eetoria ... 
O Sa OnoM :-Muitos empreaados? 

O Sa MtrtxsTao DA AGatcULTUIU. ~ - Divenos em .. 
pregados · 

O Sa. 0T'I'ONJ : - Esté. enganado. 

O Sn.. Mt:-:taTao D-' AGatcuLT1ll\A : _._ E11 citarei o 
medico e o cápellão. 

. O ~a. OTTOrn : - Nio silo empregados que gutem 
<llilhe1ro ao theaouro. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 10 57- PÃjgina 17 de 17 

ISE~SÃO EM 22 DE JULHO DE 1861. 279 

O Sa. MrMS'l'no DA AGRICtJLTmu. : -Oh! se -gt\stão! 
O medico tem 3:0008 de vencimentos- annuaes. 

O Sa. 0TTONI : - Foi o governo quam os arbitrou. 
O Sa MrNISTao o~ AGRICULTURA : - Cteio que nisto 

ha equivoco: o ~ontrato foi f~itó. '!'elo _honrado depu-

mel':, ou LSOOS por anno. 
O Sn.. ÜTTONI : - Só ha d.ous annos que se gasta. 

com o medico; nnt.es disso o governo lhe não pagou, 
porq av1a um omem c ama o om que curava 
de graça e nunca teve n~m um- maito obr1gado. 

O Sn. MiNisTRO DA AGnrcut.TURA: Reconheço os 
serviços da. comp!!.nhin; mas tambem digo que uqueiia 
colonia foi estabelecida para. sustentar a colonisação no 
Mucury · havia interesses recíprocos, devia tambew. 
haver auxilias recipro:::os, 

o Sa. IJTTONJ:- Com essa colonia gastou a compa· 
:chia mais de 40:0008 sem compensação. 

0 8a. MINISTRO DA AGRICULTURA: -Nas circumstan
cia s em que se acha esta colonia,, mettida no centro das - . . . . \ 

vios, se alguns abusos se têm dado .... 
O Sa. OTTorn: -Eu nãoJissequese têm dado abusos 

e _desyios adminiatrativos do"'director_, porque o direci.qr 

' tado pelo governo. 
O Sa MINTSTB.~ DA. A&aiCtrLTUR& :-A camara natu

ra!monte desejará saber o pensa?lento do S!OVe!no a. res-
o a. 

o governo está na re~oluçao de auxili .. r a colonisaçtio 
por parceria; deseja .dar braÇO!! :i lavoura e manter as 
diap9sições diL3 iustrucções 'de .Novembro de 1858. Um 
projecto existe el•hc:~rado nesta casa para regularisar 
oa contrato& de patceria e o modo de se decidir as 
que~tões ent.re fazendeiros-e colonos. _ 

. O g· .. erno entende que não deve de hoje em diante 
pagar p~ssagem ~nenhum colono. 
· · O Sa. Ü'I'TONI : -Ora, graças a Deos I 
• O Sa. MINl•Tao DA. A&Iucut.TuaÀ :-Mas, como é ne. 
cessaria estim'ul<tr a emi ra iio ara. o aíz, e niio se 
ten-:lo ella atn<ia encamin ado, o governo Gscâ. re~o1v1 o 
~.dar uwa commissilo por cada emigrante .... . 

0 Sa ÜTTO:U : - Ah I 

custu -te~eje vir pBrao Brazil. Esta circumstonciu ft,r• 
corn que os presos das cad~as, os mendigo~> o vadio. 
fiquem inhtbidos de procurar uossaa praias. Cbc~otndo~J 
ao paiz, se lhes deixará plena liberdado pura ~e OIJtHbo
leoart"m onde quizerem, mas o governo ter'- em sun~co
lonias 11rt~zoll prompt•11 p11ra receber 011 que pt\ra la. ~tui .. 
zerem ir. (Apviada,.) Es~ou certo que u waxima porto 
dellea tomarA esta direCQdO ( -iJJOioctu• .) . 

N..,& ptimeiros annos &erll neO&~>Pario fazer alguna&a
crllicios, mas irão progressiV'IYmunte diminuindo at.S 
qne se estabeleça a emigraçAo espontsuea. ( Muito1 
apoiados.) 
.. $~~ pr~~ideaw, eu. me resumirei o mai~ poseivel para 
não contin•ar a fa.t1gm• a camara; estando · a hora tão · · 
avançada. 

Entro na terceira das oartes em que dividi o dis
·oursl do nobro deputadopêla província deMinas-Geraes. 

.l!:u não diria palavra, Sr. presidente, sobre tudo quanto 
o nobre deputado expoz a respeito da emprezs. Mucury; 
approvaria com o meu silencio a indignação que mostroú 

/ . 
vezes estigmatisado; não proferiria uma palavra sobre 
todo esse longo to pie.> do . aiscurso do nobre. deputado, · 
se não me tives~~ f\!ito uma inju~tiça que eu nao podetia. 
es~rar da illu.straçiio do llQbre deputado. . 

Não era possivel, Sr. presidente, que um hom~m na 
minha posição, sem e&tar completamente varr1do de 
juiz ., a.pprovasse, quanto mais aconselhasse e ordenasse, 
tautas indignidades. (Apoiadoa.) 

Eu ne.rrst"ei o que houve relativamente ás viagens do 
Dr. Lallemant. 

O despeito de um consul esttsngeiro contra um dos 
principses empre,o.rios de colonisação em S. Paulo, por 
moüvo~ quen~o quero enmmar aqui,.nem tell~o tempo 

para fazê-lo, tornou·O de extremamente favoravel a 
qualquer e•pecie de' colonisação para o Brazil, inclusive 
a de parceria, em o mais- encarniçado sdver~ario que 
temos tido. Escreveu para- o !>àu governo, eac·reveu para 
todos os paize~, e a opinião na Allemanha-e na Strlssa se 
ervertia contra nós. . 

e~tas circumbtancias, o illustra.do Sr. marquez de 
Olinda, presidente ·do, cons lht> e ministro do imperio, 
entendeu que devia organisar uma commiesAo com o 
fim de consulta• sobre os 'n-.eios :q~ais convenientes a. 
r ov s m1 raça para o pa1z. m o. os me1os e 

que naturalmente ~e deveria ter lembrado era esclarecer 
a opinião na Europa, aMm de outros que na occasiii:o 
forão propostos. 
. Um dos membros dessa commis§ãO. pessoa que nii:o 
perten~ av partido conservador, mas sim ao liberal, pes

. soa mu1to illustrada, meu &migo dos bancos do colle
gio, e creio que t>tmbem amigo do nobre deputado, pro-
curou o Sr marquez rle O linda,. e lhe diüse que, sendo 
as publicacões pela imprensa de absoluta necessidade, 
havia um homem inteiramente dedicado 11.os interesses 
da colonisação, homem intelligea~e, que tinha. relaÇÕ<lS 

' da. colonisação para. o Brazil; mas que e-sa pessoa~ co
nhec ndo apenas o Rio de Janeiro, e t6ndo de descrever 
as differente.s proviucias em que 11s coloníaa estavi.i.o 
situadas tinha. n ssid de de rcurr - as. 

Conversou comigo esse cidadão uo mesmo sen- . 
tido ; não podiamos deixar de ccncordar na~ van
tagéns d<s· publicações que nos mostra5sem . tal qual 
somos. A capacidade do ind,viduo, o seu cara"ter nos 
er11. m e1ramente o.escon ecl o; não St< I~tmos quem era 
o Dr. Lallemant; nunca tinhamos tiJo relações com 
elle; saLiamos que era um medico que ba muitos a.nnos 
estava. no pRiz; não sabiamos qunes e1·iio sua" inten
ÇÕt!S, suas idéas sobre colonisaçli.o; só pessoa lip;ada a 
àlle é que o poderia saber, ·e es~a pessoa o afiança
va ; foi ainda. essa p~ssoa que orçou o quantum que se 
deveria der paia as deapeza!l de villii:Hm , e eimples• 
mente de viagem, para adquirir conllecimt•ntos e po· 
der escrever. O Sr. marquez de Olir1da julgou conve
nit!nte nceitar os serviços des~o homem que se mostrava 
ti1o bem disposto a fav;~r uu colonit~açilo. Se~uio Lallo• 

' . , ' 

escrevia dizendo mllhnrcs do bons uo tudo qUtUlto tinha. 
visto, oxoc~to de um d.iroctor do coíoula .... 

O Sn. O ITO~t: -Do ll!Ulfll~r.? 

O Sn. MJ:\U'rno DA .AonlollJ.'I'JinA:- Sim, eenlJor, 
mas a. quum n••"bai do fnzor jn•tiça, Moatrnnrio que 
tinha RR ld1~1111 ldiunçuclatt )JOr 'luom o ap1'11MCntou, o 
Dr. L»llemnnt t•·p;uin purn o norw; ni1o tevo neuhnmftl 
in&tru•·çrier., noru e~u tiuhll de d11r•lll'I\N~ nad11 t.iuh~ de 
trRtnr ooru oll~. quo ll\ ~~r para c:aordvcr, parR Jln& 
rotrntut tlll qunl fomo~o, poNUo, uuKtn ruan11ira csturil\o 
confundidns todas as cnlumnla.R. Ora, quo culpn po"ao 
ou tQr ·lo que eato humum trahi-se llqnelle que o Bpre
eentou? Serei ou per i~so ro~ponuvel 'l Ni\o é uma 
injustiça gravo que me faz o nobre deputado 1 Se o no
bre d.·putado reconhece as inconvenieucia!ldesse folheto, 
cujos trechos bontem foriio aqui lHos, se alli ha calum~ 
JJ.ia, hsperversidade e mentira, perroitta ~~~~-me a eX-" 
pressão, quo peso se p6de dar a nma. carta em que elle 
diz-por sua cansa estou aqui'? - Se eu tenho pint.ado o 
homem tal qulll o conr;iderõ agora, se tenho estigmati
sado t odo o seu procedimento, como pcderei ser com· 
plice com elle '? 

Sr. pr~sidente, eu !OU terminar com duas peqnena1. 

_suppo~tas relações entre mim e o Sr. Lallemant. ·fez me 
mais a injustiça, que ao principio tomei por gracejo, de 

. &uppôr·me em relações com o ex·mini6tro da Prnssis. a 
com todos esses homens que na Pruesia sustenUrüo a 
moção q_ue servio de base á. interpellação a que respondo. 

O Sa. 0TTO:>;I d*- um aparte. 

O ~B.. Mx:mTao DA. AGRICULTURA.:- Mas o Bobre 
deputado ha de àcred1tar que l!nnca foi meu agente, &o 
menos depois desta6 explicações. . 

O Sa. Ono:o~1 ~ -Aio :la não estou oonvenuido. 

O .Sa~ Mmsno J)A, A&al~~L11ill4!::: En.tiio pio acf 
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que ma~!! p~!:~ü dizer para satisfazer ao nobre de- -
putado. 

O Sa. 0TTO:\"I:- Vejo as ordena do Dr. Lnlle~ 
mnnt cumpridas todas. 

8.. INISTRO DA GRICULTURA. : - xpliCal'ei, 
Sr. presidente, uma comrnissão datla ao allemão Fran
ckberg,dacolonia de D. Francisca. Este homem é um 
dos primeiros colonos daquelle estabelecimento, e pelo 

mpor a.men o a 1 c egou a ser nomes o t
rector da colonia, e desempenhou o lugar com toda a 
honestidade e zelo, 

Por falta de recursos, de capita9s, a colonia so:ffreu 
a decadencia de que fallei x:.o principio de meu discurso, 
e a directoria em Hamburgo entendeu dever mudar de 
director : esse homem no dia ~egninte ao em que lar
gava a directoria tomava o arado, e sua e! posa, senhora 
muito bem educada .. ia tratsr de dnas vaccas para tirar 
leite e fazer manteiga, afim de poderem viver. Tal foi 
a honradez com que elle se comportou na direcção da 
colonia. \ 

existia alli como. director destas estradas um colo~o .que 
não era,engenheuo: todos os empre~~;os na colonia esta
vão exercidos por pessoas de uma e6 família, havia 

or istG u ran i ri · · · 
pa.ra acalmar este ciume, ou fazê-lo desapparecer, e 
para melhor fiscalisar os dinheiros publicos, convinha 
que a fiscalisação estivesse dividida por pessoas qu~ 
não se achassem tlio con"unctas entre si; e conhecendo 

es e 55, em que estive na co on1a . rancísca, a 
este Sr. Franckberg, nüo tive duvida de o encarregar 
desta commissii.o; appareceu-me elle uma vez em CRsa, 
a horaa em que eu sabia pera o sened,,; mandei-o ir 
á audiencia, em que foi despachado, e nunca mais o vi. 
Está agora exercendo o lugar que era occnpado por ou .. 
tro colono. 

Ha um ponto importan'te em que não posao deixar 
de tocar , é na autoriesção que.'> governo teve para 
estabelecer coloniss nns vizinhanças das estradas de 
ferro. ~ 

Sr. presidente~ dons systemas tenho ouvid? apregoar, e . , 
Vergueiro, que clamava constantemente, querendo que 
se repovoaase o pGvoado, e . que não se desfiorassem as 
terr.as pelo s~·stema barbnro de ferro e fogo; e hontem 

matas, e deixemos 08 lugal'eB jfl trabalhados. 
Eu creio, Sr. vre~idente, que ambos os systemas siio 

falsos, se se quitar segui-loa rip;orosamente. Não ha 
duvida que as. matas virgens diio proporcionalmente 
uma renda liquida muito maior em relaçiio aos capitaes 
e trabalho empregados, usando-se •leste methodo cha
mado barbaro, do 'lDC aqnelle que resulta do trabalho 
em terras já cultivadas empregando-se os methodos 
ccientificoe. 

Mas, se h a em relação maiores productos, pr.ra que 
esses prodactos possiio aproveitar 11 quem trabalha es 
matas é preciso que clles possiio encontrar consumido
res : ee porém a distancia. é, tal , se os meios de trans· 
porte são tão difficcis que o excesso de renda Eeja ab~ 
Borvido pelos fretes de conducçiio , entiio de maneira 
neDhnma convem estabelecer-se ne.s matas. 

Ha um meio termo entre os dons ~ystemas, e não se 
pôde ~repr<>var em generalidade utn e dar preferencia a 
outro. 

Se o overno uizesse estabelecer colonias conti nas 
ás estradas de ferro, raziio tinha o nobre deputado de 
cppôr· ~e n. semelhante idéa; mas niio se pôde tomar a 
palavra viz i11hanças como contiguidade ; deve en
tender-Ee que as terras compradas pelo governo devem 
estar dentro J.e uroa zona tal que com pouco incommo
·do e despeza possão cheg ar os productos .~s esteções das 
estradae de f13rro. 

Nestas circumstancias podemos achar terras baratas, 
cnde se poesiio eEtabele-:er colcnias com muitas vanta
gens, não ~;6 come centro dtl attracçiio para novos emi· 
grantes, como tarGbem .para. fornecer,braços aos nossos 
fazendeiros de café nas épocas em que grande numero de 
trabalhadora~ lhes si\0 precisos. 
._ Peço desculpa. á. eama.ra. se por tP.nto tempo-~ mcom-

modei; mas era forçedo a dar as explicações que noah 
de ouvir. (Muito bem, muito bem.) 

(O Sr. ministro é ccmprimentado por quasi todos 01 Srs. 
deputada~ presentes.) 

Daci& a ordem do àia, 1evsnta·Ee a sessão ãs quatro 
horas e nm quarto da tarde. · 

Sessão ~m 23 de Jull•o· 

PRESmEXCIA DO 6Ro 'VISCOISDE DE CAIIURAGmll, 

SUJII;'f~RJo.- Ex pediente.- Limites da província do Es
p&r&to-Sa.nto. Observaçõu do Sr Pereira Pinto .~Or
dem do dia..-Fixaç:io da (orça naoal. Discurso do 
S~. ministro da r..arir.ha.-FixaçiJo das '(orças de ttrra. 
Di~C'.!rsos dos S~. O. Ottoni, ministro da jtmiça, F. 

Octaviooo e resi e . 

A's onze horas e tres quartos da manhãa, feita a cha· 
mada, e achando-se presentes os Srs. visconde de Ca-
mara ibe re· · · · •• 
S}lva, Salathiel, (/arneiro de Meadonça, Martim Fran
CI.SCQ, Pedro Mon~z, Paranaguá, Souza Mendes, Pereira 
da Silva, Luiz Carlos, Fernandes. Vieira., Manoel- Fer-' 
nandes, Brêtas, Lame o Paula Fonseca i · -
v'!;, .ean ro. ezerra, Araujo Lima, Pinto de Campos, 
Vlllela Tavares, Tiberio, Serra Carneiro, Ottoni, Bello, 
J. Madureirn, Henriq"!)es , Amaro da Silveira.~ Paes 
Bar~oto, Sil\Qno Cavalcanti, Lima e Silva, Saldanha 
Mnrmho, (). Ottoni, Fialho, Ferreira. da Veiga. Silvei·· 
J"a Lobo, Corrêa de Oliveira, Carvalho Reis, Furtado, 
Gomes de Souza, Crnz Machado, _de Lamare Figuei
ra. de Mello_, Lessa, Teixeira .Junior, Viriat~, Mello 
Franco, Lettão da Cunha, Barbosa da Cunha SB.Ilt&• 
Cruz, Couto, Cyrillo , Junqutlira, Castello!Branco 
Costa Pinto, Bandeira de Mello, Gasparino, Carnoir~ 
da Cunha, Sergio de Macedo, Sá. e Albuquerque, Rego 

- , ' , e 
ba.rao de Mame.nguapo, abre-se a se~siio. 

pomparacem depois de ab~rta a sessão os Sra. Pe
rell'a Frnnco, Saratva, Zacauas, Calazans, Fiel de Car. 

, · • , an es a. nn a, 1 etro a. uz, 
Feliz da Cunha, C. Madureira, Tavares Bastos, Paula 
SautOR, F. Octaviano, Angelo do Amaral, barão de 
Mauá, Bezerra Cavalcanti, oariio da Bella-Vista, Se. 
qneira Mendeg, Espinola, Barcellos, Dantas, Say!io Lo· 
bato, Diogo Velho, Ferreira Lup;e, Carlos da I.;uz, Ra. 
poeo da Camarn, Pedreira, Espiridião, bariio de Porto·• 
Alegre, J. de Alencal'ie Paulino de Souza. 

Falta com IJBrtioipaçllo o Sr. Brandiio. 
. Lê-se e approva-ae a aota da antecedente. 

O Sa • . 1· SEcRETARIO dã. contP"ldo seguinte 

Tres officios .do ministerio do impario, enviando as 
actas das eleições primarias das parochias de In~~:azeira 
e F azenda-Grande, pertencentes ao 5• districto eleitoral 

• da provinda de Pernambuco; a. da do Tucano, provincia_, 
da B~hi.a; . e a da ~leiç!io au~hentica de um deputado 

' que t-eve lugar por haver o Sr. deputado Theophilo Be-
nedicto Ott~ni optado pela eleição de outra provincia.
A' commissão de poderes. 

Outro do mesmo ministerio, enviando o autographo 
~a r.esoluçã? da .assembléa geral, permittindo que a 
1g:eJa matnz da llha ~c Paquetá possa possuir beris de 
ra1z; Da qual resolu~ao S. M. o Imperador coneente.
A archlvar· se, fazendo· se a devida communição ao se· 
nado. 

Dons requerimentos de Antonio Leite Ribeiro e João · 
da Silva. Fonseca, pedindo dispensa do lspEo de tempo· 
pata. se naturalisarem cidl\,dãoa brazileiros.- A' com
miaaão de constituição. 
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Outro de José Antonio de Carvalho, 2' escripturario 
do tbesouro nacion9.l. t>~dindo a graça. de se resoher que 
para a sua 11.poseutad· ria ~eja r.omiderado no todo ou 
em pane o tempo de serviço prest9.do á. província do Rio 
de J uneiro. - A' .commill!:'íi.o de pensões e ordenao os. 

O Sa. PRESIDENTE declara que se vai offi_ciar ao go-
veroo pe. m o a es1gnaçao ua ora e ug11r em que 
S. M. o Imperador !'e dij!nar~. rec·eber a dPputaçii.o qnc 
por parte desta cama r:< tem de felicitar o mesmo au
gus~o senh?r no. annivers~rio natalici? de Sua A~teza 

Srs. S~rgio de. Ma~edo, Paulina de Son~a. Pinto de 
Campos, Teixeira Junior, Siqueira Mendes, conde de 
Baependy, Pere~ra. Pinto, Pedr.,1ra, ~e Lam~re, ~ame
~o. barão de l-'orto·· Alegre. Jag:uar1be, Figueira de 
Mello, Bandeira de Mello, Virintn, Cameiro de Mcn .. 
donça, Paula FonsPca., Luiz Carlos, Furtado, Paeil de 
Mendonça. Pedro Muniz, Lima. c Silva., Pereira da Silva 
e Espiridião. 

LIMITES DA I'ROVINCIA 1>0 ESPIRITO-SANTO. 

. . 
-Sr ·pretiid·~nte, nn sessão do ann•· passado"tive a hon
ra de apre~enta.r á consideração da camarà. um f>rojecto. 
resta~ranc:lo os ant]g, s limites d!:_ provincia d'! Espiri-

as lnzes. em .face de documentos qne referi, e da opiniã<> 
de aba.lisadus escriptores, •.rae as provindas do Rio de 
Janeiro e Bahia têm invadido os limites da p:_ovincia 

- . 
contostação,em uma das margens do rio Mucury. e pelo 
do sul no lugar denominado Santa Cath11rina de M9s. 

E como estou conve. (lido, Sr. pre~idente, que se 
V. Ex tiver a bondade de incluir o ref,..rido projeoto na. 
ordem do dia1 elle talvez ni1o obtenha o assentimento da. 
cam>~ra, pela iusigniticancia. da assigna.tura de seu autor 
(nl;lo apoiadn~ dtc toduso., lado.~ do~al~o), peço a y ~x que 
se digne envin. ·lo á nobre comm1ssuo de estatist1ca. para 
que, compuleand~ aqut-lles documentos, e os eacril?!ores 
que então a.p nte1. formule o r-eu parecer a respc1.o do 
mesmo projecto, o <JUal. •·stoll certo, lhe ~;erá favoravel, 
porque é da maior ju;.r.iça -1ue ee consel'venl ~qnella. pro-

m ia 011 JmH s qne • e., p 1m m I r 
lhe pert.encêrão (Ap01ados.J 

Apru'\o~ittJ mmhem a. occnsiiio p11ra nh ·mar a atten
çiio do governo 11cerc;a rle~te n~suwpt~, po~que já ~e 

dades da provinci~ rlo 'R.ie de Jtmei\·o e da de Minfls.:. 
Geracs com B!l do Espírito-Santo. Son mesmo inform~>~o 
que em torriturio dti provi.nc1a do E~pirito-Santo ex~; .. 
tem funcciunancl.o algumas antnr1dades nomeadas pela. 
presidenc.ia da provincie de Minas-Geraes , ás qua~s 
presta obedie110ia ~ma parte ~la .populaçtio desse _terr~
torio, que é propr1a.mento mme1~a ~ mas que.na~ sno 
aceitas pela. outra parte, qu~ é md1ge~n. Eu Já. tive a 
honra dn dizer perante a caroaTS. dos deputados que a 
emigraçii.o que a prJvincia do Minas-Geraes faz ~obre 
a êo Espirito-Sauto é emincnt_emente c~vilisadora e be
uefica (apoiados) ; mas ella nno deve 1r ao _ponto de 
det~alojar os d..,nos da torra. (Apoiados.) . 
. Invoco;pois, a attenção do govern~ para e~e.es con

.flictos, porque delles podem resultar mconven1entes de 
muita gravidade 
. Se as províncias pequenas, senhor~s! ji n~o tnere~em 
muito cuidado da parte da. alta adm1n1straç;JO pubhca, 
não deve de ·mais a mais ser tolerado q_ue !ls grandes 
provincia.s qneirão arredor..da.r ? .J!~u terntono a custa 

as erras ma1s el' e1s as pro p 
ap6iaclas.) . 

Rngo pois a V. Ex. que haja de remetter o proJecto 
de que tenho' tratado á. commi~siio de estllt.istica, que é 
apropria para sobre elle dar o seu parecer. 

O Sa. PaESIDEZ.TE :-Berá satisfeito o pedido do nobre 
1• secretario. 

E' remettido á commissiío de estatistioa, a req,ue
rimento d~ seu autor, para dar seu parecer, o &eguwte 
projecto: 

c A 1r.s~em bléa geral re~olve: 
c .. \rt. 1. • Oa limites da provincie. do Eepirlto-Santo 

TOMO IH 

eerão reshurndos pela fórma. da sua antiga designaçi'io, 
e da maneira seguinte: pelo la.~o 9-ue n,a. .sua ~>~ten
são ol'cid.;utal ent;;ota com a provmcm de :lfm·,s Geraes 
continuar:1 a prdvale~~r a lioh,~ <liviwri>t de yu~ trata 
o aut•J de demarc .. çào do mez de Outuhro de ~HOO, con
tit:wtldo pela c-;;-,:ta r.:gia de 4 de D .·ze T,t.r•.• ele ! 8t6, em-

~ di :- hao lt1e fôr s·~crescen-
tado o terr•torio que "inda lh~ d_e•~ pertt~ne~r, e do qua 
se acha de po.se ~\referida provmcta de J'limas-Geraes. 

< Art. 2 . • Pela pnrte em qu•~ a. dita pr(wincia d<? ~s
irito-Santo couíina com !1. da Bahia, seril. o Reu bm1te 

o 10 ucury a ra.nl!en' o n sua marp.:Pm so su . · 
< Art. 3." 'p'c~o la.ci·.:" d:~. prnvbci11. do Rio de Janeiro ::í. 

do Esp1rlto-Santo terá por limite o lugar dcnominad.o 
-Santa Cà.tharina de Mó--que deaoie remot11. época. 
foi &em pre coniliderado o ponto de suR. d.i v~siio '!-o _suL 

c .Art. 4." Ficão revog~tias quacsquer_d1spos1çoes em 
. contrario. · 

< Puço da camara. dos deputados, em 30 de Junho de 
1860. -Antonio Pereira Pmto. ~ 

PRlMElRA. PARTE DA. ORDEM DO DIA. 

FrXAÇAO DA FORÇA Nlto.VAT,. 

C(lntinúa a 3• discussão à a prooost.a do I!:OVerno qne 
fixa 11. forç~ naval !-'ara o nnno Hn nc ... h·o tle p.:fi2 a. l8o3. 

r • • n:~qnun ,,,.,s • g-nacto mtn.u ro <-a ma-
1"inlw) -Sr. pre,irlonte, ~ei que a..>s rniu_i~•rH· ~ão <':~rre 
a obr1v,ação de compa.re<erem a;; ter. ·c~1T11s rlz,.·•U•Iloes. 
Chllmado, porllm, for~almente pelo. nobre r!ep~t3do 

u , - .l ' 

era de meu dever as~ilitir ao pr~sente debate , e nelle to .. 
mar parto. . ~ 

Ouvi re~igna.dn e paeientemenw toilas as argutçoe:; 
que me f"rão feitas,·e ora \OU responder cablilnJeDte a 
t,.das•enas. 

O nobre deputalio por Pern"mbuco, Sr. presidente, 
vio atraVés do pri~ma d11. prevenção mais pronunoiada 
quasi tudo que et>crevt em meu relatorio. 

As p11lavr~s mais hem pe~sadas, as expressõe~ mR_is 
estnda.das. as propo~ições .mal" sensatas e con ementes, 
e que j~mRis me p!ltSsou pela. imagina· ·iio ,que pudes~em 

r oma.rill.ll como cen>'uras • uer ao nobre ae utado uer 
a qualquer outro cidadiio que por sua P?~içãoj tin_!la di· · 
rei to d" rlur um voto llm • ou-.. s dt! martnha, foruo mal 
interpret11das, re:~ç·bida'l . t.a !vez l'Omo ll ex.pressiiO de um 
lobo d'l m•1r, acost u•o11.<:lo a frtltar ~-s considerações que os 

omens se evem na l'OCHl !I e. 
Von ver, Sr. presidente ôe é. ?Ossivel demonstrar ~ne 

qno.nto e~crevi em meu rela:·.or1o se n·.~ha com a m~1or 
conveniencia, de módo que só póde soar mnl a ouVIdos 
demasi::tdo !)tevenidos. 

Esse meu trabo.lh••, porém, qne níio ::tgradn. a alguns, 
tem tido a fortuun de níio desa~adar a outros. (Apoia·· 
dos.) A im}lrensa. da cOrte e das provindas já lho fizerlio 
elogios (llpoi,lctr•&), e em ambttzo. lt& '-'a~a~ do parlamento 
tenho tido o prazer de ouvir expre-sões ne henevolcncta 
e apre~o a respeito dell~- Se pois entre o pouco •tue.es·· 
crevi ha algumn cou~a d1gna. de taes provas do conHde· 
raçii.o, fico de alguma. fôrma compensl\do d<.> dc!!fi.O&to 
que tive ao ouvir o nobre deput.ado por Pernambuco 
fazer ao men relatorio uma unalyse tiio acre q11anto 
~~~ . 

Se eu, Sr. presidente, não tives~;e servido por ma1s 
de quinze mezc·3 sob as ordens do nnbre deput~do por 
Pernambuco. se não apreciasse seu caracter nobre, leal 
e cavalheiresco, seria levado a. crer que S. Ex., na f~tl.ta_ 
de outros meios rocurára este ara me a edtr. 
Felizmente faço o mais alto conceito e a ev1 a just1ça 
ao caracter do nobre deputado. . • . 

Miuha. opiniii.o sobre o quartel-general de n:srmha é 
conhecida de h a muito tempo •.•. 

O Sa. ZAcAniAS : - PeÇo a palavra. 
O Sa. :M1:-IsTao DA. MAaTNBA : - Servi naquelle em

prego cinco aum1s, e nlio oito ou dez, como disse o 
nobre deputado, e de~de 08 primeirCts dias pfocuroi obter 
o.m regulamento para 0888 reperticllo, cu~a direcçiio me 
fôra confiuda pelo Sr. cunae1heiro W"nderley. 

o quartel-gt:ner~~.l, 8enhore ... n7\o t;!nha rt>gul"mento 
algum, o eu queria nber atê onde che~llvio minhu 

3(1 
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attribuiQ(íes, até que ponto podia, licita e leg:almente, 
usar dellas. Conhecia, desde muito, um pr(ljecto que 
el>istie. sobre semelhnnte m~tãria; e ainda que nes~e tra
bultlo houvesse muitas C'onsas di~na~; d~ serem adap
tadas, ent:enava elle, todavia, algumas idéa.s 'iue, a 
meu ver reclamavão refor as 11 · - ~ -

~!'base, orgmlisei um novo projeCltO, que. apre~··ntado 
por mim, fci submc•ttido á. éonsi.deração do conselho na
val, , ,nde sustentei winha~ idétts C•"tn todos os re::ur,;o& 
de minha acanhact11. int-elli encia; a re~entei meu 
re~r.por e~cr1pto, e vf!n o que não ~ra app: ovado, ter
unnn com e~> tas pala v as: Víct1·ix causa Dzi,,. pla-cuit, sed 
i1ÍCt • Catúní. Não é, portanto, novo meu modo dt~ pensar 
ácerco~ da imponanci"' do qu rtel -p;eue ral da marmha. 

Entendi sempre que a den.,minação - ajudante d'or
dens- niio era a mai; apropriada e digna para designar 
o chefe daquella repartição. ··· 

O Sa ZAéAaus :-Nunca se fez questão desse nome~ 
nem se lhe deu importancia. 

O Sa MIMSTao DA MARIN&.\ :-E! questão a que se 
liga muita iwportanc•a. ' 

saào comigo, e que serve pa1'& corroborar minha opinião 
quanto :í. importancia que deve ter o chefe do quartel~ 
genersl. 

Não sou dos que têm 1. ·,or mem.oria, e lembro-me per ... 
feitamente do que vou dizer. Um cavalheiro muito no-

• ' . - , ... alh e ire Ej:tie cievc 
6er insul'pei.to ao n~·bre deputado por Perna~ucc•, e que 
talvez já. nfio pense do mesmo modo. di~fe-:ne um dia: 
• Niio é possivel que o Sr. chefe de e~quadr>< seja aju-

• · itiio tene:llte ou 
cap1tão de frãgata para mandar erdens ao navios de 
guerra, para mandar fhzer visita~ nos navios estrnn
geiroll e outros serviços desta nlhureza, e que- um oflicial 
de elevada patente, um chefe de esquadra, nãu pôde e 
nem dev"' f zer- ,. . .. 

O cavalheiro a qu"m ms refiro está ouvin<io minhas 
palavras, ou então lerá. dP.pois o que eu acabo de dizer. 

E' esta, senhores, a historia do u osso quartel-general 
da marinha, e vê-se della que o lugar ile major-gene
ral da. arma-la· não foi extinl!to e nem substituido 
pelo de sjudoante do ministro; poderia por U!w 'reap· 
parecer. 

a os <lom to a ,. at:tençao; rec nmo a sna bondade h · lb · d 
que tenhão para comigo 0 me~mo procedimeiito. que ha pouco era o Sr. Guillois, OJe conse e1ro e 

Permitta. a eamar;;. que lhe tome algun11 momentos, estado Tem, demais. d, us aju-iantes d'ordens, um 
f d h. d l 1 d capitã() de fragata, e outro capitão de mar eguerrn. O 

----~az::ee;n~o;d;ar=;;lc=-&to+,:;r;ia~o~n;,;o~ssi=o:,q~u;;;af.lrti.effi.~g~en::.eira~iiita.~m~a~r~i~nh~a~.i---lf----<lbefe-~t.:--Mfm-í·ilh· _st-r:ra~P~iiteor-eehruama .. r;e ehefe c:lo- estad_ 0• Q · · _ r ugueza em1grou para o .,. d d d 
Br11zil, 0 chef<~ da marinha. er& 0 infante almirante maior da marinha-, e não -ajudante 'or en~ o 

d ministro da marinha. · general a Hrmada, o qual tinha seus ajudantes de 
d d 1::1 • • 1 d Na marinha ingleza, cuja organisação é entre nós 

or ens e P~"s• ·a ~omente. &Vla um maJor-genera a bem conhecida, ha o almirantado com cin~o offi.ciaea 
armada, o illustrado Rodrigo Pinto üuedes, depois • 
barão do R•o da Prata, a qutlm eucC'.edeu 0 acac.l.àmico de marinha, dos qnaes tres eã.o geoerae!!, e dous ca.p1• · 

D P f t -86!1 de . mar e uuerra o "hefe do almi·rantado, ho~·e José Maria ntaa ereira, que oi substituido por ... v 
Joaquim Jo~é Monteiro Torre~, mini&tro na proclama- creio que o duque de Sommeraet. níio tem ajudante e 
çiio ~a constituição, e este a seu turno por lgnacio da. ordens, nem tão pouco o tem o almirantado como corpo 

. Costa Quintella, acauemico tambem nomell.do ministro collectivo. . 
do reino ua mesma occaltio em que Monreiro Torres Na marinha. portugueza, o chefe do serviço naval 
0 foi da marinha. Todo~ esses chefes tiuhiio 0 titulo de tem actn .. lin.ente a denominaçiio de chefe do estado-

. · · maior. Se .. ia érro usaudo ue o car o de chefe d 
ção do cargo. 

O SR. PAEs BARRETO: - Isto era. da lei. 
O SR. MnusTao DA MARINHA:- Os 11judantes d'or-

deus do quartel gene • . m auto, mas s1m 
do mujor·general Morreu o infante almirante general, 
e ficou regendo a murinha o major--ge:llcrul com os seus 
ajud .. utes d'orclenb. Quando n côrte se- retirou para 
Portujl;al, ficou servinüo ManoEl Antonio Fnrinh11. muis 
tarde conrle de Souzt!l, 4uo pa~~ou R ~ar mimstro; 
enbaiatiriio os ajua .. utes d'ordeus q_uo ello tinha como 
major· general, e este .emprego não foi mniK provido. 
Nem: tempo 1\1; ord~ns para o serviço naval erii.o man
datlas directamente da secretari11. de estado para os 
navh.JR. . 

O quartel-general, ou antes um pequeno quarto que 
e:a:.i~tia em um edificio muito proximo desta casa, nad11. 
mais fazia que die.tribulr o ,;anta; e eu como guarda
marinha em 1824 ahi o fni basear muitas vezes. 
Continuarão a existir na marinha, ora um, ora dons 
ajudantes d'ordens, que pasoárão a eê·lo do ministro, 
os quaes poré•u não fazião outra causa além de ir a 
bordo dos navios transmittir as ordens e recados do 
mioistro, e em nome delle fazer visitas aos navios es
tra.nF;eiro~, alternando entrr. si semanalr,lente. 

ogar o quarta -gener esteve por. muito tempo 
unido ao da. in~peeçíl.o do ar· en.al. até que á pratica. de
mou&trou que nã.. pudiiio C• ntinuar juntos, e então teve 
cad" uma dessas repart1ções eu chefe distincto. Foi 
por· eer.e tempo que o quartel· g;eneral começou a ter 
attribuições proprias, mas confusas, não autorisadas 
por lei ou regulamento, mas pela intelligencia do seu 
Chefe · 

· O meu antecessor no quartel-general, o n.uito illus
trado. Sr. ct·:n~elh~tro. de estado M1goel de Souza Mello 
e A1v1m, fo1 o pr1me1ro que reoonhec--u a neces•idade 
de tam regnl~<mento em que semWhBAteB attribuiçõea 
fQIICIID clara.meu•e deli11idas. 

Seja-me lioiw, Sr. pte11idente, nt«rar um facto pas-

quartel-general da marinha é de grllnde importancia a 
consideração, érro com as nações mo,is adiantadas nas 
oousas de marinha..' 

A"ud .. nte d'orden5 é um em re o muito secuntlario 
que nao competa ao c e e e uma gran e rapart1çlio 
militar, a um homem que, a troco de a~Juos e penosos 
llllC'rificios, ha obtido as drngor.as de general. 

Ajudante d'ordens niio diriJl:e o mcvltnennto da ma
rinha de uma gnndc naçíio. Tratando do quartel--ge
neral, dis~e o uobre deputado limito-me a t!&te artigo, 
que foi o unico apuntado pelo nobre deputado) que'do 
mesmo modo que o chefe dello tem autoridade de nomear 
officiMs para cmbnrcar c removê-los de un11 para outros 
nnvios, tem ta.mbem autoridade de nomear cscre~tntes, 

.. piloto!!,· etc Nem on, nem meu nobre successor no 
quartel-gen:ral entendemos assim o regulamento, que 
lili:ís é beiD claro e precbo, expressando-se por esta f6r-
mo.: · • nomear taes e tacs officioes, e de~ignar taes e taea 
empregados. ~ Estudado devidamente o regulamento, 
nem eu, nem meu successor, fizemos uma nomeação se
quer desses empregados de pequena ordem sem appro-
vnçã., prévia. · • , , 

Em virtude da di~po~ição que acabo de citar, o quar
tel general coínmnni1:8 ao ministro ter designado a este 
G á li ·1 • . • 

approvaçiio. 
O Sa. PAES BARRETO:-E eu o que é que respondia!. 
O Sa. MINI STRO DA MARINHA : - Creio, . Sr presi

deote. que não estou em erro continuando na peraua.~ 
siio de que o artigo do regulamento que acabo de cit.ar 
não é tão ·claro como o crê o nobre deputado, além de 
apresentar a anomalia de nonceder ao chefe do quartel· 
general autoridade para o matS e negar-lb.'a para o 
menos. 

O Sa. Pua Bu.nETO- Está. muito enganado: leia 
o artigo. 

O Sa . M INI&Tao DA MAU~B ._ :-Vou fazer a \'Ontade 
ao nobre depu;ado lendo o artigo. Diz elle : 
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c: Art. 7• ~ 13.- Nomear os officiaes que deviío em
ba1'car nos na vivos da armada; ordenar, quando con
venha ao serviço. sua passagem de um para outros na .. 
vios. ou seu desemharq.ue: nomear ..•• (rt;;pito s palsvra. 
nom~ar, note-se b~;m) os que devem servir nos corpos 
dE) ':'arinha, {'.xceptc> os com~an~a~tes; desigwxr os c~-

' . meiras letrns, escrevPntes, mestres d'armas para os 
navios em que forem necessarios, dando immediatamente 
tJarte ao mini5tro para definitú•a resoluçllo. 

O 811:. PAES BAnltETO -- Es~a expres;ã 1 o 
mesmo, e taes empregados ião para bordo dos navios 
por portarias. expedidas por V Ex. 
· O Sa MnoirsTno DA MARINHA : - Depois de ser a de
&ignaçao apprcvnda p~>lo. ministro da marinha, e V. Ex. 
sabe qup quem approva é quem nomêa.. 

O Sa PAEs BunETÕ : -Eu só dizia -Fico intei
rado-. V Ex é que os nomeava. 

O Sn MtNtSTI\o DA M.uHNRA:- Eu os indicava e 
V. Ex. appro"ava, isto é. nomeava 

Quanto an levantxmento da cJausula dos 2" teneZJ.tes, 
ue sahiriio da <'lasse dos ilotos a ui e 
ese no meu re <~torio : 
1 Pede a equidade que se nul\ifique_a clausula imposta 

a &.l~ns 2•• tenente~ tiranos da classe dns pilotos, de 
não serem promovido!! ao!l ostos su eriores ~em ne 

1 RO 1 u o nca emtco paro. o exerctcl() le!!;ol tlo. pro
fi.s~íí.o. O art 5• da lei n. 1.100 de lR de Setembro do 
anno fintio rev:o~ou, é verdade. o art. 141 do decreto e 
regulamento n 2,163 do 1" fie Maio de 1858, que sujei-

c PDr mais sn'bido respeito, disse en (lmdo um, .INcho do 
, relatori!)) , que tribute ao esclarecido juizo dos eminen
te~ est'ldi.Btas que compnem a srcção de __ guetra e. ma~!
nh<J. do conselno de estado, niío posso deixar de d1ver~ 
da sua O<Jinião nest!\'1onjunctura. A exclusão dos offi
ciaes empre~adcs em teiTa. ni'\0 acha fundamento no 

ecre .o e e etem ro, que autorisou o augmento 
das maiorias, antes fere tt~rmimmtemente as sua~> · dis
posições. visto llomo a locoçiio- officiae& combatenter
alli empregada é a:enerica e eqniva1ente na pbrsseologia 

· - · · · rpo a arma·· 
da, e a estes npplicavel, qualquer que seja. a. commissiio 
o~. emprego que IIP achem servindo ~ 

Não ha aqui falta àe conllideraçã.o para com nin
gucm ; e~tas expressões siio apeno.. s a enunciação franca 
do L"lflU modo de pensar, que não cOIJhece outro11limites 
além. dos impostos pela razão e pda. lei. Tenho uma 
cabeça_ que De os me deu para pensar · 

O Sa PAES BARRETO:- Póde pensar como quizer ; 
mas me pare!e que uão pen~ou bem então. 

O Sa Mli'I!'Tao DA MARINHA: - Estou dando expli
cações em pleno parlamento: elle e o niz me 'ul &dõ. 

r. pres1a.en e, a e1 que conce eu &os o C1a.es a ar
mada o benEtlicio do augmento de :maiorias, passou ha 
muito pouea_ tempo: está gravado na. n•emoria de todos 
a discu,..são enti\11 havid&. Quer no Fen,ado. quer nesta 

• 111 o ene cto qne o 
projecto conc .. dia, spoiou uma em~:~nd11 que o litnitava a 
certa e determinad~ parte do corpo da aro;utda, mas, 
por ~m, o senado btazileiro com o criterio que lhe é 

~ . os proce en es a re e-
rida classe á. privaçi\o de acce-so. emqunn~ por novos O Sn. PAES BuaETo :-A emenda cahio, . porque 
-e:lfames não se mostrassem habilitados nllll materia.s 3ulgou-se que não era. necessa.ria.. 
de10ignada!l no art. 140; mas Pqnella dispo~ição, con- 0 Sa. MINisTao - DA 'MA'R.ll"'HA :-Deb:e-me acabar 
forme foi declarsàa por aviso de LI" de Outubrn ultimo, t>rimeiro: hon~m deixei V Ex; dizer quanto quiz e.em 
libertando da prova aca<Jemice. os que tinhiio Eitio pro- lnter1·ompê lo; hoje parece que V. Ex. niio me quer 
movidos sem clau!lula, deixou em pé semelhant.e onus deixar dizer cou&a nenhuma 1 
{)ara 08 que a 6!\t(l eríio sujeitos, o que importa nada 
m rnoe do qne 8 inntilisação de homens çua, avançado!! O Sa PAES BAnaETo :-Póde dizer o que quizer, mas 
em idadP; e tendo j~. perdido 08 habitas do estudo. não lembre· se que tambem me deu apartes. -. 
poder&.o por sP.melhante meio provar habilitações prati- O SB. MINISTRO DA M~a•rco.&. :- »- pre&entou -se, como 
camente demoustrndRs nos lonJ(os 11nnos de embarque. ,. dizia, uma emenda restrin~t•ndo o angmento de maio-

Onde estll aq_ni Sr presidente, falta de reape1il' ~cm---l'------'ll'Í.fl:ll--n--ee:L'ta:-a-de1termi'nad3'-mrrtBOiin--m)1t'tlpou'lidl'aar:·'BBrtnmraarddlla:;,---:---
falta de consideração para <'Om a opiniíio do nobre mas o criterio do se~oado fez com que esRa emenda 
ex-ministro, meu antecessor'? Não a -vejo em palavra cahisse, e a !Pi foi ·votaria t11l qUill tinhu. daqui sabido; 
alguma. E não creio que por mera deferencia deves~e eu isto é, concede11do ao officia.es con,ba,t~nte• da armada. 
sacrificar 'meu modo de · Rar 'nd m · · : ~ 

a 1 resultaria prejuizo s. outros. . ex•·enes11e de lOO:OOOBOOO . 
. O SR. P .u:s BlRRETO: -Niio digo falta de rePpeito Por maia que o. nobre deputado torture a expreflsiio 
ou de considernção-; ma11 foi urna censura. que V. Ex fez -o(fictau combatentea níio ha de achar na leghl11çito 
ao aviso expedido por mim. tnilita.r que ella signifique unicam~nte o(ficiaes que em~ 

· bari'Z!IJ em navioa de guerra. Offifial cQmbatonte é todo 
O Sa. MINISTRO DA M.mnntA.:- Quando digo falta aquello qt!e perte11ca ! l" clasee, é. classe activa do 

de consideração e respeito, entendamo· nos, refiro-me .a. serviço. (Apniadoa.) 
essa consideração o re11peito qne devo aos hom11ns emt-· 
nentes que, embora hoje comigo no mesmo pé de igual~ Ur« Sn. DEPUTADO: -Isto ó oxacto. 
dade, foríio corutudo jé. meus E<uperiores ' O SR MI,IsTao DA M,\'R•NHA. : - Sei, Sr. presidente, 
. A outra accu~RÇãJ ven'! s~bre o que en àisse a .res· a importan~i.l que tem o t~erviço de embarqua; sei que 

peito do augmento de malOrtlle. Em mon relator1ofiz elle deve ser L.1Ais bem ~atificado, porqu" é maia. tra-
eentir que doa I 00:000$ v .. ra.dos pelo poder legislntivo balhoso, . po"'--ue é r.elle qoe &e fórtna o pt-rfeito offioial; 
havia uma Mbra. de deze~Pte contos e tanto. e que essa. mas sei tambem, e tenho obrigaçiio de diz@ lo ao pai:&, 
~uantia. t\ devida aos officiaB!' do c"rpo da armada; q••e os chefes" das primeiriUI repartições da marinha, 
lioje. porém, 6!'sa 11ohra é mais avoltada, visto como antes de occup'lrem e~tea lugares apanhár&o muitos 
tne informa a contadoria. que des11a verba só se despende tempos, tornárão-se perfeitos officiaetJ do mar. hsbili-
61 :8008. havendo, portP.nto, uma ·o.bra ?e 4>(; 7008. o que tarão-se para. exercer esses empregos que niio pt>dirão. 
importa dizer que rendo o poder IP-IZHiatlVo fel tO ao ·corpo Não se confunda, pois, esl'es homen11, os chef~s das 
da al'ttlada o beneficio de conceder-lhe !OO;OOOP para repartições militsr ... s da marinha. sem ss quaeR a ma-

--------~a~n~g~m~en~t~o~,~·le~m;a;i~or~J~a;a,~d~e~~te~b~P~n~e~·~m~·o~g~n~z;,a~o~c~o~r~o~dr.a~--t---~·WM~~HO póleregulbnn8~1SS·------
arma a B mente na tmporta.ncta e 1: () >IStO é, e tar SBI~ÇOB ao . p&~z;'não ,;e confunda, d ig1 . es~e~ ho-
pÓUCO mais de metade! ' mcns oom fl.qaelles que fogem do ~Se•viç" do mar -Ne-

0 Sa PAES BARRETO:- Isto não diz o regulamento. gue-se esse pequeno augmento aos officiaeP que, á custa 
. 0 Sa. MnnsTI\O DÁ. MABINDA :-Quando E>sore"i meu do Estatio. apphcão-se ao ost.ndo de e!'tr>~.das de ferro,- e 
reh>t<"fiO, ·a qnantÍ« devida 80 COrpo de officiaes da ar- depois VãO ser i1e1Jas BJppl'eJZ:BdOS ;· DellUe ·liA ·&I ·B que 
D ea.a ,ra de dezesete· contos e tanto!l·mil reis; mas vejo 68rvirão conio engenh.eiros de terreno!\ dis.mantiuol' ; 

be' d d' lti ne~e- se aos que ddxHndo o ~'Br"iQO da aro· ai! R viío 
qt e é ·nnito maior' como a c~ 1 e uer' e como n .ma- empregAr lle em navios do comme-r('io, onde uhtern 
·mente informou a contadona · xnuito inelhores .~aata~~:ens, tendo ::unit.o menos trt.ba-

0 Sa. PAEs BARRETO:- O regulamento é bem claro. lho, gozando, entretanto, ··de tod!>s aR privile,Oo•, de 
O Sa. MINI&Tao DA. MA.llll"'RA: - Esti claro! pois todos os beneficioaqueg,,zãoosofficiaes de t• classe; 

não! A prova esté. aqui. Attenda·se ao que eu disse, e negue-se · aos que t-em empregos rendosos em comuüa. 
m~tre-86 essa censurl\ a v. Ex. sões estranhas#. marinha; mas aos. chefes das reparti-
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ções de marinha, s homem encanecidos no SErviço e de 
cnja intelligeuci~ o lõcrviÇIJ dependa e níio pó:!e prescin
dir, não ~e d ;;ve negar e,;~:~. . vuutaj.!em; ~e o fizerem, 
será injustiça. (.4JNÍ·1do• ) P- ·r ver.rur>< só precisa desse 
beneficio o officisl quP. c~tá emhu.•···a,;1o '? Os IJUP. P.Stão 
em erra m;o tem ~ •ustP.u··ur am :~m ~'U s · s, 
de se apresentarem em puiJii,•o como exige o Cllra••ter 
do lugar qne ex<wccm ? C:c.mo n<-f.!:U.r·>tl lhes, pOis, um 
pou~o de pão mais,~ nÜ!> t!lDt•• ~o ,,,·nos em rc!&ção e.o 
senrço que de i" ~ · • -
socierisde? (Apoiados.) 

Quanto ~~< c~pitauhs doi' porto:!-. &qni estlÍ o que dis!!e 
a ~--te respeito ; quem estiver tle-prPvenido n íio verli. éin 
mmhas pal>tVras mnie do y_u~< u " a•·at .. u•ento ao lllu:stre 
autor do regulamento des~e~ esral->tlle ·im«ntos llllVflr.s . 

c Vozc;; rr<:lis autorieadhll que a mwha (lendo <()utro 
lrecfl.tJ do re ratorio; têm ino ·e•~•tUt .. m~:~ute clama 10 fie., te 
,·er:into pela conveniencia •te • ecer- s11 o re~u a•nt?nto 
Jl. 447 <ie r !I de Maio de 18~6. "m t>rdem a coi:nulct.a-lo 
com a adopçiio de providen•üa~ ~ue n maior de,envnlvi
mt~ut., <io n, sso commercio mlltHimo. e pr~ttic~~. de longo!?. 
anno~ de iio .. , ·• · · a ~;:ffi . 11 ia da uu/.as-
~ima iustit ·ÍÇ>lO das capi.•11ni .. s de pono,. 1> 

• Onde e•ra a;{ui, >e•rhor~s, desrc:!.peiw para C• m o 
l\lnstrr- autor d- • r"~t• .rtuue to dtts capi.tania- dos por
tos'! Nii" lht~ fa :o eu o •unis om o"' ' elo io? 

nós? Pod.eremoOJ por ventura. fazer um arrolamento com .. 
pleto, em nosso extenso e nüo povoado litoral, em nossa 
anonl!üa populllçi'io ·uavv.l '? . 

'3P.nbores, eu fui capitão do p()rto; 'conheço o meca~ 
nhm0 das cmpitanial', e fui talvez. n pTimeiro offit•ial de 

. . . . .-. . 
que ellal:' f ·zem, _erro~ que nã~> podem evitar •.•• 

O SR. PAES BAl\R'ETO i i um ~'P<~rte. 

A M 4RJNa ·-Serei muito caJ'IaZ se 
tiver tempo para isto. ValllO!I ugora ~ capi.tauis de Mato
Grosso. 

A creação da capitania de Mato -Grosso é talvez um 
erro, ~enão umorime, por mim eoo:mettidn, se~otundo -pen
sa o nobre d .. putado. Senhnre!', s ler autnrí~a o ~ovemo 
a crear eapi.umia!l nas provincias nritimRs . Cr;,ei uma 
capitania em Mato-Grosso ; errl:li, commetti uma falta 
pela qual elevo Fer punido MaR, pergunto- em 4ue 
categ:)l·ja deve Per tida uma 11r· .vinda. ua qual exi: tem 
dous flstabelecimetaios nava•s e umP. eqtaçiiu n11val, com 
a qual <• governo tem feito o~ maiori'S a::a•·riricios, com 
a qual entretem a maior parte de éuas rel11çõe:-. por marT 

s ar P.s a p ovm 1 , : ewn!ltllolleiaa 
da de Minas, tendo um>< nav~.gHção fluvial immensa, 
communicando com tre>< ou ljU»tro E sta-io" estrs." gei
ros ? N:i.o poderá por ventura ser considerada provincia 

' • r' Sr pre~i r-nte. r. o.•.ando da. in.;cripçiio maritlma, o. 
nobre dcpu' ado t•ou>ee a -:asa o parecer do Sr. Cu- O Sa. PAEs BARRETO:- Maritima não. 'Oh! oh!) 
cheval Clarigny, eunttLio na vbra intituladll Les Budjets 0 Sa Di: LA.liAR~:-A provincia de :Mato-Gro~so póde 
de la guerr~ ~~ d~ ta m .. rintt . 

· · v· e · ll uuJTiti"1a senão 
no re epu a 0 eu e-se autor na p:~g 1 

; se es9e gtlographicamente - fallando, ao menos politica. e admi-
a p~g . i6, --;ería, que, cu t~tmb~m t~nho n·\guma. razão. nistrati vameute.. . . . . 
-A;ht d1z o Sr o.e ' .}arigLJ)' : - < Com a nossa orga-
Dlsaç'iio actual p od Mnos manter de uma. maneira cons- O Sn. 'MINISTRO DA 'MAnJ~nA. :-E' ,preciso notar qne, 
tante o numero do~ nvssos marinheiros ua altura em quando presidente·da provinei" oSr tenente-coronel Al-
_qne o parlamento fixar 10-Mais ababw porém diz, 'li ano, alli creou por sua conta uma capitnnia do porto, a 
quanto á Inglarerra (tratando de uma. commis{,:o no- deu disso parte ao governo, '-\Ue nã.o mnndon-annullar o 
meada em I 858 pelo gabinete Derby):- • A corumissão acto do presidente da província ; a cApitania do porto 
niZo pedia mudança alguma rart.tcal; pelo contrario, tomou continuou até que lhe d••1 existencia legal. Ora, o que 
por ponto de partiola o t(:<balho dos commi,sarios de era melhor, legalisar essa existencia, ou deixar que as 
1852, e procur1•u <ksen,olor.r e completar a organisaçlto c-ousas continuassem pel11. maneira. por ~ue estavi\o T Se 
ar.tual.. • . é ai11dR ~obre a marinha mercantP qu~ eUa ha crime nisto, Sr. preto i dente, eu creio que a camara 
~obretuàe para e reAnd~IWIIrl'61ll~'--jj---l]~~~~ll}UlLldlllllli...II:uLlll;l,[!L..llJJJUQ_~bt~·l!:...t .!!d~e.Ji'Bn!!!d~eUl!mlD!!!id~a~d~et._. _ _ _ 

Segue o pardcer neM. Lind· ay fObre a mesma materia. (Ap•·iado1.) 
Daqui vê-se qu~:~ ha tamf:lj)m em l!Jglntllrra qunm pre- Outro acto que pratiquei digno do censura, no en· 
fira á. conscripçíio o sy11tama actual com alguns melho·· tender do nobre deputado, foi uome11r pl\!11 o conselho 
ramentos naval o contnd .. r da m:.i•inha. Sr.- residente, d"u-' re-

O Sr. Looi~ R~:ybaud, que é baflt:mte ccnhecido entro cedentes me autorisárüo para llSbitn proeer.ler. · uan o 
nóa, diz t~.mbem: < '• :o mo P;.;:plíce.r· se esta e!!pecio de se installe>u o ronselho nnvol, niío e.~taviio na côrte todos 
cult.; pelot in~rip~,:ão ttlaritimn, que attmta contra. o os membros que o deviü.o com-pôr. ~ eutiio o nobre autor 
direita commum, e qu" ~nc:lldêa us popubções qnA vivem do regttiam:·:uto do con~olho foi o primeiro a notJ•e11r 
do mar'! Eaee rt.y\m•n é ta\) ono.rn,,o, 4ue com o que se esll~ me:;mo cidadão do que ha pbueo fa\1ei. A.í11da uma 
acaba de dizer se lh6 niio exa~ern. os etfeitos. f!;• pois 11egunda vez o meu nobre coltega, o aotunl ministro ria 
procbo niio e~perar tudo delle, n v.m tudo })edir· lhe: o f,zeodH-, creio ou. tambem obaíÍlou osto mesmo cidadão 
que contribuir para ao.oçÍl.- lo fKrA um acto de justiçs, p11rR o cont~clho navul. 
um benefi·:io . ., E m11is ainda: < Os que no~ta ••ensa.- Q·•Bndo eutro! pnrn nndmlnlatrnçíto, o con•olho e~tava 
!nento sa a?oiiio com mais calor Pilo os que fazem da 8eru o nu•nern do membros DO(!!j&lóorlo pRrll funccfonar: 
lJlscripçiio a primeira e ultima palavra da defe11a ua.val. eru prnm~o, ou ljUU ~un~ portua se fecbn'"em, ou que 8B 
A in11cripçiío infuli1.ment~ rem limites a quo prompta- lhl1 d•l8!1•m oa olowento11 de vrda de quft carocla. ll:u nã.o 
mente be üh.--g .. rio em uma guerra prolongada. Soda tinlu& offi,·üre• -la armuda oom a gra•loaçito correaponM 
entíio preciso, dado e,;te ca3o1 abandonar a resisten- dente p11r11. nomear para C•!O ~lov~tdo ~uar-rogo . recorri 
cia ? •. • • portiUlto ao proLoedente qut~ tinbilo de1xado n1eus nobres 

Nãn são e~tes dou·, llareceres um valioso apoio aos antet>es11ores, e creio que niio tiz mal. tanto maia que o 
que, como eu, não são mteirameate sectarios da ins- contador da marinha é capitllo de mar e guerra ho· 
cripçâo? norario. 

:Se pois, Sr. presidente, por lliio ser enthu&iasta addli- 0 Sa. PA.ES BARRETO : _Infringi<> s6 a lei. 
rador e adepto do sy>terua da imcripção; se, per não 
de~ejar que esse systema ·Ee c · . , , ~ · 1\lãa houve tal in-
commetto erro, S>ttisfaço-me, cotoprazo-me em errar i fracção de lei; have--la-his. 11e eu tives~e 'disponíveis 
com os homenB notaveis, cuja opiniii.o E>obre a mat~ria.. jt

1

'_
1 

offi:ciaes de marinha p ara. exercerem interinamente taes 
!lca.bo de citar. Por'lue não adopta a velha lnErlaterra a empregos. E ainda que eu tive~se violado a: lei, como 
1nser1pção' Porque uâ~J s tem ad.optado os Estados- üous dos meus antecessores tinhão tido igual pTocedi-
Ubidos ? .E' porque a culta Ingl aterra, eminentemente m ento que uuncn. foi censurado pelo corpo legislativo, 
li-vre, nã o quer pear a sua ~-'OÍ>nlação; ero bora muita eu me consolari!\ lembrando· me do proverbio c: O mal 
gente na Inglaterra se rronuncie pela inscripção, n ão o de muitos consolo é. • . . 
pensa por~m ae~im o ~-fU got•er.no, que hem vê os lados Não permitte o regulamento, disse o illustre deputado 
bons e máos dessa iustituk ão1 e prefere o seu presente por Pernambuco, conservar mais <te seis officises na 
ey~t. .. ma. Nos EFtt.eios .. Unidos .. onrle a. popultlção é mais Europa; mas sds siiojustamente os que lá se conservão. 
cornt•acta ou-te a for~a da 1111t.cri<l.ade chega com mais Bavi;to··Ee retirado dr,us, ficando quatro ~ depois forüo 
f&•lilid.de 1t todo• O!< p:lnt·•&, a inscrípcão niio se pôde mais dous. com os qua.es· se fórma o compur., total de 
fi) ...• ar~ a m~rinha tormou•\!r com c• ,ntra.tados a pre · seis. Maodt~i voltal" o que estava na ma1inha. fran· eza, 
mio e voluPtiUio&: eetá poaaivel pois e&tabelecê-la entre · ha tres annos, aprendendo tactica naval. Quem entende 
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o que~ iactica naval,eabequeem tres rumos se aprende 
muita taotica. · 

O Sn. PAES B.~ \\1\ETO: - Núo está ha tre~ armvs. 

-o SJI. u.rNl,..TRO DA MARlNBA.:- Tre.s annos comple
tao- sr::. eu1 .a.go~>to 

1\. AES ARROTo:- Não, r;enhor. 

O Sll Muo~Tao J>.\ MAniNHA -Sim, l'enlwr. 

O Sn. Sr'YEJRA Lói!O:- ~fas V. Ex. disse que queda 

O Sa. MINISTRO DA ll1.~mNRA :-Sim. quando FC 
retirarem os q•,e lá e.,tã Decl11ro que não he1 •18 man
dar •lfficiaes para pa,.s:<rem o tem1-1o em s nerufas, uinrla 
que SGJão •1lhos do sol ou netos dá lua (Rtsada$, apoi.a • 
dos ; mwtu bem.) • • 

O n(Jbre rleputarlo t<~mbem pcrgnnt"U por que mottvo 
dei delllis~iio u di ver!'os empregados do arsenal da. Ba
hia, concedendo ~"'rém a um (aliás dúUSJ nàu demissão, 
mas 11pns~·ntador1a 

Eu aqui tevht>, ~r. presidente, os relntotios feitos pela 
?omm~s,ão de .inquerito: m~<s ~end.u elles .re,-crvados, 

dos Sn;. deilUtll.rio~ pfl•·ém. qu11.er v~ : los, po .. eo env~a-t~s 
á mePa De,de tnuito tempo, Sr pre,idente, e>!.1~t1ao 
accu~"ções, e IICilUtllWÕes as~:Í.>~ ~r11.ves, contra emprega-
do~ ti · · :- , 
dons memhros do ·:onsel11o naval, reconheceu <!Ue_ essas 
s•:cusações não d.eixavâ· · de t~r fundamento s~> bem :que 
nüo tiv11sse podido obter as precisas provas para ws
taurar-se o Jroce:so. Nes ~ 
os tmitea de suas attribu•ÇÕ!!w, demittio aquelles em

pregados ·. de quem podxa j a:-;tamente d<·sconfiar. 
l!:ntre e~aes empregados havia um que tinha ms.is.da 

trinta annos de serviço, e outro '{Ue não esta v a inclmdo 
nas accut~a.çõe3 muito sérias (tue ~e d.írigião aos de
mail<! collegas seus E~se não foi demtttido ; ma!l, 
falt-llndo, .havia muito tempo, á repartição, e sendo de 
muito debil so.ude, não podia continuar no emprego, 
sern detrimento do serViço. CJomtudo, t>endo homem 
honesto, não era justo trata-lo do mesmo modo qne 
ao.s outrus sobre quem recahião graviseimus suspeitas. 

O Sa !'El\EII\A. FRANco : - Mas a rc 
em1t.t1 os, o escrivão da 2' secçilo do almoxilrifado, 

nãO LI(\ !lÓde fazer a a.rguiçiiO de improbidade, s~ria. bom 
que fo-sem publicado~ os fncto., que derão lugar~ essas 

• accusHções, ques»o muito forte11, e mórmente de o1s deste 
o 1scurso o no re mJDlBtro. • 1ndispanso.vcl 

quo oR culpadof:4 sejfiorcsponllahiliRaào~; me!! nito é justo 
~ue SCJifrlio oa que não ario ouipados. (Apoiados.) 

O Sa MaNJSTau DA MAlUNB~ : - O governo está em 
6811 direito demlttíndo emrtegados que lhe nilo mere
cem conli.ança, e sobre qaeru pesiio UCi:lUIIações do que 
ee nii.o juetiticáriio. 

O Sa PEadu FD.A.~cn : - Se niio souberiío quacs 
forilo "" aoou11ações • como baviào d~: juP.titioar-ae? De
•&io muito sabPr eru q ••e (•on~lst.e~ . porque~ 1\ re~~ito 
de u1n denes e ,npre,~tado:. pur~to rtsaeverar que, conhe
cer..do·as, promptamente sA jnatllicará.. 

" O Sa FE .. ft ,NDES DA Cu:cnA : - Apoiado. 
- · o ·sa:···Mil'rsTao·oA M.All..~nA·:- O governo praticou 
um acto de justiça mntto moralisador. 

O Sa. PzaEJB.A. Fu:-:c" ; - Porém os muis culpatlos 
niio forão os mais punidos, 

O Sa. MnnsTao DA MARINHA : - O governo guiou-se 
.. - . - . 

confio.nç~ em hom~s autoriEados. da maia illibada hon
radez e que occupão, por sua recouh .. cida capacidade, 
posjções elevadas uo paiz, não sei em quem a pode"á. ter, 
visto como não podendo -eqtar em toda a parte, tem de 
ver pelos clhos de seus delegados~ . 

o SI\. PER'&ll\A Fu~co: -A defesr é um direito im
prescriptivel. Não. se póde defe~der um empregado eem 
saber em que constste a accnsaç.no. 

O Sa. CoanÊA DE ÜL!l'ElRA: ~Posso asseverar que o 
tenente Ricardo da Silva Nave~ tamb,.m é empre~tado 
mllitG honr"d" e 2-eloso no cumprimento de seus deveres. 

O ,Sa. Psruuu. FuNco: -Apoia.d.issimo. 

O Sa. Pti\TO DE CAMPOS: -Apoiado. E' nm official 
muito distincto 

O 8tt Mun;;Tao nA MARTNJU. :-Ha ainda. outra accu
saç'io, nomeei opposit<n·e, interino" para a e~cola d,; ma-
rinha. · 

1z o art. l-<7 do ri'p;Ul'imeuto flac~nola.: c A!'. vSig::>s 
de oppol'itnre:; ou profes.•ores !U6 não •enb1io ~rijuuLOS 
poderi-o , er JP' eu.,hi ta~ pe! .. w•ver!Jn por n<m:Pnçi>R-Y rnte
ri-..a., e•ll· •uan·o SP. não ..,ffe:·tu .. r o ~eu pr• -~~m~nt.o ~ 

;-... " a a C&C•J a um ..-nte e um op(M•ltor; Q 
P"irne roa ·h!iva '"' barra· 1);•> tP.mpo emprei!Hdo em umu. 
co·~•m•--ií., c;~ientifi·•a da maior imp· ·rtlln .. ia, e o ~'egundo 
obtivent li c; IlÇ•< par•• e ·t-u -lur nn. ff.urnp .... A auoencia 
de,te!l rloa>< ;J~ofeR,.orés faria f,;lta feusivel ~ eseola.. 
Cousultf.\1 o c ·n•e!ho naval, que me disr;e <.jUe o sue 
deviR f>~zcr. ne-tf! ca,o, '"ra ord.nar que os fJrofespores 
rege~sem dua~ ·~adeiras e accumulussem oa veucimentos 
de an.b!l~ 

tIra .. Sr pre•itiente, quando no pa-iz hn um.a con~pira .. 
ção cjU~:si ger:.l cor1tra a,; accumular;ões, ~entt eu. ·.;nem . 
havia de dar, logo no prindpio da. rrdnha administra-
cão essa~ . - ? · ~ 

plíc ... r satisfactoriamente as roat~ria's dedua3Ctldeiras no 
me -mo ri ia, e talvez uma em seguHa á out.ra? _N!io era 
mai- conveniente o que tiz, illtO é, 0ha, -ar para. es~e 
eerv• •· hvmens . reconhec· d s C' -

acu• a<ieou conselho <ie instrucção? 

O Sn ZACARl.\S :-Não po1i" Nem o conselho foi 
de 01.ohtião ·-tUe accumubssem torl•·>~ o~ vencimentos dos 
~ue ~ · · · · 
a. gratitL·a.çúo de um deiles 

O Sn.. M INtsTno DA M Anr:~nA: ·-Aqui está a opwtao 
do con5elho, e eu vuu lê la. (Lê.) 

E o quo fiz eu? Chamei, mediante parecer da es,..ola, 
doo.s officiaes habilit!l.dos, aos quaes dei e~~a gratifi
cação. Não ··ccumulárã.o os lentes; o enBino proser.!:Ue 
com toda a regularidade, sem havor o menor a.ugmento 
de deapeza. 

O Sa. Pus BARRETO: -:-Contra lei expressa. 

O Sa MINISTao D.\ MARINHA: -A'c.erca do G!tialiole-
cimento naval de I ta ora devo uma ex lica ão a · 

cmtt 1, nllo a uVIda, o direcr.or de.•~e t:fitabele••iw 
meu to. ~ei que esse official fez bons serviço~, e filoffre_tt 
grave" incomrnodos n11 creaçiio rtaquelle estabelecimento; 
mato h !i via elle tid" o infortunio de perder entre seus 

· , u ça moru necesearUJ. a quem trigo 
um estabelecimento daquella ordem .••• 

O "a TAVAnER B.uTos :-Não npoiadn. 
O Hn. M•··ISTnu nA MARINIIA , -Ora. l ... que cr.tli tão 

distantll das vistas d.1 governo, e que prec:ir;n. do um ho
mem de pNstiE;io, e ·iUO p;oze da. estima dos que com ctle 
aenP.m. Se não recum .. ellt~ei'esse offici::il com p1.1bvrqs de 
animaçiio, cu por outr., modo. n:io fiz muih do l}U'' Hs
guir as ;.;egad'"' do meu illustre flllteces~ nr, quo t1unbem 
desf,..z ·uruu comlflill•Ufl coml}(l~•ta. de nlguus lWlllOII~ do 
ttiUito cr~t!ito ('()mmi siio aliá.~ Í••·p,wtttlltll, t<Hn IW ma
nos dizer- !hlls que tinhdo ~crvido b<lm. 

O Sa. PAEs BAI\IlliTO : -Qual foi'! 
O Sa. Mnmuo DA MAfUNilt\ :· -'o conEolho de com

pras. 
Rt-sto.·me, Sr •. presidente tratar do engenheiro hy

draulico que o meu nobre anteces11or· mandou contra~ 
tar p~<ra o serviço do Estado, .!specialmente para o me• 
lhoramento do porto de Pernamhuco 

e 
tive para consultar o conselho naval a asse respeito. As 
razões estão no para.grnpho 10 do art 4" da lei n 874 
de 28 cte Agosto de 18 '>6, < Incumbea.J conselho naval .. . 

c Dar parecer .sobr" os objectos '{Ue dissPrem respeito .. . 
c ~ 10 • .As construcç:ies navae~, trabalhos marítimos, 

e obras CIVis e mllitares da repartição, etc :~> 
O nobre ex ·ministro não preciea de informações; por

que sabe muito bem como esw n"gocio tem corrido. 
O 5n; PAES BARRETO : - Apoi:ldo. 

O Sn MINISTRO DA M.umuu.:- O que l'osso dber á 
camu.ra é qne maudei pP<tir ao ~onsellio de estado, on
de e•ta, o, o. pa'1eis respectivos; 11 felizmetlte ja trazião 
algumas notas que }?Qderiio auiliar-.me ues'a dis~s~ 
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15i.o. Não me prevalecendo deUas, ponderarei sômente 
que forão tiio onerosas a~ ('Onriições o!Ierecidas pelo en
genheiro o ~r. Le l>lanc que mu não julguei autorisado 
a ordenar um c<?ntrato de tanta hnportancia aem esgo
tar todos os metos pP.los ouae~ se rovc a necessidade e 
proveao a c ama a e um homem de tanta nomeada, 
e que nos deve cuf;tar muito caro. 

O Sr. Le Blanc quer, pelo menos, 45,000 frs.nnnuaes, 
passagens pagas de vinda e ida, despeza de installa ão 

. , uan o n la e s~ nr o por o o 10 o a-
neiro para outro, não só passagem, como diversos com
modos para si, sna. famllia e para um numeroso e3tttdo
maior; quer mais o direito de subodiuar ao conheci
meoto "da. repartição com!JI}tente da França todos os 
plannA de obras que tiver da executar no Bruzil, ficando 
só dependtmte da autoridade do ministro da marinha. 

A··hei excessivas essas condições, achei que erão mui
tas vantag11ns a um só homem, ainda que talvez seja, 
e creio mesmo que é, um optimo engenheiro. Mas isso 
não bssta; quero adquirir a certeza de que elle é o que 
se tiiz. e tambem se é convemente enecessal:i.o fazer essas 
despezas não pequenas Neste - · , · , 
niioha mail' qneprudencia. e zelo pelos dinheiros puhlicos. 

Sr presideD.te, timitei-mH a re:>ponder áttuíllo para 
que o nobT'e daputado me chamou : creio ter sati.~feito 
sua vontA.d • • 
dos factos, nas re~postas que tive a honra de dar-lhe, e 
no calor da discussão, eu de alguma moneira não o 
tratei com toda a~uella ciefel'ancia a qne S E" tem 
direito- Não era minha inten iio or fôrma a.l · ma 

IZer nma só p~ avra que lhe fosse desagradavel. Muito 
bmt ; muito bem.) . 
· A discussão fica adiada pela hora.. 

S~GUNDA PARTE DA. ORDEM DO DIA. 

. FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TEilBA.e 

O SI'. c. Ottoni: -o que ss acaba de passar im
p'íe m~ o dever de dar uma satisf::lção ao nobre depa-, 
tado pelo 2• districto da Pal'.ahyb~; peç~·lhe que niio 
attribua o meu vrocedimento a motivo de animosidade 
contraS Ex : arece-me ue a rliscussiio dos ne ocio~ 
de S. Paulo têm seu dia proprio; começnda neste debate, 
e contitmada em outro na primeira parte da ordem. do 
dia, fie;ou com u pa1avra outro nobre deputado '!>Or 
S. Paulo, que foi interrompido or S Ex ; e~se nobre 

epu a o am a nuo cone ruo o 3en tscurso, e em a.es 
circnmstancias pareceu-me que ceder a palavra, como 
S. Ex mo10trou dase.iàr, seria alterRr as condições na
turaes dQ debate relativo á. auministraQão da província. 
de S. Pau,lo: entendi qne assim não devia succeder, e 
por isso não cedi da palavra, ape~at' -da deferen.cill. que 
me merec11m todos os membros da casa 

Cumprido esw dever de cortezia, entrarei na mataria 
em discussl!.o. 

Inscrevi. me para tomar parte no presente debato, de 
prefereucia ao precedente, no qual talvez me oudesse 
julgar meno3 deslocado ; porque, parecia-me qnê to-

• • 
1 

m ~a GliiOOSSâe 

den•e do consel11o, agora pre•eow. . 
E bem que seja. este o meu 'Principal fim. entl'eta.lito 

prnticar a um acto de descorrezia para .com S Ex· ae, 
tendo de toro ar a alavrs na resente r.c ~i- J i ... AII 

de offerecer á consideração de S Ex: algnma!l reflntõeo 
a re~peito de sua reparticão E' por esta ~egunda parte, 
que se refe!'e á. discn!'síio especial, que eu começarei. 

S Ex. perle á camara adecretRção de 14,000 praças de 
pret, quantlo a lei vigente autori~<a o governo a elevar a 
força a 18.000 praças Tenho o pra.1er de começar por 
manifestar uma impressão agradavel, e seria para mim 
uma felicidarle continuar sempre Ílo mesmo terreno; in· 
filizmente não o poderei fazer Â primeira. noticia que 

Continúa a 2• discussão do art. r da proposta. do go- tive da reduoçã.o da força cansou ·me a melhor impressão, 
\'ero.o que tixa aa forças de terra para o nnno financeuo entlheu-me 'de esperanças, considerei o facto em suas 
de 1862 a 1868. diver~ae relações . . 

· • amente acreditava que se tratnva ie uma re· 
o a·ee presente o r. m nistro re~pectivo. cluP.ção eifectiva de &,000 prs.çll.6; uã.o tinha ainda. lido 0 

O ~r Henrlques (peia ordem): -Sr. presidente, relatorio de S. Ex., nem visto os mappas que o acom-
V. Ex. e a camara Re recordar•õ certamente de qne na panhiio. · 

----~~~~-~~-~ruL~·~~~·~~~ú·~~~-~~~~--+---~~·Ub~~·~~~~~~. ~eu.a~dnc~ooda 
contra as acoosações que r.esta ca.sa me forão feitas pelo força significa em Jlrimeiro luga,. que o gabinete aotual 
nobre deputado por S. Paulo. Eriio jé. quatro horas e tem fé no ~stado de tranquillida.de em q11e ee acha o 
meia da tarde, e v .. Ex. e a ca.marl\. sabem que' eu sou paiz: tal é a primeira obse'"Vaçüo consoladora que me 
de compleição debíl: achava-me exhaurido de forças, OCC'.orreu. Em segundo lugar, se se reduzla11e, ''omo ea. 
e me era. inteinmente impossivel continuar sem gra- suppunha á primeira noticia do facto, 4,"000 pra9a" de 
ve compromettim.!nto de minhA. saude, ainda quan· pret do exercito, ipao facto tinha. de suspender 11e por 
do couviC'l>iC abusar meamo a o~sa hon. da bondude com algum tempo o recrutamento, o, que seria um grande 
ouo n. camnra se dignava oúvir-me. !Nilo apoiado1.) allivio, o q,ue seria. 6.ca.rinerte, P.em funcciona.T por ai-
Então pedi a Y. E:~:. consentisse que no primeiro dia. gum tempo uma das grandes machinaa de guerra elel-
em que cntras~em em discussão "~ forçns de terra pro- tor~l que fnncdona por esse interior. · 
seguisse eu em minha defesa; V. Ex. teve a bondade de Em toroeiro lugar, dar ae-hia um" econ•mia oonai-
deolarll.l'·me que niio o podia fazer, salvo se os nobres deravel na repartiçllo da guerra. E quando ae nos 
deputados que esto.viio inscr,ptos cedessem da ~ala'Vra. annu~:~oia'de6cit; qua.n:io se nos llnnuncia decrescimento 
V. Ex. aa.be que a. defesa é de dire\t() n~~tural; V. Ex. do rendn e augmbnto de Je11peza: quando é mfl.nifeato 
reconhece quo ou estou S··b u pres~iio doloroáa da uma que a primeira neoet~sida.de do BrazU nlo é ter n:erclto, 
accusaçiio injusta. • não tenho ~>utro remedio Fen?.o rec!or- nem moamo marinha, niio é mesmo ettra.hir direota· 
rer ~ ~nignirlade da V Ex e da camtmt, pcdin.fo ·lhes mente col ni11B.Qão~ m8.8 ter eat.radas, ter communica-
con ·intão que contmue hoje a minh · deftlsa. Parece que ções, melhor .r-se o seu estado, prerarar o terreno para 
é da d1gni<b,de da camara prollOrdonar a seu~ membros q_nl\ a. colon\saçií.o po~sa vir; convencido disto, Sr pre-
to da a opportunitiade e facilidade de def~<sa stdente, o facto. considerado pelo lado da. economia, 

Niie ha ineenvenient.e em qne---orno'bf,· es--deputtt(roe~-t~--1'õol1' -,:mn;e~artl:nnô:ô:a!flgrffiia;õniâô:l!emírue~nltteecc!Con~sob1"1teai,<ld:t<ioil'rt; "le!ilnltti'jreMtianntitoi),,;-âd:&e-;------
cedão da palavra. porque podem depniA f'er ic~criptos pois do exame do relatorio· e dos mappa., que o acom .. 
na mesma ordem em que a.ctualmente se achão ;Emfim panhão, oonvertêrão-se a maior parte destas minhas 
recorro " equtaade e l!enerosid&de da camara; · eUa em 1m pressões em amargas decepções. 
aua sabedoria. resolverá. como entender; O mllppa da força effectiva do exercito, que s.compa-

O Sa- PR"SIDE'T& : _ 0 Tegimento prohibe que con- nha o relatorio de"S Ex., diz que temo~ 15,500 praças 
tinuem os tiiecur~os nss ~>CS!'Õ"II ~.-guin ·e~ ; ma~ cabendo de pret. entre as qnRes &e inclu ... m 600 guardas nado-
ao n bre deputad .. ta.llar ~eJ[Unda. vez, nenhuma duvida. naee: ests. diz ~ Ex. , é o esta.d" médio e effectivo-
ha c;m lhe ser con<'edida a palavra, se os senhores que a dos ultimos treR. annos. e que a experiencia. tem conven-
t@m atJ.teriormer.te ~edereru della. Vou consultar a cada cido c governo de que é absolutamente impoqsivel elevar -

d • · to 0 S c Ot · a força. a · '8 ,000 praças E' de!Jois de. reconheroida esta. nm os mscnp s.... r . toru •••• 
0 s. a. c. ÜTTONI: _Não cedo. impnssibi\idade que o governo se resolveu a propôr a 

reduccã.o a 14,000. Eu tocarei novamente n~te facto, 
O Sa. PILEIID!i:UE: - Eatá. acabada a questão • tem pelo que toca 6. sua significação politica, no fim do meu 

• palatta o Sr. c. Ottoni. ., discnno. · 
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Pelt> que toca ao recrutamento, o que eu concebo das 
proposições do relatorio é que o paiz não pMe e.<~perat' 
nenhuro lenitivo no recrutsmento em relação ao que se 
tem feito até hoje, porque :3. Ex. nos diz que a? baixas, 
comprehendida a mortalidade, avultão mr.is que o oro~ 
dueto do recrutamento, e dahi a neeessidade de se 
recru ar sempre para se man er essa orça onl'egum~ 

temente é ebtll. a minha primeira decepção; o recrnta
mento couticu:u-a, e üpeno.s a. decretação de 14,000 em 
vez ~e •8. 000 praç!ls alimentará s esperança de que nfi.o 

.. ; ~ . 
Em l'eh1ção á. eClonomia, a decepção é completa. A 

proposta ~uasi que equivale ti. conservaçãn do ~tatu quo, 
a conservar uma forç& com a qual se gastará. qnasi a 
mesma somma que actualmente se gasta! 

UM Sa DnuTADo:- Ha quatrocentos e tantos con~ 
tos de economia. ' 

O 8a C. OTTo'I :-Será. a reducção que corresponde 
á ditlilrença entre o pedido de 14.000 e o effectivo que é 
menos de 15,000; é bem ponca cousa. 

Antes de passar a nutro t:>pico, farei ainda nma ob
serv ><Çiio ares cito de uma o inião ue ve' o 11nstentada. 
no re ator10 o r ministro da gueua, e com a qual nii.o 
poRso conformar·me. 

S. EJ.. sustenta.. que a faculdade concedida aos recru
tado!\ para se tJXimirem ao Rerv1ço mediante a. entrada. 

a s c, , res pu 1cos e uma quantlR eg lll$t >ta con
tratar voluntario~:~ é' noe>iva e deve se> abolida. 

O Sa. CARLos DA Luz:~Apoiadissiwo. 

parer.e concludente S. Ex. diz que esta faculdade de 
eltimir se o recruta por diuheiro priva. as fileiras do 
exerdto dos melhores solda os: entretanto S. Ex. pro
põe que se conserve n substituição de homem por ho
mem 

Mas se ha inconveniente em um caso, ha igual em 
outro: por que reziío presume se que sejão os melhores 
soldad••s a.quelle& que be j3ximem do ~erviço por dinheiro 'l 
E' porque a pt'SBihilidade 11ue tem o individu•• de des
pender a quar.tia exigiqa indica certa. posição social, 
certa educa (lia que seria ntil no soldado; mas eu digo 
que o homem ue está. nestR.B condições, se não lhe acei·· 

ll.O &.que a. quant1a~ara ex1m1r-se o serVIço, preva ece·· 
se dellns pnra procurar um individuo para dar por ~i. 
, O Sa. C.Al\Los DA Luz: -A questão é uiio perder uma 
ra a. 
O S11.. C. 0TTONI: - Ainds. mnis, Sr. presidente, 

V . Ex. sabe que esta substituição de homem por homem 
se ía'l. as mais das vezes apre8entanco um individuo 
que nté á. vespern jazia nn degradante condi~iio · da 
escravo, libertado ~d hoc. !Apoiados.) D•1qui eu deduzo 
que o que se lucra com a facul•te..de dessa substituição é 
tira~ d11 lista. dos escravos alguns homens que se libertiio 
para serem soldados. (Apoiados.) 

Sa é difficil o contrato do voluntarios, se ~e conclem
na a faculdade de e.ximir-3e o reorutado por dinhC\iro, 
porque a quantia. estabelecida nú'l é sufficiente para com 

" ella. obter- se um volun~.arit>, seria. logico pedir- se o aug
mento dessa contribuição, mas do nenhum modo.a sub
stituiçtio deste systema pelo da substituição de homem 
por homem. 

O Sa. PEnEm.\. DA SILVA.:- Este existe hoje;, por 
conseguinte, o nobre deputado estú combatendo o IJ.Ue 
existe· . 

O Sa C. OTTo~t : f- Estou me referind.o ao relato-

perfeitamente. 1 'igo que, se o.caao o agente do recru
tamento, recebendo 6008 do recruto. para eximi-lo do 
serviço, nã,, p6Je com ~sta quantia contratar um volun
tario, se é isto impossível ab·olutamente, então tambem 
para o recruta será impossível obter um homem por 
semelhante quantia.. Se a.ssitn é, seria.logico &ugmen
tar a. retribuição, e aessa.riiio os inconvenientt~s de se 
conservar ao recrutado a escolha de um •ios meios, ou 
pa~ar ou dar um homem pvr si . 

Dire1 tambem ao Sr. ministro da guerra .•.•. S. Ex. 
conhet'e pouco o interior do Brazil: só tem apparecido 
por lá ern situações auormaes, de e~pada desembainhada. 

O Sa.. MtNISTno DA. GuERilA;-Não tem sido só nessa& 

situações; na provincia do nobre d~pntado mesmo tenho 
estado muitas ,·ezes com a espada na bainha. 

O Sa C. ÜTTONI : -Não s:1.bia disto ; todavia o que 
V. Ex. acab'a de dizer em nada altera a consideração 
que .eu quer!a off.-recer-lhe. 

dos os 
caso~ em que e-ta Í!!.l1Uldade do recruta eximir-se do 
setviço militar mediante a quantia de 6008 tem posto 
termo a grandes violcncias praticada~' por vinganças e 
motivos eleitoraes a oiadoH nüo prohibirla. soa erse-
gui ns este pequeno recurso e se BlX.11rem antes mu -
ta r nessa quautí a, do qu~ serem conduz1dos acorrentlidos 
para a capital da província. (Apoiados ) 

E' esta. a principal raziio, d1rei com franqueza, por 
que ~:usteuto v direito que alei anterior concedeu s.os 
recrntll.dos. 

Eu .não gosto de declamar, e ainda q~e o :neu c?s
tume de cingir-me á questtío, e Eó aella, Já fo1 quahfi.
cado por um illustre membro da commbsão de poderes 
como hKbilastuCia e tactica fina para, fazendo praça de 
impàrcialidu.de, chamar votos á minha opinião, serei 
tiel ao preceito que me. impuz a ~ste respeito de não de-

' . . c . . o que ac11bo de dizer, pondo na. pre·ença aos urs. mmlS-
, fl"os muito succintamente um dos casos a que elludo. 

Houve na minha provincia, em um ponto, feli:z:meate . . .. - . . 

conservadores, ficou hem averiguado . Houve processo 
pelos el;pttncamentos e ferimentos . Não quero referir 
circumstancias que niio vêm u.o caso, e sóm·nt.e o que 
tem rela ão com o recrutamento~ o subdele ado .forma-
dor da culpa, cou~ervadur reconheci.do, em vista . a 
evidencia das prova~, vio-se. compelhdo a pronunc1l!-r 
como mandatarios do crime dons camaradas de auton
dades polieiaes, ~eus correligionsrios, chefes do seu 
partido. . 

A sentença de pronuncia contém uma b~ll~za, que Já. 
referi na. casa, mas qu~ bBm merecq a. r~pet1ça? : de~la
rou que a SUbtt•açfio e quebra da Ul'Da Dti.O é cr1me, VIStO 
que " urna não é propriedade de alguem, etc. ; teve po
rém lup;ar a pronuncia p~tlos ferimentos. 

Reunio-se o jury, e parnllelamente recomeçou o recru-· 
tamento Sabe V. Ex., Sr- pres~dente, o que aconte.ceu 't 

I l •, 

forão lançados da sccusaçiio por ausentes : um delles 
tinha fugido da cadêa depois de re::rutado, o outro 
estava foragido porqua o proc~m1viio os re:r~tadores; as 

.. . ~ "" 

rem escondidas pelo mesmo ~otívo. 
A situr.ção era tal que o advogado do~ ~utore~, para 

que ee n iio désse o escnndalo d11 absolv1ç~o, n:10 te;e 
outro recurso sPní'io , prevnlecendo-3e da Cl!cumsti\DCla 
àe não estar completo o jury, calcular as suas recusações 
de modo que impos>ibilitasse o jglgame~to. 

E' de ju.stiça ll ccre<centar que o presidente ~a pro-, 
'!Íncia o Sr. conselheiro Pires da Mottn, dcmittiO o de~ 
le~add e subc!clega.•io, principalmente cnvolvid')s nestes 
factos. · · .• 

Mas ou peço licençl para p(lrgun~~r aos Srs. ~nms
-trcs: dado u1h caGo do~ta ordem, vertticad.o e averiguado 
sa tela judiciaria., é punição sufficiente para e-su au
toridades que fu:am do recr~tamento um instrumento 
de vingnnç11s eleitoraes a d.em1ssiío de cargos honrosos, 
mas gratuitos e 'ás vezes onerosos~ Não será ainda tempo 
de fazer punir' as a.utoridll.des que procedem a.l!sim 'l Nada 
mais diNi a este respeito, 

Como pnrém conteetei a procedencia de um !1-rgn
mentn de S. Ex o Sr ministro da guerra a resp"ltO da . ~ . . ) 

l!entarei que hn. um outro pericdo do relatorio de S. Ex. 
sobre este mesmo objecto. em que me pare 'e que S ~x. 
tem perfeita ra.ziio. Não é razoavel estender. a fa ·Ul
dade <1e eximir- se o recrutado a todo o t~·· p·· que tem 
elle de ~arvir no exercito, 'ie modo que qtl3D.do lhe faltiio 
dous aunos, um·anno, seis mezes, etc.,-para completar 
o sen tempo, po~;<a eximir· se pagand_o a somma corres- . 
poncl.eut~ fl(\ tempo '!ue I~e f:Jte. . 

Silo s1tuaçõ-s mmto d1 .. ersas: a do soldado que Já. 
serve ha algum tempo, e a. do recl·nta1o que ás vezes 
tem de deixar t r ah!llhos uteis em que se occupa, te!ll 
de deixar "'Ua fam\.lia. que sustenta. tem. de ~~r ptovl
dencias a respeito de negocios que se desarranJaO. Esta 
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situação é muito diversa da do soldailo qu~" jjl jurou das aos olumnos, teve pnr fim í:tcilitar·lhe~ o estudo, 
bandeira, que j!l. • e~vio dons ou trell »n•.os qne ja re- di~;pensar-Jhe~ outi'Oll exph ·ador•·$, ou HUXilio de outras 
ceben a instrucçiio no corpo, que já é soldado ft:ito . .•• pes.seas Mas,· Sr. prc-~ .det•te, me n:•o p&rece ser o me 

lhor meio o escolhido. l!.m gel'3l acredito quo é J1o~si-
UM !::lR- DEt•UTADO: -Não se recruta o homem que vel ni~opeosP.r e,!>ll .. nxilio e~t.nmho ~"*'~UindQ 0 profe~sor 

cal'r•'ga com 0 peso de sua familia. um bum methodu. Rdiro·me á minha ex erieuc:as 
O âR C. OnoNI: - Asrim-de·...;..· ,_.,.,..--1F.t..-,......--e,;-l-,a.---t--~m~u~p;~ri~s~te~.r~i-!;o~:~s~e~di:e~u~e~l~Ja~t~I•~a~g;:r:;:;o;~-;r~"-S~u~i~t'!a-;Jd~os~.~n'tã~o~f~oii -;p~(?:r----

outro ponto. Fiel no meu propostto de limitar-n-a a • ffe- eer muito curta, porque terminei o men r.empo S•'gundo a. 
rtlc:er a con!!-irteração de S-. Ex. o Sr. ml!listro da j;Uerra lei. N1io tenho 11 preteuçiio de ter seguido o melhor dos 
alguml\s refh:·xõcs que lhe provem que estudo a sua methodos: p~rece me porém que na a.Gademia de mari-
repartiç'io (e talm~z nada mll-is pr . -,, , a o m~ tn o que eu segn1a na expo~tçüo a~ lições 
ht:i mui perfun<:toriamente do emiuo nas escolas r.:.ili· pr.;enchia o fim. 
tare;: . Eu dividiu, . tempo de hora e meia em duaspartesdes-
A~ ult~mns l'eformas que estsbelec;!rão a escola cen- iguao:s; em uma hora ouvia aiJ..tUí'ls düs alumnos ares-

tral e a, es o la~ nnhta1·es de apphcaçiio sanccionarão peito d!IB lições anteriores por mim ji expliêad»s ; na 
um prmcipio " metl ver ftlcundo: foi sempre essa a mi~ sl!guintu meia. hom expunha eu proprio a lição' seguinte. 
nha opini:iu para a mnrinha, oude a!Ls nunca foi nceita; Cc·m o, te mclhodo t.iv~ muitos estud~ntes que n~tqu'elle 
o príumpio ~ H·p:.r>~r o estudo theoric·.l do estudo de tempo.- em y_ue q1:a~i nin!!ue:n di>peasava explicnnor em 
Hpplie -ç:io Parec11 u;eque a cxisrencis da escola ccntrsl CO~'n, o~ dl~pensá·· íto. c;· com a maior satisfação qu~_re-
não tem our.ro rim; ··s e"tud.ns t.he ·ricos con<>en•riri'i·.>- corda o papel que esti•o fazendo na urm?.da, ns Hlrvtços 
se na escola central, e os de, a.pplicaç:io pa,.~erão pa!'a <;_Ue estilo prestando ao pHiz, muito;; moços de mereci-
as ontr;,s: foi s.s>im no meno' qut> entendi a. re•orma. mento oe ljUem tive a honra de •er n1c··-tre 

---~~E~~~~p~n~··~·c~i~p~io~·~'~~~m~· ·;d~t~si~~~~é~f~e~~~n~d~o~;~m~a~s~n~i~n~s~e~· -~-~~=~-~~~p~,~~~j~g~mm~~res.~ 
se um ··oro1 li.· lO que e e e uzo a~eito P"r r.orio~> A quae!l deva•r• ficar" arbitr1o do profe~::;or· . CO!l~eguc .. >e o 
m>lu vt>r .. n .. parte do euFinQ th~ •rico, o mtt~rnato ó !im de f.ocilitar o e~tudo ~e"' llUX:u,. e·tranho. Demais, 
prejud1nin.L é uw novo di~peudio do.; cofres puilli,·o~, entendi que a fiala de estudo era uma inF-r.ituiçüo pr~'pl·ia 
nilo s"'gmdo rl.e vantagens equlvRiemes . Entret .. U•CI ua- d · e . • · ·- · 1do int<·mato, 

lhe :<~prouver. Não compreh"'udo estudo tite-.·ri .. ~v ..te • ·Utra pouclhR i·ió•v• qu.., muit.o: g. nenc:.<mc~te te~hoenunciado, 
man«ira. ~e llll'l'!l' ' •'r<lm o as>ens•.• de S. Ex . . dev1d·•meute d~s-
. Di r -bC· ha q•1e é pre:~i~o co!lhecer "s oropemÕC!l, com- C!l~olviclu!11porlcru el•nduzir a ~c.lg~H?.ae,c..numia. O:~exer· . 
para.r >'.S ('.l'pa«'idaties do~ alumuos. 1\Ja,; i ~to non"P · • 
se C;Jrn a mm lil outra OpiUÚiO : nRd!i de internato jJ '<T& ORcnln t:untrJ<l parece .. me serem unicamen:e aqueJles 
o estll'lo th Porico. o nkn,,r cnu~ que fôr FJO!<S;vel para (!Uu ~ii11 indit~ 1,en~aveis para se eomprehender o ensino 
os cofr.,s publiC(·!: Qut'ndo os alumnos fre~uent\1\'iio as tllunl'JCo , cumo jng•' de maehina5 em modelos, trabalhos 
aulas. quando mo~tl'ou cu da um delles o gr:;.o de ~ua. chintico~, etc., aquelles exercici <:·S que parecerem indis .. 
capacidade, o governo tem um viv.•iro onde e~colha os pnll!lll\· t~i11 pllra bllm se compreheudcr a.s matarias que 
que com m!Lis pro<;eito ~e de~tiuem ao» diveraos misteres thooricom••nte se estudiio. 
do serviço publico, que exigem conhedment~s ~>cienti · A e~to ramo-escolas-, no seu :::entido mais amplo, 
ficos: para e~;ses as C5colas de applicação. E então a des- portet•C•• nind~t. a ct-cola do. tiro em Campo-Grande. Não 
pezs feita com e~ta~ escolas é muito muis productiva. prct•·wo dnr opiniiio minh», que seria complei.nmente 

(~on,e·.J_neutemente per, ist.o n_a opioiã•J que hs lOD50S 1ncompetout.,, a re~peito da escuta do tiro; mas ns~evero 
annos tenho: a sepflração do estudo theorko d(• estudo n S Ex qno couheço opin•ões de o.ilitares muito ins-
<le appllicliç:\o, liberdade do estudo theorico; uada de truido8 que consi.dorii.o essa. escola uma perfeita inuti· 
internato, estude Cllda um em F-UB c~:'n, frequente as lidudo ..• 
aulM, obedeça ao regul~mento, faça seus e· ames, hnja thu Vu7. :-Niio Bpoiado. 
nest':'s a precisa mveridud<' , esêolha o governo p11.ra os 
diversos misteres rio viveiro dos app~·ovados O Sn U. ÜTTONJ :- .•• entendem que a instrucçii.o 

Fallo nisto em geral, n iio desço a por~P.nores, mas alli dada ~e pód" clar nos corpos em toda a parte onde 
avento estas prop~·s io;õ.:s n ão Fó para chamar a attenção estejiíc•, I! que isto ó fltcil J ã. disse, não dou por minha 
r,ara a di!i-posição que, em hora não executada, com tudo e~ta opiniiio, com .1uauto a. traga á ~asa por me parecer 
parece-me não revogada, do int.-.rnB.to na e~c~ola central, sensata\; reria ella. uma origi(!D de economia. Creio 
como tambew para oflercct r a 'gnmas considerações t o mui a espeza 
respeito de duas di:;pnsiçõr.s do r ..-gn'am,.nto que me pa.- C\1M e ·iificios, com enean11mento·de agua potavel, e até 
recem ter sido cakulada~ em r~laçiio com o internatQ, com uma ~strada dll.Ui para a est~tçii.o de _Sapo-
e que 'não sendo, me pare.:e, applica,·eis a outra ordem peroba, na ebtrada de ferro. E_s~a estrada: ou ramal c.u~-
de cousa!\ no cntf!nto se e:xec!Jtü.o. tou mais dinte rodo que devta. custar ~e de prmc1p10 

Uma ,>elia~ é a das s~la,; de P.studo. Os alumnof. siío fo~<se desdn~da :10 r;arviço que de facto presta. porql\e 
obrigaa,,~ a com'l?. recer de malth'i e a t~rde, sempre é l'implet:mente um camiuhn ordiu&.rio; ma~ foi traçada. 
fard-c do~, a uma sal"' à e estudo na eseola centrsl: s:io e con"'truida com condições pRra ~ervir de leito a um 
ohríg,;.dos port>;nto, ,Jgunr. , mora••do em J?;rande disr caminho de ferro. Sei que !l ditecção ,1e,tes trabalh<;>s 
t.ancta do estabclc ·:imcuto, a per. ·orrer quatro vezes e~sa. tem estado coufittda a um enge•,h..:iro h~btl. e a~ rol-
grande distanc1a. O _iuco uv.nieute mar.ifesta-se por si ; nhas palavra" n ão contêm ctn,ura. neo m~tnuaçao ai-
não FC carece fazer d1,~~e~t; çào a e. te respeit.o p:omA. ; fallo da institu1çii.o, nãu do modo por que é 

p .,rece ~ue a 1nst1tmçltf) rias sala.~ tte estudo, nas dirigida. 
quae;; é obrig~do a d_emorar~se o lf:nte para solver dnvi- A compnnhia da estrada de ferro de D Pedto li não 
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julgava que aquelle ponto lhe offereoesse vantagens com·· 
mbrci>~es que autorisa.ss.em a construcçiio Jeuma estação 
e parada de treus: musoJ;?:OV(lrno entendeu de outro modo; 
c :ostruio s •Btrada., edifi,,.,u a estação, e exigio qne a. 
compa~bia a costeasse E.' uma verba, pois pela qual 
fie tem gasto não /equena quantia de .dinhe~ro, ~ as 

S. Ex delif?erará o ttue emender: a e~ te respe~to, qual~ 
quer qull SeJa. a resp<~st.a, eu me cah.rei. 

Passo a outro~ a~sumptos 
Potr.:ce-me ::>r. re-iden ll 

gu~rra muitofl l'~twbel~c·ímentns. co mo hb>~rS.türin py · 
'ro~~"hnico, fabrica da polvvra, f11brkas •1e ferro, officina 
de todas li!' espe~ie~ no~ srs;enae.~. etc., no!' quru>s sr- po
deria r.:ahzsr gnmde economi>l, se o g .. verno qulze:::se 
entrsr em uma rt-forma baseada neste prmcipio : o go-

. verno não é fsbric>ante (r.potados); o governo níio fl:brica 
nada, comprR tudo; os arsenaes são simples depositos 
de artigos bellicos; compra- se o armamento, paga~ se o 
concerto do armamento, e c.ompra· se o fardau:u-nto·, as 
·munições, encommend11-se ao marcineiro a mobilia das 
repartiçõ ~~ militares, em lugar de as fazer no arsenal; 
co~pra-se ~udo qua!lto é mister, tendo em deposito os 

Não entro em demonstração de algarismos, para a 
quo~l rue faltarião dados ; mas parece-me que ae S. Ex. 
~~nJar examinar por q~anto u~. marcenei~o fará a mo~ 

OQato de um armaria, por exemplo, sahirá pela. terça ou. 
quurtn parte do pre~ que actualmente custa; porque 
aendo esee ol>jecto fabricado. no a~senn.l, exjgea interven-

rife, de porteiros, contínuos, éorreios. secretario, officiae~ 
de &ecretaria, d11ndo tudo isso lugar a uma intinidade de 
ordenad.,s, de communicações, informações, o que tudo 
.occupa pessoal pllgo Mande S. Ex. calcular a quota de 
cnda nma de~ tas despezas que compete a cada object-o 
fabricado, compare o proprio trabr.lho du operario nas 
officinas publicas com as doe particulares. e verá que a 
&na manufactura custa o triplo ou o quadruplo da do 
mercado. 

Eu não sei donde pôde vir a neeessidade de estar o 
governo a fabric"r tudo qumto t>recisa. quando é evi
'dente que comprando-se custaria tudo muito menos do 

a as . 
O Sn- CAnt.us DA Lull :-Q11al é o ps!.z do mundo, um 

pouco mais adh·ntnoo, que não fabrica o ~eu armamento 
·e munições de oerra 'I J a. não é or economia mas or 
cons1 raçoes o ltiCas.... , 

O Sn. C. OTTotu: - Quantio a•sim seja, quando PO 
.admitta por excepção que se f,.brrquP polvora e rouni
çlles bellicas, tal excepção não destróe a minha 1egra; 
e não o•e parece procedento o aparte no que~~ toca o.o I 
armamento. Neste e em tudo o mais o nobre d~>nutado 
·reconhecer& que haverá. muita. economia paro. o E•tado 
em comprar aqulllo que costup1a fabricarem officinas -
80ft. !lo 

F aliando de arsenaes de guerra, virá. naturalmente no , 
pens~mento o tia ·ôrte que tetn &ido o ohjecto de ri.bnns
sões n~~<ta ca~~< ~ e pur e• te motivo niio sera inutil 
accre-centar que nem Eei quem . é actuul'mente o direct• .r 
des;sa repartição. Ignoro se aind~~o é o Sr. coronel Albino 
.de Carvalho. 

O Sn 1\IINIITRO DA. GuEnu.: - E, um officisl muito 
digo o. 

O Sa. C ÜTTOI!II; - .Ningnem p6de melhor do que eu 
garantir á casa a. h~nredez e iutellígencia do Sr. coronel 
'Albino de Carvalho e as nobres ualida.des ue orníio o 
seu caracter 

•' O Sa. Ml-'ISTB.o DA. GuERRA: -Apoiado. 
(f Sa. C 0TTONt: - Tive o gesto à.e ser seu compa. · 

nheho de &i!ademia; conheço-o destl.o esse tempo , e não 
quero que em caso algum uma propt·siçiío por mim 
apresentada, emllora eu não fizesse bl\usões, deixe a 
mini ma sombra de duvida a respeito do conceito em que 
o tenho . 

.Peço agol."s a S Ex. o favor de reflectir algumas ve-_ 
:zes, ao n.enos nas· ~-u>ls horas vagas, se a org .. nisaçã.o 
das reparti<;ões de papel. Pa o-luJ!:o da el.'criptnração que 
temos pat'a tudo não é uma du causas de angmento da 

TOMQ IU 

despeza. exagerando o pessoal ; se não é uma da. I! causas 
que pr .. duz~rn no f!Siz Hm e~tado de cou~a11 ,ne nin
guem deixa de tl<lpl•,r><r-ofnror pelos empregos puhlicos 
taputa<J•··•), qu~ lu:·.,,·s na u<>pnlaçã'l. que lcw,. a t•.dos, 
qua~i ,;em e-x:·~<'pç'i.o. » "'creditarem que nil.o a~ póde viver 
saro orrt.-11ado do thc"ouro 

' . .· - . • • q 
uma daR caus!l.!\ pr1ndpaes que a alin1eutão e desenvol
vem é a orgnnisa..:ão de muitas repartições nosus. 
(.4p••indn.• ) 

' m ~ - . - dos, gs;stiiQ se . 
resma-. ~e papel ii.!' ~·-ze4 pan1. ~onctuir um processo que 
coru me11a folha escrljJta n,,. frente e no verso ficaria 
completCJ. 

Parece-•• e que est··s r;bserv~·ções têm bastante appli
cação aos regulamt-nto- r"cente .. da!< se~l"i'tarius de es
tado. Não me parece iml)ns,.ivel nem d1fficil modificai." 
um tal e~tado <!e cou~aa : e creio quo se acnso S Ex. 
acolhesse o pensamento d•<. reform•1, seria uptimamente 

·coad)uvado pelo ext:el'e'lte auxíliwr que tem 110 Sr. te~ 
nente-coronel Pirsgibe, de quem f,.çn uma menção tão 
honrosa como· fiz do Sr. corouel Albino de Carvalho, e 
com igual satisfação. 

· ~ , . p ines que o ereço ao cn~ 
ierio de S. Ex , passo ao óhjecto principal que me con
vidou a intervir nE~~te debate. 

S_ou daque}les, Sr. presidente, a qUI.'~ a comm!ssiío 

cau~ou apprehensões, não considerando a S. li:lt. como 
·militar, mas como politico ; não provieríio menR rer.eios 
·da espa~a de S: Ex., porque S. Ex. R ~em emhniuhadn, 

O Sa. Mx:siSTao D.l GuEaaA. :-De certo. 

O Sn. C. 0TTONl :-Nii.o era o domador de revolta!' 
que me assustava., Sr. presidente, porque não ha revol
tas a domar; era (o nobre ministro me permittirá que 
'falle com toda a franqueza) o signatario de certus cir
Clilares que couvida.vii.o a cerrar fileira!! um par~ido que 

·nem .todo ·adherio ao reclamo; verdadeira ori~em da 
·scisão do partido conservador, e razão principal porque 
toco n\'st'3 pont{). 

Quando o directorio da côrte mandou cerrar fileiras 
os ao 1gos -par 1 os se approxlm~tvuo e parectRO epor 
·seus velhos odioa. Ao_grito de alarma o partido conser
vador dividio·se. 

Ac11dio á chamada a'inella. fracçiio que eRtava no ha-
. - - . . . . . o, 1 

capaz de aspirações legaes. os qn~ sernpre qoa.lificsrão 
de anarchi~ta'' oi! !\e11s advP.rsarios, e negando a exis·· 
tencia de outro partido regular, ·•endia mnnifeste.mente a 
organisarumEstado no E~tado Outros p• •réru rQcus&rão• 
·se ao reclamo; vo:~:es muito autorisad11s dísse~íi.o e es
crevêríio: < Cerrar fileiras I porque e para que? tend.oo 
'IIODt>~de de provocar revoltas pnra terdes o prazer da 
snffoca~las<J Qnereis voltar ao tempoR em que. sem 
obter a trtUJ.q mlli dade dos e~pt .. i tos, ~o su.Jtiôca.va a. 
fortuna publiea p11ra. conseguir a paz pela comprt~ssão? 
Nn.o, ~eun •. xes , e~se~ temp••sníio devem voltar. • : 

Tal é a ··errfadeira vrigem d1, S·li~õ.o <{Ue ,;e manites• 
tou n11s eleiçõe~ da côrte. em alguns dístrimos de> ta pro·· 
-vincia e em outras; tal é, a meu ver, iJ. orig .. m da. ltepa
raçãoentre os grupos de exagerados e de moderados que 
nesta essa se mani.fef'tão · 

E pois que S Ex o Sr presidente do conselho foi dos 
que mandárão cerrar fileiras, do.hi as minha& muito 
naturaes apprehensões. 

Entretanto a• palHvras -moderação e economin-~ 
· q P. e cel' .o nao con& 1 u m ro ra.mma }>O ~1co, ma& 
·são promeasa" con~oladoras. con.bmada!i co ... n facto cln 
redu •çiio da forç11., ÍüCto que. e•r b ·1,.a muito abaixo das 
prôpwções em que eu pnmitivãmente o éncarei, ainda 
tem muito alcance na sua ;.ip:nif•uCãtl potitica, essa~ 
p.lavrn e esse Ílicto. di~o. ~e não me tra.nq_'ll.illisáríi.o 
completamente. demonstrárüo -me quP.na. situação pre-

, sente era. do meu deve~ e~perar e ob,erv~r 
E f<'i o que e~ .z; e~pert>i e oh~ervei. Ouvi com pro

fnr.da at.tf>n9iio ; meditei tod s as palavr~~os proferidas 
ne~ta triiHuua pelos Srs . mimstros. 

Em primeiro lugar <l~s~rvei, de\xan:to de oa,.te_o~traa 
· declarações menos exphc1tas, que o :Sr. con~elheltO St .. 

37 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 10 58- PÃjgina 11 de 18 

290 SESSÃO EM 23 DE JULHO DE !861. 

raiva, 81ltáo m,ini'#trO d() imperio, fallando pela primeira 
'Vez em uma destas cadeiras, fez uma declaração que 
devia corroborar a disposiçã-1 em qnanomeçava a achar·· 
me de abandonar winhas appnhenl'ões. S Ex aoreciou 
a "ituação de um mod, que eu ar-.olhi inteiramente. re· 
oonLet!8ndo ue estava de accôrdo com o meu senti-
meato, bem que divergi~se de S. Ex em um ponto. 

Pennittir-me- ha a camara que eu me demore um 
p(lnco a este re~peito para explica.r a~< tninhas impres
sões posteriores. ~egundo a declaração a mais explicita 

to , a o r. conl-:e e1ro aralV&., o ga me , orga-
nis<~Dclo· se. c>.onsiderou o paiz em perft<ita tranquillidade. 
não s6 em paz materh•l, mas em completo socego de 
espirit<>; jul~ou qut: o paiz tinha talvez ~tspiuções para 
melboram~'DI08 na le~ish·ção, e que era po~sivel cuidar 
com pe fe•ta.liber iade de e~pirito ne~ses melhoramentos, 
viato o e~>tado em que nos anbavamos. 

O qne d;ss~ o Sr. con,elheiro SaTI•iv" é o qne penso; 
tal era, e t11l é o est~<do do pa1z S Ex accrescentou, e 
nisto é qne diverg,mos, que as 1eform11S fo,.sem inicia
das pela oppo~içãu : eu creio que es~a é a mi~;siio do 
governo ou ?a maioria. ~is a ur.ica diver11-e~cia e_:n 

e expli.,ações provavelmente nos conduziriíio S.: accôr
do. Entretanto duas declarações posterioreP ger5rão em 
meu ·espiritt.l novas duvidas ; e como eu me p1etendo . . ,.. . . .. --
Ç~usdo actual do 111eu espirito , vou continuando esta 
aingda ex.posição. • 
· Sahido do ministerio, o Sr. conselheiro Saraiva decla

ue e achava em refunda diver meia com o Sr. 
miniFtro da justiça (não por estas pnlaYras, n'o.s equi
'Valentes. que o pens~mento de S. Ex era <>om efreito 
o do Sr. presidente do conselho, mas que as tenuencias 
do Sr. ministro da justiça erão di'Jersas, lcvavüo o 
minis ter i o para difft:rent.e rumo ..... 

O Sa. MABQUEZ DE ÜAXlAS: - Elle não disse isso. 

O ::la C. 0TTOI.'fl : - S. Ex. está presente e não re-· 
clama. Eata tão ootavel declaração, e o commcntario 
ainda mais nota•el que della fez um nobre deputado 
~la côrw, . não forão cont~stsd<.>s. Eu nada quero con
cluir ; ma!' do facto de não serem contestaddf; por l;le-, - . . -. ' J:esultão vulta1am-me com força algumas de minhas 
antigas appr~hen~>ões. Esperei o ultimo di~curso do 
Sr. minbtro da ju .. tiça, ouvio· o com profunda atte_nção, 

~. Ex. que passo a ler. 
UM Sa. DEPUTADO :-EntãO não -:stá na ruemoria. 

O Sa. C. ÜTTO:o-1 : - Estava, mas receando a per
turbação desRa memoria na l'olemnidade desta oc~ssiãll 
(a caaa está em perfeito .silencio) tomei a cautela de 
ttozer 9 dilknrso. . , 

Disse S. Ex.: c As leis que temos cumpre que 11ejão 
execntadaa: deixetno-nos .-1e ab~tra~·ôe~<, deixemos uma 
certa ordem de cousas que tem de permanece~ ao menos 
por algum tempo. · 

c. Etnque.uto &A nã.o tratar de adoptar quaesquer refor
:tnas (:m' ra eventualidade) cuidemos da verdHdeira ges
tão sl0'3 negocioa publicos: se nos emmaranha•mos em 
dontru1as que sôl'!lrvem para azeftlll" 118 discu~~ões. por
que se apoião eu. opiniões politi1as. e muitas wezes não 
são mais do que meras thcnrias ~ írrea.liz11veis utopias, 
n&o faremos mais do que p••spor os interesses pnblicos, 
o que é de mais real e necé'ssario para o bem da aoai~
da.de ., 

US6l• - •. 

illimitada bastasse venerar na pes11p4 d~s.se ministN A 
integridade do m1rgistrad.o, re11peitar o caracter privado 
e apreciar os talentos do administrador, não conhe~ 
ninguem mt~.is digno dt:&ta confiança do que o nobre mt.
nistro ; mu.s pa.rece ma que tlleR coarctadae, por muito 
res eit&..-eis que se'üo, e as rec.onheço. nao valt:m nadl' 
na questão po tica que nos occupa, e por lS~'O que na.o 
_posso aceitH-b neste terreno, que, c• llocando -me exn 
coacçilo, me impo-ria silencio. 

Eu noo pretendo, Sr pre~idente, dissertar sobre theo-
l ~> e 1 • a u · · 

opinião sobre qualquer das que~tões que se têm aventa
do, mas não pretendo desenvolver th.:~es em que "ó po
deria repetir mal o que outro:~ têm dito muito bem. Não 
pretendo mesmo, por mot.Í\108 snalogos, CI!Cets.r prelt!C
ções que noll pudessem conduzir a projectos. de lei re:
formando e.ltgislação ; mas, limittindo- me á ell:pre~são · 
em geral das a!õpira.ções da popula.yão, parece~ me que o 
paiz está. tranquillo, qne nada quer por me'o8 illegaes, 
mas que nãoe.t · llatisfeito: ou seja porque ale\ de .3 de 
Dezembro autorisà a prisão arbitraria, ou porque della 
se abu~a, a prisão ar?i~raria. est~ em todos os nosso!J 

os angulos do Brazil. _ 
· A administração da justiça e a guarda nacional pn

racem ebtar no me~mo caso; o paiz não est{l. contjlnte_, 
o aiz es ra al u co sa dos estadistas ue estão 
frente dos seus de~tinos. Poderia alludir a. outraa aspi
rações de reformas, mas desejo ser breve. · 

F•)sse explicito o ministerio, propu?ess.e-sr! a satisfa:
zer a al1n1mas deFsas neces~idades, definisse o modo .~ 
eu não J go 1mposs1ve pre:;tar e ma1s ranco spo10 ao15 
estadistas conservadores que, c<mpão o pode_r. 

Não ambicionamos o poder: os Srs. CQI!-Servadores, 
que ta.atas vezes têm pretendido toJDar-nos a bandeirlL 
liberal, ha.stêm a de um modo utilao paiz, e os seguj.:--
remos como soldados. Ma.s o ~inisterioo que nos diz? 
Diz-nos o Sr. ministro dt~. justiça- Nós temos de e~1'" 
cutar a legislação vigente, não cuidatno!i de rdorma 
alguma..... . · · • 

· O Sa. MINISTRo DA JusTicA.:- Eu nilo disse semt· 
lhante consa ; disse o ~ont.rario. 

S. Ex. Irei. a ou•ro topico. no qual, em vez de !lPPre~ 
hensões, v"jo d1fferença radical entre a minha ppiniiio 
e a de S Ex _; a i.utêrvenção d~ ~ove~o nas .s,eições • . 

. . 
der não dell8 Í10tlUll' nas elt>i\:ÕeS, O governo-upiniã.O pôde 
e deve interoir Ora, Sr. presidente, a. interven.yã.o do 
governo em deições, a unioa que, segnnd_o creio, aa leis 
tolerão niio intenencão no p1'oc.es•o eleitoral, mas .. im-

• ple~mente vig hmcia para que · s leis se executem, Eim
.ple&mente prottScção aos direitos de todos contra a vio
lencia de qualquer natureza que tenoo prejudicar-seu 
exercido, essa llltervençíio éfnncçiio do poder,eogover
nc, conaiderad'l como opinião nado. tem ~ne fazer nas e lei· 
ções. Eu poi& ~n.stent '• ao cnntrario da opinh10 avançada 
na ca~a. que, se alguma ingerenoia t .. m o ll:OIIerno nas 
eleições, é eómente a protecção devida. a todos pelo poder; 
nada mais · 

Os chPfes de partido elevados ao ministerio não tl!m 
direi~e intervtr nas e'ei.yõe~; o govéroo romo proteo
tor da sociedade deve vi .~;•ar que os partidos se re&pei• 
tem e se mantMhíin dentro dos limites da lei. 

Sr. prer.idente, eucomprehendo que, -.uaudo nm parti
do mani~est;u. no parlamento w; sua~ idé11s e são os phe~ 
fes q.~ .. 11e parttdo ch~mados ~q ·poqer e julgados dignos 

e e·P.. o · e~ s ·n~~· <'s, & s e" a 1" s na_ ~· 
ralmente ace1tão o encargo com o fim de fazer o boq~ 
do paiz, da maneir~ por que ó entendem: mas es-~es esta;. 
di~ta,. . embora. chefeil do um partido nesta casa, no 
dia em que são nomeados miRietros, Ilâo são !llais che .. 
fes ·de partidJ, estão em mais alta posição; são ministros 
do 1mperador, são agentes do· poder executivo. sã.J ho~ 
mens a cuja intelligencia estã.o entt'llJ[Ues os d~:~stinos 
da. nação; e uma. de duas, ou aceita.raõ o ab-urdo de 
que é licito a um partido julgar-se o unico possive\, o 

• unico capaz de a~piraçõel! leii!itimas, sendo toios os 
outros del'ordeiros, ooutrá quem a au,oridade deve ter 
sempre a baíc•neta calada, ou hão de concordar que os 
estadistas erguidos ao poder têm o dever de não consi. 
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detal-!18 mais ebefes de partido, de collocar-se ao con- O Sa Mr"JSTR.o DA. Jusnç.&.: ...;.. ~ •• e nãó p6de por 
t;i'srio ent;re os partidoa, e prestar a protecção da lei a artífi.,ío al~um "er suscitado se realmente exi.Rtem pre• 
todos inrustinctamente. con ·eitos ou um velho hahito que como que tem crea-

E, Sr. prcs1dente. se o governo considerado como do uma segun'la n~tur?za e arreda e-sa força natural 
qnizerem tem candidatos em uma _eleição, se ~;pparece que deve produzir fructo tão exn.ellente. 
!la ~~tacada, por si ou por Peus sogentes, sustentando Sei bf'lm ue em rela. ão a mim 

p e81 en~ t interveio com o seu poder natt eleições da. d~ver, . arredar os botes certeiros que vejo qtie "ystema--
sua provincia-, o Pceusado não vem adduzir os títulos' bcament& a;ii.o dirigidos contra a minha humilde pessoa~ 
que o·autorisavão a· intervir,. nega. redondamente a· in· como o calcanb;,r de Achtlles deste ministetio. E por-' 
tervenç1io. tanto. Sr. residente · · · 

. oi!Be ver a: êtro o '{lnnctpro os meus a versanos;· para com toda. ,. franquer.a res\abelocer o verdli:deif(). 
por que razão o Sr. ex-pre~idente de S Pàulo não diria.• sentido dessas psla.vte.s, que aprouve· ao nobre deputado· 
eoms cor~get~rque se lhe·conhec9,-• sim, senhores; eu exhibir como indice, se não corpo de delicto; pariu~· 
era delegado de um ministeri.o da opinião conservadora; demonstração da exa era -o das minhas idéua; •• ' · 

·. · · • · · ia s n · · s can 1 8 os a sua O Sa. C~ OTTONl : ..:.. Nada demonstrei. 
opinião, pena de ~uicidio; sustentei-os eu governo· opi-
íúão·,distribui os luJ(ares recommendei-o!i, não enipre- . O Sa. Mn"uTII.o DA JuSTIÇA:- ••. e deasBignalamentc)· 
guei'a.' foi'çu.;não-eoagi os li.dv~arios, mns servi a opi- dessa suspeição em que o mesmo nob're deputado se i'e~ 
-rtiiio·coneervadora que está no poder.- Nada disso diz nhece na. neces11idade de eatar em relacilo a:o ministerio. 
S; Exq· áo~contrário faz grande esforço para convencer- O nobre deputado trouxe um trecho do méu altiincr 
nbs dê qtte não teve candidatos.. · discurso, em quP, fatiando relativamente á pi>Utiea de 
. A~~i~; qnnndo se t~ata da applicaçíio da ~~l doutrl· ju!!tiça que eu affirmava eet a do a-,túàl gRbiuete~ assim 

na,mnguetn · quet carregar com a respunsab1hdade da- me exprimi: c As leis que temos cumpre' qüd· ~ejlio 
qtielle diTe_ito· que em tbeoria se preteuie pertença· ao executadas: deixemo ·Bos de abstraçõéli , rll1'pêite~o~ 
gov...rno·. (lp-.iadns. r Aqui está• poiS a prova· de qae se-· nmà ordem de coasas que tem de perm·anecer sé) uiérioiJ 
rrielbante' di'r'eito- não existe; por a.l~ tempo. • · · 

Sr. presidente. eu niio eei se é nimia vaidad ·. . · • · . H • "cs dil üstn, 
vou dizer: tem -m~t. parecido qne a ausencia absoluta · devia e~l'"n~ia.tmente consistir . ua fiel execucão d~slels~ 
de recl .. mações n~~ta parte do met• di~curso é uma na correcção dos a.busoe, não fiz mais do que proob.m~r 
áÇqUie'scPricia.·, e por este m·otivo cofts. outras observa- uma verilade incontestavel. declara.n<lci maia qulj; .Píira 

------~~~õe~s~qEn~e~i~in~h~a~d~e~· fºaz~· ~·e~r_n~· ~esilt~e~~n~· e~s~m~oL· Js~e~n~ti~dwol~~~~~i---~~~~~~meor~euta~as. ~ar~ne~~t~i~vbS~. ~~~~m~·r-------
deaejo ~er breve. · . , · furça moral que era de mi~ter que tenbão parilser ~~~s 

UM Sa. DsPUTAllo:-Não prova tal. norma bem aceita e respeitada, de~llll1o~ n6s,.legisla
dores e governo. principi••l' por abonâr, e mesmo rea• 

O SI\·. C. Ono1u: - Vou iennhiár r&sn:Dindo-uie. ~ita.r a ordem de t'OU'-'a& que exi~te, e que ao menos por 
E.sperei e observ:tti, estou ainda esperando e observando. &ljl'Um tempo·tem de durar. (~poiadot.) _ 

. tive apprehensõee, começiã.rão~se a dissipar um i>'>UCO; Por conseguinte é visto, Sr. pre11idente, qtià aina~ . 
• .. agwavárAo-.ee nove.mente. . . . estando o ~verno na di'polliQão em que eat,, 4,-de q_ue' 

· E' 1111te; aiiicerament.e o digo com o coraçiil> nas mãos, ji fiz a.mats franoa mani~estaçllo; de propôr ril~trl(J; ,~· 
o estado •lo· meu espírito. · · de ac6ltar algumas mod1fioaQÕ&s, alj:rllma& refotmai 
. Não,farei. pnr emqu11nto ao ministorio ~tual a oppo.. qne a experiencia tenha moRtrado nenessaria; ülto 

sição a' ~ue um par.amentar nenominou - opposição de se-ndo exeqcivelagora de p:om~to, n~ e~ta.~o · pte~te . 
pão e .a.gus; - não porqne en Pt'tja da l>piniiio · dsquelles em que se a·.'ha o Cl•rpo legutlatJvo, a realüação dessas 
q,ue_negão ~m todo~ os t1asos a l!?&~"ibi~daJ.e de to~l owo- reformas. é evidente a nece~sidadl'i de_: mánteT a'li>'gi.a:O; 
lllÇão•· • mo que e1tn~çõe~ pe dao, e tem se t~rl-dado; }ação que temos no estado em qné 68 acha; . .: pottahto 
em que é cio dflver da oamara dizer ao ministeWT:-Na dPvemos reforça-la com todas as · iftten~ \ltmdã!; 
~pr«na· direcção dos negocias publicos um de nó-1 é de ( .4 pNoiados: ) · • · • . · bl" . · _ . .

1
. . .... 

mais. · ão ee1 que sela sel'Vlçn pn 1co, o aovemo pe a 8'1111 
. Eu• })Prtan~ em these níio excluo a possihilidade paTte e o cnrpo legi~lativo pela ~uil.. e11es meamos·trQm., 
~ta' oppoai9ão; eú à· farei se me parecl!T chegada a betarem o de~.<eredito da lei, pondo-a comu injusta;ibêoii.!. 
hora~ mas emquanto ·espero e observo, peçolicenç11 á -venient'!einilxe uivei. (Apoiados.) 
caaa. para declarar ao ministerio qu~a&----t-------E~' -Be!\tEH. lletl~·idil~o.~mtttmblt;,-qll&letr·if'-dilmf,,:"~rfiiJ*tiii:.fo------
medid.s. euja; votsção depende de confiança. nàs vistas <·A politica de ju~tiça,que cor.~'ste na:fiehl:écilcíiõ·,daa~ 
politiea.s dn 2abinP.te reservo ao meu voto a mais plena leis, requer pnr certo· a. con•agração do principio da'm~· · 
liberdade. Muito bem, muito bem.) toridane, com: todo o vi~r que é mi•ter J)'!i'a: qtur-eois(l 

ser executada a lei; e para que on:ncs·rregacioií · da'~ttt. ' · 
ô s"r~ S~yão t.obe.to (ministro da jtutiça. Silr:n:- exe~ncão tenhão a inteiTa tespcinsabilldalle da" fali&êii' 

cio):~ Sf presidente, principio J>Ol" d:cls1:_~r a v Ex. de qualwer deft!ito della, requer t11mhem ti re!ip;êit({e' 
é . t cil.mar.a que niio e~pero, nlls expliceçot'~ .. que com veneraçiio rte t•,dos pan com a lei que d~ve ser exe~ul;j\:.-
toda a franqueza von dar é celnara, perm'ldtr ao nobre da pelo go-.erno é-prrr todos -a~eita' e obêdéP.ida: o· qâ(jl':. 
clép,titado para que elle haja de honrar me com a sua . mais se dará. se nB seio . da repres'e'lità~o nliêioiiàl se·' 
cónfiança. · . levantar e continuar esta collStante'·maidição -d&' lei qüe 

SeL Sr pre~idente, que a confiança ê um sentimento temos. , 
muit9 éspontaneo, que nasce natun\lmente da al.ma..... Em que, Sr. presid.ente; h a nestaprop6~içã0 m~a. . 

U• Sa • . Di:PUTADO: - E dos factos, tsmbem. cousa 11ne se as&emelhe á interpi'ét~ão qâe aprouve- al) ' 
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nobre rfiel'at~do dar! Por ventura. e:s.primindo·me por 
. tlste m(Jo:IO · t,z; manifestnyão de que me oppunha a toda 

e quslq' er r..-forma? 
. E~. u.tra-. oc-~asiõe; já ~ão tenho dito que quando a 
experu·n~la t.enua convencido ~ue alguma reforma seja 
nece:.sar.la, o ~o ver nu a propona o portunameote? Em 

. . • e ' ezem ro nao recon eci & con-
ven.Iencla. de pas~ar para os juizes de direito o jnlga
meoto final no CJvel, mantendo os juizes muniaipaes 
prep~adores de ,PJ;oces:!los .. e~ecutores das sentenças e 

• • po•a .o3 · "t' re-
conheci mesmo q_ue outras moditicaçõe:. pouená" ser 
fe•tli.S,. poré!ll tae>< como a expen':lncia acon$elhava e 
requen~ por net'es~arias e •·on.,enientes, e não sõmente 
para dar satisfação a exigencias caprichosafl daquelles 
q~e por ventura tenhão feitO disto questão de coheren
Cl~ de parti<io, porque a lei está aciu1a de ser thema ou 
ObJecto de transacçãn, deve seml!re dominar e em caso 
algum ser sacrificada? ' 

Senhores, em mataria tão grave, como :3eja. a da. re
forma de uma. lei da importaucia dfl. de a de Dezembro 
não deve àa.ver outro fundamento para determina: 
qualquer reforma se ão · · 
to o~ t~on er.ida. t apoiados); -e tanto mais que esta lei 
em 1>1 nao eucerra os in,•onveui.ntes que lhe siio assaca• 
do~ e exagerado~. sendo todos tão ~õmente abu•os della 
Esses abusos, ne não são da lei. mas · 
que sao. e~<'lln a osos attentudos, que exigem da partiJ 
da a~nnn1 tra~io publica e da publir.a opiaJã:o esforç<t 
e spo10. p_ara q':le se}áo co"tigidos. {Apoiad •s ) · 

. A {ll'l•liQ arbztrtu"La, pur exem la, não está. dentro àa 
.. em ro llpo•o.d•·s); um ahnso, abq~o 

cla.morrtso, e que ..,6d.e e dt<v» ser c11trigido ·lOgo que se 
concentr~r tona a fotr;~ que é na mister. tanto pnr P"rte 
dl!\ autortdade, como do pub-ico, quo deve pr.,eurar as
sim Como infallivelmente hChiU' todos OS teca.rsC!S d:ntro 
da mesma lei. 
-~~r. pr~ide_nt0, ~ co.mo enteni;a eu e explica' a a po

lLICa. de JUstiç~ n11o tem n .. tta d:: commum com o pen
samciJto q~e deàuzio o nobre devuts.do. 

A aceitação da tci que temos o esfor~ que t-odos 
deve.m. fazer para. que ella. •cj~ fielmetlte e:x.e~utada e 
oorr,g~dos tGdos os abusos, é não só o que ren1meote - . -~,. ~· , 
co~o tambe~ é aqulllo 'iue mais convell:l e interessa á. 
somed.ade 

Senhores, . a execuç~o é yndo, a. e:x.ecução é que é a 
verdadeira I · · · 
Qu~lqner que seja o sy:>tewa da lei, por mais bem 

corubmado e engenhoso que ~ejs., se faltar 1\ execução 
nada pret:'tar~. (Apoiados.} · ' 

E, st>.nhores, qu .. nuo temos a lf:i de 3 de De~embro e 
a de mais legisl>~ção vigente. deve-se r-econh);!cer que 
com llrude~tA _ti a~Ul'ada e~f'CUÇã~ de suas disposições 
ha "l' prec1~oa me1o~ de se daT l'atu;façiio -. toàos 011 in· 
t.cyAs•es 1e~~:itimos da sociPd&.de brazileira. Tenho pàra. 
m11n que um ..,en~adorprofundo,llabio. e:lrpertojnlp:ador,. 
C~> paz de comparar e estimar entre as nos~a, leis e as
do~ outros p .. ·:tes. e.:nda a!O daquelle que está na. Vtl.n· 
gu11rdo~ ta ·w li•liÇÚo e<~Clm razão sediz e terra clat:sicn.
da I berdad~: b~m e,,tt>ndi<'la, a Inglaterra, esse juizpru
d~nte e experco hsvis. de d~cidi:r que as leis que temos 
nHO ~tpre>~entiio nenbrun deft>ito radical, niio olíerecem 
&e~o· inconv"nientes. e, segundo a philo~·,.,hia do di
relto, oap~•ra•e ada,.,tada, sã•.• m •IB perf,..itos do que esse· 
c?mpl~xo de billl que tem a Inglaterra por corpo dele-·· 
gll!laçao. 

E no entretant·), senhores, o que é a lei costumeira.· . . . 
• n-

glaterra, e o que é no -tirt~-zil! Alli a ex.eeu~ào é tudo •: 
'h d·· J.·~ r< • · - · a~nt s. (!A --~~ett~l! re::o::. .. Gcl ... v5. vU.mpru ua:r Temeliio· 

s.111to; e é per et.te lado que ee reoommenda sobretudo· 
a. polit1ca da justiça. como a entende e a pro ... lamoo~ o· 
g:>verno, e ~ neste b8Utido que foriio proferidas as mi-· 
nha.s p.Uavraa que tão mal interpretou o nobre depu-· 
ta do. 

Qa~nt.o ao outro ponto em que 6 nobre deputa.do se d,;. 
em diametral opPOsição comigo, isto é, a interferencía:
q_ue o governo deve ter em eleições, cumpre- me, Sr. pre
súlen.te, ~om toda a friir:q,ueza expr~mir-rr.e a tal respeito •. 
Pr~euamente eu nao sustent.e1 -a. t~$e-da interven

~ão do gov•mo. ua operação ~wral.. R-eapoadendo· ao-
' 

)I 

nobre de~utado 1)$\a 'PYov1ncia. de s. PAulo, lim.itei-..1'11e 
a .. bserval' 4Ue com essa ab~tenção absoluta. de o.:~inião 
política qu(l ef'te nobre deputado pretendia impôr ao 
govtlrno le11ava··o ao ponto de· fazer d~ g .. varoo nm su
t• mato, quanto 11 '!ue»tiio do maior al··ance politieo, 
aaea-eto 'p,too · · 

importancia da operação eleitoral.. .•• 

O Sa C ÜTTONI :-A distinccão que combati não foi 
de V Ex . ou vi a na caaa. 

a. ll'l1s1·ao n~ u~rrcA · - . x. re eno-sa a 
mim; e em todo o ~,;SilO aprÓvai.to me do ensejo para 
ex.plinar bem o meu pensamento 

O Sa. C ÜTTONt : -:-A distincçiío de- governo opinião 
e governo poder-é que foi de V. Ex. 

O ~R Mt"i STRO DA Ju&TIÇA: r Eu disse a improce
d.encia., para não dizer a. falsidade da opin,ião do nobre 
deputado por S. P>~ulo, era tal que ~ontra ella protes
tavão a nature~a das causas, os senttmentos naturaes 
do homem, a posiçí\0 offi.cial do govel'Ilo neste regimen 
adaptado. (Apoiar;loa.) · 

E r mais ue de a.lavras ual uer colloeado 11& 
posição de govet·no, dii!;a- son indí ferente, absoluta-. 
mente iropassivel ao processo eleitora\-; ninguem poie
ria admittir uern acreditar semelhante aaserção (opoi~. 
dosj; era. de mister ue esse - overno não fosse roH 
pnamen e um governo no reg1men representa Ivo, ou
o que é o mesmo, não tivesse os predicados e a capa• 
cidade neaessaria para a importante mjssão de que é 
encarref(ado • 

s1 en e, sus en e1 e e c o atn 11 us 
opinião em diametral oppoBi~ão ao que acaba de profe~ 
~r I) nobre deputado quan ó á inter:ven~íio do g )~emo 
como poder na operação eleitoral. Digo que o nobre de· 
pulado está equivocado 1t. este respt'ito ~ o governo não 
telll que intervir na eleição cvmo poder. não o deve mes· 
mo, P.Xecutando a lei. E' mister attendcr, senhoras, 
para o l'ystema ele nos!.la lei eleitoral ; tudo tle passa 
entre o povo e no pov<> (apoiados); até propriament-e a. 
püli.•ia, a reciptO<!Il fiscali~a.cii<) ei~it.ort~l, no ~~~ntido 
restricto eleitoral é toda do .. individu·•"· d.,s partidos 
(a_~oiado.Yj, que reciprocamente se fisonliaão, se vi-

O Sa. C. 0Tl'ONI,:-Devia ser &I!Bim, mas niio é. 
O SR. MINISTRO DA. JusTIÇA :-0 governo não tem de 

intervir seniio quando a ordem publica re'iuer a &na 
as111s encu~, nao no processo e e1 ora. , J>Or m para. aca .. 
bar c<>m o motill:l, com o t.nmult.nario, para prover que & 
l'iegurans:a publica seja garantida .... 

O Sa. C. Or'\'o:o~I: -Foi a isto que me referi. 
O Sa MINII;Tao DA JusTIÇA: - .. . pare corrigir os 

attentados contra a "egurança publica, e niin para in
tervir na quea~ii.o eleitoral A mtervençiio, Sr preai··· . 
Jen.te, do governo como poder. dtspondo das forças go~ 
vernativas, dos meios offici~es de que é dotado. é r4>pU~ .. 
nante com. a natureza, com a eesenoia do proces,o 
eleitoral. (a.poiador); é . repugnante com a.li.betd11.de do 
voto, em uma palavra . é nru ab.nrdo, 1UJl cot'tra-aenso. 

A•~im, digo que o go'llerno, como força, ~ absoluta
mente-ranho, :n~ru pôde deixar de ser. ao processo,, á. 
opera~· eleitoral I apotado&) ; por~m o go-verno, como 
opinião, nest.e regitn~n representattvo, oiio pc'lde dflixiU' 
de considerar e de attender muito á que~tiio politica ; e 
ne•ta p~trte é do maior alca.uce a ·peraçãu eleitoral ; 
não póde pois ser, nem cort1 ·verdade mo~trar·se indif· 
fer4lnte a. ella; e q,uB.lldo <Jg palavra. alguem proteste se· 
me au e xn 1 erença. n o p e ser acr 1 o, nem mn• 
guem discretamente o ha dt~ acredit.R!', L4.p{>i~!,) 

Agora direi, ~r. presidente. que os nobres deputados, 
quq se fazem fortes em tantas outras questões em que 
nem se dá ~ &imíle nem se p6de admittir argumentos 
"de !Ull\}<•gia, trazendo constantemente a natureza, a 
indole do systema representativo; os nobres deputados, 
nesta operação caracteristica que faz a essencia do g~
veruo representati\'o, do eyatema consagrado na consti
tnição do Imperio, os nobres deputados esqaecem-se de 
q_ue em toda a. parte é priitica segu.ttdo a índole do sys
tema representativo, prst\ca essencial de. que nunca 
prescinà.io o governo da lngll\terra, o da França, .9-uando 
era governo parlameJltar vefdadeiramente(hoje nao o é), 
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o 11:0vemo da Belgiea, e to~os os outros paizes regitios 
por esta fórmll. repr6 eatauva. Em qual debSts puizes 
Sr. presidt-nte, se aprt:goou e ~e 11.dm1ttia uma theori~ 
11emeth11nte! 

O Sa GoJI'EJ DE Souu. :-Dá-!e o abuso, mas não se 
·ubtifi.ca. o ahn~o. 

O Sa Mll'nsTao nÁ. JvsTIÇA.: Quando na Inp;laterra 
llllluem ~Ut~ten<ou 'lue o 110•erno, que o ministerio era e 
devia t>t>r "b><olut~~omente ~:"Btranho a questiio eleitoral! 

- V I • -

vir~ude ~tt aut rida •e moral de sua opiniao devia in
fluu'f Quattdo 1111. França, no t.en po em que era regida 
pelo sy~<wwa parla<.llentsr, quaudo na Belgica e em todos 
os outros pa•zP-s se disse isto? I 

Senh--l'cb, essa. theoria hoje, as~im apregoa.da. pelo Do
bre deputado, é u O>i theoria que tem voga no momento 
aotual, e tanto at>~>im qu~ em tantas outras oc:Ja~iões em 
q~~ no governo do paiz têm O!.ltado indivíduos da opi
ll:lao dos nobres deputados, os f_>lctos protestão contra a 
Btncer1dade de semelh .. nte theona (apoiado&; muito bem) 
e protel'tíW do modo mais energico. Prescindamos d~ 
revolver o pussado ; mas se tivQsse d• investiga-lo, ver-

• • 111 qu pon o a exa11:eraçao ev r ao os mm1s ~-
no~ a que me retiro a intervenção na eleição. (Apoiados; 
mu1to bem.) . 

Me.s disse o nobre deputado:< Como o governo, anna-. - -
J . ' 

aos. in~re~ses eleit.orae~ que lbe coucedeis, póde s!lr de-
posltsrlo fiel de~se" nu~ws de acção, e não abu~ar dellee·? 11> 

· Sr presidente. é uma \juestão que se po~~ria pôr cian-

ãqnelJe llldividu,;, nesta OU naquella po8iÇã.01 no parti
CUlar ou -no publico. 
' Senhores, considerar abusos, argumentar com abusos 
posai veia, é eegura.mente, petmitta-me que di~a. o nobre 
depu,ado, não p•1r menospreço d"' sua opinião, é uma 
verdadeira banalidad.e, e quasi diria um contrasenso: 
em que, . quando 6 <'.OIDO póde 88 deixco.r de abusar OU 
ev1~ abusos? Primeiramente o governo sempre ba. de 
dhpôr de umpmdente arbitriu,como di·põe tle prntleote 
aroitrio b eimple, julg~tdur que tem uma norma certa 
e . feita para applt ·ar. e que ttm de 611tim"r o f••Cto para 
fazer a a lic~ciio; e a.té .·omo m .. ia oa me;'o" tem todo 
o 1n tvtoiuo, qnal"-uo:~r que toeJa, co oca o •tes e a eap era 
infima atd a mais ele11«d" da pyramide tlocíal; e p..liB 
necest~ariamen.te o governo poderá (e é inevitavel) a.bv.
ear uma e mu1tas vezes. 

gora, se ores, que e g , porque s o posstve1s, e 
mesmo prova veia os abusos , por isso mesmo deve hl\ver 
muita attençiio , con ·em que os corre.:tivos ejão ta.e~ 
que quanto f6r posaivel os previuiio, os c-astiguem quan
do aa derem , o. ncordo c<•m os nobres deputados ; e ·de
mais, sustento que contra o& abuso~ que o governo pôde 
praticar, fnftuinc:to na queatão eleitoral. prevaleceodo .88 
<los meios de acçito que tem, e que não pôde de:xar de 
ter, contra e1111ea ebusoa ha a atten~li.o. a vigllsncia, 
e energico procedimento da parte dos interessados ; a 
lei que temos, aa ~arant as oon~otítucionaes que exis
tem, aio bastantes pbl'B fornecerem todos esses correo
tlvos ; o ponto é que se queira fazer delles uso. 

· (Ha. dill~r&ol aparte•.) 
'!<' 

: Pois, senhores, quando se tem uma imprensa1 quand& 
ae sabe fazer uso della, nãt.• se tem contramin6do \IU&nto 
'é pos11ivt:l qual'lner abuso que possa 'haver? Qaando se 
·tem o d1reito de pet.çoo ...... 
. U• SR. DZPVTADO:- Os factos proviio contra isto. 

. _ ,O Sa. MI.N!aTao ~"' usT~QA:- s f_!lctos províW_per
feltamente a ravor ao quií digo, que a.1mpr:m:~a é effi.cll.

. cissima, fazenao-•e uso discreto e prudente della 
: Agora que o nobre deputado entenda que por ciroum· 
stancias tamb'3m noto rias ha loc I idades em que realmente 
quasi QUe não póde haver esse regularjQgo, esNe desenvol
;vimento do principio eleitoral, ·porque a. população 
,dessas localidades não tem a prec1sa iutelligencia; não 
é. capaz de comprehender o interesse, de conhecer o 
alcance do voto que presta, nem o póde conscienciosa~ 
mente prestar, que se deixa arrastrar por &lguem que 
. nem sem_pre é a in_!lueuci~ legi.ti'l!'-a da localidade~ dirá 
uma verdade. E nao ha 11111to mUlto que estranhar pata 

. . . I ~ 

quem conhece as cirllumr;taD.eias do Brazil ; porquanto 
se em outros paizes, cujas circumstan,·ias são tão mds 
favoraveis, cuja in~<tru,·ção publica está. tanto mais 
dorrama.ri11., cuja :ir .. s de territorio é mais coneen
tra1a, cuja popult~ção está mais a!!'glomerada, cujos 
meios de •·o·nmunicação síio muitissim:>s e mata faceis, 
en r e an ~ que . e 1rregu ar1 a. e~ accu•ao os escnptores 
des•es patzes, a1~da na. m~ma hvre Inglaterra, prinl"i
palmente a rAilpelto de vanos •londados a. ... Irlanda, ainda. 
tambem na França. i\lustrad>t e nos seus dias da liber-

al~umss .localida.do:s _seja realmente a Pleiçiio 'uma. 
ficção? D1g•• "ma tJc·çao, porque suppouho que ningueiJl 
cons.,iencio.amente, tendo •:onheciroento debijftS locali· 
dadas, póde sustentar que em slguns pontos do sertão a 
eleição f6 faça. com o conhef:limento de causa, que todos 
os que· concorrem a esse acto importante têm conheci
manto do alcance do votl> e o dêm conscienciosamente. 
(Apoiados.) 

(H a diversos a.parte.t.) 
Digo, Sr. presidt>nte, que pelo meio da imprensa da 

c:>m~àida cens1;1r!" com .os recursos da. ~ssocisção: do 
J 

abusos que são de recear da parte do governo 
Nt~m se dia;to., s~nhores, que sómente os abusos na opa .. 

raçiio eleitoral P.ão do rec:a.r e de t~~er,:se da parte do 

corrupção eleitoral. 
. Todos re11onhece'm, Sr. pre~idente, que a posição 

: obriga; o governo é obrigado a ter comédimento; quando 
' m s o - ·v >l e e RI,· n · 

nuncls.lh~pôde iuttliramGntefa.ltar, estariaoon<>trangi o, 
porque suas pro•nes~as, para s6rem aceitas, devem ser 
segu tias de obra, dev" pa~~;ur a boca do cofre, porqu• 
e&tã em posição, tem todos os meios Mas a upposição 
senhnres, muitas vezes tombem falla c:omo grovornÓ 
fu,uro; é prodiga em to 1as as pr•.mesPas (apoiado:) 
promette ás mil ~aravilhall, promette o pró e o contra; 
porque e3t!i.longe do prttzo fat:U do cumprimento de suas 
promess11s (Apoif.làa.t; muiiJI bem.) · 

Ja se vê, "r. pre-HE!me, que e11ta refJAxão é uma 
observação mn1to verdadeira (opoiad .. ~)! que ningnem, 

r pouco que attenda para as occurr~n'.lla~, ..,óde deixar .. . . . 
' ' quanto nt~ste · ~~entidn -pela sua parte f~:z a opr>Oeição, 

sendo muito para admir(lr a pompa de certas promessas 
e, o que mais é, a crença com que ainda muita gent~ 

• Uus. (Apoiadas.) 
l:T.t Sa. DEP(iTADO :-M a11 a distincção do liGo do abuso ~ 

s tiio subtil que nilO ~e póde fazer. ' 
O Sa MnctflTllO DA JusTIÇA: -Vejo-me forçado a 

voltar 11. que~:otao Nt!guei a intl!ryenção do g•_•verno na. 
optl\'&Çiio eleitoral; o governo não tem de int~rvir, não 
póde allioi!l!" votos, não pót.ie f..zer prome~u,as, e muit{) 
menoB fazer daspaoho11; seria acto de prevaricação, pBl(} 
qual seria. reprolienai vel e teria de ser responsabilisado .•• 

(H a dioer101 aparta• ). . · · ' 
E1s-aqui o que de positivo expuz em meu primeiro dis-· 

cuno: dtsse que o governo na. qnestílo eleitoral, não to-· 
lera. nüo consente que empr .. gados de sua confiança á61 
eacane~.&ras dêm ~temunho contra a poli•ica do go
vernn, e contra n mesmo go~erno cabalando aotiva e 
o~te'lsivameute e. favor da opposição; é uma verdade 
que p·tr uiniZuOm pôde ~er contesta<fa.' I Apoiado~ . ) · 

Eis• aqui como o governo deve attt<ader para. a questão 
elei•orsl : não antorisar com a .. uB confiança mantendo 
nas posiçõe!.offioiaes. que. por as&im dizer. fazem parte do 
m sm o ' ,. ç • c va 
du p;ovemo. áquelles que em. publico dão o mais solt>'m
ne t"P,st6111WI.h0 de de~confiança1 dtlllmoralilllindO O go
verno, despojan~o .o da dignidade, de toda a farça mo
ral, sem a qual de1xará o governo do&er govi>rno, por
que governo despoj>~do da força. moral, de dignidade; 8 
um e~pautalho, é o ludibrio, é a denegação . do governo. 
(Apoiados.) . , · ' · 
' E' n.est"G sentido, Sr. presidente, quo sustento a verda
deira doutrina, aquella que está na convícção de t ndos; 
e que por ninguem pôde ser negada. (Muilo.Y·apoiildol; - ·· 
muito bem; muito bem ) 

'_ O Sr. _.-• Octa~i.a:no a ~Sr. presiden~~ a~~~ 
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d'lls palAvras aalorosu do nobre ministro da justiça, 
ach•> me nas mesma11 eil'eumstanci~~.s ein que e~ta11:t o 
meu digno amig·• o nobre deputado Jlt-la pro11mcia de 
M n8.8·Ü6raes. qu<~ndo. ao 11 eàita.r na.o; t~ala~ras e no rro·· 
oedimenro do n.·.bte pl'esidente do eonselno. ficou per-

i a p stç o que e cumpna mar em 
relação a S. Ex. neste debaVl. 

Depois da eleicao de Janeiro ~abe a camara que a 
ÜDprensa conservadora, inspiradft llOl' homens emmen-

. , - · - , va co 
~_i-eo meio de sa\v11ção po!>-sivel o emprego de uma po
ltttca repressiva. das tendencias vettigiaosas da sotJie
daie, política de bastante enlirj1;ia e força, que conju
ra.se a aaarchia. das i;éas e os m!ios efteitos da tnrbn
!encia. A designação do nobre marqnez para or.cupar 
Jnnto do throno a posição eleva-la e honl'osa qne lh& 
f!'i confiad .. era um facto esperado, porque os terro~ 
n&tas a annunciuã:o como ,t!eclaração de ex.terminio 
contra os lib~raes; e já que r.rata.mcs de as~umvtos mi
litares, era o caso mesmo de dize1: se, como um grande 
capi<ã.o da antiguidade s re,..peito da guerra civil, que 
muitae vezes a fama ante · 

--() Sa. NEBIA.S: - Ontt'o C!!Criptor tatúbem dizia: rioR" 
pan~bant rumores <lfi(j! ta lutem. · 

nos o Sr. ministro da j nstiça, aetradnzpela aaout.ada ne..: 
cncão das leis. o minit;terio niio realizar!! uma r-6 dessas 
reformas l'll.lutau.s que a sociedad~ rttcl .. rna.aob o titulo, 
canonisad , pe~toSr l!.uzebJO tieQneiroz..de hberdo~àe prati
ca'! Por ue S • .t.x não inicia r si ou o• seu~eoll as 
a go.ma couKa no terreno »& i as . enamos o prazer
de , e~quecendo o passado, prestal' au:tilio a um mi• 
nisterio de vistas larglls e de intenc;ões conhecida.s não 
pm· pah.vras, ma.!\. sim r factos. Acaso seria tao d1ffi~ 

1 ao p;overn r r >~s au o 1 a es pl) 1c1aea • 
ções de julgal'? seria tão difficil circumscrever ou res• 
trinl!:ir o serviço da guarda nacional ao qne é indispen~ 
save1 , 10uporimindo esf36ls vexames de destacamentos 
para fóra do municipio , de eondu~ção de presos por 
dias e dias; por lejZuas e leguas .•.• 

à Sa MAan• Fe..t.~cisco: - E tambem · de con-
ducç~o de officios. ·-· 

O Sa. F. Oc'l'Al"IA.NO :- •.• de fardamentos onerosos, 
de pa-radas inuteis, e até de acompanhamentos de ·pro .. 
cissões! • Apoidda8 ) ·. -

Seria tão difficil a.ca.bar com,oa abu110a da ;io re· 
ventiva e& e que o r. m1n1s :ro a ]UB 1911; recon ece 
que esses abusos não têm o seu assento na lei, e po:ll 
isso mesmo impedir- o srbitrio, marcando ·80 clara e po .. 
sitivamente os casos excepciouàetl em que a prisãO sem 

- - p s ev e ar , I& a. men 

t'Bt' 0 ' ' · · " r· e ver o roato do Sr. miniatTO· d" agncul\ura. (Rila., 
dem -prop<lndo .nos a reducçiio do e.:ercito (~poiaào1.) 4<u,) Ob~orvo 0 nobre proaideata do ooll/!elho quo-tanto 

AindA mais: o nobre pl1lsiden:te do _con~elho, l!<go nos quizemoa ser moderados, tllnto qui ~temos· de~ar: () 
J?rime~os 3ias daae~'s~ões, imprime noe seus oollegas a overnodeaafl'rontado ara obral'oomliberdade 6-11\)()0 
oonvk\9àe Ele qu•~ os liberae~ nito--1pl'l1rl'1o~cmu~Tioiin-a<c1UI1'trot.ma.--1imite!i1ioD~-+-~q~u~e~a~tá~a~s=u=-=a~i=m~p=r'=en~s=a.~n~o-=-s~eh~a~m~o;:u~- ~";:tr;;a;':ijo~t'M~"':,:---
de influencia senão os cou,t.itueionaea, a .diacuulo e -o Ol\ue8'liberal, 0 lato })!)rque 01 nosaos ~ornaea sé oalárão 
~o to livre; eorrespoudendo a es'le pensamento, eena ool- depois da ascensão do aotual ministerio. aem- t.mba.ra-
legas aptovAi•ão todoa .os ensejos pnra nos dar attoa· 9&' lo nam dietru.hi-lo. ( tpo\Gdoa eloa ltbercau ) . 
tados de ordeiros; e até nos pedem, a n6a os innovado- Do 110110 ledo poia tàm havido todaa ta conooas~, 
res perigosos, quo apresentemos projeotoa para reforma e&n.rlmoa aem ag.,..odir, e•-ámOI por largo tempo. 
das leia! ,;--: f)~ r- i oi rt 

Mil&, senhores, ae tudo isto nos o.rraatav• dooe e natu• Do lado do governo h a porém uma rea stw a peninu 
.. a toda a ldóa do oonoet1eio leglnma, a todo -o elern~to 

ralmente para juntt' do nobre p-residente do conaelho, de progre1110. Esstt reslate.noia podia eer natural ~ 
-.inha lo~ a refl.exao t&moreeer· 11011. · parte de algum• doa sr •• ministroa, mWJ niio o~ da.pMte 

Como, apezsr do tão amargo" e aolcmoet desmentido• do nobre prealdente do conselho. Ae opiniões. de S · E:ro. 
dados por S Ex. e eeua bl'lnradoa colle~as au:~ homena dado· 001 direlt1> a euppo-lo nouo allladô . em pont_os 
da -reacçli.o. a·tmprenea inspirada por 8111!86 bomepa oOQ• oapitua. · 
tinuava a entoar santos byrnoot ao governo' Como oe 
estadi.tas que se arr.piiio da a~tllQió eleitvral 8 qqerem U.u4 Voz:- Como 'I' Ha de ser diftiollptovar"BS~ 
reduzir o parlamento a um hospiclo de mudu•, os O Sa. F. OcTAvu~o:- A prova· é facilima. Sobre a 
811U,d\s~~: ~ue Pe quei:d.raio no eena·lo da- ooa()()i.o questão do poier mnderador, que faz \'arte !fo pro!lf_am.-
e~ ~oa,ttnha posto a. turbultjncla, como nito s., àe.. ma especial do uobre mini·~tro da ius\iça, os·r. pre8ideute 
Clai&J:i1,~.6JU oppoa~io 808 miuistroa que em f~~ e&G&t~ do COll!-Cl.hO fôra O chefe de .UID gabinete <ttl6 . totnil'A ' . 
n.ec:~rio. do.s . s.-a.s terrores 'l Dar-re-ha tambem no & res·pont~abllidade da. escolha ~e um s~na.~r e ~ 
ciünpo 'dOs. dô~t.rin&l'ios alguma &narchia de idéa~ .. ou uarentena do mesmo 81'. min16tl'l> da. ust1ç~ ebtn.o 
haveri em: tudo 1s ·O uma ~ ;·an e my11 1 caçl'lo. ~ ar m z· mn to- ptonnac1 a e- u.ms- opuu o JnooDve-
o nobl'e pT:~idente do conselho espeTando qu11 passe a niente. Sobl'e a lei de 3 de Dezembrl) o n• bre pre-
campanb.a legislativa para construir, como Ce11ar, al- side·-te do conselko fôra membto sóliél"ar-,o dO' gabinete 
gnma famos~ ponte sobre o Rneno- da :mod..,ração! que propôz a sua revogaçãl:l cbamsndo-a de mll.C;hhia 
:t>óJ.e acreditar-se que homens seri~'S como aqnellea 'de guerra e de lei_.de compl'es!!ão- fApoirulo~.) Netn 
est~istaa estejií.o apoiando um mínistP.rio que não lhes me• mo poderia pél'turbar a nDSsa ba.rmoDla dê VIF\11-rr a~-
dê mtimamente ganotias contra essa política apre- gtima questão pesRoa.l, por exemplo com os meus ami• 
goa1a em publico 1 ou es~es homens sentem a nel!e&- gos de Minas que se achirio em f-rente de S Ex. em. 
sidad.e fatal de ~e agane.r a um poder que lhe& e~capa 't uma épocà lamentavel. O nobl'e prellid .. nt.e-do cl\n,.elh-o 

Estas considerações, Sr- presidente, expücio a per- sabe que esses meus amigos aooiArão dépoi& dàqueUe 
ples.ida.!ie em que me acb.o em re\r.ção ao Mbre pl'Psi- facto o iniui~tPtio oe 2 '<le Fevéi"eiro q~~~~J~~d~!l ~ 
~ent.e do. cnnl!elbo, de quem rieReja"a ser o mai.& de,~idido escóllilf déS ~paraõ setiidõ, e não. se· resentiril> d~sse 
alliado. Acredit·• que '3 Ex. tem <l.esejos de nma poli ti~ acto: estou mABmo que S. Ex. tambem ae ~iio tesentirla. 
:moderada, mas PQr em-1u ... nto a sua politicaépnram.ente de ignal prova de coxüian9a que a cotô'a qait"esa~,. dar aos 
j.nexte. (Apoiados.) Se snoder89ão, como acaba de reperir-, · meus amigos·, 

- ----------·-- - ----
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J)e tnais, s~mhQres, h!lo factos na viela politics que ne
_nhnm coração ~neroso esctuec~ facilmeate. O nobre 

.lllarquez d.e Ca;xia.s só uma vl)i. teve a honra de serelei
~ para esta. oamara. e o foi 80b o dominio liberà.r; 
a6. uma vez fo_i ~pr?sentado & corôa em lista. triplice, e o 

o • at onas 
deve considt;rar-se a páciticação honrosa du Rio-Grande 
do Sul por meio da clemencia imperial, ft essa paciticação 
honrosa., de que tantos ~ruct~s tem colhido a ~~tegr!-
. . . ' . 
beral. (Muito bem.) 

Portanto, deviamos esperar que S. Ex. não tivesse re
pngna.ncia em conc•·rdar oomnosco a l'ellpeito de certas 
ref(irmas. Pass11r ~lo governo, e nada deixar qus assig
pale essa passagem, é missão ingloria. Mas diz -se; c O 
mini~terio quer pensar, quer estudar alguns reto-tues. :. 

. S~nhores, e,ste ~ug!'r commum poderia ser allegado por 
~1m se fo~:;e mtnlitro, ou por algum calouro que não 
th~ grandqs e& tu dos e pratica de nossa s.dministra
çã:o ; mas não o pôde ser pelos nobres ministNs, provec
tos e traquejados no manejo dos negocios, parlamentares 
de tantc;s annos ue ttlm. acoin l\Dhado as discussões 
ao re os de eitos da legislação existente. 

O Sa. MtNisTao DA. JusTIÇA:-Até para se fazer 
versos slto neoossarios dez annos 

i'-. e~. ~asc~ fii,Zenct? 9-U:;drinhas, '<: • em duvida erf. fa.r~iL 
lllJtll'la·ao nobre m1mstro que me mterrompe se c qm
z~.sse comparar n um estudante vadio q!le conta. com as 

olhos dofil lentes. (Risadas . ) O Sr. ministro da justiça 
foi meu collega na legisU.tura de 1853, em que tomou 
parte activa nas discussões como um dos mais eminen
tes oradores, a proposito mesmo dos ve~aml!s que ooffro 
o nosso povo. Se ist.o era então, que difficuldade haveré. 
lJ.oje de adoptar o nobre ministro algumas reformas 
que jã. obtiverão o paue do Sr Euzebio de Qn9iroz'l 

._ Em<.juanto o nobre presidente do come lho não me 
desvane~ os justos escrupulos pelos quaeli não posso 

. JJ,poiar o governo; ~a desejando mostrar o meu pendor 
para ~_,tara seu lado, vou Micita-lo por haver proposto 
a rédnc iio da for a de linha. Todavia antes do me 
a ·anta.r muito neste . elogio, eerá convenieute que eu 
tire a_limpo 6 pensamento do nobre ministro. 

Nessas 14,000 praças ente:1de S, Ex. compreheuder· 
toda a força, sem reserva. de pensam'lrito ? A;, compa-
~- 11\lS· _ e pe es res, o corpo e engen e1ros, tu o em m 
q~e co:mpõe o pessoal do c:xel"cito esta alli enumerado 'l 
(Cruzilo-'e diversr,s opartes.) Niio é sem alguma raziio 
que faço eijta pergunta : em 1860 o di8tino.:t" gpneral 
que dirigia a paRta da. guerra di~sa-nos que elevava o 
seu pedido a 18.' 00 homens porque niio queria illudir a 
ca.inara fazendo distincções oasui~ticas, e por ie~o en
globava toda a força. 

Per fallar nod.·gno ex· ministro da guerra., me ocr•orre 
uma. oon~ideracão relativa ao seu ministerio de J 89~. 
~eaee temt3o o paiz estava. conflagrado do extrt\mo nort.o 
ao e:xtremo sul ; o gabinete de 19 de Setembro tinha por 
~i&aão restabelecer a ordem em todo o Imperio, sl'gundo 
Q declaravãol · e~us amigoe ; e no entantu <'.Ontent.ou-se 
OQin pedir ã.s camarss 12,000 h!Jmeos : depois tivsmoa 
outras qufl.dras revoluciona.rillll . tivemos 08 annos de 
· Ul42 e 1848. De\xo e•te 11egundo, e ar~mento ~ó o~om 
·o pnmeiro : ·as agitações de Miaa.s e S Paulo devitlo ter 
Çi'i!ado flá~as apprenensõe~ no animo do p:overno,que 
tinha alclai disso manta de ei a revolução du Rio-- Gr11nde do Sul • mas o ov~rno em tae11 circu ó;u;tanoiaa d.io 
apen!Uil • 5;000 omeus e gunto : no esta o e paz em 
!luc :Qos 11chamoB a reducção do exercito é proporcional , 
J.irilitando-se ao que propõ3 o ministerio ? 

, O Sa PaEsiDENTE DO Co:\SEr.Ho.:_,::- E quantos gua\"das 
nadoriil.es eetS.vão e'll serviço naquelles tempvs? 

O Sa. F. OcnviA:\O;- Eis-ahi o ponto a que eu 
atti.ngia •••• 

O Sa.. C.-.nLOS DA Luz E .OUTRO& SE~HORI!S DEI't!TA
Íios ·: -A redu0çã., do e-xercito vai pasar sobre a guarda 
nacional. LRtcla1J:inç'lle8 ) 

O ~a . F OcTAVIA,o:-Ji. vê o nobre miniçtro que 
S!ll1 anasta.do pel&b duvidas dos m u~ amigos a pedir 
.uplic~~es sobre esta ques~ão.. O que entende o go •. 

verno por cirr.uirsta.ncias extrs.ordinarias p~ empregar 
em destacamentos o& 5,000 gnardas n .. cionaea que nos 
pede? 

O Sa. PRESIDENTE DO CoNSE!.HG: - O nobre deputado 
sabe cofno eu o ue s- i ' " . · i · . 

O Sa. F. OcTJ.VlANO: ·-· St~m duvida, se e~sa. expres
são ~orresponde ao art 145 da constotuição; e 1)8868 

. caso não dar~<mQs ao nobre ministro 5 000 guardas, ma!J 
'f • u · . • 

stand~e extr11ordinarias 4uerem dizer deficíen,cia de 
força policial ou auxilio á. tropa. de linha para s•rviça 
em tempo de paz. de~de já. conte S. Ex. que faremos 
Yiva opposição á medida. 

(Os Srs. presadente do cons~lho e. ministro da fazenda 
troriJ > varia1 palavras t:nm o orado~.) 

Muito be~ : -> gover?o n~o prete~de passar para e. 
guarda nac1onal o Fervtço do ex:erc1ro, não pretende 
vexsr os cidadiioa laboriosos auan0ando-os de &ua· in
dustriRs.para irem __ preencher no exe•cito as vagas que a. 
difficuldade do recrntamentocostumadeixar sem sub~tf-

i- u • . 

invasão de territorio ou p;rava perturbação da ordem 
publica. Já. vê poi3 o nobre deputâd,o (vírandcJ-.s.e para 
o Sr . Luz) que não tem rs.:t.ão de de~confiar do p;o.erno 
r••ad'ls ;. e de me ~>bri ar a edir ex li(·a ões ob -

tos a aros. emais. o nobre .mintbtl'o da juetiça nos 
prometteu um projecto modificando os l>nus da guarda 
nacional, e mostrou-se pezarow por não podê lo apre
sentat desde já. N~sta· parte qu•ro .tarubem ser tiador de 

x. como o 01 e SUIL-mo ~rayao o no re prest ente 
do COnselho. s~ II.Ca!!O houver tentativa de completar O 
exercito e, s. força policial CÓJll recrutamento de compa
nbias.inteirss da guarda· nacional, o Sr. ministro da 
justiça u~. ha de oppôr a essa illega.lidade; d~scanse o 
nobre . deputado pur Sa.nts.-Catbarmr., tranquilisem-ee 
os meus amigos : en conheço o caracter de S Ex. e fico 
por seu fiador : 

O Sa. OTToru : - Elle ha de. qnebrar a fiança COILO 
já quebrou a primeira • 

O Sa. F. OctAVI.\í-lo: -Ha.uns poucos tle annos di 
:tem· nos os Srs. mmistros ue é · racieo reformar 
exerctto orgamsan o me or os corpos pohait•ell. Nunc 
pordm c•hega o dia àe nos dizerem cc.mo hiio de fazer 
ea··'e serviço ao paiz Nus relatorios que exuminei cui
dado~amente niio encoutr... uma ~6 idéa, um ~6 escla-
_ e . , . . . ~. o. q a quer pa•a ~sst!. orga.n:sl\-

çao da mthCla pohc11ll, de :Jorte que, dese.1nnd~.~ aux llinr 
o governo com um prnjecto a tu1 re~peit11, fulle ·em
me os d~dos ne<,essarioe. Ro~o pois ao 8r m~niatro que 
me comruuni 1ue a!l !IURf! iJéas ~obre o a~~urnpto, pnr& 
que ('U mo encarregue desse trs.batho , "iet.o que os 
nobre" mluiauos 10entem e confoPsito que ha reformas 
ne<!8•sariaa, m<~s niio querem promovO ll~s J.Or ~1 Se~ 
guem a rep:ra de Tacito, que áceraa. do que pndem oa 
deoaes é mui11 ref'peltoso o Rnnto o crer do que o anber. 

A' organlsaçi\o do axRtclto · prood•l-MO a 14uesttlo da• 
oolnnie.~ mlll•.ares, sobre quo niio encontrei noticia no 
relatorio do nobre mlni1tro. Qalll é o .seu phmo a.~tual? 
el\o conttnge ·Jte" parl' -. d .. te•~ d11a frour~ir~a' qon p88 .. 
aoal cont.iio1 que in"tr11o çiio t'l exe:-cioio tOm es~es crmtln
gentea? quanto de11pemt~m no e · t do ' ~ ue reanlt11Jvs se 
vuo co•heridl'l' tt!m-fie <mmprldo aP. leia yue corcOI'dGm 
terranoP ao~ soldhliO!Illll fim de SIIU tempo dt~ tierviço? a 
es~es colooos nacionae~ dq o governo Blgum .. uxilio 
como o di a'le ec,tr. n~ei os? Eis uma ~erie· ,,e questões· 
para as quaes nií.o Re fornece luz alguma ao cor o le· 
glS a IVO. p01a 0 $. o 

A respeito da ciisniplinR dos corpos diz o relatorio 
deste IUlttO alguma c <>nsa em termos vagos. En desejá\'a 
uma noticia mais circumstanciada das inspecções e de 
seus resultados .... 

_O Sn . PaE~IDEN'I'E !'~ CoKSELno: -~ssns informações 
n ao podem ter a pubhctdade que de~eJa o nobre deputa:. 
do; não devem entrar no relatorio ~enão pelo modo por 
que o fiz 

O SR ' JcTAVIANo: -Goncordo com onobreministro 
sobre ;;ureza des~>a~ injormações, mas t ambem creio 
que alguma cousa mais Pe nos podia dizer Como po
dt r <>mos ter um exerc1t.o bem ~sciplinado, se ignQr&mos 
os defeitos~ qae se deve darremedio? 
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Q Sk. Pat:lilDENTE ú\1 Co!UELBO;- o artigo do rela· dade deseusactas Nilo mcralisemos 1.1~ o povo,senherea; 
torio que trat& do exerc;to é bPm <·-laro moralisemos sobretudo, como exemplo, a Adminutra-

O S11. .. F OcTATJAl'ie: -Nno digo 0 ct-ntral'io, 8 sou 0 ção do paiz. O Sr. ministro da justiça não póde ex:Ifdr 
prime•ro a preot"r homenr!.~t"m ao trabadhu 'd~ v. Ex. dos parti~ulares o respeito SIS lei" ·quando o governo é o 
M11s um lllinistro militai' "orno v. Ex .. chefe querido rimeirn a nãore•p.~>ita las Acre~ito q~e <? pr~gramma 
do_ exercito, póde com b as iaten~ãe• e por Km 
sna classe d.-ix11r de referir fa•~tos repr.-ben•iv"i"' que 88 o po"'re ~old><do relati va;mente ao direito que r..em ~ sua 
ins . e ·ções tenllão descoberto, como 3. & ouvi que ~;e des· baixa c) nnbre ministr·• da guerra nii." querer qua os 
cobrirão. paisanos tenhiio m~tit< rlireito" em seu" rontratos com 

a admini•tra ão •1 
O Sa. Pass ~ . eg rno tural S. Ex. deve ser. 

ao cnnh~cimeotll do governo vã·> sendo corrigitioa. 
O Sa. PaEsroE ·TE DO CorcsELHO:- Vejo que não me 

O Sa. F. OcTAVtANO : • ·• Não insistirm mais nisto. fez 0 fuor de ler o meu relstorio. 
Tocarei -le pa~fl"Q!;em na centfllli"~çiio exce;.siva da di-
recçiio d~ força de hnha. Ante,. porém tieBE'jaria saber 88 O Sa.. F· Ocu TIA NO :-Isso é injustiça sabendo 
o nobre ministro da m11rinha. 11 re~peito de organit.açãi> V. Ex a consideração qne lhe voto. E tanto o li, que 
do ~eu 4uàrr-ol ~eneral, esta em de~accôrdo c ... m a opi- passo ainda a tratar perfunctoriamente de um de ·seus 
:ftiiio actual de Y. Ex •. assumptos. O Ilohre ministro lamenta a situação do 

exPrcito, qne ainda. nii.o pos11ue os se·ufl codigos penal e 
O Sa.. PaESIDENTt: DoCo:-.SEI.BO:-Sempre tive a mea- do processo de ba.rJDonia. com os priudpios de huma-

ma opinião. nida i e: dot-nos noticia do qne h a. f~no a ~emqlhanta 
O Sa. F OcTA.VtANO: -Dê me \iP.ença: parece que re~peito Sabemos que em ma.teria penal e:xi~tP.m dous 

a opinião do Sr. ministro du. marinha bojeé~IID-~te--+---J)!'~· let1~de--ccrli'lt()~. mrrtlo-IÜ]t~o01afl:ulllittitoitr'lieifllgu:ii''r:rrara;,~oo __ _ 
V. lex. outr'ora, mu niio é a mesma 4ue V . Ex ex~· .illustra1o ::3r Dr Magalhães C:.stro e ontro de nma 
pre~sou no seu relatorio deste auno Cres.ndo a repar.: commissão esoecial, onde ti!lnrou o nobre min1stro da 
t1~iiG do aiu<lante· general, o nobre minis~ro da guerra · sgriculturi._~ntretanto, ob-~rvllnd~ que o Sr. ministro 

usava como ho"e ensa o seu c I · · 
maa app au m o a ref,rma do anno passado. parece 
que o nobre ministro da gaerra. esu. em desaccôrdo 
com o seu colle~t•· Mas isto· é um incidente. Yamos 
á eentralisação ... No re•atotio .do vice· re~idente de Mi-

as, passau o a a mtm~tra,ão ao 'r . Pires da Motta, 
li um facto que me p~re.:e\1 digno de reparo,·isto é, que 
.o governo imperial niio tolera que mesmo em casos 
graves os pre~itleotes de provincia dêm ordens aos com
. mandante~ de força de linha. 

' O Sa. PnsiDENTE DO boNSELRc.>: - Nilo pôde ser. 
. O Sa. l,JnTlo DA. CuNBA: -E' contra lei expressa. 

O Sa F UcTATJAl'IO: ...:..E~t1mo s~>ber isán, P"rque, se 
~ noutra lei expres~t{, o nobre ex-ministro da ·guerra 
níio p"dia app·ovar, com;> o fez~ o pruce 11mento de um 
ofti.~i.al que r~puguára cum•!rir. uma reqait~ição ou ordem 

O Sa REGO B~ a~~:os : - O caso niio é assim. 
O · a F. Ocu YJA.NO • ~sinto uao ter aqui o rehtr.r1o 

do vice· as· ri • · ' : · · : , 
mas o que elle reft~re é pouco ma.is ou mea(ls isto': 

. den-se um oaso grav~: nii.o havia ·orça _pnlict~tl di·po
nivel, o vice--pre·i·wnte maudou quH llt:r>ll força de linho. 
marnh"~ae para o lu~a:r do ao< nte-.!ime .. to O ··omman
dante ou quer que ~eja dessa fórç: ·• repugnou, .ml\s por 
fiu1 cedeu. Ambos, o presidente ~~ <~nmmnurf,.nte offi • 
ciáríio a'l governo, e o re~ultado foi qu~ o g<•verno deu 
razão ao commandanta N1\0 pergunto de n ·JVo a opinuio 
do actual ministerio, porque o nobre miui~tro <b gu>!rro. 
ja reprovou o acto, o , arece lfUe "dmitt!i ~erstn os pre
aidentes as ptimeiras autoridades das ~rovincies. 

E' aqui be:n c11bid•\ a qu -lltilo da~ baixas. Em todas 
as leis d.e tix.ção de forç .. e, e ainda nesta que C!ltll em 
dis .. ·nssit.o, marca-se o tempo de serviço do rserut.a e do 
voluntario Par·• que, se o governo tem o direito de 
violar a lei 1 Enttio diga-se que a baixa do.eol1ttdo fica 
á mGrcê do governo. l>esde que a lei ordena que no fim 
de <-'6rto prazu · sP. conceda a !.-aix11, obrigar o soldado 
contra a lei a p,.rmanecer no exercito é uma. violencia 
qu" provoca •te' e .peroll. 

a. AR LOS DA. uz: - se~ttllr-se esse principio, o 
exercito tica.· Íli sem um soldado. 

O Sa.. PEREIRA D4 SILVA. d~ um apa.rte. 
O Sa. F ÜCT.\VIANO : - hto é illudir a questão, é 

qu.,rer defencler uma illegalidlld~ pela'\ ra1ões de conve· 
nie cia. (Ap •S:ado• ) Eu anompauho o nobre mtnhtro da. 
justiça na o,1iniiio d~ que muitns doe n onos males vêm 
da. falta d~ exeru,·iio da~ l tc-h> ; mas esses male~ não se de
vem attrhuir ,.6meute ao povo, . iellcs rão tllmbem 
culplldos os governoA Ap,..io.d.n&.) O governo viola esta 
di!> posição tillB leis annu"" a. res~ito das baix as: entre
tanto os nobre• aeputa.rlo ~ fallito-me das conven1enciaa 
da adtninietraçãD, aão so im{l<lrta.ndo COPl a immorali-

de~s~s codigos. niio nie ll!l.Ímo a pedir· lhe sua opinião 
sobre o que_acha preferível ... 

O Sa. PnESIDENTE Do CoNsELHO :-Mesmo os traba-

O SR. F. Ocuvulio:- Nüo est:i conchiido o codigo 
·do processo, mas o penal at<! já se imprimia: 11em eu 
dizia que V. Ex' pedi:~se a dhcussiio de ambo~; não 
querÇ) UJUitas reformas em nm a.nno , pentio como o 

·nobre ministro da juetiça: nad11. de hgielaçíio de chofre 
e em grende abundancia. · 

:Mas eu ia dizendo qt.e ní\ti me animava a pedir a 
, opinião de V. Ex. eobre os dons projectos t>ntenda-Fe 
bem, de c .. digo penal. Em um delle" figura o · nobre 

· ministro da a~culiura como autor, e s"ndo um tra
. batho horroroso, arremedr. do c<>nde de Lippe á ro>
. 4ue . x. o nao approve; m!ls não he estaria 
. b em Uprovar ,Pubhcamente o prnjecto do tea. coltega. 
·Creio mesmo que foi este o moti1·o por que ". Ex., de
sejo!õ · de-rtotar----o·-p.,.erdto ···de um bnm cod1go, nilo 118 

· · • ''" , que tt·cn 1~se e•tu. mat>~r1a 
nos tres mezes de ~e~~~iio em 'lu" pouc11 bonve qut~ faaflr 
na.'l.uella catm .. rH. 1 Rrsarla~ Hll muito~ IIDt,os a c"rôa 
no· pede a refurml\ das lei~ milita.1es, oa tolatorioa se 
contriHtão com o rig••r das le·s existentes, app"tet•e:n 
os projeotos elabort~do~, o ~~nado uiio tum tido couaaa 

· importanti!B a disaut1r Ora. em taus ciroumst"oclu 
niio haver o governo preposto a discu11silo d~tquellee 
projecto•, é facto que niio se p6de ea:rlioar ltonllo pelo 
embara.ço qJ~e apt>nt·i. 

· Sts V. Ex, Sr p:esidente, me fez a honraáe attendor 
ao meu disP.nr.,o, teriaob!lervado que não mo afa11~l da 
materiu e•cr ditol·Uati\1), e que bÓ quiz dar motivo au unbre 
min•titrJ da guerra para e~cltue.~er n propo~ta 110 JCO· 
verno Terrnman<io aqui, direi a 'i Ex. quo. 11e ooutl
nuarern os tropeços dentro da oasa mini11terial, tropeQOa 
de que tivemos conhecimento quando 1'1:1 m<Jditicou o ga
binete, lembre-se o nobre presidente d'> confelho do que 
faz1a Ce11ar, segnnio uoa rdfere Suetonio. Quando e888 
illu~tre capitl\o ~:ncontrava emf)Rraços no caminho, por 
exemplo um rio ue .lhe em bar ava a assa em não 88 

VJa.va para a_ tretta. ou parti a esquerda é. procura de 
vio ou de ponte: atirava-se a nad·1, e passava direito 
para a. mhrgem opposta Apoiados e ri• .das.) 

. O Sa, PaESJDENTii ~o CoNsELHO : -Muito obrigado 
pelo consetho. ( Rtka4as.} 

O S:a. Mll'itsn.o DA JuaTIÇ4 :-Quer que deixe de eer 
moderado. 

O Sa. F . OcuvrAI'fO ·-E' o contrario: quero que 
deixe de ser apoqneuta.do. 

O Sr~ Harquez de Caxias (pn~•dente d.o con8e: 
lho e rnini•lro da gtcerra): - Sr. p,.e·•d~nte. procurara 
satisfazer aos nobres deputados pela província de limas 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 10:58- PÃrgina 18 de 18 

SESSl.O EM 23 DE-: JULHO DE 1861. 297 

Gerw 6 pal11 diatricto da c8rte dando-lhea aa info~ O Sa Pa~:aTDBM'B po Coft&IILIIO ·-Maa a lei tem !!ido 
maçõ68 qus e::~tigiriio- d'd 1..~ A' b enten 1 a não só a respeito do recruta como tam...-m 
· • e o ser'!a<;ÕilB apresentadaa pelo nobre deputado por quanto ao soldado já. prompto e oom annos de aetvioo. 
~liJas, relat1 vamcnte,. s escolas militares, devo not..r que Entendo que já nii.o é poUOI) 0 que 0 eu•cito 80ffre 
Já no men relatorio disse que, tendo-se dado· exe,:uçào & perdendo nlll soldado prompto pua receber um .pcrut. 
Ultima rt<forma ha pouco mais de quatro mezes uão é que precisa de tempo para aefazer soldado- · 
possivft! r .. zer-se já um juizo ee · ambem a S. Ex oscusada a escola ae 

altP.rllções convenientes. des ' nas povoa~ões, oride não ba ugsn'\)1'<.\prio para ot 
p.,sao eotret1.1nto asseverar de~de jã. 1\0 nobre deputado exercidos de tiro ao alvo Como no campO de Santa 

que 0.<> ente .. de~ de alguns lentes, e pela11 iuform ções Anna_ por exempln, se hão de f .. z•r taes exeroicioa f 
que t1ve dos .ultt.mos exames de snfficienr.ia, me psrece N'nm lugar unico offere:JP.ril muito mais· vantaget~&, 
que ~* ext~eneucu~ não depõe ainda contra a ultima. mai11 unidade, m11is nniformida.de nu ensiu'l A iuairuo• 
reforma; ao mdnos qnan o ao aproveitamento dos alum- çiio que as praças alli a.d'!uirem pôde ·er generaliaada 
nos! es~ ex>Lm~s mostrã.o que os r11snltados síio h'lje pAlos c"rp'ls, e na mesma llt~Cola se prep:.rio us inatroo· 
ma1s Bat1~factonoa do que anteriormente. a.,;uardemos · tores de todo o exercito · Os diver~;oa oorpos estio em 
poré.m: repito. mfl.i& algum tempo para então formarmos movilllento continuo em conep tnenoia das u~ida· 
um Jtllzo &e{Z:uro: . · . deiS do 11erviço; não é possível por consegainte . nu 
. Qu~nt:o ás ~alas de ·~tndo, entendo qnenão convem cidades e povoados fazerem-~~e esl!t>S exercícios; para 

-Bnppnm1-las, por 111so que n11qnene~ mePmnl' examP.s se os qull6s. como diK&e, não ha ahi espaço 
--- -l'lJ808f. IHUnb'ecen a sua utilidade_ psree>n•to havere . . "JJUta.tio por Mi:llu ae» . H~<J86!18'1e\a me• 

· concorrido Para o aprovettamenr.o dos alnmno~. Espe- tenc1a de officm8.11 nos arsenaes de frtl"rra; entende <lUS. 
, rem~s, t.orno a repetu, que & pratica uos mo~tre os o gov··rno dllve comprar todos os obje to!J de que neor-a• 
· defe1tos da reforma. prra. então cnrrigi-loà P' r ora sita" ps.raoexercito,equenlto~ouvémmanllfact.UTa~lot 

-----G"U<"UalllÍGIBtl - • · ~ ~ . &11do Niie 11ei1 Sr. pl'ellideote, se b& nação 
. :Fállon ta.mbe"'! o nobre deput>'ldo acerca d~s e')Çimi- alguma que presciud11 de taes l'&tabe\eciment.os; apropria 

çoes do RBrVl~ ~tlitar. ~arece .me que S. E:z. nilo on- In~r:laterra com asua indnlltria tão a.•Jiml!ada~cnstêapor 
corda com a .1déa, por mun apre-ent' da no relatorio de conr.adoestado&rsenaes,c.~clnase est&leiros.Comoentre ' 
aeaba't-88 com esBas ez:imiçõe!l mefi..nte certa. .~nanti ' · · • dend ·88 i 
d~ dinheiro com que a recruta entra par OP c..fres pn.. llituaçM exn que se acha ~jà~. á qiP.tanc1a entre urnas • 
bhcns e a6 admhtiwt() a substituiç"o intli vi dual. ontras provinc!as'- C'omo diti"PenRar-se a exisr.enci•. de -

E (>'11' ~s~a OtlCillliii.o dis·e o nobre deputado que tl!l mi- tres ou qnRtro ll1'66Da.&S em ~tUe certos generos !!e posaão 
nhas ldéd& vinbão da falta de conh~cimento do interior fabricar'? Uma mobília pôde se facilmente comprar ahi 
do~paiz'e do que al:li 116 passa , em qualquer parte; maa aconteee o mesmo oom dbjectoa 

Eogaua-se o nobre deputatlo. Et1 sou iilho·do in- puramente militares? ha.,emo11 de 6lltat é. merct! doe 
terior da. .provincis. do Rio de Janeiro>; j6. viajei unportadorea estrangeiros, em um oaso de nece~ic!a· 
mesmo pela sua provin"ia, niio a6 com a espada desem- de?.... ·· 
bainh~.Ja como dis~e o nobre deputado, mas tambem U• SR •. D .BPVTA.IJO: :._ O governo póde tambcm im• 
aem ~~ , oomo simple~ ci~adio, e tambem por outras portar. · , , . . . 
proVInctae d~ Imperio: se1 po18 o que se pt~.~~sa no interior a DOIIIO atz. . ' . o Sa PaESIDENTB DO Coi'BELBO :-Mas nio pôcle im· 

...-Mas; volta!ldo f. eximic;ão permitta o nobre deputado em · a q ·- • . . o 
obeel'var-Jh<~ qu" parece saltar ao" olhos de todos, á vista- armamento .s6 convêm que aejiofeitoa nati offioinaa do.· 
das dtfficuldadea qnaha em a!! bar-se gente para o serviço. estado. · · 
daa armas ne a subatittií: ih seja antes por individuo .p.mesJ;Do nobre deputado, Sr. pre~ideu~, ~ostrou re·. 

------.:~lllo~q"-tt~e::'po~r~f.u;l;.;ei;r;;;o~; ~m~ei'is~m~o~po:i;r~q~u~e~c~o~m~o~s:;;.,~~q~n~e~s~e;_--c~r-~J:O& da minha entrlitls "Para o uíifllsterio; K»' iuo~. {}~U11~tll"-· ---
recebe do recrutado ni~o e c p6de achar · .LOi:lments 86 J:"eeorda de ter lido o meu nome em uma-éiTCUiar que 
quem o Pubstltua. , appareceu eohre eleições. · Senhores, eu tenho um lãclo 

AttA.nda mai& , nobre deputa~ o que a eximição pe- politico a que pertenço: delle não me separo: fóra do 
cunlana á de tal modo ampla, QUe Pe estende não aó ministerio, ·tenho como qualquer entro oidadoo o.diret-
aos recr11tas, mas a tod , a as praçaa, proporcionalmente to de trabalhar peio trintnpho' iie minhas opi.ni~ {llpoia:. 
ao nu.,..e"o ds annos que 'i!m servido. Ora. fiOU o'brigntlo do.t i muW.1 btm); maa, quando no governo, s6 tenho em 
a dc()larar que occa11iGee haver§. em qt.le ia to possa. atá vi11ta o cumprimento do meu dever, nada mais. (Âp•lÍII• 
eer ·perigoso Sapponba- &e qu~t um pequeno de~>t11ca· do11; muito bem da maioria • dtJ oppo&·çlo. · Flqu'l pola 
mento de cincoenta O!l seeaenta pl'aQB.!I e~tà em um lugar S. Ex. tran .uillo que emquanto eu et~tiver no ~inistério 
dádo; que llB praçu dollte destacamento eAt.lo umas não farei injustica a ninguem por cauaa de suulct'"; 
por outru com o seu tempo de eorviço qu~t&i a findar, retiraudo··me porém do poder,entr&Tei nas mesmu 6.1el• 
que lhe faltilo por exemplo seis mezes; ima.dne-soi .ra• em que tezilie militado, oont.inu•rel a &li~OJSl:U •IDI 
~m~ é poa11ivel. que apparecem t~lguns homens ma ~lo ganllo d• c11.uaa do partido a que ma aobo Ugado. 
mtenciona.tios que de~ejão promover um11 deaorde:.m ou (Ap~iiulo.t: mqt/o bsm.) ~ 
commetter algum crime; que esses homens se quotieilo Niio sei ae me eaoapou alguma outra obaerv~~Qio c1o 
enr.re si l'a.ra dar a. cada soldado éOS ou 'oos. quantia nobro deputado a que deveaae reepon:ier. Se • rtl• 
eonespondente e.o tempo que ainda siio pbri~ados a ser· posta. que dei ás de qne ~e tenho oceupado nlo f~rlo 
vir; teremos -qne n•um bello dia esse ponto ficarA !em suflic1entemeute desenvolVltlU 'desculpe-me S. Ex. , e 
urita praÇa. Seré. isto conveniente? (Apoiadot.) ' · at1~ribua ist3 a falta de habito de subir á tribuna. 

· d ue a reseuto niio é nova· ·á o snno Um outro nobre deputado palo districto d& côrte pedio:-
p~sado o meu illustre antecesPor a tinha. enuncia o em · · · 

.seu relatorio: elle tambem qneria que a substituiçào stancias ordinarias eporcircnmsta.uciaaextraordinarias; 
fosse individual, e que, quando o sub.titnto não satisfi- e perguntou -me em quaes dellas se deviio chamar os 
zesse ao serviço que delle se. !!xige, ~;e pudesse então 5,000 · gua.rdas nacionaes de que falla a proposta. Creio, 
aceitar o dinheiro. · perdôe·me o nobre deputado, ser deaneeessario 'dizer 

Demaia,.a pratica tem dettionstTado qne o systema a Alguma oousa. a este respeito. S- Ex- sabe muito btm o 
eate respeito seguido até agora ·· é muito preJudicial á. que eiío circumstancias ordinarías e extmordinarils~ 
disoipüna. Um soldado promJ_)to com seis ou sete annoa São u:traordinarias aqneUa11 circUmetaneiu em qué ee 
de Ferviço como pôde de um dia pau. ou\ro ser aubati- dt. guerra externa. ou commoçio interna; é ne&eu occa-
t.uido'L.. siõe:t que devem 6er chamadoa 011 co~ delt..cados da 

gnuda nacional, e então fi.cio elleil snjeitoa ' disctplina 
O Sa C Ono-;t : - F"llei 116 quanto ao recruta; do exerc1to F6ra doatea casoa ha-apenas des,~eaeot 

nesta parte eat.on de accõrdo. com V. Ex. . tirados doe corpos da guarda nae1onal para ooaclium 

ToMe nr 3~ 
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·'ou . tm-pprit a fiUta da tropa de linha. E' Í$tO admissivel 
ém circnmstaneias ordinarias, e é mesmo da institui9ão 

··da guarda nacional 
. Qu ·r tambem S. Ex saber o que penso á cerca da or" 

gani•açào dos corpos policiaes Pennit.ta me S. Ex que 
lhe lembre que no IÍteu reh•torio descrevi o e3tado do 
éxerciro. e o ue ahi diss é on uencia. da ex rien· 
cia que tenho ad-tuirido. -

O Sa. F. O cu vu.No:-Diz·ae todos os e.nnos nos rela· 
tori ·S que é preci~o reformar o exercito dando melbor 
or,;anisação aua co · · • ' 
as vh.taa do govemo a este respeitot 

O· Sa. Pazsms!'f'l'E no CilNS'IlLRO : - As idéas do go
~tno a este respe1to silo que ''b exercito fique sómen· 
tê emp-regado na'l.nillo que é de sua instituição ; que a 
policia propriamente dita níio s~ja feita pelos corpo,- do 
exetcho; que para este serviço haja corpos especiaes. 

O nobre deputRdo pe lio tambem inform11ções relati-
vamente ' insp ·cção dos corpos. _ 

Neste ponto permitta o nobre deputado que não o 
satisfaca; é objeeto reservado. 

Senhores, pôde aconteoor que algnma obsBrvação dos 
-· * , -

toeim.a dei; Sê BIISilll aconteceu, promet.to 'l"JSponiJer em 
o!itra occasião: limito·me pororaaoque fica dlto.l.Muito 
kmç muito b~m.) 

Dádtl a ordem do d.iíil, levanta· se a sessão ás quatro 
horaa 111onoa tun qu&.rto da tardo. 

..... ~~-· 

tiie•,.Ao em ~4 de Julho. 

~.llliSrDI!:"ÓI.l 'DO ~1\. TISCO!'CDB DE CADB.AQJBE. 

SüVúãtô ..._EO'Jped•.:nt~.-Despenaa da6 leil d~ am()rti• 
::aça .... -Ordem do dta. - Flf»aç4o dQ força nuval. 
D•lcui"~ro tio 'Sr. ~ae8 Ba.rreto. AdopçiJ·•.-Fta:i•Çil. das 
forças de. terra. Di&ctJ.rsos dos Srs. ministro da {azendq, 
~ C Madureira. 

, . 
tea 'oi ·Sts. viso,)nde de lJama~be Ptlroirs Pintn, Gama 
Cerqueira, Vie1ra da Silva, S.-lathit!l1 Laroego, M .. n~el 
Fe-n~·anttes, Fer!l!'n~~ V~eLra, Perei~ da S~lva, Ferre1r~ 

, 
jlq~ .. 'Bret~, Sil•ino Cavalcanti, Paes Barreto, C~los 
ela Lu&,' ' lmz Machado. ~anl!ro Bt~z'3rra. Costm P1nto, 
&~rino._ ~r~io de 'M~>cedo, Tib&rio. 'Mello F~a!leo, 
Ama'rG da 0.11vetra. BarOt>lloe, Pedro Monu, Vll'Jato, 
Lêit.to a. e•úhll) Rego Barros, Sa e Albuquerque, Sal
&~ Marinho, barão de Mamaur~uape. Santa·Crw:, 
COrrê!\ de Oliveira, Gomes de Souz", !ilva Nunes, 
Pa'Bla ~antos, CyrlUol Beilo, Henriq nee, CasteU'>· Bran ... 
co, P~ita Fr•noo, ue Lam11re, J Madureira, Leasa , 
Jtanqueir&, Vortado, O. Ottoni. Teixeira Juuiot'. Car
n~ro de Mtondoo~. Felb: da Cunha, Couto, Ftalho, 
Dlogo Vl'ltlo, Cunei1'0 da C~~D.ha, 'Ma.rtjm Francisco, 
Llm• e Silva, Raposo da Ca.r·ara, Paes de Mendo~:.~ça, 
Bezerra Ca•alcanti, Luiz Carlos, Set'ta Carneiro e 
Zaoari:a, abre-se a eessão. . 

Comparecem depois da aberta a :l!SSBão os Srs. Ne
'bias, Villela Tavaf6~, Eo.~ridiã.o, l'arsnpgná, Dant.a", 
So11Za Mendt~s1 F Oc~aviHno, ERPinola, Fleury. Bar
~a da Cu11h<&. F~rreira Lsge, Pedrei,.a, F1gueira de 

I .. 11 tl A ,. r inondas 
Fiel de Carv.&lbo Calaza ·fi, Mitc .. rio. barão de Porto
Aleltt'e, Ottoni, Sayão Lobato, R tbeil'O da Luz, bariio 
da. 'B~Ila- Vi«tq, conde de Baepend.y . Paula Forueca e 
Pa.ulino da SOuza. 
· Faltãó com participação os ~rs. Brandi& e Carvalho 
RWt. 
:_ Lê-se e aporove.-se a· aeta. da antecedente. 
·o Sa. 1• SzcazT.lJI.Io dá c~nta do seguinte· 

EXPEDIEIIITE. 

t.i'm requerimento doa emprege.d.os da. bibliotheea. 

nacional é pnblica. da c6rte, péaindo augmen~ íio!S 
vencimentos que percebem.-A' com:rnissão de pens~s 
e ordtnados. • 

Outro de J ronymo Antonio de Castro, ~do ser 
su.bmettido ao ex11me do primeiro anuo pharmacetttico 
da côrte, que frequenta como ouvinte, precedendo a 

• ' - I ' '" - , • O -

publica. · , 
Outro da comp~nhia denominsda Emprez& Munici

pal, organi~>ada ne11ta côrt~ para _estubelecer .:m mor• 

dispensada d, . pagamento do iu.posto da deoima urbanl\. 
-.A.' commil!lsiio de fazenda. 

DISPENSA DAS LI!IS DE A.IIOD.TJZAÇÃO. 

Lê-se, jnlga·Pe objecto de delibetaoão, e vai a fni
primir para. entrar na ordem dcs t-rabalhos, o p;-oj&óto 
com que conclue o sel(ninte parecer : · 

c Os offlciaes e roesar•os da irm.a11daàe do glonosopa
triarcba ~.José desta côrte pedem a ests augusta ca:tn.ara 
dispensa das lei" de amortização para poder a rt:fer.da 
um&n a. e contmuar a posbUlr os pr o., • , , · , 
11, 12 e 14 da tr!iVessa. do Paço, e !'\8 da rua dos La
toeiroa, na possa dos quaes jil. se acha ba maiil .ele 15 
annos. 

~osos a que são destinados o~ rendimentos desta~ pre
<lios, assim como os precedentes havidos, é de parooér 
~ue se conceda a. licença requor.ida, ti~do eUa sttjeita 

c A assemblêa gerallegMa-tiva. resolve: 
c: Art. l• • Fi cão d.i~p~m~sdas a.a leis de: a~otti?&cão 

para a irmandade de S. JoF~ de&ta c.õrté podllr oon~inttllr 
a possuir os predios que presentemente pos~ue, relevadas 
para esse um as penas de commio&ó e confisco em que 
houver incorrido. · 

c Art 2. • Os bens }X)I'l!ltlidoa pela referida itaumtt•~o 
devero\i.i5 ser convertidos ~ apolic&!! da divi~;fllblíca, 
u quaes serão inalienaveia no prazo que fôr marcado 
pelo governo. _ ' 

c Art. 3. • Fieiio re~o a.s as dia os i ~ êDi oot1-
.. trano. · . 

c Pa90 dá camara llos deput~dos, 2B de J'!llh~ de 
1861.- Ribeiro dG Luz.- Carbo8tJ ~. Curiho. t 

sidént.e, ha tempo foi presente a esta: camara uma re
present'lção da guarda nacional contra nm avi.so 
expedido pelo nobremiuistro da just.1ça sabre a prisão: 
essa repret'eutação foi a urna commi~~íio que ainda llíio 
de11 pare~-er a respeito. P~~, poill, a V Ex .• qn..,s e cti~~:ne 
fazer -'Valer a ~ua in 11uenc1a p&.rq. com a 1llunre ·com
mi~são, afim de apre· eotar quanto antes o seu parecer 
sobre uma msteria tão importante, como a de que 
trata a dita repre~Cntação. 

O Sa. PusJDBM'B; - A Cl011lmhslo ouvio· o pedld.o 
do nobre deputado, e attendê·lo•ha. . 

~RIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

.l'lXA.ÇlO 'DA. FOP.ÇA !IA. 'l .lt. 

Contmâa a a• dfsc118Aio da prcpostn Clo go'fetnO ~~e 
fixa. a força naval p~ora o anuo tinanceíro de 1862a 1863. 

Vem á mesa.,1é lido e apoiado, o seguinte artigo act .. 
lVI)! I, 

c O a aspirantes que perderem. o primeiro áWlO da ~- · 
cola. de marinha, na fórma do~ L• elo art. 41 do regtl
la.cnenro approvtido pelo decteto n 2,163 do 1• de Maio 
a. 18:18, e os que forem reprovados uma vez nas tllate
riss 1111 catte1rll e prime1ra aula des•e anho, poderio· re
l'eti-·lo c.:>mo alnmno11 exteTllos, e eer reHdmittidoa no 
mtemato eômente no caso de obterem BpPf?TILÇÕ89 
plenas, e oiio excederem a dezoito aqnos de nade 

c Os a.-pirantPs que tiverem baix .. por motivo de re
prova~ões, e que, matricu!B.Jldo. •e novamente como 
ãlnmnoa ex ternos, obtiverem approvaçtSea nos trea amu» 
do respectivo curao, o ae houverelll dlatinguido pot &eU 
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bom cpmportamento, poderlo ser admittid.os no serviço 
da. ~rmada como.finardas -mar~ttas, _uma vez que se 
SUJ&ltem u con~hçÕ88 es•sb~lec1da!! para 011 alnmnos in
ternos no regulamento. citado -Pereira da Sitca.-Z G. 
de Yaacx.ncelloi.-J. R d8 Lamare • ~ _ 

posta que me proponho dar ao diso r•o do nobre mi
nistro ~a ma.-inn.a, proferido na serosiio de hontem, pro
curarel aer o ~81& br~v~ que me fôr p<•&,ivsl. 

seu relat.orio. nem ta~ bem ás censuras qu~ S Ex 
jul~ ,u eonvenieotfl' d1rigir aos f'eus antecessores. 

Não me occuparei mai!! d~teP. asstmlptos: primeiro, 
porque eote-.do qu" a def•'Sa <Jue apresentei dos actos 
cene:nradOB-por S Ex. ~ha··11e em pé;. se~do, porque 
de~f.>JO arredar do espmto do nobre mlDl·tro a su•peita 
em que ell& p11reoe eatar de que tenho em vista pôr em 
duVlda o grfln<le meritn d,, seu ralatorio Nilo senhores 
n!Jnca me pa. .. son pela i•iéa semelh IJte consa: Se Rtre~ 
n-me a . contestar al~~:umas dt~.s proposições ·emittidss 
~!o nobre !Uinietro, foi porque esaas propo~içõea envol· 
Vl80 censui'Bs a actos '"mim ~aticado~ e corria· me 
o eve1 e mnRtrar que as censuras de ti. Ex.-não tinhão 
o menor fundamento. 
~ tanto não de~ ·jo desconceituar o relatorio do nobre 

1lllnislil'o da mt~.rinha, que me apresso a felicita-lo ~los 
app 1\UBos e e og1o3 que • x Pos 1sse ter receb1<io 
tanto da imprensadacôrte e provincias, como de distinc~ 
tos o!'8dores de ambas as CRsas do parlamen~. 

Dtuxando pois de parte o relatorio de 8 Ex. , eu passo 
- p ICil es .u lnlS 

~os den hontem a reFpeito de alguns actos por elle pra
tlca~os, e ~ue,no mtu enten ter,são evidentemente con
trarJos á le1. As explicações de S. Ex. não me parecêrão 
satiefaetorins. . 

P(lrguntando ao nobre ministt"o do. marinha em que a~ 
havia fnl!dndo para expedir o decreto que creou. n.ma , 
c~pitania do porto na. provincia de Mato- G~~:;o, eu 
d!sse qu.e esse anto de S. Ex. me parecia illegal, l'lm 
VlBta do art .1• da lei de 14 de'Agosto de 1845, que só
men~e ~utotlsa. a. oreaçi'io de capitanias de portos nas 
pronnc1as m~tnt1mas. 

" . . . 
lei, vio:se ob. i gado .a re~orre·r a nm argumento qne de 
certo nRo é digno dR ~ualllustração. S. Ex. pretendeu 
s~s~nt&!.' 9-~e ~ província de M ato-Gr<Jsso é uma pro
VlilCl& ant1ma o ue nella existe um · v · 
~ ao m.ar I D~t rootln que, po'!" ?·te principio, a proviu
ela~ Mm11.s tambem é mant1ma, pai" raúlo de que 
~a parte d~ sen territorio é banhado pelo rio S. Fran- . 
C18CO, que va1 ter ao mar .... 

O Sa. bE LAMAII.E:- Porém a provinc-ia. de Mato-
Grosso tem porto que recebe na"Vios do oceano. _ . 
. O Sa. 0AlltOS nA Lnz : ~ Tem navegação do mar. 
O Sa. PAEs Buu'l'o: ..;-. Para que se cansão os il~ 

l'J!-Itre& depntaJos om sustentar uma· proposição que o 
aunples bõw toenso repQlle' · 

Qae o nobre ministro, nilo podendo descobrir uma ra· 
zão_ plau,ivel «'Om qucs desculpe o seu11oto evidente• 
mente illegal, lançasse mio desse triste recurso .... 

Ux Sa DEPUTADo di um aparte. 
o Ra p AEI BAB.lli!TO - •· •. oomprehende-se ; mas O& 

bonrados deputados que lne interrompem não estão no 
mesmo caso, e portanto devem abster-lí6 de ternar-&e 
complioes de uma npinião qne não resiste a á-menor exame. · 

aa te d ·-~e a i inca ãod al 
para reooiJbecer que a lei e 184!5 não póde f'er applicacia 
8 provincia de Mato-Grosso. visto como s nenhum ponto 
do sen territoro chPgii.o as agullll do mar. 

O ::la. DE LJ.MA.IlE: -Se a provinc•a de M11.to· Grosso 
não se póde CO:JP.iderar tnarltima. no sentido rigoroso, 
assim é considerada ·política e adminhtrativamente 
porque tem comru\lllicaçào directa. com o oceano. ' 

O. Sa. Pus Bual:To : - Pois por que em um doe 
rios da prtJVÍut1Íil exlste naVPft&ÇÃo, e esta se estende so 
oceano, a provin ·ia ~rna-•e marítima'! Se· o rio Para
guay, por leÍ' nav .. gavel, toma o caracter de mar ao 
ponto de tornar marltimos os terri,orios que elle banha 
c~ • lleoMa\io 4az i.q~elle rio • li~<l~e. ® qut \ 

goziio os mares. A politica elo ~over~o. segliicla em .rela~ 
ção a.o rio Amuonas de~e Bf'r .quanto antes abanà nad~~ . 
e~ nsta_ do~> !Iovos princípios esta.be·eoidos·pel.o Sr.1ll~
nlf·tro da mannha. · . 

_Sr. pr!3•idente, o nobre ministro 'hem vie qlie- élle . . 

vincia maritima, por iss~ tratou. de j usloific~or o seu neto, 
mo~<trando a ~ua utilidade. · · 

Mas aata não é a qllestão: nio duvioiarei convir 
eme · o c 
V!Lnt .. JZ;em; _ m~ts. repito. ~sta. nlio é a. ane~<tão; a ques
tan eons•11•e em sabel' se se o noh~ ruin stro. podia fa-:- · 
zer o qudo:.z em face do ut . .! • dll. lei de 14 de ,t\.gQSto 
de 1 R&-5 que tts•im se exprime : . · . 

« O gov,:rno é autoriP!ldo a ~st~tbele.;~r uma çapitanl.$ · 
do port.:• em _r.mlfl prtminria ma.~itimq. do imperio, cmà,e 
semelhhnte .e-,t~ b.,le1•iroento psrec-r ncces•!iri.o. ,. · . · 

Se o e~tahele imentn tie uma capituDis do porto .~:ril 
Mato. GroFs • era ner·e~ssrio de. via o nob-..e m1ni~tro vir · 
ao poder le~qlative pedir .n co~p~te autorisaÇão pllr& 
levar s effe1to essa provi<iene~a ; mas nunca t6m'á·lll. 
dP. PUt<iridade propxia, e contra. a expre~ea diSl)O~iç!ô. 

S . Ex não foi mais- feliz na deff':;a qne .at~w:mtoll 
do seu acto, q.'De au· qnalifiquAi. ·de i \lega\, ~lati;vo ,6,· 
D~m~a~i\o de paizános p_ara ·f? cnnselho nav.al, 6111-t!Ub-•. 

achão impedi cios. . · -· · . · . · 
A dispo~içiio legislativa, a e~'te respeito, não aàtnitta 

- a menor duvida. ' · ' ' 

<Na falta, ou impe imento ' de ol!rllm dos mem'b~·do
conselbo naval <ie que trata o§ 2' do art., 1~ de!'t.EI T.egu
lamento, servirá. o o/Jir.ia.l da_ armad(l que· fôt- d~signá.do 
peloministro damorinha e se·a.char n11.s cirCUlDBtllllcies 
especificadas oelo mesmo art. 1. • ~ · .. 

Estas· cirC'ui:n<>tancias consistem em ~er . o o.fBCi~i ao', 
serviço, scdvo. de patente nnne:a iDlepr: á de:capitãO_:de 
:fragata, e pertencer aos que ma1s se distinguem por ,suas 
luze" e axperiencia. ·· · . · . . ... 

Já vê pois a çamara que o nobl'e ministro .violou .clara 
e terminantemente" lei, nomean-io um cidad§o que não 
é official da armada para membro interino do conselho 
nav . 

. o Sa. DE LAMAB.E :-Note· v. Ex. que a· lei -~ãoproc: 
h1be. . . . .. 

R. AEB AB 'E 
erro Eis o qne di~põe a lei que (TOOU o oonselho navah 

c ~o impedimento de algum do~< IT'embros effectiV'CIB 
do con~e1ho, eetá cbamftdo para mbstitui~lo :in~rins.~ 
menta o wemhro adjunto ou a pessoa que o miuiala'Q 
designar, e que liBti~er na• circum$tonci~ do art .. 1. •. • . · 

.At< IJironmst .. nctas a qne este ~tlgo se refere, e que 
~~~ &ehiio de·i~adat~ no art. 1• di~tn res~ito , aos ~'ffi· 
CUias da afmRda que forem escolhidos para m_embJ1)s do 
conPelho naval. · ·· · 

Já vft portanto o nol,re deputad~ que não -~ - s6 o ·fê~ · 
gulamento que se oppõe ao actO do honrad.o miniatió aà . 
marinha;«! tambem a lei. , · ·. · · • 

O nobre ministro porém procurou defender -lie1 ~!Ué"-~ 
gando-em se~fav•.>r alguns pre~.edent.ea; e com() eu. lha 
0b11ervasse. qne CODt~a a lei não valem .os pr~éb~~ 
S. Ex. sahto· ee da dtfficuldade, reepondendõ-me qu'ii-
mal de muitos con110lo é I . . 

Semelhante rePpollta. dada. por um ministro ele eitMa 
quando é arguido de ter infringido a lei, é d€>plora'tel; 

Tawb:m, Sr. presidente, o honrado_ mfuistro ela ~Dl~!': 
nu a uso po e eustentar cc•m raz .s P •.!lDBlVt<l& o 
por e1te praticado de nomear npposit<'~res interinos para 
a es .. .ola de marinha no impedimento doa tespeetiVOI 
proprietarios . . . . · . · ' _ -• · 

Em: sna defe~a. 8 • Ex. leu nos !lm artigo _ d~ 'regDI~~ 
mento do 1• de Mato de 1858 'ereto ttne o art. 81), !MiiJí 
se lambrar de que a autor sação concedida. ne.ee artigo . 
rof~JrB·M expre~eamente aos Cf!SOS de .'VBJt&,_ e .nio aos 
ca~s 1e faUs. ou impedimento dos rospectivoa pro-
pnetanos. .. . 

Para que não hqja a menor duvida a este reepeiw, 
e fique bem patente a infraoçRo de lei commettida.ll8lo 
nobre mini&t.to da matinhtt. tu vou ler o artigo citadO 
por 5. Ex., que dispõe o aeguint.e : ._ , · . , i 
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c A• "lJ946 que p11rt1 o futtAro houver seri.o postas a 
eonearso ~entro do prazo de seis mezes , e quenào dest.e 
concots•l não resUltar provimento definitivo, prooe,ter~ 
H·ha a novos, qne tambem não poderão ser espaçados 
alhn,de ~ m.ez-s. A.t de ,?PPOntc;ru e p~fe~sores que 

Niio ha. aqui limitll.ção alguma : a 1nbstitUi9ão poia 
pôde ter lugar em relação a mais de uma a ala. -

Na$ academias de dtreito e de medicina é ,;;,sa a pr&
tica segoida : e não havando disposição al~ma que 
ved~ a accn~ulação do ensino: p~r~ce ·me claro que nlo 

.. .. 
vemo, por nomeaçõas int->rinaa, emqucanto '' ' ISo effectuar O nobre ministro len-nos o parer~er do conselho na• 
o IIU prooim•nto. , vai emittido sobre esta qa"stão Mas a camara vio que 

A autorisação, portanto, que este srtigo concede ao no proprio pal'e{'.er do conselho naval está. a condemna·· 
------i~'~Wt_panr..no:aw!llr-.oppaiai"t.OJ:es--Ull~·ill(l~~WUi"mi·tl .. W l----------t- -----Çã-Ho&--aGtg pr tW~ par 8 Ex , pM~usn-tG a pravi 

80s cuoa de vaga: des e que a vaga é provida , a an- dencia lembrada pelo l'eferido conselho era, não a que 
tori8&9io desaoparel'.e. . _ tomou o nobre ministro, m"s a ~ue\la oue se dedu~ do 

Sr presidente, no facto de que 1'16 trata nem ao menos art. 98 do regu'lam~nto citado Em todo o cllso, creio 
póds c. nobre minihtro ~oreo'ITÓr· se ao-mGI de mu tos ter demon~trado evidentemente ~ue o acto praticado 
cons'.•loé-; porquauto n~o ha exemplu de ter o governo, pelo Sr mi11i11tro da marinha é nm acto ilLe~~:al, contrario 
d•poit. da promlll~z:a.\:ito do re~~:ulameuto do 1 tie Maio à expr<!~:~sa determinHçáo da lei. . . 
de l85H, feitO nomeações interinas de uppo~>itores senão Tratando da remetos~ ou de licença. que deu 6 di.Ve!"·· 
no caso de d11r-ee alguma vaJC&. _ sos offi •iaes para ire•n à Eur pa, S · Ex:. nos dillse que 

O Sa. C.u.Los DA Luz:-Entretanto. foi a811im que 0 l!l n:;"' exist-em actuslmente m,;i;; oflhiaes do que aquel· 
Sr. Dr. Carvalho aub11t.ituio.o 1" tenente Leal i e depoic, le1.1 ~ue o re!l;nl .. mento perrnitte. O regulamento ~o 1" 
creio eu, é 1\118 foi;. concurso. · dll Maio de L8.:.8, no art. l3ó, d :z o sejl;uiute; . . 

c O go"erno oder - c.er coostimtemente na Europa, . 
'finei& dtt Santa-ea·harina labor& em erro ; ainda desta 
Ve% aio insxaetas as suas infortnações a respeito dos ne-
goeioa da reparti~iio da·marinha. • . . 

• :- q e • x que 
esta emerro, os Srs. Pessoa e Leal forão at.<sim nomeados. 

O Sa F OcT•TIARo:-Não é possivelque o nobre ex· 
minUtro da marinha. este ·I\ em erro em n ocios da uella 
repartiç:ao. 

o Sa. Pns BAUETO :.;:Asseguro á oamara qne de
pois da pl\mnl~açii.o do regtilamentO do 1' de Mlli.o de 
l8::i8 não ee nomeou um fó oppositor interino senã. nos 

_ erusoa. de vaga; e nestes casos, como j é. mostrei, a lei o 
~mttte · -
• Um·<loalentea~a·academia. ae acha ba dona ou tres 

IDD<ls em comUJi~!!io no t:ead.: o Feu lugar nunuii foi 
preenohi<fo. Apezar d s pedidos que tive p~ra preen.,ber 
o lugar do oppo~itor que· foi com licença para a ~nro
pa, reo~ei-me s.,mpre a fazê:.. lo, pela razão de que a lei 
Diio o pennittia,. 

O Sa. :z Luru11 : - -Entretanto, o nobre ministro 
proveu.·a. uma n6Ce8aidade palpitante. 

- O Sa Pua BAa&ETo: - Observarei, em resposta ao 
. I 

neoossidade do "--to não prov11. a sun legW.dade. Mos-
trarei depoia que não h a via tB!l neceseidade. . 

O Sa •. D& L.t••az: -... O conselho ds instru!!çlto re~ 
oonh~ · a ne.~essidade deaaas nomeaçõe<J. 

Q S• PAEI B.uliETO:- A opinião do conselho de 
lnstruoção não a\wra.nm artigo expresso de lei. Qual
quer que foaie ·_, pareoer do óon•elhll de in~trocção, 
lulma deue parecer e~t' o regulamento, que 116 per
mitte nomea~a loterinas do oppoaltorea em cerwa 
Cl801. 

O nobre clePutado deve ao.ber quf'l em materia de at
kibul~ o que a lei nio permitte ' vedado. 
. Maa dlaK·nOio honrado ministro damarlnha,e agora 
acaba de re_putl.r o nobre deputado por Mato Grosso, que 
M nomu~ et'lo neoesaariaa. Em "Primeiro lagar direi 
~ue, por ser neoeasano o acto, não se eega.e que seja 
Jeaal; em ~do lngal.' ·euatentQ que o aeto não era 
Deoeseario. · 

Saatento que ni.o era nece11sario, porque no art. 98 . . . 
caso e falta ou impeàimento dos lentes e· profes'sores : 
ao conselho de inatl'tl.eçáo~ ou ao director da. ac11demia, 
C!Otnp!!te diatribuir o &erviQO entre os oppositores, e não 
lla diapo~i';io que vede a. um oppositor laeoionar em me.is a. uma cadeira. . 

, ; U11: Sa DEPÍrruo ~- Não se póde obrigar. 
•. ·0 -6a. P' .us BunTo: -O art. 98 dispõe o seguinte: 

c O. oppositores e adjuntos serão distribuídos an
analmeute pelas divereas aulas, a enjoe lenteS ou pro
f...-ea · auhe~ituiráõ ~·· 88Us impedimentos ·e feitas, 
~d.o. neste caso, como ordtnado e J!t'fltificação, o 
mea)no que venoerem oa lentes ou professores a quem 
aul»tbainm·• · · 

estu llU· <>as díver~as e··p~cl 1 a e& a manu a., quatro 
offi"ille" que teohão o c~ur~o completo da r.u~ profissão. 
EsteR otlic•a.es seriio es•~olhidos, medi,.nte ·10ncurso e 
prova de 'Uffi•nen.-ia, qut~ consistir:\ em uma di~sertação 

1p a no a.· o oncnrso, so re ponto 
conselh.o de in' tn:r~o. r~:l~<ti"c; 811 ponto e~p.-cia~ que 08 
candidato>~ se propuz<irem a estu<i _-.r ou a observar ria 
E.aropa, por índia• çào d? g<>v(olrno. Além •lestes . offi.~ 

' - t: 
e.nuue.lmente psra o Ult>~>mo tim sem _dependeu ·!a ~e 
concurso, uma vez que tenhão os conhoo1mentos sclentl
ficoa acima meucionadus- » 

Em,"ista r!e~ta. di .. posiçii.o do re~nlamento, é fõra de 
duvida que o g~overno não-pOde ter na Europa msi" de 
seis officiaes de. marinha. Quando -deixei o ruinisterio 
achavão-se naEtiropa seis officiaed,cujos nomes constão 
do' relatorio de S l!;:x. - . 

. Dis~e no-- porém o nobre ministro que mandãra reti • 
ra-c ultimamente o t' t-enente Silvado, e permittira a ida 
de mais dons-officiae;~ E~istem, po~tanto, na. Europa . ~ 

mero permittido p'lr lei i e, 'ou O 8XC88&0 seja de UTD .OU 
de muitos, "hega.-re do wesmo modo a este re .. ultado: 
o nobre mini~tro violou a lei. E tal é a disposição _de 
S. Ex. a este res tto ue uiio duvidou declarar uando 
respondeu· a;o llObre dt'po.ta.do pela provincili de Mato~ 
Gr.,s .. -.. , que e~tava resolvido a mandar mais alguns 
offidttes A Europa.! . 

O nobre ministro da marinha jalgon que s~ clefendis 
eGmpletamente, di7.endo ~ c. Niiq bP.í de mllnctar a Euro· 
pa filhos do sol nem netos da lua I • · 

Isto üi.o ~ resposta que "e dê n•uma. camara; ningucm 
diz que S. Ex tenha na Europa filhos do sol e' netos da 
lua, o que se quer é qua não infrinja a lei. E Pe acaso o 
nobre ministro, f aliando em filhos do sol . e netos da lua, 
quiz fazer algu_~a insinuação, declaro desde j A qne d'e~
tre os offioiaes que se _ achão na Europa, apcn11a fo 
mandado por mim o. l' ttonente Bsraúna. moço pobre, 
estudioso e de reconhecido talento ; a respeito deste offi
cial póde o nobre ministro dizer o que quizer, menos 
que é elle filho do sal ou netO da lua. - · 

O Sa. CA&rJOao MAnuàRraÁ.:-Apoiado. 

· O Sa. P.us BuuTo: -Sr. presidente, quando felÍei 
ultimamente pergtUltel ao nobre ministro qual·o motivo . . . . 

o emprego de direotor do ec;tabelecimento naval de 
Itapura. Eu disse nessa. occa.-ilio que lamentava que 
S. Ex:., destituindo esse official do lugar que exercia com 
tanta distincyiio, e _onde haviP. preatado muito boni 
serviços, nem ao menos lhe désee um signal de que o 
govern • apreciava esees serviços. S. Ex. responileu
me: c. ~ni o sea exemplo. • E enti.o trouxe um facto 
pessoal,' cte1larando que, "!uano:ir1 o diepen,.ul de f11er 
parte da commi são àe compl"aB, nit<l louvei os seus ser
viços prestados na r~ferida com missão 

o nobre ministro foi dispensadO dessa com~ieaão, e!D 
Yinúde da reforma por que pat~sou o reapect1vo reJt'Qla
mea.to, e Julgo xcn;.ado declatar " cs~ara &S razões 
em que me fundQi para iião louvar o• &arV19QS de S. Ex.; 
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butari ~nderar que taes serviços nada tin~o de ex
traordinarios, e de nenhum modo aão comparaveis com 
oa que prdston em Itapura o 1" tenente Azevedo. Em 
todo o caso, S Ex- devia justificar, ou ao me11os exoli
car o seu_procedimento, e nio referir-se áquillo que Ôn-

lnsieto pois em sustentar que ó nobre ministro não 
proP.edeu re~~:alarmente, que foi injusto para com nm 
distin~to ofiHal da armada, exonerand~-o de nma 

lho désse um signal de apreço e de c~nsideraçiio. Não 
serâ de certo por este modo que o nobre ministro achará 
auxiliares-no diflicil manejo de sua repartição. 
, Tr11tando ·do engenheiro hydraulico que se mandou 

cyntratti.t: na Europa, S. Ex. no_a disse que niio tinha. 
a1n<ia fe1to o contrato, porque esse engenhe·ro e_xigia. 
sommaa exorbitantes, e punha condições inaceitllveis. 

Sr._ pre~idente, se o nobre ministro quer um engenheiro 
hydranlioo de ordem superior pelas mesmas quantias 
que pagamos aos nossos engenheho~, de certo nunca o 
terá. q, engenhe~ros estr~ngeiros que têm vindo para 
este lUZ eo .:nhe1ros es <.aaes' sem r•• erceb@roo venr 
c1mentos mw!~ &upenores áquellesq,ue damos aos nos- . I 
sos, e· c~-m raz...,. 

UM Sa. DEPuTADO:-Por que motivo'? 

Sa AES AB.llE_'ro:- mot1vo me parece e pn-
. meira intuição E,ses homens deixão sua patria, sua 
familia, seus comwodos, e vê o.~ para um P!liz que passa 
ns Enropa por ser ilagellado pelas epidemias. 

. , quan 1a eJ;~gt a. pe o engeu t11ro con ra. a o pe o 
Sr .Marques Lit~boa, nosso miilü;tro em Pariz, não é 
exorbitante:· 45,000 francos níi.o são umll .. somma que 
a.aauste ; mais do que isso temos nós pago a outros en
genheiros, talvez não superiores s est<e. 

. S. Ex. nii.o obterá. pnr ntenos em cir~umstancia al· 
, gomA um engenheiro hydr,,ulir:O b.abilitado patfl. ser

vir-nos com provetto. Ma, , tendo eu düo que não sabia 
com que fim ~e haviH mandado o contrato celebrado 
ém Pariz p!!.ra o con~elho nttval. o Sr. ministro respr,u·· 
deu que o mandou em v1rtude da lei. Ora, o nobre mi
ni&tr'!, que f.e não importa com disposições terminantes . .. . . . ·- . 
caso o~ seuf. escrupulo; ao ponto de descobrir no regu
lam~nw ~o conselho navw a obt:igação de ouvir o 
me~mo cont<elho ~.<obre um a."sumpto de que ·o regula-

- u 
O qne dispõe o § lO do art 9'. cita.do por S. Ex.? 

Qne compete ao conselho uavtll dar parecer escripto 
e em fórma tie conflnlta, entr>~ ontros objectos, sobre 
..-. con8LrU··ções n~~.và.es, trabalh•··a maritimos e .· obras 
civis e m1hta.~es da repartição da mariDhe, 

Ora. o que tem o contrato do eup;enheiro com a dis· 
po6ição de~ te parogral'ho f Trata· se por ven~ta de 
a4tuma conHtrUilCão naval , trall11.lho Tttllr,timo, ou obra 
civil e mihtar f De certo que niio ; trata· ~e de wntratar 
um engeubeiro, e nilo de construir on pliUlejar obrá&. 
O expo-:;iiente de que lnncon mão o nobre minJttro á urn 
meio indneoto de nüo realizar nm contr11to que eu ha
via autortsado. Era porém muito melhor quo l:). Ex. 
deçl11raese com franqueza que cas8KVa a autoriaaçí!o 
conc~da pelo sen ant~ces&or, por uíí.o julp;ttr neces11ario 
ter s repartiÇão da mari.~ha um engenheiro hydraulico. 

Sr presidente, eu pedi ao nobrA ministro que nos 
désse algumas, infonnaç~es· a respeito do r esultado da 
càmmistaüo do conselho naval encarregada de exarpinar 
o ~raenal do marinb.a da Bahia. S. Ex. nol'i dt~se que a 

. -~ . . . . . 
tinha elle o carllcter de reservado, não podia dar, lhe }>U:.. 
blicidade. 

Eu não deeejo que se dê publicidade Aquillo que é por 
sua natureza re~ervado; mas observarei que os traba
lhos de que foi enca:rregada a . commissiio do conselho 
naval são trabalhos determin ados por lei : que a vanta 
gem delles consiste em ;;eretn conhecidos As commissões 
devem declarar o estado em que se acbiio os · estabele. 
cimentOs q ue ellas e:xnminão; se as leia e ordén!l E.iio 
oumpridaa com' zelo e pont11alid.Sde ; se essa9 ordens 
produaem bons on mAoa effeitos; se os empregados aiío 
oapue• de preencher aa reapectins funcções, ~te. 

Nio me parooo que estea a.aumptoa deviio aar trata.,. 

dos em teurvadÕ: Para. que se tire vantagem· das ins
pecçõea, entendo que o resultado deltas deve acompa
nha:r os relarori .. s que os ministros da marinha são 
obrigados a apresentar ás camaras. 

Na Inglaterra, con:o V. Ex. sabe, quando se a::~r-

merl iat.amente se dá conta. deÜe ao parlam~to . Eu ~bo,· 
além disto, que no facto de que tráltamos havia necessi
dade de ser publicado o relatorio. 

no re , '1 
informou a commi~são encanegada de inspec.cion11r o 
arsPnal d!l Bahia, tinhiio sido derrnttidOIJ e llposantidos 
alguns dos o;eu~ eropre~adns. Duqui se vê que paira 
sobre Cb!'leF< funccionll.riosdemittidus uma suspeita tLUito 
des~grada.Yel \'ara. elles. 

Nào p(ldiu o llO"'re mini~tro ter pror..edido mal'! Não 
convém qu" esEes cidadãos que esti}.o sob o peso de uma 
accusaçâo tão gra~e se defendão? E como 1'.8 poderão 
elled defender e rt'lhabilítar~ se não sabem dos motivos 
por que foriio demittidos? · 

Sr. presidente, en desejava s.inda qu~ esse relatorio · 
. ' 

ministro prúC6deu corn ]llstiça demíttind-. a uns e apo,
semando a outros. S. Ex. nos disse que o apost~ntado 
ti~ha trinta n.nnos de serviço; mM, senh~refl, a lei per.-

gado tem de serviço. Esse que f<>i aposentado dev1a-o 
ser com o ordenado per inteiro, e os· outros que tivt-Shem 
vinte, quinze ou dez a.nnos de serviço com o orde do 

ro - d nn • · . 

. O Sa. C.tslllflRO MADUREJaA:- Erão emprega 
~uito modernos; tinhão apenas qúatro ou cmco annoa. 
de lltlrviço. · 

O Sa. PAEs BARRETO~_. E' certo que o nohre ~inis
tro nos disse que el'ão empregados de confiança; que o 
governo .:s podia demittir qtiàndo j ulgasse conveniente; 
mas S . Ex comprehende que uma demissão iiada nes
ta• cir·-~umstancias é muit:> mais dolorose. do que ~quel;. 
lague é dada por outros motivos • . · · . . 

Sr. presid-.,nte, en dis~e que selia. breve: vou termi
nar; m.,s, untes de o fazer, desejaTia que o nobre roi-
ntstro. ou 3 guem par e c, v1sto nao a c nr-se ua Cl\sa, 
me di8seslle ,e S. Ex. ainda. jul~a em vi~or a disposição 
da lei de tixução de forças do anno pa.~sado QU8 íi.utori-
8011 o gove~D'I p:!ra reformar os regnlamentu ds inten-

cia; e da coutaioria; da marinha. .,. 
·Esta autorlsação foi limitada, dillpondo a lei que teria 

vigor até á. prox1ma sessão. Ora, a sessão começoú em 
Mab , o Sr. ministro ainda não u~ou da autori~açiio; 
mas, sem diz~-lo claramente, dá a entender no , eu 
rehtorio que preoond.e execut11·la opportunameute. Eu 
eu tendo porém que, de•de que ·começou a ses11Ro, a an
tori•llçíio d.,sappareci'U; e aeria convunieute que o nobre 
ministro, aproveitando-se desta ot~ca~ião, pedis11e ao 
corpo legislativo uma prorognçiio do.quella autflriaaçito. 

Ha. tambem um outro ponto a respeito do qu,,lea 
de~ejaria ouvir o nobre ministro. N•J sen rela.torio S Ex. 
:Diiu falia do pharol de Cabo-Frio, que màndei O••nst•uir, 
é que, ~.<egundo me éonsta, jé. se snha conchüdo. Dizem
me que 8. Ex, pretende, por economia1 não permittlr 
que e.r.se pharol funccione. Não a :!redito neat11. infor
maçii." que me derão ; ma~, em todo o caso, desejava que 
S. }!;x •tisses~e o 'quê h a a est'"' reapeito · 

Sr. presidente, tenho terminado as obeervaçõet~. que 
me foriio suggeridas pelo discnrso do nobre ministro da 

· · · · s proposições 
eroittidas hontem a respeito de d1versos topie.od que fn .. 
tão por mim analysados uo sen relatorio; mas, cotno j4 
disse, não de~ ajo que o nobre ministrd t : nha. a menor 
suspeita de que pretendo desacredh:ar o sen trablllb.o, e 
por isso não 'oltare: mais a este assnmpto (Multo ~m.'J 

O Sa. SuATBJEt. requer o encerramento da diB<lussiio, 
e a camara approva. · 

- Procedend:o· se á. votação. é approvado o artigo addi .. 
tivo offere?ido na se~são de hoje. . 

A proposta é a.doptada e remettida com aa emendao á 
co~iuão de redacção. · . 
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Acba··se presente o Sr. ministro Te!lpectivo. 
O Nr. ll"aranhos(miníl11rooo (azenda. : 

Sr. pral'idente. peço licet~ça a V. Ex e á c11mara para 
accreecen t.ar "lgums.s considera<;õe,; em defesa do gabiuete 
a que peutdnço. Antes porém de entrar na ordem das 
idéss \Julit.ieas -1ue constitu1ráõ o c.bj .. ct.o princi;.lal do 
mon discur~;o, sei a-mA licito d1zer duas palavras sobre a 
materia e-pecittl do presente debate 

O meu nabre amigo depnts<io pela provincia de Minas
Gera~s, que faUou hontem em primeiro lugar, pronun
ciou-se contra a snppressã.o,. con•ignatia na proposta que 
ora se discute, da isenção do serviço militar mediante 
uma contribuição peéo .. iaria. · · 

O nnb~ de utado entt>nie ue esta su pressão é in-
conveniente,p<~rqueo fav•·r da leghlação vigente impor
ta muiL~s vezes l!ubtrahir :i vio en·~ia de al~ma auto· 
rldnde ou dos proprioa recrrutad••res , 'o mdadão que é 
canstran~irlo fnjust11meJlte, algunoas vezes mesmo go-
zan o e tsen o ega, ao ~:ervtço m11 ar. 

O nobre deputado considerou a questão sõmente por 
uma de suas faces: se elle visse o reverso da. medalha, 
reconheceria <ine, se a isenção mediante uma contri-
buiçã . . " . . 
ção justa e cunqeniente, é tambem muitas vezes um 
meio pelo -1ual o potentado de alguma localidade sub
tTRhe ao serviço das nTmaõ quem bem podia presta-lo, 
para angml'ntar ou para não diminuir o numero de 
seus sequazes .... 

A isenção, pois,· que em um ca~o seria de justiça, em 
muito~ outros é de summa inconveniencia; aproveita 
áquelle que aliás estava nas circumstancias de eer cha
mada ao tõerviço mihtar, e fllz rl'cahir este Qnu~, a troco 
de uma pequena contribuição, sobre _utro cid~tdã.o cuja~?. 
c~rcn~stan~ias erii_omu~to ma.isattendiveis! :obre algum 

Considerando a questão no ponto de vista do11 prin .. 
cipior. geraee, a. idéa da propost .. me. parece aiods meia 
juatificavel .Nós ~abemos que a. lei &.Ctt1aL do re•~ruta
mento é im erfeita ~ab~mos uanto é difficíl hter 
recJ:u.ta..s pat'a. o __ exerciw. obter o contingente .de . que-
annualrn,ente carece a administraçiio da guerr~' para 
preencher as forças decretadas e satisfazer o serviço que 
está a seu cargo A lei é nuo só imp .. rfeita no m• do de 
sua execucão. se niio ainda p·l-s muitns heoçôe~> que 
con<~~tg!' ·• o qu~dro dos cidariãos recrutavois é summa
mente limitado E se isto é as~im não r, contTa~ictorio 
que ~ubstitua-!óe um recruta 1 á Bf'Ura io por qul1lltia 
insuffioienre com a qual nilo ~ possivel ·obter com se-
gurança e dtl prompto ~uostituto idoneo' · 

8e ~:~ntre nó~ eetive~sem adaptadas (e creio que não 
poderão ser de todu a.ceitll8} as idéas llustCL\tadas por 
Jú{fre!, e que ti verão muita vo~a em nosso paiz de I 814 
a t8l8, ta to que sebchão con~iga.11da.s em projectoa 
que jazem nos archivos desta cawa.ra.. fe e~tivrsee entre 
nós aQopta.d.ll o principio de que em ~eral. Bllivas as 
isenqões irrecn•aveis, todo cidadão é obrigado a prestar 
ao exercito .:>u um serviço pessoal ou um ~eniço pMu
niario. t-U c mprehenrleria que a idéa que ora v•u;cra em 
nossa legislação. e ~ue o n~h~e deputado por Mtna" Ge-

fica. Então teriamos um quadro de recrutaveis mais 
amplo, o alist«mento seria mais facil, e portanto a 
subst.itaição per dinheiro não cansaria o~ mesmos in
conveoíent.es .• .• 

"' UM Sa. DEI'UTADo:-Mcsmo assim, ainda tinha al
guns. 

Sa.. M1str.Tno nA F AZE:\DA~-Mas ainda admittido 
este ~rincipio, eu~~ ao n.ubre depnt.ado que reflicta: 
.em. 1' ranç~, O!lde. :_e pe!mltte a substituição por esse· 
me1o, a contnbutÇ!ao nao é fixe e invariavel como t~m 
sidQ en?"e ~õs Todos co~prehendem que o recruta· 
manto e ma1s ou menos facll, conforme as localidades e 
as circumstancias. Durante a guerra da Criméa o 

l qwuatum pecnniario dl cont.cibuiçii.o su.bio a mais u 
l:ooos reduzida a moeia franceza á. nosH. Quem 
duvida que um recruta Blil'>·ado em Min11s·Geraea e 
transportado a esta lilrte não vem a custar tanto 11.0 
Estado como o recruta qu .. é colhido nas roas desta . . . ' 

invariavel é niío repartir o imposto do serviço militar 
com igualdade - · 
• A id~a que sub si~ te na proposta, da isenção por suba-

vista o nobre dPpntado, sem iguaes inc?nven1entes. 
Aquelle ~ue tem ou ~cha quem lhe forneça a qusntia 
Ilecessaru~ par!!. sua 1senção póde· tambem obter cem 
esse auxi\io um suostituto que offereçA ao esta<io l'm 
seu lugar. Por este a;odu chega· se ao masmo resultado, 
sem que pese sobre I) El'tado·a despeza e o trllbaiho de 
procurar um sub>t.ituto id.•neo para snppr1r a falra do 
indiv~duo quefoi re~rut11do, e que pela lei estava obriga
do ao serviço militar do seu paiz. 

Por estas considerações não posso concordal' com a 
opinião, aliás sempre muito resp· itaw,l, do nubre de
puhdo pela província de Minas· Geraes, a quem tn;;, 
re ro 

O nobre deputado fallou· sobra a orgau!sação de nos• 
sas es~olas milit>~res O anuo passado tive a honra de 
enunciar ne•ta ca.ma~a. minha humilde opinião sobre a . . 
niii.o que então tinha, e que quasi se a.cba. de inteiro oo
cordo com a do nobre deputado.'Ma.s, além de que nunca 
ti v~ ~inhas opioiõ~s. por infalliveis, no ~aso Rctuol, na 

' r;elho, níi.o poderia proceder senão como elle julga mais 
acertado Feita a reforma, quando ha opiniões muito 
respt>itaveis que a abonão, cumpre attendeT ao que fôr 
dizendo 11 experieucia. (Apo•ado.t.) A t~xperiencia que 
por ora temos é favoravel áquelle systema de salas de 
estudo, estudo obrigatorio, e até certo ponto eon:.tre.n-. 
gido. que por estK e outras razões niio me pareceu nem· 
me parece conveniente. Niio creio que a prova de um 
anno seja sutncieute para as~ellar como l'antajo~a a ao• 
tna.l reforma; maso fa.ctoéeste:-ajulga.rmos pelo apro~ 
veitamento dos alumno'3 da e·cola central no ultiDio 
auno a r. f,rma do anuo a.s~a.do deve !'.eT considerada 
como mai« pro\Íeit.o~a do •Ue o !'yRtem" anterior. 

O nobrP. deput.udo pe\o dibtricto da côrte cr6ÍO que não 
comprehendcu bem um aparte qui:! tive a. honra de di
rigir lhe quaud•• elle conRtderou a proposta na parte 

.... -.rela L~~r» a--guar a nact . udli!SirliO-nl>•- · 
bre deputado que o contingente da guarda~> nacionnes 
perU io na propoRta era destinado so ~erviço de corpos 
de,tacados quando estll Sl'rvjço pôde ter lugar, isto é, · 
em cirrlumstan<'.ias extraordin><Tias. Not~i que o nobre 
deputado parecia confundir na~uehe momento o serviço 
da guarda nacional em <ieRtacament.o .com o ferviço de 
corpos destacados, distini"Çii" aliás feita na'Propria lei 
dessa instituição. Esse~ serviço~ siio distiuctos, e seus 
efteitos etn relaçiio aos ~nardas são tambem diversos. 

Definindo, como o nobre deputado exiltio, o que en
tendemos por circumstancias extraordinatias, o nobre 
presidenro do c<•melho, ministro da guerra, disse-lhe 
que entendiaiDO!! esta phrase da. eonatito.ição comnsem
pre foi entendida.. Toda vez que haja perturbação da 
ordem publica. ou ~rnerra externa. temos o caso de cir
cumstanciat~ c"!ttraôrdio.arias • e niío é preciso que <e di} 
o facto, basta que sua eventualidade eetoroeimmioente. 

UM Sa. D~:t>ut'ADO: -Apoiado; p6de ser até para Be 
robustecer o principio da autoridade I 

O ~a. MuusTao DA F AZE!(DA: - O nobre deputado 
parece fner ro, .. a.ro na prOiiOIIiçiio que, acabo de enun.;. 
ciar - quo n~•· é prec:>iso '{Ue sa dG o facto matflrl~tl da 
guerra • -xternn. ou rle corumoçl\o int.erua para que 111~ 
pona dlt•.r quo o pníz ~o ll<!ha. em C)ircnm~<tauoiu ex
traordinaria&; roa" o nobro ddputadn nilo tem raallo no 
&eu repuro. ~e os ~overno" rievl!m ter p!'llvid·ntea, • •e 
t\ oerto que e•eiUI evtmtualidade" se annunclll.o por clr
curn~ta.ncias que rodem ~>er bom apreciadall, é dever do 
governo não ~6 preveni-las como preparar-lle de ante
n:iiio para re~t.~belecer s ordem publica e defend~ a 
dignidade do paiz quando f.ejiio de facto amet~Çada.s. 

O mesmo nobre deputado ?elo diatri ~to da eôrte per
guntou·nos como vão as colonias IPilitates, e qual o 
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systêma que a res~ito déllas segas ó gÓverno. O nobre O n-obre ministro da guer:e. o que diz no· seu rela· 
deputado talvez notasse que u relatorio de '3. Ex o torio? Aihere á reforma feita pelo bett illustrado ante-
Sr. miniRtro da guerra não presta a este respeito as ces~or e pondera. qne para julga la definitivamente se 
inforu sçôes do co tume; m~s o nobre deputado terá a deve e<perar o re~u. ta ,to 1a experieueia. Mas por ven• 
explicação dessa lacuna recordando se de ljUe esta ma- tma na reorganisaçf.o ds. secret .. ria de estado dos nego-
teria era da com!Jetenciadomm1stro do imperio, e d~ ue cios da rra , · · · • • 
passnu para o mmistQno a guerra s mente epois da do meu nobre collega envolve- sé a extincção 9-a repar-
creaçiio do novo ministerio A secretaria rla gc.erra não tiçãodoajudante-~enflr::l do exercito~Seguramente não. 
tinha, . ao tempo em que foi co.u.feccionado o relatorio, A repnrtíção do ajudante-gentlral do exercito subsiste 
todos ~s e11clarecimentos _neces~arios para que o tuesmo comeota differ .. n a., ue, um vez de continu"r s arada 

· o s .... x.. as, como e como elltBVII, a repart1ção o quartel-general do exer~ 
costume, a e~ te respeito- Entret11nto o nobre deputado cito, est~ ligada com eBta, e ambas com a repartição 
nao ignora, pelo -tue leu 110~ relator i os do miuisterio do central, constituindo outra-.. tantas directmiss da secre-
imperio dos ancos auteriores, ~ue ternos coloni.&A mlli- taria d0 estado do9 neg.')cios da guerra. O ajudante~ 
tarest e que o systema seguido em seu estabelecimento general tem todas ou quasi todas as attribuiçôes que antes 
é colloca-las nas proxin.i.dades de nossas fronteiras, nas lhe competião. Attendec.-·se ao inconveniente que pt'lo 
raias das provincias, ou sobre as extensas linhas de com- 8ôtado anterior havia na demora das communicações 
municução para. o interior do paiz, com o fim principal eutre a secretaria de estado e a. repartiçao do aju-
de prover á. policia e segurança dessas paragens deser- ' dante general, ou entre este e o· ministro da guerra. 
tas e remotas. -
. O_nohre deputado sabe tambem que easas colonias O Sa F. ÜCTAVIANO:- Perdôe V. Ex.: o principio 
.. ~> do nobr~ ex-ministro era o da subordina,.ão. :o<:Jn por nucleos praças do exercito que estão prestes a ,. 
cõm letar . ~e · , ~ O Sa. MrN o D z 
pleta.do e aceitão o premio em terras que a lei lhe~:~ offe- dante-general, que ·Dem mudou de nome, é ainda. com-
rece, para dedicarem-se ao serviço Rgricnla e povoarem mandante das armas da côrte · 
aqueUes lugares. Este é o syst!Sma &eguido, e este ·é E cumpre aqui dizer de passagem: se o nóbre prési~ 
tambern o a a tema em ue o ministerio ten i a - dente do conselno em 1857 não ado tou as base·s dare-
gu1r em'luanto novos factos ou novos esclarecimentos orma ora em vigor, foi porque não estava autoi'isa. o 
não o convencerem da necessidade de qua.I.1uer modifi- senão para crear a repartição do ajudante-general. 
caçiio a. tal respeito. · O Sa PaESID,I'.NTE no CoNSELHo: ~Apoiado. 
· Sr. presidente, o nobre deputado ~o .districto da 
r e 1Ds1st1o na vergenc1a em que e le e outros or o- • d 

r88 julgíl"' est.arem 0 nobre ministro da guerra e nosso Çíi 1 para tocar nu ore:anisução da secretaria. de esta o 
11 s · · d • h ~ · ll nem na repartição do q nartlll-mestre general. 

CO ega 0 t mmistro a marm a., pe 0 q.ue sque e Ha. parid_adH e_ntre à secretaria de estado dos negocias 
dis~e a respeito do quartel· general da mar1nha e pelo 
que este expôz em eeu relatorio ácerca. da reforma da da guerr~como a vemo~ hoje orga.nisaliã, e a admi~ 
secretal'ia de e&tado dos negocios da.. guerra. nhtruçil.o centrai do ministerio da marinha t Alli temos 

Confe·so que não comprehendo bem o alcance dessa mn: ajudante ~neral, cujas fttncções nada msn• B im-
ceDsu~a Vejo que se estabelec.em entre nós priucipi~s portão qne dirig1r e inRpeecionar todo o pes-oal do exer-
que 8110 realmente novos, 8 que me parecem mexeqm- cito; aqui temo:; um official-gfmeral da armada, cujas 
"Yeisl Quer-se lev~tr a solidllriedade dos ministros a tal fu11.cções lie_m correspond€m se seu titulo de ajudante 

· po~to que se toma impossivelll de ordens. Aili temos o commaDdante de uma das pri
meiras guarnições militare& do Impt'rio, a da sua oapi· 

O Sa. F. OcTniARO: :.... A res eito do onto ca i· tal· a ui temos um official eneral ue não cowma da 
a a orgamsaciio o quarte ··gener , não p6 e deixar que não~~ acçã.o propria. sobre os conimand~tntee dá 

de h~ver soltdniedade no ministerio. for9a mantlma.. ... . 

O Sa 1\rJNtaTau DA. F AZE!(DA.: - Não se trata de um .0. Sa• F OcT~ 'VIANO : - E' do que ae ~uei::s:a o ~. 
po1~ itn99rtante~~~~~~~~~~~~~--~uu~~~U&~~~----------------------------------
tico d'e desempenhar um ~oerviço. O Sa Muusl'RO DA. FAZENDA-:-.... que apenas tS ÍJi. 

Como pois que::r o nob!"'' deputado que mesmo sobre formanto e transmissor de ol'dena. A differença não 
taes questões, ~ue nii.o são Vltaes, que não entendem com pôde ser a1ais snlieute. . 
G jlenfnmmto geral da admmi~r.ra.çiio, o accôrdo seja Pot'tanto, 88 este é um. dos peceaiios do n1inisterio ••• 
absoluto e perfeito' Com., que se pl'ett"nde qae os cld" · 0 Sn F. OcTAVIA.l(O: _Não tem peccad(le P"~ue 
dãos chamadôe a con .. tituii:' um gabinete asjilo poa- Elsh áben,.oado ·, te:·lo .. ·hia se ti"e&se G&hido da syna~ 
to11 em 1:ma e~peoie de leito de Procruste~, onde Etojilo r " ' 
bem ajustadus e igualados, de maneira quü não aó nas gogs.... -
vistas geraes, nas alta& questões de p•litica e a iminie- O Sa. MmtSTI\O DA. FAzeNDA.:-•••• a falta de acic&rdo 
tração, fiquem de acorJo, mas até DIIS questões regula-_ entre os nobres mh1istroa da marinha e da gu .. rra: á 
mentares, nas qne3tões eecuada.riilà, nas queatõe's do respeito de anae ref.lartiçõea. en creio que o nobre d~· 
menor importaneia I! · putado jé. nos ter4 abt~olvido. 

Mas, Sr presidente, a verdade ~que :não existe o Sr pre~idente, sinto neooB&idade, cpmó ""riúncfef 
facto que se censura: nem o nobrQ-ministto dàtnarinha no principio do meu discnrsoj de offerecer ao juizó d.-
ésti em d~aaccôrdo com o nobre ministro da guerra., ca.mara amda algumaa cowaidetações contra os motivos 
nem o nobre minietrn da guerra está em desacc8rdo de receio e as causas de cer.asura que se têm apte•entadó 
com a opinião que eouncioa em 1857 quando organisou em desf>~vor 'do gabinete a qne tenho a honra de ·per;;; 
a repHrtiçã.o do s.judance- general do exercito. tencer Para esselim V. Ex. permittir& que e'tJ apte ·fif 

O nobre ministro da marinha diz em seu relstoti'> a po•ição do ministerio assim :relatlVamen\e â. illustrada 
!JUC a rr_orp;~nisacão do ~ua.rtAl- general da marinha é oppo<~ição como em relaQiio é. maioria. 

' .. -· 
regado <le·Sit repartiçMI não deve 111\r um simples aju· 
d .. nte de orde.D.S, nm simples ínfvrmunte e transmlê· 
aor de ordzns do mini~tro da marinha para os com
mandaut a da força naval. e das communicaçõe& destes 
para a t~ecretaria de er.tado ; que em uma. or!lani11ação 
maia perfeita, como vemos em outTos paizes . é de mia• 
ttr q•1e o nffictal· general que ~e...ach .. ~ frente de uma 
repardQiio dea"a nat:JrPza tenba al101ma accão propris, 
elp;uma autoridade e inspe"ÇOO "obre a. força militar, 
que allu lho é tamhem snbordinada Um qnartel-ge
~ral da marinha como exi11te entre nós creio que não 
tem ex.emplo, nem mesmo em Portugal,· dol!de tece•. 
Nm()s as JlO&Sas primeiras instituições militares. 

' oppo-1çilo no discurso com <JUe estreou o debate do voto 
de grKças pareceu mais est1gmatisar o pallsado do que 
guerrear o preMente. Através do ~enatticí~mo P daot pre
venções que uma ou outr~t VPZ manife~tt•U, deixav .. noa 
e~l)6('8r, 11a não a possibilidade de apoio, pelo meno3 uma 
paz armada 

Ent,,o os honrados membr<la justificaviio seu procedi
mento para comnosco alle~~:ando a fe\ç>lo tnllit11r qne a 
seus olhos apre~entava o miniaterio. Mas este receio de 
qne as espadHs illnstrea que se achão no ministt-rio pu• 
dessem imprimir lhe uma politica bellirosa como que 
logo se desvaneceu, porquanto oa nobres deputados 
pedião explicações sobre o programma do gabinete~ 
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procuravi'ío conhecer melhor os seus designios, pe:gun. 
tavão que reformas ou que pt'Ojectt•S tencionavamos 
converter em lei 

Estas exigencias, Sr. presidente, quanto era possiTel 
forão s;tisfritHs, 

O Sa. O.ToNr:-

C! .sa. MJrcJsT';\o DA FAZERD.&:- Explicacõea sobre a 
polit1ca llo u:a.hmew derão-se com toda a franqueza, 
uma, duas e tres vezes I ( M uito.r apoi!ld{)6 ) 

Q•1anto a reformas, desde que e · " · 
cnlada pelo nobre dept.tado da provincia de S. !'aulo, 
algn.ns de meus collegaa se apre~sárã.o a satisf11zê··la, 

Dl~l'emoR que, comquant· · o ministerio, inserindo no 
seu programmu - ob,ervancia re~trictts da con~titu;ç!io 
e dR~ leis , não se podia apresentar como grande refor
mador .... 

~ ~a ~ OcTATIA!fo:- Entso V. Ex. entende que 
o mtntsteno o.JUe ha dc•us an:uos apre~entou reformas não 
era exe(•ut.or da ('O~tituição e das leis 't 

O ~a MINtsTao DA FAZENDA: -V. Ex. não attende 
ás cir· um~tan 'ia .. , ou reprova que eu tenha seguido os 

· o cen~ur<.u-no~ em 
1859 porque eramos.reforma.dores, metteu á bulha o 
discnrso da corôa pol"que falh•va em muitas projet:tos, 
disse-nos qu~ eramo11 radicses pelo nosso programma, 

tr11.iictorio porque o g~~obinete de 3 de Março não exhibio 
um longa catalogo d" reformas I ! 

(Ha um aparte.) 

O Sa. ?!h~tBTBo DA F .uErcu: - Isto prova q~ os 
m'iniaterios poiem or~a.nisar se •. moddic.o~-~e ~ atssol
ver-se em qu11esquer •:lr•~umPtanciii~· porque ?>tao, ~omo 
todos os corpos, suje1tos a essa le1 de contin}!encl8 •••• 

(H a .um aparte.) 

A saude mais vigorosa não resiste ao aellidente grave 
q'l!e p!:de :Jobrsvir da um momentü para ~u ro 1 as mOl'
tes suhitae desgraçadamente niio ~ão mUlt:> raras. . 

Sr. residente, o nosso rinci alem nbo este anno 
ev1a. ser nuo só ar an am~nto aos tra " os que J 

ennmerei, fe não tambeni' o.hter que a aRse.mblé~ geral 
votasse as lei~ aunuas, meiismtt! a larga d1SC'!-"'!-IlO que 
era de espArat,ie uma camara nova. Ora, ~e nno fosse o 
emb~raço da verilicacãG do!l po·tere11 ~oa; ?Dembros ~e~ta 
augusta oamara, 11e não fossem os ep1sorhos de p1nt1ca. 
geral, que, se)l:nndo o~ noss~~ e&.ty~(lS e ~abitos l'e _repe
tem muitas vez~s não e,.tanao Já B!l lets de fi~açao das 
forças de terra I! mar 110 sen .. do! Como é po1~ que • o 
nnbre deputado pelo districto da côrt? . hon_tem nos 
accu~ou deesrerilidttd;., e ~uppoz que n IDlntstcno esta!a 
inerte, porque não pnllulavã.o se?s pr.ojectos, po~quenao 

' . ,, nem elle creou nem estava em suas mã.os remover . 
Mas, como dizia, os illuetres opposi·nonistas, depoi!J 

daa flX!?li'•nç?t-s q~~ tt•~mo, a honra •1e dar...J.h.-s an.tes 

aobre as tendenciaa do millh·terio; esta accusaçã.o de 
esterilidade é de hontem, é muito recente. 

O Sa. ÜTTOMI dá um aparte. 

O Sa. M11u~TRo DA FAZEI'IDA:-No voto de graç'!' o 
nobre deputado cen~urou-nos pot' nãC? termos promoVIdo 

· essa discuflsão com mais autecedenc1a ; porém o nobre 
deputado mesmo não pôde desconhecer que sua censura 
era infundada. , · . 

Então, Sr. presidente, o mini~terio co~o se achava. 
CIJnatituido desde 3 de . Março nao offerecna aos D,?bres 
deputados essa 'dift'etl'DÇa de temperamento '! de vtstas. 
Os Srs. ex ministros·do im~erio e dos negocJos.estran- • 
,:r;eiros, nossos honrados smigos, !li!{) eriio penhqres . 

on ere1 a 1s :-no que toCla a reformas, o 
Sr. mini~tro da justiça dis11e muito explidts.met~te que, 
pg.sto entet~dnmos· que mats imp,•rta so paiz a exacta 
e rigorolla observancia das leis ex1stentes quQ, pnl'.to re
conhtoçamos \jUe mais vllle uma bua C'XtlCU9ão do que 
a melhor reforma, todavia nii.o recusamos o que a ex
periencia tem ensinado e o que hoje. é a('eito por todas 
as opiniões politicas do paiz ; reeonhecemos a nece;si
dade de alterar a lei de a de D~:zerubt•o de 18'1 I' reoo
llhecemoa tambP.JD a conveniencia dt< tnoditi<'.ar-se a 
organioação da ga.arda nacional de maneira a evitar que 
ella possa ser cau~a de abusos contra a liberdade poli-
. . . o ' 

bastantes para que os nobres deputados d'31XIUisem d.o 
dn vi dar de nossas intenções e de permanAc~r em sua · 

e prejudicial aos cidadãos laboriosos. ac~o tomando-a não poucas vezea! 
Pelo que toca ás leis militares, dissemos que nin- (H a um aparte.) 

- _ _jg~a.~e~m~pogod~ia~c~o;nlte~s;::ta~rio:spn~9C;;e;sll~i~d~a~d~e~d;e-__;_se~r;ef;o;rm;;a;re;m;;__+---,:~~:!l~~~!!~~~:~~~=rial e os no .. os codi · - ' 
di bres memb1os da opposição bradirib logo ás armas, e 

requer me ·das que o tõrnem ·ao mesmo tempo menos corr"rao· preasurosos ao assalto, ·como 110. esperassem .en·· vexatorio e mais efficaz. · . " · • ia.l 
Em materia de . elei"ões nossas leis regnhmentares contrar uma profunda bt'echa .na. P?'nç~o mtn111te : 

~ y encontrárão-se porém com o mmtster1o. recomposto. contêm bases muito salutares, mos estamoe prcimptoB Retrocedêrão e mudárã.o dt' tactica. Os u~bres ex·m!· 
a at~eitar qualquer medida complemeutar que tenha nistros do impcrio e ios negocios estt'ange

1
ros pasaárao 

por fim garl!htir mais fortemente a livre e pura expressão 
8 

ter virtudes que nós sempre lhes reconhecemos, mas 
do voto popular: ellas são precisas, especialmente no. ibe OR nobres deputados não se anima vão a reconhecer-tocante 4 •. qualificaçiio dos cidadãos activos. 

11 
1 

Mas não ~e t~m apresentado estas reformas, dizem 011 1 es quando erão no:~&OII co egas . . . 
nobres deputados. Senh: ree, esta censura não resiste á (H a um opart~.) ,_ 

analyse. Poderiamos nós esperar que nesta sessão su Digo que oe nobres ex-mini!_t.ros do imperi<?~ e doa 
dis.,uti.,sPJ'D e ps~sassem taee projectos't A .Ciima.ra niic> negocios estrangeiros ganh,rao tanto no ammo 4011 
foi obrignc!a a. consumir ma•s tle dons mezes na verili- nobres deputados ds opposição, que passárã.o a ter .. vu-
ca.çã.o dos põd .. res de seus membros 'l O senado que. oe- tudes qu.e nós seus col\egas eempre lhes reconhecemos 
gundo o, nubres deputados, nada tem feito este anuo e que 09 nobres deputados se . não .anima. vão a ~O· 
de importante, não di,cutio n.m project•' importante e nhecer qwmdo elles erã.o ministr. os. Eu creio que .os 
vi· sl para a nos~a marinha de guerra. que lã. estava hav' a nobres deputado~ comprehendem ·bem. quaes as VIr• 
mait0~ aunos, o pr· jecto tie promoções da armad!l? Não tudes a que me refiro , . • _ 
discutio outro projel!to tambem importante, que tinha 'Desde es!lle momento as armaa da illnstrada oppo11tçao 
por fim melhornr a fiOrte da magistratura? Embora 

·- · , : sao1raa 
e proveitos,., 

Tinhamos e temos em vista tambem dar andamento 
ao '}lr.ojecto dcs casamentoa entre acatl10licos ; , maa os 
nobres deputados niio reconl1e crnõ comnoseo que a 
modificação miniijterisl por que pa•t~émos devia influir 
até certo ponto para que esees nos.o!l desejos fossem 
adiados'! 0'1 novos ministros nossos collegiiB nlo 
tit~biio nece•11idAde de tempo pat'a tomar llllsumpto 
de snas repat'tições " conferP-nciar comnosco ante1 
que o mini~tterio pudesee promover o andamento dessa 
questão no 11ena~o! · 

U• Sa. DEPUTAno : -Isso pton o inconveniente de 
:ministerios mal organisados. 

(Ha um apo.rtt.) . 
· E' certo que o nobre ex-ministro do imperió procurou 
tranqullliear a nobre opposição, ma.& deb'!'lde, declarando 
que seu pensamento ern. o do todo o gab111ete. · 

U• Sa. DEPonoo: -Mas o Sr. ex-miDiatro do im
perio nAo p61io contioaar no gabinete. 

O Sa. Mnn~>Tao o~ Fut:RDA:- Os nobre• deputados 
desnaturilo eate faeto, mas elle &lltâ ba~t .. nte explicado; 
e apezar de que a- explicações foi!Mem levada~ a ponto 
a que nunca chagárão. os. nobres deputados nà.o p~de
rão e.char a sna incognita, prova de que ella não exute, 
:nunca existio. · 
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Desde essa: ooourrencia-a modificação ministerial
os nobres dep1·.tados entendêrão que havia. no ministeri~ 
e continuava a subsistir uma opinião exagerada, em 
frente da q!i& se havião retirado os nobres ex-mi
nistros •• , •• 

hitille, era nm heróe! 

O Sli. MnusTRO DA F.AZE!'IDA:- Senhores, n6s temos 
declara~o do modo O mais rositivo qu~ _!liiO ha ~S88 .di· 

. ' , 
com a franqueza e habilidade qu'l lhe é propria, tem-se 
esforçado por demonstrar aos nobres deputados que lhe 
faze!ll grande injustiça. quando )ulgão que elle pretende 
imprimir a<;~ ministerio uma tendenoia diversa daquclla 
que têm seus collegas, que elle projecta uma politica. 
reaccionada, que uão sómente seria detestavel, mas até 
inepta! 

O Sa. O'l'ToNt:.- Está fazendo a censura do . vice· 
presidente dn. provincia do Rio de Janeiro, que tem des
montado o resto que havia no eentido reaccionario. 

O Sa. PEilEU\.A DA SILVA:- Isto não é verdade. 

O Sa. OnoNt: ...... Isto nao 8 verdade nãa me parece 
que seja expressão parlamentar. 

O Sa. PEREII\A DA SILVA: -Refiro-me á informação 

· O Sn. MINISTno DA. FAzE~DA:- As palavras do no
bre ministro da justiça não podem ser mais explicitas: 
S. Ex: ex:hibio o seu passado ; não ha nesse passado 

• 1 m para a f:lcon ança qu 1 . 
os honra os membros da opposição! (Apnindos. ) Sa 
o passado pudes~e significar contra o pre~ente, EO 

aquelles que ton•árão parte nas iutas de outr'ora ti
vessem em si o cunho da exa11:eraçii.o, então a conse
quencia seria, não a exclusão do nobre ministro da 

· ju~tiça de um ~abiuete que se pudesse reputar. 
moderado, mas ~im a ::>.posentr.ção de qua~;i todo!\ nós 
(apoiados), porque qu!l$i todos nós tivemo f. parte D.l~s~Hs 
lu~us ~ poucos ser::, o B.<.jUelleR que rião tcnhtlo de a trizes 
de feridas recebidas n<!ssas <'ampanha!!! (Apoia.rJ.. ;s) 
A c~onsequ~>n<Jia seria '{UC d><ví'lramo:; todoil de commum 

, • t' 

que, nova geração competia o governo do paiz I Mas, 
quando os n• ,bres deputado,; nilo procedem a;.sim. e vêm 
como eu tambem nesse passado tr!Jdições gloric·sa.a, 
co.mo nerem unicamente elo ns~ado. ue alilla não 
justifica. semelhante estigma. c.ondemna~ . o nobre mi 4 

nistro da ju<tiça como homem cxagernd'o '?I 
· O Sa. F. OcTAVJA.No: -Algum receio que tenho do 
Sr. ministro da justiça niio é de certo por estn tazão. 

O'Sa. Mnm"tno DA JusTIÇA: -E' sómc·nto por fé. 
O Sa. 0TTOIU:.. Quem quulificou a V. E i. do exa

gerado foi o Sr. miuít<tro da fazendl\ e os coliPgaM delle 
cio ministerio de 1856. Eu aprendi <'om ello ( Ríaada8.) 

O Sa. Mr~nno DA FAZE:\DA: O nobre deputado pela 
provincia de Mi.oas ·Geraes refo:e-se a mím. 1 

O Sa OTTO!'ii:- Ob.l 
O 8a. MnusTRo DA FAzE~DA: -Creio que me dis· 

pensa de contel!tar o seu aparte, porque elle por si mesmo 
se contesta. 

O Sa. Onoru:-Hoje já. nilopenaa da mesmama· 
neira.; está claro. 

O Sa. Mnn~Tao DA FAZEI'ID,:- Eu estou defendendo 

· erever como exagerados; en. reclamo o direito de mo
. deraçiio para todos nós I {Apoiadul.) Os nobres depu
tados é -4_11e estão um pouco exclusivistas! 1 (Apoiados e 
f1ito :Jp(Jiadoa .} 

O Sa. F. OcT,.VIAl'lo:-V. Ex.nãoentendeo o aparte 
do Sr. Ottoni Disse elle que aprenden com V. Ex. em 
lS56 a. chamar o Sr. Sayão lo bato exagerado. 

O Sa :MINISTRO DA F AZEMDA :-EJJ.tiio responderei ao 
apárte, aproveita-lo-hei Quando o meu nobre collega 
o Sr. ministro da justiça fazia opposição ao gabinete 
de 4 de Setembro de l::$S~, eu nnuca o chamei exago
rs.do; respeitava;nos suas ~inceras opiniões e os m()· 

'H9Mn Jlt 

ti'YOB que dictavio sua opposição ao gabinete Pa:ra.n:í. 
(Apoiados.) 

EUe não condemnava. em principio o pensamento ca~ 
pital da. política desse gabinete, reeeiava porém que o 
desenvolvimento nos levasse a consequencias perigosas. 

nro 'us-

O Su. MIMST!I.O Do\ FAzEN'bA :-O nobre dcpute.do se 
recordará de que o illustre chefe desse gabinete não 

• • Q - ss 
ourad.o collega, estendia-lhe a mil.o de amigo imme-

diata.mente depois da. aggresBão. • 
O Sa. F. OcTA.vur~o:- Isto nada quer dizer; é até 

costume. 
O Sa. MunsTno DA FAZENDA:-Isto quer dizer que a 

opposição que fazia o meu honrado collega não era des
peitosa .• ; .• 

O Sn. F. Oc'i'.\VIANo:-Exageraçlio não é despeito. 
O Sa. IthNI>Tno DA F AZEl\DA : - Isto prova que o 

meu honrado collcga combatia alguns actos adminis
trativos rcceiava-se da Jolitica do concilia ão, não 

· como ella era sustentada pelo ministerio~ mas como era 
apregoada por outros. · 

O Sn. 0TTONI: -Não é i&to o que dizião os commu-
n • · ão. 

O Sn. F. O<:TAVIANO:- Mas passemos adiante. (R1- · 
sadaa.) -

0 '3n. :MINISTRO DA FAZENDA: -Mas passemos adirtnte, 
'~a a.~. 

O Sa. F. OcTA'VlANO: -Veja como estou tão 'mi-
nisterial que digo -:- pa~semos adiante. . 

O ::ia MtNlSTno DA JusTic"- : ' - Eu hei de ter occe.
sião de dat• algumas explicaÇões a elte respeito. 

O :-in. MINISTRO DA FA:ZENDA :- Port~mto. Sr. pre • 
sidente, V . Ex h'' clecoccnrdu.r c:lmígo euJ qufl é multO 
difli.ül per!iuP-ciir os honrados mernbros da O!JtlOSll'úc• de 
que nnnca tivGmos nem temos hoje ua íntent;õe~ que 
elles nos snppoern 

Depois de ~li.~tas e t~o explieit9:~ dnelara••õ~s rreio
~ 

usa rio de uma. pbrase da e~criptura, tem olho~, mas 
não quer ver l 

O Sn.. 0TTONÍ: - V<lr o que 'I {llisadas.) 

n. 
gabinete. 

O Sn. 0TTO:"it: - Ab.! em palavras. 
O Sn. 'MnnsTno DA FAZI~:-.DA.: - Qun.o~ eiio c11 factos 

em cnntrnrio?! (~P"'"dos.) Quo;. cxihtenciu tamoR já. 
pu.ra o.presenturmo! um acervo do ft\ctos .... 

O Sa 0TTONI.- Um acervo! Born. 
· O Sa. MJ:-.18TRO DA FAZENDA.:- .... csoazes da des
truir et~so. mtossa. de pruvençõu~ que coutro. nó~ Bd lcvtmtn. 'r 

o Sa OTIONI :-Etl quGro a muderuçii.o trndlll':ih 
em factos; e j r. disse que apoiava o gab1n~:te se qui1.e~~e 
fazer algumas reformas, por exemplo 11. da llli à.e .3 de 
Dezembro. 

O Sa MnusTao DA JusTIÇA: E' melhor dar o npoio 
a quem cortar os abusos, e eu espero em Deos que os 
cortard. (Apoiado~) 

O Sn MJ•.JSTBO DA FAZENDA~- Eu creio, como o 
meu nobre colll'ga. m1nist~o da. justiça, que, a ~es~eito 

remos tão telizes que po!;\samo~ infm1dir a confiança que 
quize;oawos ter da parte dos nobres deputados e quM elles 
nos recusão; mas, se esforço estranho 6 capaz de gerar 
este !Sentimento, eu •sl;ero que a illustraia. oppos1ção 
não tara justos mo~ivos para que fO•sa dizer 'iue foi a 

. ex,.~~:eração do ministerio actoal que a levou a uma 
P«;>litica mais active. do que ella tem tido contra o ga·· 
bmete I . 

O SR . 1•. OcTAVJAl'l:o:-Deos o queira. 
O· Sa MtNtSTRO D-' FAZEMDA: -Peço licença nos no

bres deputados para dirigir-me agora a alguns mem
bros da mustrada maioria. 

39 
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O nobre ex-miiústw da marinha, que me hónra oot;n 
a sua amizade .... 

O Sa. 0TYOIU: -É da maioria o nobre ex-ministro'? 
O Sa. MuuSTao li.&. FAZEl'fDA.:- Acredito que sim. . 

actual, como é da ma1oria 'l 
O Sa. MuusTao n.&. F AZEt\D.&. :-Se o nobre denuta.d.o 

está autorisadu para qualificar assim o procedimênto do . . .., . .. . 
.. - , -

ça-o: eu poré o duv do aceitar semelhante <J.Ualificação. 
O Sn. VTTONI - Ent••o faça-me o favor de consida·

rar-me tambem-damaioda e ~migo fazendo opposição. 
(Ri4adas.) 

O Sa.. Mnn&Ta.o liA. F 4ZEl'fDA.;- O nobre ex ministro 
da marinha. mostrou-ee apprehensivo de que o minis.e:.. 
rio propenda para uma polittcaexagt~rada qualincutcão, 
censurando-nos, os honrados membros da opposição A. 
principio o nobre ex-ministro do. marfuha fundava seus 
receioa dizendo-nos que governassemos pornós mesmos .••• 
, O Sa.. P u.s BARRETo : - Ainda ho ·e di o a mesma 

coma. 
O Sa. MINISTRO u FAZEKDA:- ••• que n.íio consen

tissemos que al~em nos lançass~ aoa P}ll.sos .algemas 

Sobre este ponto rogo ao nobre ex-ministro d~ mari
nha que não leve a mal demorar-me um pouco. 

Não sei quaes são as influencias a que o nobre ex-mi
ni&tro da marinha. se referio mas areco-me ue a s 
receios não tinhão fundam&nto• O gabinete actual, por 
i,seo mesmo que é moderado, não proscreve a ninguem, 
e menos p:>deria olhar como suspeitos homens dos mais 
eminentes do paiz (apoiaclo.t}, da pa-rta dos quaes não 
encontra IIBD.ão um concurso franco, lee.l e desinteressa-
do l (A po•Gdo1 ; muito btm. J . 
. O nobre ex-ministro da marinha, relevo que lh'o 
cliga, mostra-se injasto quando desconhece que essas 
influenciaa, se eu bem comprehendi aS. Ex:., nunca ser
virão de estorvo ao ministerio de que S. Ex. fez parte 
(apoiado1}, antes .':loncorrêrii.o generosamente para que 
esse ministerio prestasse importantes aerviços ao paiz. O . .. . - -
para recear que o ministerio actual se deix.e dominar 
por inftuencias sinistras, que pela força dessas influen
cias deixe de ter uma politico. como reclamão as cil'- • . . . 
~ qual está no se.u !-laracter e nos se~s prln.cipios. 

1 

O nobre ex-munstro da marinha (refiro-me a S. Ex. 
porque o creio orgão de outros membros da maioria que 
mais ou menos têm manifestado ignaes apprehen
sõea), o nobre ex-ministro, depoi~; da modificação do 
ministerio, motivou sua posição para com o gabinete 
considerando q~e as opiniões do meu honrado oollcga da. 
justiça forã.o causa dessa modificação, que era elle um. 
elemento as"ustsdor no ~&.binete . Não podemos offerecar 
a S. E~ explicaçõPS mn.1s francas e exJ?licitt\8 do que ll.!t 
que têm sido dadas; mas, se é preciso amda accrescentar 
alguma prova, eu peço !lO nobre ex-ministro da marinha. 
que na confiança da amizade interrogue os n•lPSOS 
ex-oollegaa, ouça ca Srs. ex ministro& do imperio e dos · 
negooios estrangeiros; elleslha dirão que quando vierão 
para o gabinete niio trouxerão nma politica nov~ , 
achárão-se de a.ccôrdo comnosco, o seu peneamento 
coincidia pedeitamente com o nosso .••• 

OSa. F. OcTA.TIAKO:- Cada vez se torna mais inex
Ucavel a eahida desses cavalheiros t 

O Sa. 1\J:nnsno DA. F ..u:sND.&.: -Ao nobre ex-mi
~tro da mari~ha, assim como á illnstrada opposição, 
amda aponta~t .um facto de nossa recente experiencla 
O nobre U•muustro da marinha e o nobre ex ·ministro 
a jnstic;a são e forão sempre homen& moderados· mo
àbradoa como elles tambem erão os seus oollegas :Uem
~J."C!S do gabinet~ pusado: entretanto a illuetTada oppo
atç~~unca constderou C•lmo tal ease gabinetell {apoiado') 
fo1 InJUSta ~ara com ellel! (Muv·· b•m.) Ora, assim 
~mo ella. hoJe reconhe,;e que foi iniusta qua.udo qua
lificava todos os membro~ o1es11e gabinete {pois creif' que 

· n~bum escapou &s suas S.Ot'Bs cen,.nra.s) de exagerados, 
BSBl!D t&mbem ella. e o nohrt) e-x-tniuistro da marinha 
devem reflectir quanto a preveJ1çãQ aconselha mlll '· eU~ 

l 
moderado foi ts.Inbem tido por exagerado; aquelles 
que tão mal o julg&rão lhe fazem h&je j,JStiça! 

O Sn. F. OcTA.tuNo:- Foi V. ~x. o p~ea-o: ~ue 
nos deu o exemplo; foi o llrlmeiro que aggre<li;> o mlDlS• 
terio assado. 

O ::5a. ÜT'I'OMI :-Mas arrependeu-se. 
o Sa. MIMSTB.O DA. FuENP>A.:- Discuti a reforttllt 

das escolas militares e um outro RCt{) do n.>bre ministra 

contingente de meu apoio ao seu ministeri.o: se quem 
ap(Jia um gabinete não póde fazer observação alguma, 
se é esta a. theoria liberal do nobre deputado, tem sllo 
razão na censura que acaba de fazer··.me. 

O S.R OTToNI :-Quem está. fazendo censura agora 
éV.Ex. 

O Sa. F. OcTAVIANo:- Está. o Sr. ex-ministro da 
marinha nas mesmas condições a respeito do m.iriisterió • 
acttJ.al ; tambem faz suas observações. 

O Sn. MINISTRO DA F',\ZENDA. : - tJesejo fazer um es-· 
forço para tranquillisar o nobre ex-ministro da ma.ri-
n a, que me onr c ·m s • , · 
prezo S. Ex. nos disse receiar que o ministerio tivesse 
uma politica. de exclusivismo, que não visse em seus 
adversarios senão desordeiros, inimigos do paiz. 

O Sa. Mll.'üstao DA. FAZENDA:- Pois bom; quero 
firmar em seu espirito as boas diaposiçõe11 que nutre 
para comnosco. O minieterio não segue a. politica quà 
o nobre ex-uünietro da marinha condemna, politicaque; 
como já disse, não seria só detestavel, seria tambam 
inepta. (Àpo•ador.) . 

A politica que o ministerio proclama é o. da rigorosa 
observs.ncia. das leis , e esté ptogramma encerra em ai o 
resp13ito a to~os os direitos, a distr~buição_ da jústlça 
ass1m aos am1gos como !lOS adversanos. Nao entrega~ 
remos, á. imitação de N~rva, aos nossos a.d_yersarios a 

' nelles inimigos do paiz, e sim membros da. meama fa-
milia brazileira que por outro modo promo·1em a pros
feridade publica • (~poiados.). Entendemos mesmo que 

homens honestos e de merito, sem que ra de seus px:in
cipios, sem quebra de sua dignidade, e tambem sem 
enfraquecer a forço. moral da autoridade que é indi!!"' 
pensavel á. ordem social! 

Creio que esta.s explicações devem trang_uillisar ó 
nobre ex- ministro da. marinha: se ellas ainda não são 
eufficientes, então não podemos senão appellar para os 
facto:>, e esperamos que. com os factos acabaremos de 
convenc~ 1() de que te~ sido injusto p:ua ~~mnosco n~ 
n.ppreheneões que manifestou, de que a polit1ca do ga.bl.
neto não seja tal qual a havemos proclamado, tal qual 
a temos explicado. · 

Sr. presidente, ouvi fa.zer-3e nesta casa uma distinc
çiio de moderados e exagerados, como qu~ se estabelebeu 
uma linha divisaria. pot entre a maioria, saparandb-a. 
em duas ftao~eil disti.nctas. Esta classificação de mo• 
derallos e exagerados, ou vermelhos e brancos, recor .. 
dou-me a guerra das duas rosas, a rosa. branca e a rt~sa. 
encarnada, na. Inglaterra, em o se?ulo XV; mas, Bli~in:t 
como essa Sl!erra terminou pela alliança: das duas ~asas 
Tl~~'Bes, a e o . 
trados lllembros da maioria, segtiindo . o conselho de 
Gnizot, que a. respeito de questões externas acouselha'là. 
quo, se ellas têm de termin~;r pela paz, se comece prjr 
ahi a sua solução, espero que os honrados membros dà 
maic.riá, vencendo resentimentos passa~~;eiroa, não tt~
var'õ uma luta funesta e sem obja.lto real, que a en• 
t&rá.~ em tempo por umR honrosa. reconciliação 1 ••• 

u,, ~a. DEP'ilTA.DO:_:_Estamos esperando pela cO'ilci
liação desde 1852 ! 

o Sa. MINI8Ta0 DA. FA.ZENDA.-Pelo que to$ ao Dil· 
ni.sterio, direi que elle está. no verdadeiro centro, etttr-e 
uns e outros, entre aquelles que forão aooneadoe de exa
gerados e ()s qu@ se dizem mQderados._ Diremos a este. 
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qúe n§O podemo!! netn qaeremoa separar-nos da compa~ I que reformou a guarda nacional, e j' o estava mesmo 
nhia e do apoio dos 11uppostos exagerados, porque ve- na lei de A~osto de 1831, que creou os corpos da ~arda 
tnos nelles amigos Ienes, cidadãos presto.nte~, a mesma nacicmal. Mas. ainda assim, sejamos expressos, d1gamos 
dedicação á. cansa l!.ublica, o mesmo e1ppenho que têru na.lei:-Mesmo f6ra do caso previsto no art.l45da con·s-
os moderados, que vem a ser fortalecer a autc·ridide sem tituição, pôde 0 governo destacariS,OOOpraças da guarda 

----saerifie" . . . · · i.-\ta..di:~ •J.Ue para chamar a 
para. que ellas sejão, não a arma de um partido, ma~ serviço cor(>os destacados é necessario que haja autori-
a salvaguarda. de todos os direitos!! I (Apoiado.~, muito sação em lei: solicita o governo todos o~ annos esta 
l>~m.) Direm~s .aos ~ob:es dep~tados que se sentão deste aut\lrÜ·ação, mas occulta o seu pensamento. Entre-

. a aciona\ diz ue o overno 
desiglliío como moderados, porque tambem vê nelles pôde de seu arbítrio c amar corpo& destacados, no caso 
e.migos pessoaes, allie.dos naturnes, Brazileiros de gran- d:> art. 145 da constituição, isto é, quando houver inva· 
de merito. cujo coneutso nos é honroso e utilíssimo ao são dà inimigo externo, ou quando fôr neces11ario domar 
paiz. (Apoiados.) uma rebellião. 
· Eis aqui, Sr- presidente, o que é o ministerio, e qual A rebellião estã. definida. pelo nosso codigo de um 
~a sua posição relativamente á msioria de~;ta augusta medo que esta palavra tem sido sempre sophiamada. 
camara. Se o ministerio ainda assim não corresponde Vimos que em Pernambuco o foi em 1849, ou pelo meuos 
is vistas de nossos amigos, então em nome do ~abinete so disse que o tinha sido • 
. en lhes peço, n!t> q.ue se extremem, não. que se dividão, S&, pondo-se na lei o caso de rebell~ão, ainda fies. 
mal! qne a maioru1. se torne ain<ia màis compacta do arbítrio ao governo para sophismar, como não sophis· 
qne era nos primeiros di.ns, que mesmo dê a. mão á illus- mar! elle essa dispo~ção com as pala.vras-oircumstan•( 
trada o si ão, ara que cáia este gabinete e suba cias extraordinarias?- Para que havemos de admittit 

. ou ro que possa me or correspon er s necesa1 a es o r v · .-
Brazill! I (Muito btm.) para o exercito 14,000 praçasdepret,ou 20.000, quando 

Ao nobre deputado pelo districto da côrte farei ainda quizer e llchar conveniente. -Se é isto que se quer, seja .. 
tuna observação, e com ella tel'mi.narei. mos claros; se não é esta a intenção Cio governo, defi-: 

no re epu , • · , - . ar a 20 OQO_praças 
,aconselhou ao illustre chefe do gabinete que, se elle em o.ex~rcito, e chamar corpos destaCados da guarda na~ 
ljlltl. ~~cha encontrasse al~ ~ropeço, algum obs~a- -c1onal. 
~alo que não puiless~des~rmr, imitando aCe~?ar, aaltrssse Sr presidente, eu sou conservador, e eonservadot 
p~r e.sJ?e ob. stacul~ Dir.ei ao nobre depntade.qne e ga · · · · ·o resto 
~m!)te segue o p~CI,lito do poeta ial.ino-pergere i ter pe- o meu voto, o ~eu apoio a qualquer miuisterio qne a · 
ô~lis tlaet_cum-; mas que, se por acaso em.sua marcha, corôa. chama ; porque sou velho, e, á. mo.neira da velha 
~.!> cnmprimentp do seu dever, encontrar algum Rubi- de Syracusa.,receioque ossuccessores 11ejiio peiores (risa.-
.t:Qn, B?W. ter tW aspirações de Cesar, terã. a coragem ne- das);e não porque os actuaes ministros me agradem l'le-. 
~ssana ou p11ra a.vo.nca.r ou para retroceder com dig- namente, ou eu esteja satisfeito com elles quanto á âe-
pidaqe. (M~ito bem, mutto bem.) tinição de sua politica. . • . 

(O orador 4 comprámentado pot• muita• Srs.dsputa.dos.) Quo.ndo se organison o mini11tarie . actnal, .en tive 
delle BS melhores esperança11. porque attendi l\011 àomerut 

O Sr. C. -~clu.r~-ra 1- V. Ex. vê, Sr. pre- que forão chamados para compô-lo. 
sidente , o acanhamento oom que entro nestl\ dis- . O nobre presidente do conselho é pessoa a quem tod<J 
cussiio, depois do brilhante discurso que acsba de o paiz rende homenagem lapoiado.s). e a quem eu sem-
P · · · nd : todavia acosta- re 'u'l ei moderado (apoiadoat, porém energico (apoia-
mado a benevolencia desta camara ; obrigado ao dever os ;. pessoa em quem e 
que tenho de dar a minha opinião' em qualquer assumpt() dente de mn governo que ~~:ov· rne. 
que iritere.ese aos meus oonstituintea, tendo- me cab1do Quando em Março tive notH:ia dos caractere:! qa& 

· a .. ra. direi sem re 1\1 ma cousa a rea ito formavão o ministerio. fiquei ~nteiramente sutisfeito. 
da lei da tixaçiio as forqas e terra; H • • • r-$V8AirMOHe~· - - -

Inscrevi-me oontra neste debate porque tenho obaer- energir..o, capaz de pôr em execu~ão as nossas leis: a 
vações que apresenrar contra a lei de fi:z:ação de forças, execução das nossas l~is é mnito nolhor do que as 
sem que todavia lhe negue- o m~u voto; porque sou promettidaa refonnas. !.Apoiados.) Rec:onheço qne o 
obrigado a dar ao governo todos os meios de governar, nubr.e ministro ha de fazer muito.s bens ao pniz, muito. 
prJticipalmente o ~ue é tão esaencial como o da força maiores cio qne as projectadas reformas, !'e estas t8m 
armada. de não ser executadas, porque fioaráõ no mesmo caso 
· A minha primeira objecção vers!l' sob~ as ~:preil~e em. que vemos as leis actuaes, que sito, aampre letra 
-fixa-se a força em oll'CumstanOUl.S úrdinsnas-diffe- !JlOrta. ,.. 
rentemente da maneira por que se fixa em circumstan- Tinha eu, pois, muita. esperança no ministerio; po· 
elas extraordinarias, e nestas tambem &e dá. ao governo rém quanào li o progrnmma, tive uma decepção. Um 
e. f~l!lade de desta~ar até 5,00\) · prf!988 da guarda programma de economia e ;wtipG I 
Jiaclolial. . . senhores, '!116m oonheoe a. dift'erença. que ha. entre 

Não· a4mitto que sejão convenientes esses tennos politioa e justiça, reconhece. logo que executar u leia 
'Vagos em uma lei. Circum~tancias . extraordinarias siio não. é müsão de um ministerio, é simples missão dos 
termos que nad~ definem : tsto é dar ao governo um ar- tribunaes. 
tl.poio inlmenoo 'apoiadol), o de elevar a 20,ono praçasJ. u. Sa. DEPUTADO:~ O ministerio tambem executa 
qtiando quízer, a iorç .. a_rmad.a de terra, e tamheni des.:.' por sua parte. · · · · 
tacar 5,000 guàrda!!, na.clonaes quando lhe parecer. . o s~. c. Ma~I\BUU. :-QulllldO um ministerio faz 
· o· 9.ue no~ custa ser claro~ e recisos 1;1as leis? Um um programma, tem uma idéa política distinctá, teJil 

-----1p~an&ru~ee-~cl~eet~fe~~. )--(1111&-.:llOf~LlJill.S__JL' A_JW~eu'~a__:v~a~al!c~o~m!L-lf---tl:,.,.. -nf..J'!),)ymri;o~VMe~~'r~umm--m-elheJ.!amento, um beneficio Isto,. siD1 
que 8ão redigidas; e todas as vezes que damos arbítrio é um prograiDllla, mas não e~êou~r a& leis, fazer-oh-
ao governo, infelizmente procuramos ~r. ain~a mais servar a ci•nstituição. . 
vagos. ht.o mPsmo conv~m a to~os 011 mnuste~os, po!• 
quê 8endo vaga ared~tcçao da le1, d&-lhes mluto arb1- U11 Sa. DEP1Jll'ADO :-A politica está nas leis. 
trio. t~usa de que s»o avido.~ todos os governos. O Sa C. MA.DuaJUaA.:- Pois é possivel . qlfe . baj~ 

· Eu des~ava que ueeta lei 11e diBI'e~"'e expressamente : um ministerio que venha dizer - o meu progr~a · 
No caso· do art. 145 <la constituição, poderâ o ministerio é níio observar a conhtituicão, commetter injustiças, 
ei'3var as U,OOO praças a 20,000; no caso do art. 145 da. não .ex~cutar as leis ! De certo que não. Lego, o mi-
cônstituição, poderá. o governo de, tacar a guarda na~ I nisterio quE.' tomar por programma o contrario disto, 
clonal. . nada adiantará., porqu" est11s tbe&es comprehendem ojr-
. Eu sei, Sr. presidente, que a respeito da guarda na- cumstancias que devem acompanhar o programma de 

eionál ha esta duvida-se a lei dá ao governo direito de . todos o~ mi!listerios, mas. não podem indic~ a pQlitic& 
chamar corpos destacados, ainda não • sendo n? caso do do mimsterio. ' · · 
art. U5-, porqneesse caso está pmemdo na le1 de 1850 E' verdade, Sr. presidente, que o horizonte obBClJIO 
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se tem esclarecido : ne.s disc.u~sões os Srs. ministros , fieis observadores de seus principias politicoa, e de um 
teu <i f> procur,do explicar o . seu programma, já decla- com quem tenhCl tido mais iutimidade e perfe1to conhe-
rár:· .. o <±l!e a m< d(Jraçiio tambem é urna parte e~sencial cimento "ei tambem quanto é seveio e quanto ha de 
dr. wa politka, e que elles a tinhão implicitamente no ajudar o Sr. mini,;tro da justiça na fiel execução das 
sen programma. leis e na extirpação dos abusos : est~:~ ha de ser o grande 

'Jra, j!\. tem sido tambem contestada a modera ão servi ue eu espero ue o ministerio faça, visto que 
cOn'n p2rte <e um orogrnmma : em '81i9 a opposição e e niio promette re armas. 
<:fm!Jrou o ministerio por ter adaptado a moderação Ma~ eu realmente não estou, Sr. presidente. muito 
rc:::-:o a part0 e'seur·-i><l ne ~eu programma; mas Rinda. sati-feito com essa permanencia em que o mit:df\terio 
h (.nt•·m :\ uetuul ooposiç~o sdmittio a mod«raçuo cvmo parece querer ficar, de querer ~6 executar as ~e!s; ~u 
. _ _,ra ma o ga me e, e com e a mostrou-se ~a 1s~ ac o qu ne c1o, p 

l:elT,., deve-nos dar e•peranças de ulguma reforma, poNue eu, 
Esrimo Pstn circumstancin. para po{er declsuar-me que sou cooserva-lor da con!?.tituição, desejo que se fa·· 

con~ervn 1or mo(h-;rs. o, ou partidario da ,·osa branc-a.. ~3- ção as reformas das leis que ferirão a constituição, que 
gu<~<jo n !e'·· bl·nnca do nob;-e ministro da fazendn: por- a soohism·•rão apoiados!, das leis que nullific•rão o 
que e;;t<mdn '\U" a m·~d<~rnção é umn. viro:uâe t:io re- acto ·addicionnl, das leis que re1uzirão as assembléas 
comm•'ndnv,:.J em todas tH' drr.um~tnncia~< na v1d:t so- provincia·3s a. con~elhos de provincia, etc. (Apoiados.l 
c;al. qu·, ~·•é pa'".-:Ce inmoàrs~ia d l ZCl' um deputa.fo Estas dever.a f.er reformadas. por1ue assimsedaril.fie 
co~·., o eu. <-fUe uiio sou ministro, que tem m der:tçiio ; cxecuçiio á constituição, e eis porque 1\U-\'otei contra 
por .1ue cstn virtud". posto que seja indispensavel a .. go- e!lsa c -mmi~são mixta. proposta pelo senado. O qut> tem 

· ~verno do paiz. n:io é qu:üidade unicamente necessn.ria o senado com a refomm ou interprtltsção do e.cto addi-
s um minit;terio ; é tambem es~~ncial a todos os in di- cionnl? luterpretnr a lei competP. a quem 11. fez, e quem 
vi"'"'" 11 todo~>--p.ffi'~·40s.---------------H---"'__..·""-..u.~· _..__._... .. m,"'a"-'r'-"a"-· ~d._.,o,.,o_..d""e+'p"'n..,.ta."':d~o_..s~.---'(~A"'.p"'o,_.i..._ad...,o.,.s'-"'da"'-"o'!p'-"-'----

Qne::O l1a de negar que no partido conservador ha posiça•),) .l'llão me chamem radical; a camara dos 
rnodefarlos e <lxaltados ~ Quem h a de negar quP. uns síio deputados foi quem fez o acto addicionsl, a camara. 
mR.is, e outros menos mo~e':_ados? Ma~ e.sta dif!:eren!" dos deputados é só qn:e póde interpretar, revogar o acto 

ddi · n: 
razão paru. dizer-se que o partido con~erv dor está. divi- (Ha um apat·te.) 
dido llOl'que nelle h a moderados e exaltados Tll.lDbem 0 arti~o que vem no acto addicional não póde-se 
duvido que uo partido liberal não haja moderados e entender de modo qu_e pe.rtenva a intel'preta.çiio ás du_aa 
ex.~ltados ·e ne o uc or isso este·s. elle dividido o 

ser aqnella que forma o centro, como acaba de dizer pretar em virtude dos poderes especiaes que pata esse 
o nobre ministro da fazE.'nds.; aquelles cidadãos cha- acto forilo dados pela. sol>erania nacional •. 
mados ao ministerio, esses por sua missão silo obri- · Ninguem pôde enxergar neste meu pensamento Fen-
gados a ser moderados, e os moderados, cl)mo se 'llor para opposição , nem espectativa na maroma, nem 
disse , da rosa branca , estão melhor , acompanhão passagem para o panido liberal, porque as denomina· 
perfeitamente o governo; o:~ outros conservadores não ções entre nós niio explicão a& causas como são. No 
estilo tão bem, porque lhes desa.gradüo a moderação, .nos110 paiz, onde a. constituição e todns as imtituiçlSes 
as concessões do governo; todavia., pela sua religião, sii.o tiio liberaes, os verdadeiros liberaes devem ser oon-
pela sua. lealdade ao partido, seguem o mi11isterio esses, aervadores. ( .Apoiado.s.) Eu não sei quaos são as intenções 
repito, não podem estar muito satisfej.tos com qualquer -dos homens exagerados, mas sei que os homens que não 
minieterio, e com razão, porque o ministerio , obrigado aão amigos da liberõ.ade não podem ser consenadores 
a. modificações e contemplações q.ue nem sempre 03 sec- porque desejão reformas para sophiamar a constituição. 
ta.rios do um partido de si para Bl admittsm; porém não -(Apoiados da oppotiçtt.o.) · · 
<!eixiio por isso de acompanhar o ministerio, por serem Sr. presidente, já se vê que dou franco e leal apoio 
fieis ao partido que têm adopta:lo. 1\- .ao _minieterio actnal, porque pelas pessoas reconheço 

Se eu não fosse moderado por minhas opinições, e hoje qne ell,e é do partido conservad.or- moder-ado, mas nw 
!nesmo por minha idad~, havia com tudo de acompanhar : 'aypotheco o meu voto senão para aa medida& que fo-
o ministerio; e por isso tambem julgo que os membros 1 'em meios de governar o paiz, ou que precisarem de 
da maioria que não síio dotados dessa moderação de que 'rerctadeira confiança., porque a minha confiança é intei • 
aqui se tem feito praça, toda-via seguem o ministerio ; · ra no nobre presidente do conselho e em todos os seua 

- p01s os que es a() e pe10r par 1 o, porque o se- co egas;.a.c o to os mu1 o 1gnos e mg~rem a gover-
~em com algumareluetancia, seguem-o fazendo sacri- na~ilo do imperio, mas desejava que SS. EEx fizessem 
.ticio de algumas de suas opiniões; quem está no centro :mais esforços para dar algum beneficio ao paiz, por• 
não é nenhum desses matizes do lado conservador; quem que, a continuarem as cousas como vão, parece que o 

. está no .centro, como disse o nobre ministro da fazenda, minist:-er•o fica de mero expediente. . 
é ·o ministerio. . Ora,t.'S nobres ministros nnnca nos derãoum program• 

Eu não tenho duvida a respeito do ministerio actual, ma sacisinctorio; eu porém achei um programma no dia-
porque deposito I_J-elle a mesma. c<Jnfiança que depositava curso dl) nobre deputado pelo meu circulo e provincia. 
quando _se organ1sou e quanrio se completou pela pri.. quando &llsr.entou a resposta á falia do throno; eUe ahi, 
meifa vez; os nobres cavalheiros que entráriio na mOdi- reoonhecendoalacnna.doprogrammaministerial.mostrou 
ficação actual são iguaes, ou Eão tão fiadores de mode- as t&:.denoi.s.s que tinha e que esperava obter do governo; 
ração como eriio os dous nobres deputados que se reti- . eu hoje llSpero qua elle no ministerio usara. de sua 
rárão; conheço-os de ha muito tempo, sei da firmeza de influencia-em beneficio da. nossa e das outras províncias. 
suas opixüões7 sei quanto são moderados o quanto são Q nobre ministro mustrou que era preciso que o minis 
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~rio d~finisse ou explicas3$ como ia exoontar as leis: dependia do senado, por um acto sea podia tomar essa 
e1s confirmado pelo nobre ministro o que eu disae no JlTO~idenc a. • • . 
principio d.o meu discurso, -que a simples promessa de Niio posso tambem adtnttttr que as le18 daa assem-
executar as leis 6 da competencia dos tribunaes; a ma- bléa.s provinciaes para ser executadas, fiquem depen-
neira por que ha. de o governo executar as le\s é o que dentes da. sancção do ministerio. 
póde entrar em um programma polit.ico. Ca.hio felizmente no senado uma emenda posta á 

O nobre ministro lembrou no ministerio a descentra- ro 0 - ão a a ma is-
· a mmts raçao as prov1ncias, a tr.s M, a qual feria. ainda mais directn.mente o direito 
nomeaç~ .doil emp~eg_?s provi!lciaes aos presidentes das assembl6o.s provinciaes. , 
de provliJ.Clas. Eu d!!ei que faça o governo a devida Dt\sde que no a.cto addicional decretou- se que essas 
Iestituição aos delegados das províncias do direito de assembléas erão le~slativa.s · desde uu ellas odem 
.neniea~e tle!l-6fl1Pt1 • r es campe 10 ar;er eiB, o as ms são proposições obrigstoriss- essas 
pelo acto addicional, e \\Ue se lhes tirou sem lei alguma l~is devem ser e:s.ecut&das vetos presidentes que as 
que is;;o determinasse, nem mesmo e;sa da intei'Jlreta- sanccionarem, indeJ:lendente de pedirem o pl.acet do mi-
ção, m as que o g.)veruo desde a maioridade asurpou nisterio. Apoiados-) ' 
dos presidentes: níio sei se teve o trabalho de f,, z~r al- A questão de dinheiro qu~ se estabeleceu não tem 
gum decreto; creio que n ão: por 'avisos chamou a si valor algum para mim, porque as províncias padem pa-
a nomeação até do~ e,;Clriváes , e isso com uma incohe- gar aos emp:regadofl provinchtl's, aos parochos, aos jui • 
renc1a. ou anomalia palpavel. . zes de dir~ito, juizes rounicipaes e promotore": basta. 

. O promotor •. publico é da nomeaçã.o iio presidente. é que a nssembléa. geral, respeitando o scto addicinnal, 
um empregado de justiça de categoria igu11l" do juiz ·níio usurpe as provincias uR dir10itos que as bURil as• 
~unicipal, e o presidente não pôde nomear o juiz mu. sembléas podem impOr sobre os generos de exportação.· 
lllcipal nem algum outro ernpregado de justiça de cate- (.Jp(]('adas. ) ' · 
goria inferior. ; nomêa o promotor, não podendo-nom~~-l---Jll6l.t3.-tlstl~~m---tem---V-ítllii~--ll1fa----gl~'atl:le:----tJHll:W----
os partidores, os avaliadores, os distribuidores, etc. grande para a producção do. paiz, que as~im. fica. o.ne· 

Ora, podeu haver boa administração em um paiz rnda ao mesmo temy1o com 1ropostos prov1nc1aes e 1m-
regido assim tiio desooncertadamente como o nosso'? O postos geraes. 

oder administrativo eral tem attri ! -es - n • • · laro q1le el]a q116r 
ctortas com aqn\llo que está estabelecido na consti- pa.gar . a todos os se11s empregados, compreheudendo os 

tuiçiio e que está. manifesto nas leis; a Jei dos pre.eidentes d~ magistratura de primeiraiDstancia, comtanto que lhe 
de provincia dá ·lhe~ o dir_eit.o .ie nomear os empregados sejão entregue~ \odos os impostos que pesão nos pro-
provinciaes, Bsses empregos siio rovinciacs • crta.nto duetos de sua ex orta íio ara ue ·m o h sobre ellea 

cto , emestnoporto asas spos1çõesque como julga~ conveniente. 
setêmestal-oelecido(porque o actoaddicionalfe:uexcep- o Sa. EsPINOLA.: _ Apoiud.o; estou completamen.te-
çãomuito clara do que era. re1ati voá. fazenda. e força. ar- conservador mod·era.a.ó como v. Ex. 
mada), OS empregos de justiça e todos OS OlltrOS empre-
gos ficâriio sendo decl~~.rados provinciaes, e quem O Su. C. MA.DUli.EIRA.:- Nós não precisamos de lei 
:nomêa os empregados provinciaes e o chefe da pro- de distribuição da renda, basta que cada nm dos poderes 
vincia. é o delegado do poder executivo. Ni:nguem se ~ontenha nos seus limites, isto é, que o Dlinisteri() se 
diria. que ieto fose~ uma federação, porque o presidente contenha nos seus limit.es, e a ca.tnara .dos deputa.des 
á delegado do pod$t geral. Não sez porque os Srs. mi- ta~blml nos seus. Quanto ao senaclo, nada posao dizer 
niatroa têlh tanto ciume da attribuição de nomear, qn& nexn exigir delle, po\.s é verdndeiramf.lnte uma. oligarClhia 
ni\o se fiílo dos seU& delegiLdos. Eu sei que é por causa. qu~ vai fazendo tud.i) quant? quer. {.Apoiados.) Como as 
d() validmno, do patronato ; os ministros ~ntes querem leb dependl3m do sl3nado, nlío podexnos espetar reformas 
ver-se inaommods.dos noa se1lB gabinetes--e--atl'&s--ooll-~~-de-hm'~-____!_• _ __ ___::___=---------'=--- --- - -

repoateiro•, nas ante-salas, perseguidos pelos pr~ten· 'Vej~ que o ministerio re~ua. das reformau com medo 
d~ntcs e seus padrinhos, e terem o enfadonho. trabalho do senado, porque parece que elle jll. deu o 3anto de que 
de edar pedindo informaçõe&, diUldo despachos para. níi() quer reforma alguma. fazendo · cahir q11a.ntas pro· 
empresoa tno i · · · · · - A • oa deputados, salvdo uma 
legír.do& do governo as suas attri.bniçõea nas provin- ou outra &diada piU'S. as kalendRs gregaB. 
ciall1 do quo oocupa~em o aeu tempo em preparar Qa.ando leio a ordem do dia. d.a camara vitalícia con-
reformas tzWS ao paiz, & creare~ algama causa uiil t8nco a discassão de ama reforma du hypotheca:is, óa 
para a l"·oura, para B'llpptirem essa defidencia da jutllciaria.. ou de organisa9ão das adlninistravl>ea pro• 
rneio11 que eendmos, e que tanto diffieulta o noaso tra- vinciaes, declaro a V. Ex. qa.e perco o som:no com receio 
'balho, e por oonseguinte • nossa. riqueza.. E' necesi)ario de que no dia seguinte o senado noa mande para aqui 
que nos citlm rneioa de tl'llllpotte, de que tant.o pteoí.a· alguma emenda que torne r. lei peiot do qne esU. aotnsl· 
D1o1, e que sem duvida muito emoazmente contribue mente, e q_ue asja.mos obrig!ldos a approvaAla. Em taea 
para o deaenvolviu:ento material e moral do paiz. circumstanoiaa alegro-me q11ando vejo cahirem nó sega· 

E a fal sqai enthaslBI!~a. da ore11çio do ministerio da do eaaaa refonnas; antes ia to do que virem de U. eraen• 
agriculturs e obras publicas, porque o winistl>:> do im· daa como aquellas feitas í. propoai9lo da. lei bancaria, 
perio ooeupava-so eó cotn as obras publicas do znuni· que erão leis :novas iniciadas na ca.martl. que nlo tinh-. 
oipio neutro, que lhe absorviio todo o tempc e attenção, tal iniciativa, e vietlo a ssta camara s6mentc para pôt• 
iicaudo assim a administração das rrovinCias sem ias- m011 o no.sso-rilto. (Jpo!ado1.) 
peoção, eem direcção e sem fiscali~ação i todavia pa· O nobre deputado pela minha provincia, que ê bojo 
rece-me q,ue ainda essa l'lova repartição ponco pocferá. ministro de eatrangeiros,é para mimo fiadordominiate• 
fazer se o ministerio c.ontiuuar a estar onerado de attri- rio, embora eu tenha inteira confiança em todos oB outroa 
buições tão miudP.a, tíio pequeninas como a das nomea- senhores ministros, e acompanhando & toda a ' ca~ 
ções dos empregados provinciaes. , aceitasse a fiança que nos offereceu o Sr. pre&idente d() 

Julgava eu que, se o ministerio quizesse, bem podia, conselho, de quem muito eapera.mus. Snpprindo ~lacuna. 
por um acto igual &qul>lle pEIF qu 1 , a o 1 1 
usurpárlio. aos president.es das prqvincias o direito de necessi<lade da reforma em alguna pontos dessa lei qu& 
fazer esss.s nomeações ~ restitnir -lhe3 esse direito , existe hs vinte annos, que confundia a policia indiciaria 
vist.o que nãl> temos a esperança de que o senado aàmitt~ com a administrativa, que reunio na mesmP, autoridade 
essa reforma que daqui lhe foi remettida, e quo atd Q i«2gaazento, a pronuncia, a prisão e pers&gu!çio dos 
~o que já aUi cahio no. presente llt'S:Jão. réos. 

Nem podemos ter a esperança de que, propoado-se ella Eu espero que elle consiga dos seus collegaa do mlnis .. 
de novo nesta camara, o sen11do a approve, porque pa• tetio ao menos esta pequena reforma, que nada custa, 
rece que o senado não est~ resolvido senão a approvar a de separar ll justíç& da policia., e de tirar d\)8 juiz81J 
as proposições qne inicia, en,retanto que nós e&tamos municipa.es o julgamento final. {..ipoiado1.) E' pois o 
decidiaos a aceitar as suas emendas; elle por~m j& nobre ministro o fiador da promeaea do reformas. De 
não quer mais emendar, rejeittt in liminl BB noM~aJJ ilUe serve··nos {) orgulho de termos pela nossa con&ti. 
propostas i mu no caso de que tnto, o mi.niatetio não tuição uma magir.~tut& -perpetua e independentes 
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entretanto que as sentenças são dadas por magistrados 
.ephemeros, dependentes e snbordmados, e sem & con
dições de verdadeiros juizes! (Apoiados.) 

O Sa. EsPJNOLA : - E ainda na maioria das casos os 
supplentes é que dão as eentenças. 

logo deixar de servir no exercito, e a outro obriga-o a 
servir o tempo marcado e ainda mais a continuar a 
servir além desse tempo até que haja quem o substitua I 
(AP'•iado.t .) 

D •-se maior desigualdade! é lei ou execução de lei o 
acto pelo qual se procede deste modo? Pois um homem 

• • s- no ta em que re!ltU a o p _e r um su s , e 
curso que esse illnstre deputado proferio nesta casa outro depois de servir nove annos h a de esperar qu9 o 
quando sustentou o voto de graças como relat.or de. substit.uiio, de sorte que parece que elle é quem dá. o 
commíssao, etõ esper·o que elle ob~enha ao menos es~a substituto? Deve isto continuar'! 

ava, Sr. ministro da guerra, que V. Ex., 
do que o esenvolvimentu dos dogmas da constituição logc que entrasse para o ministerio. se contentasse com 
nos seus limites. (Al>Oiados .) os 14,000 homens que pede, que mandasse dispensttr os 

Essa lei de 3 de Dezembro de 1841 feria a constitui· novecent~s e !tantos ·que excedem desse numero, e que 
ção do imperio (apoiados); tratemos de reforma-la. estão injustamente retidos nas fileiras. 
(Apoiados.) Sei que ella contém algumas medidas apro· o Sa. Pusi»B!ITE »O CoNSELHo: -Hoje j4 n~ s~O 
"eita.veis, mas são muito poucas, em sua maioria é mã. novacentos. . · · 
(.4Foiados. 1 Foi uma lei ds occa.sião ; e tendo já batido 
os perturbadores da ordem publica, passou depois a ser O Sa. C. MAD!JaEiaA:-Parece-mo qne devia redazis= 
u~a lei de perseguição, e é hoje uma verdadeira ma já. a 14,000 homens _a força ~o exercito. 
chma de guerra. (..4poiado.t.) O Sa. PaB&IDE!(TB DO Co"sELao:- A lei que dis· 

Da instituição da guarda nacional não posso fazer cutimos é para o anno segninte- . 
tantos queixumes or ue no circulo ue h -

A guarda nacional, como já. disse 0 anno passado possl!> ser de 14,000 a 18,000 hoin~. 
Df:lst!l tribnn.a, só é necessa~ia e presta serviços na pro~ O Sa. Pus1Dl!l'tTE Do CoNsJt.&o: -Não se cornple .. 
vmc1a 4o R10-Graude do Sul, na côrte, e nas ca 1ta.es tava. a for~ decretada. 

am uco; ra. essas oc es, O Sa. C. MADuastaA ~ -Então aocusemos os minis .. 
inteiramente nominal, e no~ settões semelhante insti- ttos da guerra que não elevArão a IS,OPO praÇ~~.S a força 
~~yü.o é bastantemente veltatoria, porque em tempos de do exercito. 
eletçõeB abusa -se muito della. (.Apoiados.) 

Agora, a respeito da guarda. nacional não sei mesmo O Sa. PaEsiDB"TB DO ColCBELBO : - Não pudtlrão. 
que reformas se possiio fàzer; o que espero da energia. O Sa. C. MADUREIIU : -Se V. Ex. pó~e governar 
dos Srs. minie.tros da justiça e dos negocias estrangei- o paiz. de fututo com 141000 prQÇas, p6de de pre·~ 
roa é que elles fação algum melhoramento, tomem al- 88nte reduzir o eltercito a el!te numero; penso q~ 
gu'mat~ medidas tend.mtes o. chamar a guarda nacional deste dilemma não pôde sahir. Se o paiz ãstg em ~.;, 
ao fiel cumprimento dos sens deveres. e que livrem 8 quillidade perfeita, se o go'lerno não · teple agitações, s~ 
ia cidade da Bahia do oaua perpetuo que tem de aquar-· por isso conta de futuro governar com 14,000 praças, 
tela r um batalhão to~~ ~! ~ezes p~ra a gnarnição da como de presente não póde dispensar o excedente a 

, 1s spen. , az . r o SEIU 
. Quando oppnz··me á maneira vaga por que esU. ~di- dever, é restituir á, liberdade cidadãos •llegalmej).tecons_;. 

g1da a proposta na parte relativa ao arbltrio que se di trangidos, presos nas fileiras do exercito. · 
ao governo principalmente lioerca da ~arda nacional; Nã.o sed. daqui que nascem ns d.eaerções! não ê deste 

----~f~oi~~~ev~~ku~~Aa4U~~n·~~·-~~~~~~- ~--~~~~VH~Inm~aa~~~e~~~~~m qnetanw~ sggrava 
tadas, e de que 111 proposiç~a de lei que aahem da a condição do nosso exercito) e com que se deswedita 
camara tenhilo verdadeiramente o caracter de loi porque mesmo a índole desses Brazileiros, que, apezar de sereiXl 
uma diepo•ição de arbitri.o v~o níto é lei; o governo oppo1tos t. ~~~ todavia o seu dever os obrigav~ s 
pira exercer arhltrlo nAo precisa de lei, e por conse_. servir no uerclto porque devem contribuir com sangue 
guiote a Lei deve ser l)an, Um\tat' o arbitl'io. e com dinheiro para o governo do pa.iz 'l O soldado, qu~ 

Achava eu que a commiasllo podia emendar esta conta os cliM e as noites, qullndo completa o aeu temP9 
phrue, e eatabelooer prcoltamente os casos em que & ele serviço e não obWm a sua baixa, deserta, e deserta 
nobre mtnlltro da guerra ha de e~eoutar a lei. Eu gosto COt1J. todo o direito; nem dllve aer oon.sideta.do oo~o 
do•ta segurança , porque na Jnatabilidade dos nossos deaertot •••• 
mlni11t.erfos nlo posao depositar no futuro grande eon- 17 V AA .:._ "' • -·"' 
JiP.Dça no exeoutor da l~l. Nilo sei se ease executor ser& 1!14 ~ : ~ q.v m6DOI5 ~-.1W1!61'9i9"' mwto ~$teBu.,.dl 
o nobre presidente do conselho, a quem desejava ver Uq&te, OIIIIQ· - · 
dirigindo a repartiç!Io da guerra por muitos e ái,lat~dca O Sa. C. MA.Dll1lEJU: - Confiando nas pt'ome&SU 
annps por ser pesao~ muito compett\nte (apoiado1); fio Sr. miniltro da justiSJ8:, coilti.~4o nos seú precie• 
~as. '{Uero tirar esse arbitrio ao seu succe'lsor. e mesm() dentes, nos do nobre ministro de estrangeiros, qundo 
CQmo ~n~&do devo desejar que o Sr. ministro dJi. guerra ae~verão que o govirno ha de fazer executar as leis, o 
n~ tenlia ~rbitrio para assim melhor dirigir os nego- que é dever de ·tOdo o ministerio, espero que o Sr. pre.;. 
c1os da sna ~epartição. · sidente do oonselho faça desapplireeer o ~bqso oo~ que 
~ me feHai~ pela diminuição da força do exercito todos os go'letnOS se arrogão a faculdade de dar orde-

por9-ue sei q_'ile · o g• •vemo . não tem podido consPguir nados, de erear emp~egos lucrativos pelvs fundos ·secre-
matar numero de pra9a~, e e q nau e • , l'eSSao o a co. _ 
ver dá-se pelo amor de Deos Rieada$ . 1 O Sr. ministro .Ainda li com desprazer nos relatorios dos Srs. minis,-
da guerra reconhece que não p6de ter em rigor senão vos da 'justiça e a~ marinha estas palavras, ~ta cabeça -
1~,000 praças, e se actualmente existem 14,900 praças de Meduza-repressão do trafico 1- Pois; 88llboTeA, o 
ê 1sto devido a infracção flagrante de uma lei aagrada. Brazil ainda precisa de reprt-.ssiio do traficoT ainda se 
relativa aos contr11tos, não se dandn baixa aos volunta- precisa da despeza11 oecultas para. se reprimi~ o tratioo t 
rios que têm ultimado o seu tempo de serviço (apo•aão1), Não sabe o governo que o trafico se extinguio por~ae 
não se cumprindo a lei a respeito do11 recrutados que os Braz.ilei!os ae conveneêrio do mal que lhes causa"la a 
ji soffrêrão o constrangimento do serviço militar por escravatura T (Apoillào1.) Se o cruzeiro inglez nio pôde 
nm tempo determinado, continuando estes homena a es- extinguir o tranco, o roruzeiro deseas barquinbaa fJ.Ue 
tar no exercito porque faltão o11tros recrutados que vierão da Europa, des!ldl! navios á vela, podres, que o 
os sub!tituio. (Ãpoiadot.) · Sr. ministro da marinha considera imp1'811taveis, é 'll18 

De sorte que a lei está. nesta contradicção: dá a um ha de ~rimir o trafico '1' Certo.mente nio. 
re<:rntado o direi«> de apr~ta.r um substituto e deade' . E é com eeao çrazeiro que se gft&t& o di.nhe~ ! Nio ~ 
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deputados é que pôde estabele~er impostos para se pa- rándo-se a Caravellas esse meio de communicar-se com 
garem os empregos que só este poder deve crear. Que a praça. do Rio de Janeiro, os seus producto3 enriqtie• 
qn.er dizer delegados que não reprimam o trafico rece- cerii'ió exclusivamente a Bahia ; ma.s isto é um engano; 
~re.cn ordenados superiores. ou iguaes aos dos juizes de o que desejo é o augmento dos productos da industria, 
diretto' Isto é o:ffender a let ás escancaras: o gov~rno o bem-estar dos Brazileiros em qualquer part.e em que 
só p6de gastar occultamente o dinheiro que emprega se achem. 
com a policia. de Gspionagem para prevenir as crimes, Ora, se os habitantes de Ca.ra.vellas tirito mais van-
porém não para crear empregos, illudir mesmo a con- tagem no commercio Mm o Rio de Janeiro, que é um 
<inrrencia dos cidadãos para. essea empregos, porque nãO grande emporio, recebe o seu café de primeira qualidade, 
cantão com o ordenado e os não solicitão regular e paga-o rnelhor, e fornece e~ retorno generos deimpc.rta-

- francamente. O ordenado é dado se o chefe de policia ou ção ie melhor qualidàde e por menor preço do que a praça. 
o. residenté assim o uer· é uma afilhadagem, um da •.ahia na decndencia. em que está, eu desejo que o 
patronato, e patronato que esca.n sa, que o en e as governo nao a an one AS n . • 
attribui9õe~ do c~rpo. legislativo, po~que o governo não nenhuma navegação a vapor se póde manter em certas 
pMe despender dmhetro senão naqt11llo pata que ellé é localidades sem subvenção, desejo que o governo não 
destinado or lei: se não ,é assim, para que queremos deixe de fazer um contrato para. este fi~ com a comp~~ 
or9a:tnen o, se o governo az as es 

de exportação da mmha provmcta tem mandado para rio tinha. feito uma repre~entação ao govern(); não sei 
elle, como todos os anuos aqui denuncio, uma vez se pede soccorro pecuuiario on outro qualquer favor, mas 
l4;000S para uma célebre montanha que é tambem um ouvi dizer qne o Instituto quer estabelecer escolas agri .. 
canal por onde se esgotão os dinhPiros <•nblicoa como colB!l por sult conta. 
o encanamento das aguas do Maracanã, a. colonia de Se este é o seu proposito, o beneficio ficará circum-
Pettopolis e outras obras em que os dinheiros publicos scripto, e nada mais poderá. emprehender a bem da la -· 
se consomem sem se saber como nem se poder pedir voura.. Eu julgo pelo contrario que o Instituto. em vez do 
contB.ll. Mas, qua.ndo ha uma grande reclamação, quan- . pedir auxilio pecnniario, dcyia tolicitar a creaç~ de as-
do o presidente ~e lembra de uma estrada geral, man- colas .grioolas por conta. do governo, porque a tnatruc-
da~se-lhe dar a esmola de U:OOOS I De sorte que todos ção tteve ser generalisada e partir do centro da adminis-
os annos tem a província seus 28:0001 para melhora- traçíio do iruperio. 
mentos tnateriaes, 11ma provincia que tem cem leguas S6 porque f.s assembléas pro"Vinciaes deu· ae a ~iss~o 

·de lisotal e mais de trezentu de centro!.... . de promo\'er a instrucçiio publica que niio fosr:e mst&-
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tuida por lei geral, o gov&rno se tem esquecido inteira
. mente da instrucçiio publica das provinoias, afóra as 
·..; faculdades de direito e medicina. 

A instrncção agricola, a..theoria e a. pratica da a~tri
eultura, é objecto de muita importancia para o paiz, e 
deve ser diril$ida pelo governo geral. E' preferivel qu 
elle tome a Sl estabelecer e dotar as escolas agricolas, 
Jicando ao~ institutos agril!olas curar de outros benefi·· 
~ios para a agricultura Não seria conveniente commet
ter-lhes a institui ão de escolas taes dn.nd -lh 
1sso a competente subvenção, porq_ue não são elles os 
msis habilitados para fundações taes, nem os professo
res das referidas escolas sejulgará.õ em tal caso tão obri
gados a desempeuhar a sua. obrigaçiio. como o serião no 
caso de terem o caracter de empregados publicas e de 
serem as escolas creadas e dotsdss pelo governo geral. 

Consta-me tambem que o Instituto, na difficuldade 
de estabelecer bancos de soccorro mutuo, faz algumas 
representações neste sentido. Niio sei o que o governo 
poderá. fazer a tal respeito no acanhamento em que está. 
para emprehender medidas de grande alcance. Eu po
.rém uno os meus votos aos do Instituto Agricola 
de minha provineia para que o govemo t -
sideração as suas representações e o pr.>veja daquillo 
que aohlll' mais conveniente para qne se levante a llgri
cultura ~o abatimento e desanimo em que está. na Bah!a; 

instrucção pratica da agricn.ltnra nas provincias, es
tabelecendo e dotando escolas ngricolas afim de 
qne os agricultoies f:'á.iiio do systema rotineir? 1 

dade e espontnneidac.le sejiio d~vidamente aproveitados e 
possüo nos mercados estrangeiros entrar em co)lcurren·· 
da com os dos outros pP.izes, aliás mais :tdiantados do 
qu~ nós Dll producç::\o do assucar, café, fumo e algod\io, 
unicos pr,..,ductos de importancir. que o Brazil póde 
enviar aos merr:ados europeu- . os yu11es actuelmcute 
não düo o justo preco,. oa gaa os de producçüo aos 
noss;os p;euer0s, onerados como viio , Oi: impostos em 
duplicata. tanto pelo:~ que poi em lançar ns U$~emhléas 
provinciaes, como pelos que a a~sembléa gernl tem usur-
pado a estas. , 

Tambem unindo os meus voto3 aos do Sr. ministro de 
s raogew.,~, uevo pe 1r no no re IDlnl!!tro n. :tzenda 

que m6lhore qna.nto puder o re1ml11mauto de.~ nlfan
degas, acabf\ndo com o lu;xo actual dos despachos. Um 
despacho com sete folhas de papel! A monor cncom-

· e r tl a para ou ra. pro v n-
cia esta sujeita a tSBt.e vexame, que ó nm grande grava
me para o rommercio. 

A alfandeg& d.a Bahia, principalmente depois quo 
alli foi uma ~ornmisauo ozaminar os abuao11 qne por 
~entura hou"Vesse, tornou· H maia exigente que nunca, 
porque a commiaailo, em vez de afrou~ar o rigor com 
qna a_alfmdega ee havia para oom o commercio, aaaon
tou em exagera-lo ainda maia. 

O uosao oommercio vlve debaixo de tantos Clmbaraçoa 
que duvido haja pai& algum oude·OII vexame& cuusadoe 
pwos fi&ealiaadoroa aejüo igaaes l'IO& q_ne no Brazilsoffr-e 
preaentem8llte e&ta interessante indwtria, que ebta. pea
aa pelo governo, pelo rigor das alfaudeg&ll (apoiado.,), 
e atá pelas capitanias dos portos. 

A capitania do porto da Bahia é o flagello do com.· 
mercio de cabotagem (impropriamente assim chamado, 
porque a navegaÇao não é de cabo a cabo, mas de um 
porto a outro da mesm11. provinda), sujeitando-o ás leis 
rigoro~as da navegação de longo curso. 

Além deste vexame ore ulameuto das ca itanias dos 
portos tem sido em sua execução exagerado na Bahxa 
de um modo espantoso. 

Os homens que se díio á vida do mar parece que em 
face desse procedimento não eetiio comprehe;ndidoa no 
art . l"l9 da constitniçiio do Im.perio, nãO" \êm liberdade 
individual, não têm direitos políticos. Pelo menor ca
pricho de um capataz vão para,. na galé, pela menor 
queixa de um mestre de barco é um marinheiro.Temet
tido p11.ra a galé; para a galé tambem v&i o mestre 
quando um marinheiro lhe arma qualquer intriga. 
Ora, sendo a.. galé uma prisão injuriosa, tica o merttre 
dahi em diante tem força m'lral para governar a tripo
lação elo seu barco, porqne, quando a quizer reprimu e 
castigar, lho e:q»robrar;. ella oomo uma inf&Dlia o tor 

alli estado, porque chama-se gal6 a prisão a que são 
reoolhidos os for9f1dos. Para ahi julgon-1!8 a capitania 
do porto com direito de remetter os l:iomens do mlll' JMlf 
qualquer falta em que .incorrem. 

A este. r~s~ito tenho·. de dirigir algumas pala~as ao 

V. Ex., Sr. presidente, ha de permittir que eu entre 
nesta. questão agora, porque eu havia pt;dido a pala
vra para trata: della na discuss_ão da fixação. das 

palAvra, veio a rolha impôr-me silencio. 
No relatorio do nobre ministro da marinha vi com sa

tisfaçao que S. Ex. se acha disposto a revogar todas as 
má.s disposições que contém o regulamento das ca~,>ita .. 
nias dos portos. Eu espero pois que S. Ex. comgirá 
os abusos a que esse regulamento dá azo; pois entre 
outras causas obriga os barquinhos Je vela aos mesmos 
veKames a que estão suj<:itos .os navios de longo curso, 
e isto pot·que, como é de costume em nossas leis estabe
}t!cerem -se dispoaições vugas, o regulamento, em vez de 
dizer-navios de alto bordo, ~aleras, brigues, escunas, 
etc.-, usa da expressiio geneiica. embat·cações, e a capi

. o r o ama em arcaç es a as cauoas. 
Assim um barquinho não póde sahir é. noite par:~. um 

porto vizinho, occasiiio essa em que os ventos siio mais 
favoraveis, porque a viração vem á t&.rde e sopra até á 

eia--noite, de sorte que eó nesse intervallo esses pe-
quenas embarcações podem atravessar a bahia, mas a 
capitania do porto niío o permitte. Ainda mais : chega 
um desses barquinhos ao porto, lhe. é prohibido descar-

I 

nada examina, eómcnte serve se da formalidade do 
-visto-, no que entretanto EC consomem dons ou tres 
dias. Emquanto se pllbSil este tempo, o barquinho está. 
de frunquia: rc sobrevém um temporal, o xe~ultado é 
perder -se, porque lhe falta nbrigo 

A cspitsnia quasi nenhum soccnrro prestn.-lhes 
durunt•• a. tormenta : quando lhes emprc~ta um ferro 
cobra aluguel; e se demora o temporal por mais de 
oito dia.q, cobra de nluguel o dobro do valor do ferro, 
ou ain·1n mnis. Se o bt11'4uinho per.•londo os dous ferros 
que trnz, ás vezes 6. noito, onouutrn c:nm a "marra de 
nu a lanchn ou flaveiro cln. l ! ll \t.nnitl ou da alfnnde 1\ 
e amarrn· se u. ella ntó uma.uha·•or pllrt\ Balvor- &o de 
uma forçn mnior, pngn. mnit11 porque nn.arrou-se sem 
licença. 

Espero . quCt o Sr. minlstro nuo estnbele a multas 
noru cmo umontoa, o oston em parti' eom me o a sua 
reforma, porque S Ex. no11 dine que os emolu~· -·ttos 
hllo de obogRr parn pagar o grande pessoal que elle 
espcrn ou pretendo e"tl\nolooor. Eu ni\o censurllrei o 
Ru~monto do pcsaoal, e~ to ó o nono t~ystcma; augmente 
embora o penonl,reaigno•mo a cata triete condição; mas 
deaojo que nno seja pago oom omolumen•(1B, desejo que 
todoa tenhllo eou~ ordenndoa, o quo o cofre pague aos 
seus empregado& com impoatos oquitntivoR e jn11tamonte 
divididos pel~ populaQi\C; o ni\o 'seji\o os marinheiros 
d'Jnes barquinhos, que nilo g!luhiio senilo 128 ou 208 
por viagem. em qne demori\o-ee VÍilte e trinta dia- lu
tando com mil obatacnloe, obrigados a pagar as multas e 
emolumentos de quautias superiores n suas soldadas. O 
que quer dizere~sa revisão de matricula. to de e os mezes? ... 

O Sn MAllTJll FnA~Cl~co: - E as mostras meusaes? 

O Sn. C. MADDllEIU : - ••• que querem dizer essas 
revistas ou mostras do pessoal todos os mezes, essa 
obrigação de trazer a matricula na algibeira para apre-- ·~ 
não sendo amigo da in&eripçiia · marítima, reco~hecendo 
que e\la não se p~de estabele.cer entre nós. ass1m .co~o 
a Inglaterra n nao tem pod1tio ttdoptar, (é uma lnstl-
tnição de França, mas ticou em França; a Inglaterra 
não a pôde transplantar, tendo apenas de atravessar 
o Canal: nós ag•'ra é que havemos da tranaplant.a.-la 
tendo de atr &vessar a. linha equinocial!) admitto com-
tudo a matricula elos homens do mar. 

Haja a matricula da gente do mar, acho isso bom, 
principalmente com a promesu, a. que 11e fa!ta_ t~dos os 
dias de que ~iio serviráõ na armadll, que estao ll!tlntos 
do y~tJLmento. Matt, Sr. presidente, o que é certo é 
que logo 4ue ba recrutamento pau. a armada, elle se 
fp.z na tripolaçio do• pobrea b~qwnhoa do pequeno 
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cõmmert!io de cabotagem! na provincis da Bahia, 
qu8.Ddo E>S recrut,. l!ar~t a armada, e qtutndo os Srs. offi
cise· OE' marinh:. sã" en.,arrega 10s dA r" rutar, é alli 
quA recrntíio; o que certamente faz muito mal ao pequeno 
C?m~erci"' de cereaes que nell s se f11z. do litoral d>< pro_ 
VlDCle. para a cap·tal. Est s reerutas do sertão de -1ue 
a ui nos fallon o Sr. ex-tai·•ietro da marmha são re. 
erntas dos deleg11dos, s':io homens inutilisados para 
o ser\riço do t>x.,rcito e •!Ue a 1uelle~ mandão ao chefe 
de policia oar•l que os envie pr.l'a boTdo de um navio cie 

neua; .. iio para allo a titulo de cas~go. Isto e:.-tá. me-
ora o com as lDBpeccoes e !'au e s. que OJe se pro

.::ede. ma- oe:n se, , pr_, 9hi rl~ixa de acompa•.h:.r 11 per
l:le~uiçiío !H' hon•e:u ,ue ior,orr~:-u no desagrado do 
delegado de policia. (Ap()iad ... ~ ) · 

Sr.. presidente, falla E>e muito no di•·eito de iniciativa 
de. camara dos deputado~; mus o 4ue ef;tá. recunheAdo 
entre nós é que o dir· ito rle iuiciH.tiva é do ministerio, 
por"ine elle, quando não quer ou niio póde faz<>r passar 
algumu medida.,~pada se faz, por<\ue, apeza .. dn ihicia
t.va pertencer "' camara dvs dt~oUtHdo~, o quP- é certo 
ó que as comwissões sempre apresentão as suas propos
tas de accô~lo .com o min_is .erio: P.ntão tesolva-se esse 

d.ê-se ao menos ·essa providencia de uma lei provisoria. 
de que nos falia o Sr. minist.ro da guerra. 

Porque não h,!L d_e o Sr. ministro da..guer~a i~~pirar ~ 

c~ta.mento? Eu espero que S Ex. nos faça este bcne
ficlo 8.Dtes que se feche a camara. : eu quero um pro
jecto provisorio, e espero das luzes e pratica do Sr mi
nistro da. uerra ue o ins ire a uma commissâo· venha 
esse projecto provisorio pôr termo ao arbitrio das auto
ridades locaes, para. que os Brazileiros tenhiio essa se
gurança individual que é precisa para viverem satisfei
tos na sociedade; condição esta essencial a toda a asso~ 
cip,çiio politica, ainda que níi.o fosse sob à governo re
presentativo. O que quer dizer eàsa. fantasmagoria de 
systema representativo, ee o cidadão pacifico e o hon
rado pai de família, o filho de viuva, d~ mulher pobre. o 
irmão de orphii.s não tem sa~~:uraoça, e quando se falia 
em reorntamento todos vivem sobresaltadoe, fórade seus 
affazeres e atã de suas casas, porque sobre elles pende a 
~pa.da. de Damocle~ '! Se os recratsdores t~m gratifica-. . 
tamento, lança .. se uma rede nas cidades, pega-se a tor
to e a direito. Sr. presidente, acabemos com este arbitrio, 
e o Sr. ministro dã. guerra como preatigio que tem aju· . . ' . 
tentemo-nos com ella, e depois a camara fará. essa lei 
permanente, tão ditlicil entre nós. 

Lembro tambem a S. Ex. que, em vez de criticar em 
sea relatorio 8 falta ce úm regulamento COITeCoional 
para tir&T o o.rbitrio aos com mandantes dos corpos e for
talezas, fizeaee logo essa regulameDto polioial, por~ue o 
nobre ministro não é tio novo na reparti~íio que dirige 
nem na governação dl) paiz que precise de tempo para 
estudar; faça este :legulamento correccional, e inspiro no 
nobre ministro sou collega da marinha pari\ que outro 
regulame1Uo correcoional faça para bordo dos navios : é 
preciso que os command8.Dtes doa navios tenhíio regras 
para dar castigos, impôr penas, e não seja. o arbí
trio s6mente que oe dirija. 

O ministerio creio que já nos desenganou a re!!peito 
da ~ei hypothecaria, '~i indispe~~avel par~~; haver .cre~to 
territorial: é esaa let a. garant1a do cred1to te1T1tor1al. 
Alguns dizem que uma lei hypothecaria bem definida 
passará. o patrimonio dos cgricultores para uaurarios,. 
para os commerciHntes .seu.~> corresponden~s. . , 
têm o poaer d.e co~gir•~s nsnrarios 11: em_Prestar-lhes 
dinheiro; o cred1to do ogncultor é que tnspua ao usu
rario ou ao correspondente a. disposição para lhe em
prestar dinheiro; o nsurario não v1u offerecer seu di
nheiro ao agricultor, este é que lhe vew pedir; ma:• ven
do o credor que a hypotheca que se lhe off'erec.e não lhe 
usegura a cobrança, não é o verdadeiro fiador do 
seu dinheiro. ou não lh'o empresta ou lh'o empresta 
()(·m alta usura: não será assim Ee uma. lei bem definida 
estabelecer o caso em que o devedor na falta de paga-
lllento pague C?m seus. b~ns h~potheea~c~:. • 
, Fiquei adaurado disto, po1s tal opunao autorlSa a 

TOMO III 

idéa de que ao d,.vedor, debaixo dllld que regem as 
hypoth~>cas aetnalmente, C· nvinha tt~r meios -1ue _lhe 
aur.or,~n~sem a cnicana para n11o p>tj,!ar o que pedisse 
empr<'stado. . 

Isto seu.,ores, diminue o <\redito do!! "gricultores, e 
um~ lei. lryp<'th&<·aria é a prim~ira tZ:a:t;•n·ia do .cre~to 

t. ~ '" rHZ I Uil: • fi, ue e•ta<'lOnBrlO 
que a minha provinc,ia não de~Hpp~<rP-ÇI\ de toio, qlAe O 
paiz niio fique em p:•hrezs, que ni•.<· vamos dP ddicit em 
defkit fi··a'!' e~~ravos d• s noss~;s crerlor. s da. lnf!lar.erra, 
que então nos im or:í. a lei por meio de sn?.s bocas de 
ogo: e ss;;1m f.U~ e er ·se nao t1vermo~ pro uccno, e 

pnra torro<,~ producção é preciso credito territ riat e 
qui! se arrime a primeira de nossas industrias, 'lue é a 
~>gricultura. · 

Jli. qne não podemos te~ C'•p:>.rnnÇJ.!l de ~randes refor
mas durante a gestão de qua!IJ.ner ro\uisLerio empre .. 
hend'ldor. quanto muis-de um tão acautelado como o 
actus!, que se não quer av11ntura.r a c::r8.Ddes refol'm.as , 
p Ç(l lhe qne nos (lê apenas em beneticlo da Bl!ricnl
tura. uma lei hypotheCitria 8imples: não esperemos pelo 
codigo civil: quando elle vier revogará todas as disposi
ções ·lessa le~ hypo~hecaria , porque a lei mais rooderna-4; 

Dê-se i8to, tome tambem o governo s si as escolas 
de agdcultura, dissemine-as por todo o Imperio, princi
palmente pelas províncias dadas á lavoura; mas disse 

- · · il e não pe' a 
agricola; dí!-nos meios de transporte, dê· nos estradas ; 
não conceda privilegios para se venderem na Europa , 
não acoroçôe o governo esta agiotagem que parece um 
cancro ; ne ue taes ri vHEI ·os e uando a camara os 
quuer dar opponha-se, porque os pr1v1 eg1os que se ao 
para certas emprezas as difficultão, visto como só servem 
para enriqu"cer a quem consegue a concessão, venden
do-os na Europa. (ApciGdos.) 

E seria bom que o go<~erno, que se prop5e a cortar 
abu.•os, cortaese tambem este; dô estradBK, olhe para. as 
províncias, abra ml'io desss extrema. centralisaçã.o q'l\e 
se tem estn.belecido. {Apoiados.) Attenda bom o minis
teria para esPe rio-mar qne tomos ao norte, p ·ra o 
grande Amazonas, que niio nos ameaça meno!l do que 
o Rio da. Prata; •eja. igual no• beneticios e nas provi
diJ!lciss ten~o para '?sul como para ? norte ; cump!e que 

ncceesidades de todas as proviucias do imporia para as 
conBI"rvnrmos unidos como eu desejo, assim . como es~ 
pera que. o ministerio as mantenha. (Apoiada.r; multo 

A diaoussio fica adiada pela hora. 
Do.da a ordem do din, levanta-se a 1e1111iín M q1m.trn 

horl\a da ta1·de. 

Sessão CJ1t 25 de Julho. 

1'1\EBIDINCU. DO In, V18COI'llll: DE CAMAUOlJE, 

SDMK.uuo.- Ea~pediente.- Ordem do dia.- N:Juegaçllo 
a vapor entre o porto de M onteoidêo • o do SG!!o, e tntra 
o da ConatítuiçiJo e o de Uruguaya.nll no Rio-Gra~ do 
Sul. Discurso do Sr. T•ixeira J tõnior.- Fia~aç1Jo dM 
forças de terra. Di~cursos dM Srs. Zacarías, miníatro 
dajustiça e José Bonifacio. 

Ao meio-dia, feita a chamaàa, e achando-se ptesen
tes os STs. visconde de Oamar!lgibe • Pereira Pinto , . ~ .. . .. . ) . 

Fernandes , Pereira da Silva., Ma~tim Francisco, La-· 
xnego, Carneiro de Mendonça , Rodrígo Silva, Ga~~pari
no , Luiz Carlos, Arau~o Lima, Cruz Maehad~>, tire
tas . Carlos da Luz , Terxeira Junior , Mello Franco, 
José Bonifacio . Serj;!;io da Macedo , Costa Pinto , 
F1gueira de Mello , Juuquein, Fernandes Vieira, 
Amaro da S1lveira , Mello Rep:o , Paula Santos , 
Lima Duarte , de Lamare, Paul1no de Souza, Souza 
Mendes, Fialho, Serra. Carneiro, Betlo. J. Madurêira, 
C. MaduTeira. barão de Ma.tuangubpe, Ferreira' da Vei- · 
ga. Nebias, Pínto de Cam os, Henri'lue~. Paala Fon
seca, Leitão da. Cunha, V~riato, Ca.stello·Branco, L"!.U• 

.10 
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clro Bezerra. Pedreira, Paes de Mendonça, Saldanha. 
~arinbo. Cyrillo Zae&rias, Rego Barros. Sá e Albu
queque, P11es Barreto, Silvino Cavalcanti, Corrêa de 
Oli.,eira. Lessa Carvalho Reis, Furt,j,do, Barcellos, 
lJ,mdeira d<! Mello. F'-lhx da. Cnnha, Macario, Silve-ira. 
da Motts e Silva Nunes abre-se a sessão. 

Compat"eOOm depois de a~rta a sessão oa Sr. Cala
zans, Tiberio, Gomes de Souza, Esperidião, Carneiro da 
Cunha, Ott,mi, Fiel de Carvalho, J. de Al•ncar, Bar-

r· • • ... 

Ribeiro da Luz, barão da. Bella· Vista, Esp\nola, Tava
res Bastos, Ferreira Lsge, Fernandes da Cnnha. Diogo 
Velho, buão de Porto-Alegr~, conde de Baependy, Sayão 
Loba to, C Ottoni e Lima e Silva. 

Falta com participação o Sr- Brandão. 
Lê-se e approva se a acta da antecedente. 

O Sa. 1• SECllETA.lllo ü conta do seguinte 

"EXPEDIENTE. 

do officio que o pre~idente tis. provincia de Goyaz dirigio 
ao juiz municipal de Catalão em 16 de Março rl.esteanno. 
;_;A' commissão de poderes. 

' querimento e mais ~·apeis annexos em que o 2" tenente 
do corpo de artilharia da provincia. do Amazonas, Ma
~io Leocàdio Ferreira.. da Silva., pede ao corpo leg.is· 

fant.a.rla -A' commissão de marinha. e gu .. rra.. 
Dous do 1" secretario do senado, participando ·que o 

mesmo senado adoptou ·e vai dirigir é. sancçã.o imperial 
as reeolucões autorisando o governo para conce<ter um 
anno de licença com todos oa seus vencimentos a(l ba
charel A ·itonio Borges Leal Castello-Branco e ao con
selheiro JoPé Bent~ a .. Cunha Figueiredo; bem como ao 
conselheiro 1<' aos to Augusto de Aguiar, director-~~:eral da 
secrRtaria de estado '<los negocias do imperio. ·o mesmG 
tempo·delicençacom o comperentevrdenado.-Inteirada. 

V:m requerimento ~e 'Manoel da Costa Bonorato, 

6nder ·a impressão de um diccionario completo da · -
gna ingleza par•t fiel ver11iio na vernaotJa. -A' com
missão <te mstroccão publica. 

utro e enano10 José tlml\8 8 Costa umor, 
pedindo pllra ms.tricular-ae e fazer exame do primeiro 
anno do cnrilo juridico de S. Paulo, sat1sfazendo previa
mente o· prepar.itorio de geometria que lhe ·falta. -'- A• 
mesma commis11ão. · .. 

Ou·ro do.c\ officiaes reformados <lo exercito tanto de 
primeira como da elCtincta 11egunda linha, da provin
cia de Santa Qat.harina, .pedindo iue seus soldos sejão 
igu.Uados llOS àos offic1aes r .. foru;ados depois do aug
:mento dos soldos.-:-A' commissíio de marinha e guerra.. 

Lê-se, e á approvada sem debate, a red»cçi'iv das 
emend .. s ·.foitas e approv!idas por-esta camara á. pr< ~.·osta 
do governo que fixa. •a força. naval para o anno finan
ceiro de l~ri2 a 1863. 

PRIMEIRA ':PARTE DA ·ORDEM DO DIA. 

NAoVEGACÃO A VAPOn E~· 'tl\E: O PORTO l>}!: MONTEVJDÉO E O 
"'l)O ·•Ú.To, 'E ENTaS O DA. CONSTITUIÇÃO ·E O Dt: U&U• 

Continúa a 2• discus~ão do pr·•j P-cto que app~'ova o 
decreto 'relativo ao ooutrato celebrado pelo JDinibterio do 
im;;erio com J .. C Pereira. Pinto para a navegação 
a .lltapcir entre o porto de MontevitlP•I e" tio Sa1to, e 
entre o da ronsti ·uiçiio e o de ITru~··yana, na pro
'VisiOia do Rio Grande do Sul,com" emrnda H<poiada. 

0 "'r• ··PIXP.Ira olUitlo flilcncin): -Sr presi· 
den'e, o di"Cilr80 _proferHo pelo honra-lo •ieputado da 
provuwia do R1o Grande do "ul "m oppo,.icão ll" pro· 
jectn que ora 1\0 diBCnte ni1.0 po!lía oierxar de sorpreo· 
der• me t S. F.x., Teconheeendo ~uo a nMeg~t~ão ele que 
trata o referido projecto é de ut1lidade intuitna; pro-

vocando mesmo a eamatn. s. aprovei tu' o ense)o que on. 
ee lh .. uffer~>c·e psrs realizar este g~ .. n~e melhoramen!'OJ 
que não só eomprehende a çua Frovmc1a,como aprove1ta 
ao paiz, não dnvid<•U tooavia pretender annnl1a.r esse · 
beneficio. ou pelo menos adia-lo ate S.s incertezas. de~ 
futuro contrato, or meio de uma emenda subs•1tuttva 
que tnan ou à. mPe::.. pa;:-ecer -a co::::n!!l5S~ egne.r ~~, 
é verdade. a realizaçãQ_ de•~e melhoramento plit'a tempos 
fn~nceiros mais prosp11ros; a emenda., porém, do nob~ 
deputado m .. rca lhe nm futuro assaz remoto, e quast 

scon ec1 o. 
O Sa. FEux DA CuNn.\ dá.. um aparte. 
O Sa. TEIXEIRA. Ju~ma :- PermitttL· me o honraa() 

membro uma. refl.xão. Ouvi religiosamente o disc~ 
do nobre depnta.do para ter o direito de ser tratado da 
mesm:t fõrrna quanào reepondes3e ás suas observações; 
mas s~ ellas forem accrescentadaJ por novas objecções 
que S. ·Ex. me faça em npa.rtes, eu não poderei respou .. 
der a todas. Peço-lhe pois que reserve eens novos ar
gumentos para a discussão ; é um obsequio. 

O honrado membro, Sr. presidepte, reconhecendoq,ne 
· m nd im revideucia da arte ds admims-

trnção não aux.il1at' a industrio. particular toclas as vt-zes 
qoe ella se dedicn. a um melhoramento importante , 
objeotou com tudo que o actual contrato só póde prestar 
beneficio a uma. arte ds. no.ve s. ão de ue se trata, en-
tratanto que gr .. ve é o 'ependio que ella tl'az o.o t e
souro ptiblioo; e S Ex., neste caso, declara que o 1!eu 
patriotismo e dedicação aos interesse~ de su&. provinoia 
não de chegar ao ponto de eacrificar os interesses ge• 
raes o pa1z. 

Louvo, e não posso deixar de o fa.zer, a abnegação 
com que o nobre âeputado J'rocede, uma vez .ne em -sua 
opin1ão este contrato é preJudicial a.os intl:'resse~ geraes, 
e onerollo aoe cofres do thesouro ; se assim pensou, bem 
fez S. Ex. em so oppôr ao projeoto. embora. tivesse elle 
tambem por fim benelicial" a soa província. 

Neste sentido passou o nobre deputado 8 iormular as 
11uas objecções, llts.cando o eontTato. por11ne a. primeira 
·linha era navegada em agnas estrangeiras,~ por oonse
~te feita 'em favor de interesses estrugei:os_ f'das, 
11enho~es, o mesm? honrado deputado em Jlt'ln.clplo de 

' primeira linha. dizendo . que a ns.-vega.çã.o de um no 
·nunca seria profico~ eem que fosse levada ao seu termo; 
não comprehendendo, etn relnção ao rio Uruguay, <J.,UII8S 

.e IIUilll8.CVogação pudessem ·proru, ao 
acaso não se dirigisse ella ao oceano. 

Mas quando chega a esse mesmo ponto, o honrado 
·deputado oontesttt a utilidade da Unha porque vai·eervir 
a interesses estrang~nros. ... • · 

O Sa. FEmt DA CtJ!'fBA. :-Eu Dio disse •iMo. 

.. o Sa. TBIXEJll..\ Juruoa.- Acompanharei o no'b~ 
·aeputado em todos os sens augt;mentos. . 

. Mas insisto nesta prbneira ,parte: a linhB om queatllo 
não é oonvebiente porque é fei~a em 11gnas eatrangeiru. 
Se buscRrmos tania os exemplos de nações mais lldiau
tad .. s, como os exemplos domesticas. nõs vemos lllm• 
p!etamente destruido o principio do nobre deputado. 
T>-nto o governo como o corpolegislativo têm pensado 
muito diversamente, inaugurando .a 68te I6Bp61to UtnS 
doutrina mais 'liberal e maie conveniente aos wtoresees ao nosso paiz. (Apoiado&.) 

S~'>ra· por ventura pelo mero de•ejo de 09tetibção .que 
a 'França e a Inglaterra subvenoio~iio em larga escilla a 
duas com auhias im ort11ntes p11ra fazer"m a.nav~ ação 
entre ... ut o.mpton. or O~' e 10 ·e .. ne•ro e mesmo 
até entre o Rio de Janem• e o .Q.io da Pra~ta? Àp• i·•dos.) 
Em que porto~; d· Ing1aterrtt e da França tocão essaa 
duas compaahi>~s? Em que Rgnas d .. ssss nações na
vegã."? Em portos e aguas e~trangeiras! mas onde os 
interesse .. de~ses dous~pt~tieros'ls p!iiZes "iio impurtantea, 
por4ue ahí têcu u.n crescido numero de seus subditos e 
necossida.le~ de ordem tnu\ el .. vada. ·. 

O Sn. FJGDEIBA DE MaLLo: - Interesses p0liticos e 
individut\e,., 

O sa~-TEJXEJU JtJNIOR:- Silo intere~~es politi~o.& e 
individu~s, l.'Omo bem dia o nobre ~eputa.d.1. Mas nlto 
ó preciso aproe01t~ar os exePlplos da:~ nações eat.ran-
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g&iraa) buta meSll').o ~armo~ ~ vis~ para o que se 
passa. entre nóf!. 

A QOmp~hia, do Paraguay. que é subvencionada. 
pelos cnfres ~eraes cnm 20o.oooa aonua.es, faz '770 
}tgl!ll&, das qna•~ 1\0() RÍÍ.O p!\fCOrrid~a S•n Pguas estran

W&!I. Ail,lda ml\iJJ, essa in• ortante ~om nhia 
Awszona.s, que navega desde o porto de Belém atá ao 
do N!lU'~• no Perú, é tambaro largamente bUbv~cio
ll,ada pelo thesouro. 

guma com a de que se nata. 
O Sa. TEIXE•R.a. JUN1oa:- O meu argumento é 'pata. 

contrariar a objccç~orelativa ao facto de na\'egar-se em 
aguas f:strangeiras. Se se apresenta como motivo para 
hoatiliaar o projecto que se discute a circumstancia de 
que a navegação do rio Uruguay·tem de ser feitl!. em 
parte em agoas estrangeiras, por que razão não será. 
licito recorrer á comparação das companhias do Para
guay e do Amazonas, que igualmente navegiioem grcmde 
extensão em aguas eatraDgeiras? Nem esta comparação 
i~por~a a condemnação de to.es emp';'Czas, pois. sou o 

Tambem se disse que a navegação d11. segunda. linha 
era eaterU, sem que a prime1ra se dirigi~se até ao 
oceano.... -

O Sa. T.BIXEIU JuNioa:- AppeUo para o diScurso 
do nobre deputado. 
Dis~e S. Ex. ; 
c n e u eço que as VBD. ag us a navegaçao 

na parte superior de um rio importante eão mais pro
ficuss, aup.;menta. de interesses qua .to mais Re estende, 
qna.nto é maior o espaço que abraDge, communicando 
entre si muitos pontos commerc1aes. Debaixo ·deste 
ponto de vista ni.nguem p6de contesta~ a vantagem da 
Davegaçilo do Ba.ixo-Uruguay, que communica com o 
Utural · do lmperlo uma pa.r..e do interior da provincia. 
do Rio-Grande. Por isso concordo que rnais profiona 
seria para esta provincia a na.vegaçio se se estendesse 
até Buenos-Ayres e Montevidoo, e se não existiRse, eu 
concorreria para ee11e grande resultado: reco?he~yo as 

a intlaatrla as oommunicaçõo~ extensas e t'mbem para 
o desenvolvimento• intellectual das populações; com a. 
trocR doa intcrasses meroanti., vem tambem o com-. . . i 

relações entro os povos cstroit.ilo-se , A dabi nascem 
gro.ndea vantagens moraos parl\ ll civilisnç~o. , 

JA vi! a c~mnra auo o unloo inconvonionto ~ue o no
bre deputado acha' o facto tle já ox.htir eatil\ uavegação 
no Ba~xo-Uruguay. 

O 8r. • .FnJx DA CI!NBÀ :-J& ~ll V. Ex. que eu anho 
vantag m em so pcrcorrur 11 linha t!Btrangeira; m113 
neste OllBO nüo, porque iá existe n~ve~Bçiio. 

O Ra. T&l'UII\A JvMoa : - Mas Sr. presidente, 
que.nto á. ptiroe ra. obje••çí\o do nobre deputado sobre o 
faot.o da naveg11çào ser feita em e.guas e~unnp;eiras, 
creio que e~t6 sin·pleR toplco do seu proprio dil;ourso 
basta para prov4U' que não er~ essa uma raziio plau~<ivel, 

· wn motivo forte para se censurar o contrato, po1s que 
era antes um11. co::,hção nec:es~aria para que as povoaçõSB 
ribeirinhas do Uruguay, na provináa. do Ri.,o.Gr~de do 
Sul. pudessem ter um beneficio completo, fendo a mesma 

_ nav~gaçãu levad~ at~ ao oceano, porque só assim as 
vill~ de Alegrete Sant.' Anna do Livramento e ms.is po-

tt ã a ve· r-se d lle.. o ·a os 
Mús o nobre deputado entendeu que um doa rootivos 

por que se devia oppôr SQ contrato er~ o facto d~ primdra 
linha navegar em aguss estrange1ras. lnslllto neste 
ponto, par11. 11ue a camará veja a pouca consistencia e a 
nenhuma força deste ar~tume·ato. 
· Se a primeira linha só .presta beneficios ao ~strangei
ro, d1giio-o as pon-:tel'llções que acabo d~ exh1bir hté d~ 
accôrdo com a opinião de S. Kx. E aindi. 001 auxilio de 
tal apreciação, direi com a illustre ~omUlit>sào d~ ~om
merclO da. sessão de 1859,em um top1cu de s"u lummoso 
parecer: c Se oom a navep;ação contrathd• ganhã.c os 
mterea11ea do aubdl.to btazilei.to, pouco importa lo com· 
miNao qua tambem com ella lncrexllll.S republicas do 

Prata i pelo contrario, é mnit!o para estim~ que os n{lfl., 
sos interesses estejão de areô::Jo e e~ hannonia com o~ 
dos nossos viúnhos. ~ (Apoiados.} · 

Sr. pre~idente, na oontinuoçi>o de ~eu discurso disse 
o nobre di!p .. ta.do que e~ta nave~ação ... penss D!fo quin
ta ou sexta varte, serv1a. a interesses brazileho~; masl 
~n r.;a, ~e"' ver 6 qne e. serv1çn, apena~> em um 

quinta ou 11exta parte,navega.em aguasbrazileir-s, nií.o ~ 
menos exacto, e neste ponto permittf\ me o vobre d~pu
ta.do a competencia, porq,ne já por lã. passei ••.• 

a. EUX DA. UNIIA. ,_ ois não; em tn o h'a don. 

O Sll. TEIXEIRA Ju~etoa . -Não é menos exacto, di· 
zia. llue em mais de meta.rle de!>sa linha, isto é, Pm se· 
tenta·e tantas leguas, ha grandes interessrs brazileJros, 
porque são habitadas .... 

O Sa. BELLO:-Qoa.si exclusivamente por brazileiros. 

O Sa. 'l'E1XEI!U JUNIOR:- Apoiado; quasi excla&Jva~ 
mente por brazileiros. 

Desde o Rio Negro. compTeheDdendo a - povoações de 
Paysaodú. do Salto e o. Const1tnição, mesmo até á em· 
bocadura e barra do Quaraim, todo este ~ande ter.. 

" . - . 
' ' grande ps.rte por subitoa brazileiros, que ahi tl;m im-

portantes estabelecimentos. { Apotados.) 
O Sa. FELIX »4 CuNfU, dá. um aparte. 

O Sa. TEIXEIRA Jv1uoa: -E para que é que os criado.. 
res crilio o gado '1 . 

Sr. pre.idente, mesmo no Rio-Negro eu tive àocasiâ() 
de observar os im ortantes eutabelt:ciment?s brazileiros 
que possuem uB subditol' do lmpeorlo uaquellas paragena;. 

Existe ahi, por exemplo, o estaheleoimentomodelo do 
Sr. b11,râo de Mauó.; e de~de o Rio-Negro uio hs quasi 
esta'belec:imento algum que nii.o seja. da brasileiros. 
E demais, quem ignora que o~> terrenos entte o Atapehy 
e c. Quaraim perten<lt'm exclasi vamente deade remota 
é~cs, aos r-ubditos braz•leiroa? 

E pois não obstante perconer a navagaçí\o contratada 
um R quinta ua sexta parte de agua.." estra~geiras, c<?m .. 
tudo em mais de metade vai con~ultar a mtereeses li.Xl~ 
mediatamente brazileiros. (..dpoiado1.) · 

O Sa FRLlx DÀ CUNHA. : - Nilo a i~~odo. 

O Sa. T!IIXEJBA. Jul'roa: - Sr. preaid~nte, neatG 
ponto o nobre deputado apresentou a soa '<!rceíra objea. 
ção.J?isse S. Ex., rc~rindo-_mo ~o competente topi~o dQ 

projeato, mesmo :ca primeirs.linha, isto é, mesmo ~uanto 
' r.avegaçü.o em ap,uaa estrangeiras, 1!0 niio existisse j4 
urna navegação regular nellas. 

A camiU'a deve-se recordar, e el'pecilllmente o nob~ 
deputado, que nessa parte do sen aiscarso eu lhe dti. ~ . 
- 11i\o Rf'Oiado. · 

Sonhorea, eu nito fallo por informa~a, faUo por iJla .. 
pecçii.o ocoular. E11tive em Buenos- Ayree, e uave~ei n~ 
Utug.ay. Po•BO rlizer que eOJil4•o a comp11.11b1" Salte .. 
nha que fiiZia a nawp:oçio de•de o Salto ; tnaa os va. 
pores de~a~ comp .. ••hhi, por um calculo politiOQ, farão 
comP-r11drs pelo general lTr ~u\za de aocied11d~ oom .. utro 
oidadiío rle Rua ni.çao, M-riano Ca.bal, deatlna.ndo-oe 
talvez parn as ~<mer~encias que~ houveatem de susci .. 
tar, ae rompe~so a guerra. ••outra Buenos· Ayrer.. Neste 
estado de cous~<s o commercio do SaltoJ não q,uerencl() 
cst11r á. roercê dessa espeoulaçio, encommendou ·outr() 
'''i'or que tizesse concorrencia com aqueUee. De facto 
realizou-se esse melhoramento ; maa es~ nova wmpa. ... 
nhi~ vendet& os seus_ vttpores a Buenoà- A~ll, q1;111 os. 

Assim é que actuslmente a nave~~ção a vapor entre 
os ditos portot~ e o do Salto está. ioteU'amente in~rroii).• 
pidtt.. . 

Portanto, o motivo allegado pelo nobre depu:ado, 
isto ~. que não aproveitava e~sa lmha , porque liÍ. êxis
tia outra n11vegsção, de~appsre•1e de todo. 

M!ls, ·ainda '!tJ ,;IJdo exhti~.e essa navegação regular, 
pergunto eu· de'~<eria o Brazil deixar o interesse dos 
seus naturaes, e•pe111almente da província do Rio· 
Grllnde dn Sul, entregues ao espirito inconstante dos 
nossos minhos do Rio da Prata T (ÁJIOIOMI·) Devere
moP abandonar os inteteBses politioos que resaltio d881& 
navegaçiQ ao. c•~ncllva de•$0 Qll daq~~ poV9' Nlo 
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deveremos nós empregar os meios para que se eatabe
hça essa communicação regular e niio interrompida, 
consultando . essencialmentil os interesses bro.zileiroil !' 

Não ' trato. Sr. presidente, das vantagem1 eminente- · 
m~nte _poli~ic:as de ser feit~ esse. navegttç~~ com ban-

e por_ ninguem jlollem ser con\estada!!-. I •poiado3.) 
Mas, Sr. pre.'lidente, ainda mesmo, repito. qne exis

tisse essa navegação !egular a que o nobre deputado se 
• h. nno 

ainda ·assim não era ella suffi •iente, porque pâra no 
S:Uto; e do Salto A Constituição ha ume. interrupção de 
cerca de dez lep:ua." em r .. zão de não tJOder vencer nn 
grandlls difficuldades exh;tentes do Saho em diante. 

Mas ocontrato na cbu~ula 24, qneé muito importan-· 
te, obv-iga. o emprezario a c-oncorrer com a quan.tia. de 
50.0008 para se abrir uma. estrada que una a Cons·itui
ção ao Salto. O noore deputado não tocou ne&te ponto; e 
entretanto o facto da concessão de uma sub\fe- ção c-ntra. 
o ·qual S. Ex. reclama.; facto que hn de trazer após si a 
rea!izão da importante obra. qua acabo de allndir, não · 
dever ser razão séria paro. que se deixe de leva-la ao 
ca , como an o 1mpo · - · 
ma navegação, como tambem aos da província. do Rio· 
Grande do Sul. 

Não é exacto, Sr. 

' t:) putado, o gabinete de 12 de Dezembro comprometteu-
se a lançar sobre o paiz quando Ee obrigou a contri .. -
buir para a feitura dessa estrada ; porque ahi não ha. 
mais do que o enmpr· · 
commcrcio e amizade celebrado com o Estado Orien
tal, em que ~e estabeleceu que ambos os governos con
correriüo para a feitura. dessa e;trad.a logo que se désse 
o ensejo. Ora, essa emergencia é aquella de <J_ue se 
trata 

Sabe a camara que uma estrada de dez leguas nas 
campinas do Sul pouco de\•e custar, porque o terreno 
niloofferece difficuldades , a níio ~er uma pequena ponte 
sobre o I apevi. Assim pôde ulla abrir- ~e com dlS!Jendio 
poucn sl!perior a 50 ooos, e effectucr-se-ha um grande 
meihorbmento. (Aprdado~ ) 

E r~> KDto br 'ro~íc!Pnte foi de~sa e hemern n'nve-
gação 11ne o nob o deput. do (\ondulo a iouti . u e a 
p:-in· ~i'ra hnha do C\• O trato ; foi <1""~11 nf<v.-~_~:a(,li<o <lue, 
cotno ttC11bo cle demon11trnr â camnra, _ia u!io e:xí -to, 4ue 
o nobre de >ut.ado coucluio a inudlida.1e da subvenção 

a o á prime1ra in a 
DH ~ui t .. mru-m c n•·luio ~. Ex. por paridade de ar

gumPDtllçii•. a inuti •1dad~ d11. t>ubveoçiio me~mo a res
peito da l'eflU••da lwba. M~~~ cu pOIIPo rPÍUtar o ~eu ar
gument•J com 11s propria· pal• vra~< ·o nobrE~ de.,ntado, 
quando di101>e ~ne ~:ss~ onu·- com 4ue og· verno vai p: ,·avar 
o thosonro neuhut!l pru~e•to deixa, por-1ue a provincia 
do Rio- r_.ra ude do 'ul tiuhll <'.(•ntrobdo o rol!l<UlO serviço 
~om meuos sacrifich.s. pela qusntia de 10:0008 aunu~oes, 
e qne es .. a na.,egaçâo cxisti11 desde Janeiro dt: 1860 re
gularrnentt: feita. 

VejamoF Clllll\1 ex.1ste essa navegação. Ante~ porém 
do,, f . zer, de•ejo r.-1memorar á camara a fraqu~>za das 
conllid~raçOO.. fe1;as pelo nobre deputado, quttndo disse 
que estoe contrato provincial exi .. tiria ainda quàudo a 
assam·--l~a provincial o não sancc•onasee. isto é, que a 
JÚ1Veg11ção feita por Ch11ve~ Filho existiria sem a sub
ven~>~o n .. pr .. vincir. do Rio Grande, visto como, accres
cento~ S. Ex., n vapor Uruguu.y jé. e~tava 6m co~
tru--çii.o qn .. n<to foi r.r·llc dida. a mesma subv~nção. 

- o obre de utado orotesta 
a emenda apnsentada por ~.Ex quo d{l 30.0008 para 
es~a usve~açãu que por 10.0001 se está fazendo, e até de 
graça se faria. 

.O.Sa FEux »"- CtrnnA:- Em muito mr.ior escala. 
Qt·sa TEIXEIB.A .luNJOB.: - A navep;ação contratada 

por•.:have~ FiJh , é de•deTapevi até S. Borj~t. A emenda 
QO· nobrP. ·deputado d<-termina a DdVSjZ!\çil.o desde a 
Conotituiçiio a~ S. B~rja. L0p;Q. a n~<ve~~:açiío para a 
qtl&l o n• bre deput&do ltli. -10:001'18 , owprellenriP. menor 
espaço do qu"' a que eatá se f112.endo por lO:OnOR-

0 :.:a. F:&LIX DA CuNHA: - A differença não é ta~ 
manha. -

o Sa. TsrxEiu JIJNioa: -É de :20:ooosooo. 

O Sa. F~ux »-'- Cmuu.: - Refiro-me á e::dtnslo d• . 
linha. 

o Sl\. TElXEll\A. Jm.JOl\: -Ha cinco leguaa ao poito 
da Constituição a Tapevi. • _ 
M~, senhoras. protesta contra o ãtgumento a.'? noDre 

• . , . Gto 
dà &Bsembléa provincial que contTatoa a navegação por 
]0;000$; protesta o prooodimento· digno dos :lebre:: de-· 
putados pelo Rio-Grande do Sul, quando em 1858 ou 

- andando dar 
como auxilio a essa navegação a somma de 20:000S pelos 
cofre~ gernes ; protesta o proprio contTato realizado com 
ant<)rbação da asst.>mbiéa provincial, no qual se estabe- . 
lace a seguinte clausula: Que a subvenção não obsta
ria a quaes .uer outras_ que o emprezario pudesse ollter 
do governo geral-; e protesta ainda o requerimento que 
em consequencia de~ta. clausuls o mesmo Chaves Filho 
dirig1o ao governo pedindo um soccorro p~cunillrio,_ ou 
o privilegio para realizar essa navegação, o que tudo · 
lhe foi recusado pelo então ministro do imperio .... 

_O SR. FELlx Do\ C-vNBA. dã. um aparte. 

. . ~~m~~-~-----
ciemos a regularidade dessa navegação contratada por 
Chaves Filao com autorisação da a~>serubléa provincial 
do Rio-Grande. Por uma. das condições do contrato hn 

• \)ã9 de uma viagem redonda pelo menos por 
mez, desde o porto do Tapavi o.té S. Borja. Entretanto 
os nobres deputados pela província do Rio -Granàe sabem 
que o vapor do emprezario apenas passou uma vez por 

• n- r nde e esteve uma ou 
outra '\'ez na Con~ticuicão e em S. Borja. A-navegaçüo 
rednzio·Fe 110 porto de Urngnaya.na, a Itaqui, unica que 
se tem feito com re~ularidade. 

O Sa. FELIX DA CuNnA. d:i um aparte. 
O Sa. TEIXEIRA .JuNJoa: Em re&posta RO aparte do · 

nobre deputo.·'l•>. direi que a ido. do vapor Ur~gUf1;1J a 
S. B ·•rja f, -1 consider .. da "o"', um facto extraor.1mnno ,e 
tanto •lue nll ~)\'z.t'.t~s do R\o da Prata as&1gaalário 
co"•o um~ maravilha quo es,o vapor fosso uma V(l_z 
áquo:llo p<~nto. 

O "R· FE' IX DA. l~uNnA dó. ontr•' npnrte. 
O Sn. T•: •XEll\4 .luNI"n: - "'P"""s uas ou re!l 

-veze~ Mn., • s'"' argumtmTo tio nobr" deputa 10 niin t,6de· 
sub-i!'tlr. por !Ue é fll cil dllmoustrdr quo 1t ca•;h••cir~~o de 
Botu ~o•n ro im edo n navep;açilo, sendo que sô 1:10 
Ollt·O o uma gr11n-a c eta eucontra o '\'apor as 1 ·• 

çlS"• u~~o-tu\ri"ll p~tru n11vea:nr. · • 
Maq, Henhores 61 razüo fia irregularidade hav1da na 

na 'C~tBÇiio conoodid" pela &s>emblóa& <~O Rio . .Grande no 
Alto !Tru11.uV.y nôlo \'em ou n:.\o nllfl<'e UU\Cttmente àas 
diiliculdad .. s du rio. nn~ce das qnllliriadE~R do vapor Uru• 
gua-u, nasce dn const~ucçi\o que se lbe deu; e para ellola.
recer a c~mora fuJJdar-m .. ·hei na expnHição feita pelo 
pratico q11e lt~vou o ditcl vapor ao Sailt.o Diz e~se pratico: 
c A marcha d" vapor Hroj:(uay é do seis milhas em 
ap;uas morttas c c~tmatdt~ veuto; o vapor com o machinia• 
mo qui' tem não rompe lliiCOrrentezaR do Alto-Uruguay; 
assim é que prophetteo muito mal da empr~z" do dito 
vapor, ~e não lhe tratão de pôr nova mo.cbina. Hojo 
deixo de ~:~er prntico do dito vapor primeiro porque te• 
nho amor á. vida. e deJY.>iB porque tr·nhs> que levar um 
barco estrangeiro que esta carre~ando p~ra Montevidéc. ~ 

Ainda mB1•, :u<to constft d.e um art1gn de fundi) da 
Refurma. Pat;;ficu.; ei-lo: c Janeiro 16 de 1M60.-A's tres 
horas damanhli.sc<aqnentárão as ca.·deirss, e ás ~eis prin· 
· · -,,, •a oito tres n11rtos clle on o va• 

por a'' Salto-Grande, e ás trea e moia da tarde · 56 encon~ 
trava o vapor n" primeiro Cerrito. A'a cinco e meia ea~ 
tava no arrecife d,, ti alto; s aguil. tinha alli seis palmos. 
O vapor calava então quatro ·e meio pa.lmoa da popa, e 
de prôa tree palmos e quatro pollP-~adas • • 

N <)te a caman. qne paTa s11 vencerem .as gr~des diffi
cnldades do Salto, facto que, segundo diz e,; te JO• nsl, so 
deu pela pr1meira vez, fot predso que o vapor tomasse 
todas 1111 cautelas, alijasee toda a eargll, . estiveEse com~ 
pletamente det-earregudo, c até ti\fPase t1radu o e~vw 
para ter mano.~ calado ; e foi ~ómente nessa& condt\(7ea 
que clllou qu11tro e meio palmos. 
~ê poi~ o nobre deputado que a cach~i_!'4 de S. Gre • 

gono dando trajecto, como attesta o c:aPltiiO de fragattt 
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Gama ·Bota, com tru e quatro palmos, nlo ~·dar 
puaagem ao n.por com mais de quatro palmos. Aa dim.
culdades da caohoeira de S. Gregorio, que o nobre depu. 
tado indiliOU entre Santa-Rosa e U tu~ayana, maa que 
est& entre Santa-Ro5ã e • Comtitm~o, n~ vêm do 

de descer eeu canal eerpenteando ; maa sempre alli, se
gtl!!.do affirma Gama Rosa, ha quatro palmoe de agua, 
e om vaper nestas condições e co~ este calado, ~sto ~ 

tendo nm bo~_pratico. 
O nobre depntiiloatãcoti----aillda o contrat.o por9.ne 

elle era menos completo do que o da provincla do Rto
Grande, pelo qual se leva a navegação a S. Bo!'ja. Po
rém, senhores, eu jà mostrai que a viagem o. S. Borja, 
que o nobre deputado diz &atar desherd~Jdo deste bene
ncio, é uma viagem que i!6 existe na letra d&quelle con· 
trato. A navegação de S. Borja não pócle fazer-se re
gulatmente, po<ier& fazer-se n'um caso extraordinario; 
e se não, vejamos os seguintes documentos. Aqui est~ 
uma inforrva~o dada por D. Julião Montanha e 
D. Gaspar· de Mormis, antigos nave~adoras e praticos 

• f! sy, que 1zem: c a m o 1, 1S an-
cia de quu.tro lega as está a ilha Quadrada, que tem uma 
cachoeira importante com nm a dons palmos d'agua, e 
acima desta se encontra ~ ca.choeira do Eotuy, que te~ A 

vaudo a na.vega~ão entre S. 'Borja e ta.qui. Se .o aun~ 
é chuvoso, ha agua no rio talvez oito mezea ; porém se 
isso não acontece, n~o haverá eeis mezes. ~ _ 

~tes praticos e como a.s honradas commisaões de jus
tiça, commercio e faz&nda tiverão occasião de observar 
no mappa hydrographico de propriedade do emprezario; 
se· dá. até passagem o. pé em diver,os lugares, como se 
quer ~.<ujeitar o contratador a. fazer viagem até S. Borja, 
removendo este fundo de perlra, n'uma dbt ncia de um 
quRrt? de legua? Parece, Sr. pre~;ident->, que se quer ob,tar 
& realtznçfin deste melhoramento, e P'"lo fMto de EC não 
poder estabelecer estil. viugem quer-H~ privar ás innume· 
ra:~ povo11çõs, que existem DI\S ma.rgeua ou proximidade• 
do Urup:uuy qu" lncr .. m, porque::). Borj11 não pôde lu· 
cr11r. O nobre de u oado nil<l YP ue. hcultada n nave a-
çilo a.t t1~qn1 com uc1 1 wie, \!om o o.nc ar os tempos, 
110 p.,derüo rcwol(cr e~saY ditnculdn:!es dn cachoeira de 
Bot.uy? 

Vejamos outro dooumento , que é do m~smo capitão 
r ga o. 11.ma osa . o an an qu 01 a as-

qu11dri\ha no 1io Uruguuy. Eile diz o seguinte : c A 
cachoeln é formada por ume pequena ilha a meio rio, 
e outra de nome Botuy, a qual ó separada da no.sa 
ootta pelo arroio do mesmo n~·me , e um sangradouro 
que paree de cima e vem oommunicar-sf! ao mesmo 
arroio; ':lAs b"ixantes já a~severei a V. Ex. qne fOr 
baatantes YPZ&!I tenho aobado aer a maior agua na cn
choeipa ~ ~ Botuy um palmo li 

O Sa AHAI\0 DA StuEuu. d& um aparte. 

O Sa. TEll':EIRA Jurc;oa ;-Não ha. discordancia entro 
eatu duas inform"çõss; oa priiticus dizem que á.11 vezua 
té-!ca, e o c11pitiio da fragata Gama Roaa auevera que 
a mator agua ~ue tem ~&cha.do na caohoeira ó de U1!1 
palmo: ae a maior tS de um palmo, a menor póde •er 
dro; e as3egnro ao nobre deputado diante da autori
dade quP. vou citar, que é o mappa. bydrographico a 
que j~ allndi e que foi enjeito a uma commissii.o no~ 
xneada' pelo nobre ex .. ministro da marinha, deputado 

r Pernambuco ue deu o seguint,e parecer: c A com-
missào nomea a para exammar o mappa y rogra
phico · do rio Uruguay, apr8l'entado por João Carlos 
Pereira Pinto . do:poia de ter feito o conveniente estudo · 
do me~mo mappa, e comparando-o com os trabalhoa 
do coronel Reis, Zambicar, Gama Rosa e outros que 
JIÕde obter, nas partes em que os mesmos tratão do 
dito rio, é de parecer que o referido mappa está. bem 
de'*nhado, e é o Dlfllhor e mais correcto que ha desses 
lugares ar.~ualmente; niio podendo com!udo ~a.r!Wtir 
que niio bala ulgum::.lacnna, mas que nuo pl"eJudica o 
t.l'abalbo em questão nos seus pontos card.eaea.-(Assig
nadoa) Ahniranw Mariath. - Chefe de divisão La
m•go CodG. - ~npitão de fragata. GamG Rosa. a 

Aa•im poie, fundados em .um' autoridade t.t, eu 

' 
com meu collep da co1lliDiuio uae~• 'aamar& 
que em maia de um ponto, eu:. tres ou quatro, • ea
oboeira di passagem a pé, como esilo assignalados no 
mesmo mappa: e, senhores, nio argnmen.temoc oom ex
pressi5eõ; os pra.ticos dizem-o rio seccA-. que!!'e!ll dizer 

~ . , 
mas não que o rio seooasse oompletamsnt.; querem dizer 
que se pôde passar pulando ou saltando. (.apoiado•.) 

Mas, Sr. preeidente, esta r~J:Zão não. ~a aer caw& 

preza, sujeitando is incertezas de um futuro contrato 
• realizat;~ão deste beneficio: poderia o nobre deputado, 
convencido como está. da vantagem desta navegação, tor 
apr~tado uma emenda fazendo o meamo que as oom
missões fizerão marcando a navegação at.é ltaqui; mar· 
ca-la até S. Borjn, por-que deste modo mostrava que que. 
ria a exennção deate grande melhoramento'; ruas eom o 
procedimento do nobre deput&do annullar-se o contrato 
por este facto, sem ~ujeta.r â. discussão ~sta; emenda, 
eem procurar· por algum meio saber se o em prezado se 
queria sujeitar a tal condi9ão, é mostrar que não 
quer semelhante bet~eficio. As commíssões fizeriio o que 

ã , Í lJlU R : S - , -
rão trinta viagens, marcarão a navegação até o ltaqui: 
a mais do que isto o emprezario não se quereria. de eert.ó 
su · eitar, e abando~aria o contrato ; mas o nobre ~ep~· 

até S. Borja I 
.Accre~ce, senhores, que o proprlo honrado deputado. 

reconht>.ceu ea~as diftlculdads11 que \'enho de enumerar~ 

veitar nem ao Estado netn á. provincia do in-Gra~onde, 
em consoiJ.uencia dellas e emq_uanto taes difficuldades 
não fossem removidas. Senhores, essss difficu:dades in
superl\veis qne éxistem entre o Sa.lto~Graude e fi Ilhll doa 
Ferreiros,·ttc., são na veriade de grande monta, mas 
para isw é que o emprezario havia consignado a clausula 
24 •. compromBtten io-ae a dar a qualltia de 50:0008 par& 
a rea\ização de uma est;rada que ligasse o Salto á. Cons
tituição ..... 

(H a um aparte.) 

Por força o ~?verno 

de e~trada nas ca~ninas do :-ul nii.o podem importar 
em munns dezena• 'de conto~, iUtindo apenas ha um R 
ponte a fa~e: s~ sobre o Tapevi; daM.o 50~oo_os, co~ 

iz11do esse grande melhoument.o, qne ligará. essas duas 
linhas de n~veg1•Qão. · 

Mas eu 'carnprcheudo, ·Sr. presidente, ~ue o nobre da· 
putnd.o aprecias;,e cci'll raziio a existcnCla deasas dHR·. 
ouldadlls , e entendesse 9-ue esses melhoramentos :nito 
podiiio aproveitar á. prov1nci11o do Rio-GriUlde, ae por
ventura. u contr1uo em di.our.alo tiviiaHe a claa~ula 
1 ~;· do contrato celebrado pola aaeemblde provf.n· 
clal, que eatatuio o seguinte: « O ompre:Gario nllo aot
frer~~o dosounto ll!gnm tlm. parte oa no todo da aabven
çiio, polu demoras ou lnterrapçl)ea quer tl)taea quer 
parcille.s que po~S&Il ter aoaeo a. navega9llo ,, quando 
forem ooeaalonaàas por deficiancla de agua no rlo. ~ 

Uma disp:•~içiio tilo lata, espocUlo,~do a oondtçllo 
de Mt" d'~g11a., tornava lnte~ramante lltuaorlo aquelle 
contrato. Entretanto o que vD o nobre deputado no 
contrato geral t Ao puso 9-.ue no contrato provincial 
ae estatuio a refenda cond191io,. ~ contrato calebrada 
pelo· ministerio de 12 de Dezembro, ao contrario, diz que, 
não tocando os vapores do emprezario em qu.Iquer 

· · s a qute é obrigado, seja qu•l 
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que est~ d~!la.- a hora, .. pllta ~ -4!:Utrar na outra p~U:~ 
da ordem do dia. - , · · . . 

o Sa. T.BIXETII.A Jmuoa.: - Vou já concluir; nta& 
observo a Y. Ex. que qei de seguir us preoedentes da 
casa. . . 

Não estou fa11and.o de vont.ade propria, e sim 
que f&Qt> parte du trt:s oommitosões reuni 
este p .. racor ,. ~ como seu . rel11tor sou orgtio 
memhros do. casa. 

Pot isso •V. Ex~ permittirá que por mais um quarto 
----4d~J.t&J-Dh~u eeeupe a a~ . · . 

O nobre deputado . senhores, anigua.lou em segnida 
um longo catalogo de favores concedidos ao emprezDrio 
geral, e disse-nos em primeiro lugar:- é uma bUbvenção 
por vinte anno~ que ha de importar em 1 ,920.ooos.
O nobre deputado certame te não leu o contrato, por
qu~, se o tivesse lido. havia de ver que logo que a com· 
J!Bnbia der um divi<iendo de 12% ha d5 softrer uma 
diminuição na subvenção. 

O Sa. FEu~ DA CtJNBA: - E' uma disposição illu" 
soria. 

O Sa. TEIXEIRA J uNroa:- Então illusorios são quasi 
todos os c o o e m a o 
da.ado sub:vençõas. (.Ãpoiado& ) Que correCltivo quereria 
o nobre depntado que se puzesse, a não ser este, para a 
espec1e vertente? E• disposição illusoria, não duvido ; 
mas éillusãoquee • • • 

E' ver4ade; Sr. preaidente, qoe o contrato estabelecen 
tres pé:; de . caladCl para os vapores desta navegação; 
ma~ o nobre deputado ainda ~este ponto n~o leu .um . , 
veri11. que, estabelecendo-se tres •·és de calado para esses 
vapores, diz. elle o seguinte: c Os que navegarem do 
da CJonstituição para o de Urnguaya.na ou ao de lt~qui 
serii.o de tres pés de calado, ou menoJ, Je ~r posstvtl, 
estando carregados e com todo o combut>tível que 
adwittirem as suas carvoeiras. :. 

Portanto, estava na intenção, tanto do governo im~ 
perial como do contratador, que o cslado del!ses vapo
re~o fos~e o menor possivel. E felizmente eu posso nesta 
·parte tirar todos os escrupnlos do nóbre deputado, por
que tenho em míio a re~po3ta que foi dada aoc~ontrata-
dor lo "ota.vel ccnstructor de Londre~ ~cott s 
proposta que l e fizera paro. n construcção destes vapo
res resposta que serve para mostrar a c1 nobre deputado 
que nã" era intençiio doactualemprezario empregar va
pores de tres pés de calado. , . 

lS·a~ul as tmens IHI que evem ter tses vapores de 
accôrdo com a mencionada. pr posta para a nevegaçilo 
do Alto· tT ruguay. 
Coxnprimt!nt.o. 
Largura • • • • • • • • 
<.:alud·• cnm carga combustivel e 

paBB:tgeiros. 
Força . . . • . . . 
Mar ·ha'contrn. n corrente. • • 
Combu11tivcl t1 nc1·ou,modações para 

100 pés inglezes. 
20 ditos. 

18 polle~adas. 
flO cavallo11. 
10 milhas. 

80 vnsl!ageiros do 2.•, e 2G de 
! • rlo.slic. • • • • • • 150 p11ssnp:eiros. 

Carga independente do combustível. 20 toneladas, 
(O orador pà.a8a eatel papei• ao Sr. deputaclo FeUID da 

Cunha.) . · · 
Vi! o nobte deputado: 18 polltg~daa ingleza.s são dons 

palmos menos duas pollejladas; e portanto niio el'b in
tençiio nem -do· governo nem do• emprezario que esta 
na.vegaçíio fosEo feita em barClos de culado dE.\ tres pés. 

eigna e~ ta disposição? Consign11-se, p~rqne oemprezario 
não se queria pôr a descoberto de qualquer outra em
preza mercantil que se apresentasse guerreando a sua 
proposta · . 

Desde que se estatnio tre~ pés de calado, on menos se 
fosse possivel, e de~de que O t'IDprezario era obrigado 8 
sotlrer um de~conto Jogo qne não realizasse a nll.vegação, 
estavão tomlldas todas f;S precauções. porque o inte
resse do empreznrio era fazer a maior navegação quo 
foese po~eivel, poia que sotfreria um desconto logo que 
a não fizes~e. · 

Ago,.a, Sr. presidente, oocupar-me-hei com ot favo
res coneadi~oll, 

. Di~se o JU>~- <lepu~ado : c Apenas pelo mUQo 't)Q~ 
netic1o de rwu& uma VIagem por mez, e essa lll6Smo, ~ 
aproveitar a todo11 os portos btazlleb:os, aléoidesaaenor.:. 
me subvenção ha de a e.mpreza ~ozar de muj~as ,ou.tr~ 
vaata~eens, muitas della~ ainda onerosas aos cofre'l pu·. 
blicoa~ I !Ia de ficar isenta do pa •amento de impostos 

· - res. a e r .o us meto 
e terreno .. de cem bracu -tuadradas nos portos de s~ 

par.das? Ha de ter a · fanulda~e Je cortar lenha nll.S 
margens .devolutas do rio e . de seu!! 11filuente.<1 para 

stivel-d.~~res? Ha de o ~overno màndat 
.ft. custa do E~tado colloc11r boias e phuóes •·os l~ares 
perigosos T 'aa de ainda dar-lhe preferencia para a na
vegação do· ,..ffinf"ntes do Urugu .. y '? Ha de dar a seus 
vapores o, pri vilegios de navio de ~uerra, e consentir 
que sejão c mmsndados por officiaea da nossa armada? I 
· · Sr. presidente, a exposição destes f avores; feita com 
o talento e ,a habilidade do nobre deputado, deve produ-.. 
zir nect:ssariameXtte effeito contrH este contrato: mas 
desde que se proceder á menor analyse, a camarJ~, verá 
derrocado est~ grande argument{). · 

Analysemos, pois, estas grandes vantagens; primeira: 
c Ha de ter o usofrnoto de terren · 

qua ra os nos portos ~e suas paradas. » · 
• A' margem de um rio onde a população ainda não 
está desenvolvida a tal ponto que possa de.r valor ao~ 
t~rreaoa alli existentes, o ue óde valer um terreno 

m raças qua a as ouco ou n11da. (Apoiado&.) 
Mas supponba a camara que têm algum valor ; ó propfio 
emprezario na repres~ntoção que d.irigio a esta . cap:lara 
abrio·rnão deste favor p.,t· esta f6rma: " Basta dizer ue 

s me an es 1mens s _ nos portos a 
· Urnguaysna e de ltaqni sa poderá comprar franca
mente pelo preço de 1008 ou 2oos cada um, tomando 
e• ta C• ·ndição de tal natureza mesquinha que o suppli
cante níi.o duvida abrir mão de1la, e é pela futilidade 
da allegação que elle questiona que sobre este ponto 
se abstem de occupar por mais tempo a vossa attençíio. ~ 
. Portanto, se o nobre del'utado lesse a representação 
do em preza rio, poderia ter proposto a eliminação deste 
grande favor, conforme o autorisa o proprio emprezario. 
As commiseões quizeríi.o ames conceder estes ~<tuenoa 
fa.vor.es para economisar 24:009S aos cofres do Estado. . ' 

E depois, note· se, 100 braçaá quadradas são , 1 O de 
frente e 10 de fundo; o que vale este terreno alagadi90. 
nas margens do Alto-Uruguay? 

n. ARNEtnO DE ENDONÇA ~- B lla pro n<liO. 0 . 
Rio de Janeiro • oo braças quadradas de terreno para 
café vandern-se por ·tOOS . certamente ahi nesses lu:. 
ga.res nüo valeráõ nem 50g. 

Os Sas. BELLo s FuLBO : -Apoiado. 
O St\. TBIXEtu. Jurnoa : -Niio valem 00111a alguma; 

e pois não é isto uma objocçlio série.. . 
o Sa. BELt.O : - E accrcsCle que nem 6 uma concas· 

são de propriedade, ó apenas do uso-iruoto por dez annos. 
. (.4p•·iado.) 

O Sa. TEtXEtu JuNJO!I.:- Lembra bem o nobre de· 
put11do, é sómeute a concessiío do uso· frncto, e sujei• 
tRndo- se o omprez.ario a entregar esse terreno· no tim de 
·dez annos ou pagar um f8ro l!egnndo f8r av .. liado. 

Passemos a~ora ao outro grande favor que o nobre 
deputado lembrou á casa, o córte dll lonha para com-
bustivel dos "apores. . · 
' O nobre depntsdo a.indS: nesta parte não leu . o con .. 

trato, porque, se o U.vesee lido, havia de ver que esta 
ssão. é toda fíiculta.tiva, porque se d1z : c O go.-

verno imperial poderá . conceder á campanhia., com as 
reservas e cautelas indisp~nsaveis, licença para cortar 
a lenha precisa para o. combustivel de seus vapores om 
terras deiolutas. :. · -

Os Mbres deputados do Rio-Grande do Sul sabem 
que nàC' hll terra~ <ievolutss alli senão em uma. ou outra 
ilha. E demais, se o governo não quizer, nã.o concederá 
este grande fp.vor que o nobre deputado notou. 

Outro jl;rande favor: <. Ha de o governo mandar á. 
cwta do Estado collooar boias e phar6ss nos lugares 
perigosos. ~ 

Senhore11, ieto não é seniio o preen,himento de nma 
condição de tta\adoe. (ApoWW•·) O Braall obrigou-ae 
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IIOlemnement~ por um tratado feito com a Confederação ie S. Gregorio, para cnja obra tambem o empre-
.Argentina e o Estado Oriental a eollocarem ma.tua- zario se eomprnmettc a. concorrer com a quantia de 
mente, li.& parte dos rios que lhes pertencem na.quellas 50:0008; que importa isso, se essa difficul<ia<ie 'm•da 
regiões, pharóes, pha.roletes e boia!l que fossem neces- wm com a do S11lto'! Temos a ttifficuld11.ó~ rio Salto; 
earias para a navegação. depois dell~ :;eltlle . ~e a cachoeira de S. G e~ o rio; depois 

E' poi& o preencb.imento de uma estipulação de trata- do passo de s~nta Rosa hs. :J. C:tehoeira dE' s. Pedro ue 
aos o qne este contrato aseignalon, e n· n Vl· comquanto teu a a mesma dimensão que a de s. Grego-
dane, e menos um favor. E quando se apreeMtava o rio, comtu<io a euanave~ação é muito mais facil, p<>r-tne 
81!ipreza.rio a fazer esta navegsção, n~o teria elle o di- o canal é mais regular. E' talvezpori11so que o nobre do-
reito de lembrar ao governo a. execução desta condição putado confnndio a. situação da. cachoeira d" S . Grego-

- - -Clcll&aqquwr»le tratado, e as · - · > . • a rugnayana e anta sa. 
trose&tados? Vê a camara que ainda este grande favor Portanto vê o nobre deputado que na_da t'lm uma causa 
qu~ o nobre depatado suppõe se derroea desca ma· com outra; podem ser removidas as difficuldades da 
nell'a. cachoeira de S Gregorio, mas resta ainda remover • a11 

c Ha de consentir que sejão esses vapores comman- diffic.ul is.des do ::)alto. 
dados por officiaes da nos~u. armflda ~ O que diz o con·· Fsllon finalmente o nobre deputado na falta de se-
trato, ~Mhorest- ~ O govetn•J poderá permittir qúe os guranç11 deste contrato. na incerteza de sua fiscalisa, .. 
officia~a da armada nacional e imperial commandem os 9lio. Senhores, que segurança quer o nobre deputado 
paquetes da companhia. • para execução de contratos desta ordem senão a im-

Vê a camara que ainda isto é facultativo ; o governo posição de multlls? O gov<!rno que tem de dar a ~nb-
p6de não dar licença, pód.e não permittir que os ofliciaes venção, niio póde t er a se~urançn do pagamento das 
da n~sa arm11da commandew esset1 vapores : que favor multas, qaaudo é e11a que tem de pagar a subvenção 1 
~este'! Até certo onto eu "ul o ue o favor a ui é ara Com n; t · · 
o governo, azen o com que os .:;fficiaes tia nossa mari- respeativas prestações. (Apoiados.) 
nha de guerra prati11uem a navegação J.nqnelle rio, Q •1anto a lisaali~ação, admirou-me que o nobre depu-
que ainda n ão estf. b.astantements conhecido por todos tado ignorasse que ·a companhia a vapor que navega 
esses offici11e!'. Portttnto, ainda é uma escola 11~ o o· ara Mato-Grosso está nas mesmn11 circumsta ci 

r • se qmzer, para. lDBtrncçao esse" o c1a.es. om.o se fisco.liea. a co '''panhia do.Alto-Pa.-:a.ga.a.y? Sa· 
' Senhores, são estes os gr .. ndes favore& coneedidos á. ba-se que este meio de fiscalisaçii.o depende do attestadÇJ 
empreza .e q,ne ·o nobre deputado ~o Rio-,Grande do doa agentes consulares do lmperio nos portos e;3• 
Sul acuou .que erão excessivos, que estes favores exorbi- trangeiroe. 
ta-vão do que restric · emats , no propr1o con ra se es 1pu , quanto 

~uito, oa noaaos viz hcs, a quem o nobre .dt~putado · preza concorrer uma vez qu~S não fone aubvenc;~ion~da. 
chamou !n«rs.tos, ·tiLIXlbem açabi\o de conoedê-loa a na• ~nhoree, isto é lias condições nat~raea de tortas as em·· 
vio11 brazilEtiros. . prezu subvenclona!l&e; todaa as oompanh,aa que reoe• 

O va.~r llerqm.z .cü 01-if\dtl .obt~ve do Eatad.o Orlen- bem uma aubftnQAo lm~Ttl.o ·am previtegi.o: o entllo & 
~ e da Confederação Ar~entína ~favor, teve.euas objCO(IIo do nobre dOP,tttlldo p6de ~ .~ppUcada a tocto e 
lllellçõaa. Achava-me euB1.ndaemBnenoa-A.yres, quand.o qaalquo;r oonçrato. . 
o vapor lf t~roue~ df .Caa-~a~ alü foi para ve»~r-118, como Fioali.au o nobre deputado oeDfltJr&ado as oommlas3a 
o ~e deputado por Minas q,ue agora me ouve, sabe ele juati9a civil, comrAerclo e de fazenda por terem de.do 
tt ni,o ignora como dentro dã pouou boraa .aae vapor pareoer t.oeroa do projecto que se di•oute aam Cluvlr & 
conaq@.claguelles go,vernoa eemel..ante favor.. .Aa,rm, opinilo do a:ovemo, toem ao menoa terem pr0011-rado a .io 
até oa noaaoa vizinho a do Prata, Clljoalntettutl o Jlobrt nobre ministro da agricaltura em uma ~ateria que 1m· 
depnt~tdo leDl tio panca vontade .de favoreou, .como que portava um OnUf· para OI oofroi pnbUcc1, em uma época. 
eatõ.o aocordes com aa DOfllaa ld~u; até ellea meamoa em que aa noaeu elrcumstanolaa finencelru nl\o alo u 
derito o exemplo de favorecer uma navegaoilo .noasa. mai•lbongelru, e quandG aa oommi&at5es ·silo em tu 

:Not8 ,porém ;G camara '.e.t.e ponto que wa. 1llll doa mai .. ria c::oaipoataa ele membTOI minieteri8oQI. 
nliimoe·de -~u. dilourtO •. o -nobre deputado esmerilhou Senh~re11, eu "reto. que sou nea~ momento orglto do 
DO contrato todas ·aa 'f:&ntagena, proourou «hdl :todoa pensamento unauime dos honrado~ co1leWU' memb~ 
os !"favores que -pelo contr11.to poderiii.o :reaultar ao em-. Claa tres commis~õea. ãs oommiuões,examm&!ldo o pro-
~ario . entftttanto .não .attendea. <l< ·. impurtaute olan- jacto da na vega~ão do rio tr rugnay, niio procnrarão l~m-
snla ,do.-art. 24, ,pe_la.qual o emp~ se (ll)mpTomette brar-se c!'.l diverg!'lnçlas políticas; é ass1m que •e expU-

----&.e~COlW~ODJ......JilmlUllt.aai!LJ~Iltll~U.bil:-IDHliYllW..&--+--cS·~- "ri.tcto-d-e-eFtarem nuauimimente assignados no pro. 
f~ctnr da 6strada que deve ligar o·SR.l.to á. Constituiçi<>, jecto representa.Íltea da todas as côres políticas desenha-
melhoramento ,-este .que .é o· preenchimento de u.ma con- aas nesta casa. . _ 
dição do nosso tratado de commercio e amizade com ·BB Nós -vimos unicamente que se tratava de um beneficio 
republicas do Prat.,. . . importante para uma das pl;"OVincias do Imperio; pro-

,u. Sa. DEN:JTADO da um aparte. curMmos consultar as convenieoc~as publicas, a actuali
dade financeira, · e por isso procrastiná mos a ree.lização 

0 Sa. 'TEtniJU.:J'tnoon: -Isto -~ outra cousa ; o desta c·tnttato. E siava portanto muito longe do nosso 
trata 1o a 'lue o nobre deputado se refere é de Outubro penFamentc &ermos cens:a,rados por •ermos ' dado eete 
ils 18!'il, e aquAJle a qtle en allndo é de 4 !ie Setell!bro passo sem prestar homenage~ s.o mii:üateri9· E o que 
de 18õ'l. M sa uma ·eou~a não e:z:olne outra; as cachoeiras tinha o governo de ser ouvido sobre um contrato qne era 
de s. Gregnrlo e~\Ao entre a Conatituiçilo e c;anta Rosa, mn s cto do J)f'der executivo? Desde quando o Eoder exe-
e u dlffióW.dadea do Salto ~tllo entre a Constituição e cutivo niio é s~:~liduio em seu& coutratos1 Desde quando 
0 Salto; que Importa queaetiveeae referido ú cachoeiras &e póde ad.mittir a bypothese que qualquer dos minis-, 
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ttoa aeja ouvido sobre um contrato, que nada mais é que 
a obra do proprio poder executivo! 

Eu esperava antes, se íst<> fos~ possivel, ver o no
bre deputado na baluastrada a men lado para suRten
tar que não tinhão J;ido attendidos os intere,;.ses da pro-
víncia do Rio-Grande: es erava o 
aoousnsse...aos membros da commissiio por terem talvez 
aventurado o contrato a não ~er executado. fazendo·lhe 
emendws tão profundas como fizemos. Em v•rdade o que 
íher.ii.o q.g C'Qmmissõl>l\! Diminuirão 2t contos Ila sub-

nçao, augmentllrão 3 v1agens no numero das do con
trato ; augmentárão 14 leguas de n11vegaçiio. Isto pode
ria ser um them ... para que o nobre deputado procurallse 
ata··ar· n·Js, pond.,rando -JUe nó!' ti· harno~ impc ,~sibili· 
tad a. execução 1e-te contrato. Apoiado3.) 

Nós rem• vemos a sua exP-cuçãc: p::~ra o exercicio de 
lf/64 ~ ~iDda a-eria um motivo p~!ra que o nobre deputado, 
enthu,.;ia.sta corno é e como deve ser pelos melhor>~men
tos de sua província, n. s ccr.suTas~e por esta demora. 

Er11. neste lierreno que me preparbV& para esta. dis
cu~sii.o; tive poi11 a maior decepção quando ouvi o 
di•cur?" d? nobre de_Putado que julga que tudo isto á 

' . 
Dão termos prestado homenaf,(em ao governo I 

Repit<>, er11 um acto do pc-der executivo, não era 
.- licito. ao governo deixar d'l FUstentar et>te ~ntrato; 

t.umooira . não era. a mesma, que ss circumstancias ti
Dhão mudado. Mas isto prevenirão as commissões, 
mandando adiar a execução do contrato para 1864. 
A oiado1. 

Remo'Jida assim es~a difficuldade, pareceu is oom
mi&8ões que nenhum obstacnlo se apreaentaria na casa 
da parte do~ nobres deputados da provincia do Rio
Grande, e muito menos do governo, porque além de ser 
solidsrio llQB aotos do poder executivo, accresce que no 
ministerio estão dous cidadãos gue forão igualmente 
membros do gabinete de 12 de Dezembro; por conse
quencia, trata-se de um seu act<>, e o.quelles que enten• 
aêrão em 1869 que esse acto era meritorio, não tw>dem 
ter mudado de . opinião em 1861; mudúão·se s1m as 
circtunstanclas finw:ceiras, mas por isso mudou-se tam
bem a execu~ do contrato. 

, ores, a par es a censura o no re 3putado 
fez-nos tambem um elogio; agradeceu ao honrado pre
sidente da oua a solicitude com que havia collooado na 
ordem do dia a diseuaaão deste contrato; agradeceu is 

• · , azen a e JUS tça c o ex-
ceesivo zelo com que se havião apressado a dar o seu 
pareoer sobre uma medida que importava um beneficio 
1 provineia que o nobre deputado representa. Se por um 
lado eu entendo que o 'f(lto de agradecimento dado 
ao honrado preaidente da c amara é assaz merecido, porque 
na verdade S. Ex. deu esta resolução para diecuaBilo com 
preferencia a outras, e in&ereaaando esteprojecto á provin
cia do honrado deputado e aopaiz, proceiieu elle com toda 
a ruilo preferindo--o a negocioa de naturaliaações, 
amorm~ e outros deata nature&Q (apoiado•); por ou
tro lado poréul me paroco que o agradecimente áa com
miaallea pela preaaa com que deriio seu parecer import" 
uma oenaura gue eu quero reatificar para isentar della 
meus illuetrados collegas. Digo que importa uma censura, 
desde que seattendeque este contrato dependedoparecer 
das commissõee desde 1859; agradecer, pois, 4s com
miRlSes porque ao cabe de deus annoe e meio derão o 
seu parecer com pressa e solicitude, não póde deixar de 
ter um voto de agradecimento ironico, e pois devo justi
ficar 88 commissões. 

u, .como muitos de seus nobres membros, não per
tencemos em 1860 a essas commi~sões; estive quasi du
rante todo o quatriennio occupP..cl.o na commisfâo de 
constituição e poderes; !oi a primeira vez que fui eleito 
pela. camara para. a commiEsíio de commercío e artes, 
eleição que muito me lisongi!a, porque, se para ella não 
contribuio o nobre deputado, c.ontribuirão seus amigos. 
(.Apoiado1. J Não podemos portanto carregar com a res
ponn~ilidade d~ não ter dado parecer em 1860 ; caber
nos· hta ella urucamente por não o ter dado durante os 
dons lon~os mezes dests. seseão, poia esta.ndo eleitos. 
desde Mato, ~6 a 8 de Julho do corrente anuo é queapre
eentámos o parecer. -

llu ' porqne queriamos eatar habilitados a arp'": 

montar com o nobre cieputado,e porque mais sário el!tll
do éneoesso.río em as3umpto~ de:;t~ ordem. Era preciao 
tambem que nos levautassemos a_fa:-or dos intel'\',ssel!.do 
Rio· Grande do Snl contra o patnot1smo rnal ent:endtdo 
de!'te ou daquelle membro <ta camara. ; era preclt!O que 

· s eu s 
documentos da ord.em dflquelles que o r,obre deput~do 
encontrar~< na paata da commi~sã.o ; era pTeciso emtim 
que eu declarasse em nome dos me:ue oollegas que es
tamos dis ostos a ar-eita.r a cii-cu&síio tio contrato 
para a naveg:~ção o ruguay em todo equ quer ter
reno em que o nobre deputado a ~ueira collocar. (Mu.to 
bsm ; n.uito bem.) · 

A discussão fica adiada pela hora. 

SEGUNDA,PARTE DA ORDEM DO DIA. 

FIXAÇÃO DAS FORÇAS IIE 'I'EilRA. 

Continúa a 2• discus~>ão do art. t• da. proposta do go-
v o . • 

de 1862 a 1863 

Acha-se presenro o Sr. ministro re~pectivo. 
O rsr. Zacarlas (motlitnento de attençll~> :-Sr. pre-

181 en , nao sem constrangtmento, que vou usar a 
palavra que V. Ex. me conc'ede, porque, vendo tan~a 

· collegas·desejosos-de nas actuaes circtm;~stancias defi~ 
sua posição em relação ao govemo e i politica· do pai?'; 

- · erque am1n a ~ 
na tribuna lhes estoNa de algt!m modo 88 nobres aspi· 
rações Eu porém lhes peço desculpa, allegando que; 
desta vez ao menos, a necesaiàade obriga-me a occupar 
alguns mou,entos a attençã.o da camara 

Sr. president-e, desdo o momento 'em que um aparte 
allusivo a solicitaçõe.<l de presidancias de proviDciaa 
impellio me a dizer tambem em aparte, para repellir 
q!lalquer insinuação, que en renunCiava? _lionroso ,co~· 
Vlte que me fizera o governo para pres1d1r a provmma 
do meu nascimento, desde 'o momento em que esse in
cid!Dte deu lugar a explieaçõea ministeriaes ~ a deel~-

lar aos nobres ministros, mas da tribuna, para que nio 
86 o go-verno, mas a camara de que faço parta, e OIS 
meus amigoa e a provinnia onde nasci, posstlo apreciar 
o meu _Procedimento e fazer-me justiça. · 

Coma-me além disso, Sr. preaidonro, a neoeas~dade 
de defender-me de uma imputação. grave que Jus. dias 
peaa sobre mim. 

Começarei o meu discurso pela defesa. 
Fui, Sr. preeidente, em uma das aenlSea passadas 

qualificado pelo nobre ministro da juatiça de pr•goeiro 
do direito de revoluç!o: S. Ex. deu me patento de Vi· 
ltuno e de turbulento. . 

O Sa. Mnllll'ao DA. F .UIRDA. :- Não teve easa inten
ção. 

O Sa. Z.&.cur.u:- Lerei as suas palavras, ma.s antes 
de o fazer lembrarei áca.mara que as idéaa por mim aqui 
expendidas, e aue provoc6rl'::o tilo ineaperad& qualificação 
do nobre ministro, forão em substancia que os poderes 

liticos reconhecidc3 pela constituição, como delegações - . . . 
mediante a cell8nra ao menos; idéas que julguei e julgó 
conterem ouro puro da doutrina. constitucional. Entí'e
tBLto o nobre ministro da justiça. · emprestando-me pa
lavras que Dão proferi, pretendeu collocar-we em. po
sição desvantajosa, que não quer? _nem devo ace1tar. 

S. Ex. attribue-me esta propos1çao: c o mandante 
conserva-se ·sempre em p~stção activa e deci8ive> sobre. o 
mandatario, e dahi vem a necessi~ade da respollll&bl
lidade, » 

E tirando pretexto de tal a~~serç:ão, que eu não pro
nunciei, estabelece a seguinte doutrina: c (Len.do)No 
systema de noa6a cauatituiçio, e nisto está. a excel
lencia do nosso system". todaa as questões resol
~em·se regula: e pacificamente, todas tên:i. eolução re-
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guiar e natural pelos meios 'Pautados e ~tabe1ecid.oa na. 
oonatitnição. Qualquer caso dete•pOWI~<bilidade em que 
por ventura in•·.orra este ou aq_ue le indlvidtio tem aegu. 
l'amente· solttçi4J·naturi'.l perante o podar competente, 
poder ~litico encarregado ile fazer effectiva a reepon
uhilidade. 

promulgação da constituição do imporio; depo 11 d~e
appareceu, porque fi.cou encarnado nos qnatro poderes 
~liticqs delegados aos represent11ntes da sobetanla. 

tem maia OCI}aaião de manife~tar se. ainda eet• v1gilante 
e prestes a t!hamar a contas Ofl mand11tar-ios 01 quatro 
podere~< politicoa, ,; o mesmo que · apregoar o dlrlito dl 
rltJOlii{JIO. :.. 

Vê-se pois, Sr. · presidente, que o nobro mlni1tro da. 
justiça attribne-me doutrina de pregoeiro do dlrelto de 
re~olução • mas tamhem ó manifP.sto qu(-1 para chegar a 
essa ~onclu!'ão S. Ex empresta-me palavras que nunca 
sshirii.o de~mínha boca, sendo certo que o que 8'11 disse 
foi que os delegados ou mandata.rios da uaçAo sito-lhe 
responsa eis em termos habeis; nos limite11 constitu
cionaes, e não que a nação se conserve sem Nem od !.lo 
actcva e ci11t1a aobr6 oa mi'Jn atario,, e menoa a n a 
que este.ia prest.es a -tomar-lhes contas por melo• nüo 
regulares e pacíficos, em -casos de Te&poneabiUdade de 
que cabe aos poderes constituídos tomar conhaolmonto. 

1r r vo n r.o 1 
idéas enunciasse ; mas o nobre nünistro, e nlio eu, pro· 
ferio-as, lançando-as á. minha. conta. 

O Sa. ZAauu.s : - Elle é quem niio me oomprohm· 
d•u : estou, referindo-me ás 1>alavraa da seu dlacurao 
que acabei de ler. Pal'ece que o nobTe mlnbtro quorla 
dar.-me patente da tribuno, e com saPdlntc.nto fol em· 
prestando·· me as pala.v1'8.11 - posi\)ão decisiva ·· , como 
equivalentes de -posição, armada-, paradaht eonlllulr 
ctn& eu apregoava a tomada de contaR por melo• nllo 
pacificól', não regulares, de caaoa de simples roapon1a• 

· bilidade I , . 
-. Con~erida P..ssim !1 patent! de ttibd11o, o nobre ml· 

·trina (aliás filha da imaginacão da S. Ex.) um 11nUdoto 
efticaz expendendo a sep;uinte theoria: c Tat cS a ver
dadeira doutrina constitucional (que o soberano prl· 

· ·v a · " r fie e~a ad., 01 uatro 
poderes politicos cldegados),·tal ~ a e:s:elümols do noaaa 
~enstituiçíio que es86 direito de revoluçi'to nlo aó nrio 
existe como não é necessario, ruto que aempre, em 
qualquer hypothese que ee dê, ba umuoluçlo regular, 
IJtlcifi~a e a mais co~veniente ao bem-a_atar da IOCIO· · 
chde. » · . 
. Ha dons systema.s,- Sr_,. presidente, um m&11 e1pa• 

ciosa do que o ou~ro. porém 11m boa falto", .do e1tpllc~r a 
po~.~içAo do11 poderes publicps em relação no povo, 

. O primeiro é o dos dw.,tores da esoala dfl Rouueau, 
em que os po~erea poli titiOs se coneiderl\o, relativamcn .. 
te A nAção, em circumstanciaa semAlha.ntea i& do mor. 
domo p~ra. com o proprietario cujos ~~~ admlnletra, 
ou. ás d.o ser o para com o amo, qnssJ amilm na potl· 
Ção de obedecer e não de goq~~~.r. , -E· e11aa a eaeola d~ 
posição actioo e <Uci&irllJ. do mand'}nte sobre o maodata-
rio, on, o qua. vem a ser o mesJ:U.Õt '!la anarohia. . 

O outro llystema a que alh:~do · é'dsina que a aobera
nia da. nação, u· ·~a vez c:reados os poderes publiooa. ab
clica, po1' assim dizer, nelles, que' a fieão repreAentmdo - . 
puro e simples e do direito divin~-

Isto posto, é evidente que o nobre ministro dajUllti~ 
offereceu-ma o primeiro systema, resenaaclo para. si o 
segundo, sob o nome;qae ficará para 118Dlpre lembrado· 
nos anuaes do nos9o parlamento. <le encarnação da. eob&-
raJJ.ía do povo nos .quatro poderes delegado•. : •. • 

O primeiro systema 6 não só falso, m~s pernunoso, 
porque avilta e humilha o poder, eatimulando.conse
gilintemente a turbulencia 

O Fegundo, dando for'(& de mais a.o poder. produz ~~· 
cessal'iamente a oppre!.<&BO, " acaba ~om a re&ponp,s.~ih
dade. Era em virtude da encarnação da aoberama do 
povo no· poder que Lg.iz XIV dizia :_.o Eetaclo 1011 eu.-

TOM• Ul 

Era nesaaencarnação qÜe se firmnviio Crol'llwell, a. CI)Jl• 
V«lcilo e Bonapat-te (Apoiados ) , 

Como quer qne seja, eu recuso por falso epel'i.p;oso o 
syst«ma da posição fltcilitla, e se o nobre mini6tro àa 
justiça. insiste em adoptar o segundo, fórma uma ià.éa 
e!n=ul~: c.: nose=. ccnstitn.ição. wrque, senha!es .. !e er 

. • oo asRe encarnacao a •o eran1a. nacton 
nos poderes delegados, a constitnição não fôr~ um pacto 
fundamental, senão nm test»mento; não e:z:istirião de. 
legações. maslegados (Apoiado•.) • 

. ' e nem o syst<>ma ~ne 
o nobre ministro mA Rttribue. nem o que S. Ex · 
adopta. são o regimen representativo O systema repre: 
aentativo repelle a sob<:>rania inquieta e turbulenta da 
escola de Rousseau. da mesma fórma qae não aceita a 
que ee encarn11 nos 'POderes deleszados. Justo meio entre 
taea. e~tremos, o regtmen represe!ltati~o, rernnbecendo 

, o d1re1to de go:vemlll' na mtelhtzencta. a~si~alá ao · 
poder uma po~íção de superioridade, sem ex\mi-lo da . 
n~cessidade de ':onstantemen~ atte~der á. opinião pu
bltca, antes obrtgando· o a nuo perd~-la de vista, por~ 

· que,, sendo a ~ua miss:.io ,Pyomover por· meio de ]eis e 
medidas ade URda'~ a fel:t~tdai!e do aiz, e 11e tdlíl 
que o po er constitut o. por melhor or~ranisado qne seja 
não ra.,ume toda a sflbedoria da nacão, dabi ':'esulta-lhe 
o dever de prestar attençilo e acolhimento á voz da opi
nião publica, níio debalde chamada rainha do mundo 

• a nao per er a mmtma pAr~ P e uz, on a 
quer que provenha. 

No regimen representativo por esse modo entendido 
o~:nb~a- se perfeitamente o direito da maioria com o da. 

• . p eu-
der melhor as necessidades do paiz e os maios de <~atisfa·· 
zê las, ~em que esta deixe de ter o direit<1 de mostur 
que s maioria está ~m erro. e.s~ qce perca a esperança 
de trazer AI! suas 1déa.s a op1nuw geral do pai~. So po
ráro prevalecesse. o modo de pensar do nobre ministro 
da justiça sobre a encarnação da soberania da n11ção nos 
poderes constitu.idos, niio sei que papel ficaria reserv$do 
á. opposição: P!U'a. a maiori~ 11 e_!lcarnaçiio do direito de 
governar o pa.lZ, para a m1nc:1na a e1ocamação perma-
nente da derrota I · 

Imputando h . minhas idéas sobre a ~sponsabilirlada 
dos oderes dele ados o resultado de a re o • · • · 
de revolução, o nobre mini~tro da justiça . achou motivo 
para dizer :-0 direitO df r6flolufllo fliJO IQ 1'J40 8:z:ilt8 · 
como, nilo ,; neceatario. . . 

Ora Sr. res'de:n n-
dido, quanto mais aprep;oado tal direito, e sen,do por 
outro lado o nobre ministro ds. justiça tão iilust.rado o 
inoapa'l de enunciar proposiçõe!l. de tal ordem a. esmo, 
fiquei entendendo que o nobre · minil'trn enunciando e~ !iR. -
theae teve em vistas·Iançar sobre o tapete nm. cartel, a 
-ver quem o leva.nt&ria, se a·opposiçiió ·ou se alguem do ·· 
gt'l_:!po que apoia o governo com reservas ' · · 

· Sé a opposiçilo Sr presidente,' contestasse nessa. 
-parta o nobre ministro da justiça, dirião os aeu11 ad~ar~ · 
sarios : - :não porde as tendenoia.e que tem de r&correr · 
'força. ' . · ·. · . · . · 
· Se algum membro do grupo a qtte me refiro contra

riaSBe o honrado ministro,dir-se··hià logo; · estâ,'IJ71QO-
riado. mudou de partido; · _ · · 

Eu porém. Sr presidente. apoiado em mous preoe· 
d«ltea, ouso dizer ao nobre inini3tro qne o direito que 
elle tíio fonnalmente nega~ atte~tado pela bistoria de 
tod•JB os tempos e nsçi)es, e reconhecido pela seíencla, 
não por abusos Ol'dinari,s, · nem para um· partido ou. 
frROçiio do po~o. mas para a nação em geral, e quando . -
rança nem recurso 

No magisterio que outr'ora exerci eempre llll&rdti· a 
uaaior reserva. na: exposieio do direito-de resi~<tencia que 
compete i. nação no oaso de extrema ne"'&•sidade : hr. 
uesta eàsa alguns membros. cujo testemunho poPSO a 
tal r~peito invocar. (Apoiado.,, , · · · . · , . · 
· Ha. déz annoe, Sr. presidente~ oombati ·desta tribu

na com toda ~· força ~ doutrinA ·de oom~d!os 
ad.optados em nma' de nossas fsu~Mades · onde o dil:elto 

·- de resi,teu,.ia era expo11to com ex. trema fr, nqncza~- Im
-puJl;llando essa dil'e·leão dn en~ino, o metl penl'amento 
não .-era contes- o direito em aí. ma11 fBZ81'' flenti1' a 
inooüvomen(da de ae dar grude desenvolvimeuto á 11m 

(1 
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exJ>!lsiçã.o, fa()Uitando-o talvez. Mas, Sr. presidente, se tencia não é negar ao povo o direito de &mprega-la em. 
hu inconveniente no largo en-ino do direito de NSillt.en• cuo es:tremo. mas proceder de modo aDio exoitar o 
cia da nação em ··àso de necessidade, maior inoon"Ye- r · .t-entimento do pais E' o que deve fazer todo governo 
niente ha em negar absolutamente om tal direito. eaelu.recido, o 6 n ttue acredito fa a sempre o nosso. 

Ora, o nobre miDistro, sem qoe a isso foa~e provo- PB880 a explicação .1ue detoeju.va dar 
cado, veio i tribtuia sustentaT qo.e não existe jámaia Sr. presidellta. o ex-ministro do 1m rio Sr. oon -
para a_ n ao ? 1 1 _ 'fi r o .c , ~· "?S-tUB! .-u-o •· tunio SRraiva, convid• u me no principio 
QUO s~ão as clreumatanolaa a que se veJa reduzld&; e da sessãO lel[isl .. tiu piU'a ir, depois do rooerramento das 
pois. ha de permitt1r que o contrarie. camaras, presidh· a província da Bahia. A tão honl'080 

Ha, Sr. oresidente, grede snslngia entre o direito convik qne u digno ex-miniatro me fisera em nome do 
de def . • · • - •né e que era mem ro oppu.z 1mm atamente a 
são, e o de~sistencia activa. com que as nações procnrii.o maie formal recusa. allegando o tirme proposito~m que 
libertar-se da oppressiío. me achava de não voitar a carreira ,administrativa. 

Porque os individues nãc precisão Ul!81' frequent-e- S. Ex. porém insistio dando-me prazo para pensa\'. 
mente (lo direito de defesa não se segue q-.:.e esse direito Entretanto os dous grupoG em quo se diz dividida a 
não tlxista. Da mesma sorte, :><>rque nem sempre, nem deputação de. Bahia da. v ao- me a entender que estima vão 
por motivos de pouca. monta, deva ter lnga.r a resis- se re11lizas&e i!. nomeaç<•O, e me assegura vão a sua a.dhe-
tencia activa da nação, porque esse direito seja mesmo siio. (Apo•ado•.) · 
terrível, não se segue que deixe de manifestar se nas Aind11 mai.s tendo trflnspirado na Bahia a noticia de 
occnsiões ~aves · que o minitoterio pr~wudia encsrre~!lr .. me sle ~na. admi-

Sr presidente, s civilisaÇão~om ~~das as su~s ~~den- niatrat;ãu. foi alli rt!•ltbida de modo a fazer crer que 
cias ~neôcas en~minha-se a 1nntdisar nos tnd1v1-1uos minha provinciu julQ:~~.v.. ~ue eu poderia nesta ocoasião 

·v ' ' ·a s c · - • ~~. · 
qoe em numero sem l~m1te_s nascem emorr~m in~ividuos · . N• ~t•·s circumstanci~:~s, Sr. presidente, como o deve-
e famílias sem que Jama1s no curs,;a da VIda tivessem d ·r de brio yoe nii.o e recusa a sacrihcios quaudo tem 
oceasião de usar del'se meio extremo de segur:.nçs; de ~> p;ar uwa d vida sagr .. da, at:e1tei o convite. · 
mas ·se. a zar diL8 rovidenci11s das leis e das aut• ri- ' · ' · bi.Dete,a-1- - -
dade:~, o omem é ani'Bltado, o seu direito de defe:.a, mas essa circumnan •ia, que, emquauto não explicada,. 
em que talvez elle nunca seriamente cogitasse, surgetão abalou-me do proposito em que e~<tll.va, lo~~:o que forão 
vivaz e ener~ico como é de raziio conhe••idos os motivos da mc::ini_•ayão ministerial dei-

Semelh~t.ntemente entendo que o re~en re resentativo ::~wu de , nfiuir em 'nh ~ ã • · 
esta t~oe uma or-dem e couiiB.ll o ma1s possive a spta.- o caracter do~ dous .novos mintstros que substituirijo 
da a fazer reina-r a liberda•Uõ e a segurança, sem !!Ue oa Srs S•·ra.iva e Sá e Albuquerque eu tinha pleno co:" 
a nação, que delegou os poderes, precise recorrer a força nhecimento, havendo servido com o :Sr. Souza Ramos 
para defende-r esses direitos saçados. Mas se, não oba- no minir.terio tfe . lRn2 a 1858, e conheceJ;ldo o~. Ta-~ 
tante todas as previsões. chegal<Be um di a em que a quea d··ade tenra ichde. · . 
:nação não encontral>se, como t\U chsse acima, na ordem Occorreu posteriormente, Sr. presidente, o aparte dC) 
estabelecida seglll1lilça nem recurso, nesse dia, perdendo n~'b· ~ deputado pia provincia de S. fllulo allus.ivo 1\ 
0 poder publi"'' o direito á tidelidade, a Dllção teria auppostas solicitações de presidenoias •.•• 
incontestsvelmente o direito de proteger-se pala força-. 

E' essa a opinião dos es.criptores mAis illus.trados 6 O Sa. Buuou D~ CmmA. :-Depois das explicaçõea 
respeitaveia, que abstenho-me de citar por ser desntS~ poqu:~rão dadas, V. Ex. não tem direito de tratar des~ 
cessario. ·· . 

. Len-brftrei tedavia a passagem de doutrinat·if' H;~· :r.n+.--t----n-~a"'",-.rA-;-c::-:A-=ru:-=-.l:-:s:-:::--~o~cco=rre==o=-:esse==:::--:a=p:-:::arte~-q-=o-=e=-=pr=o=v=o-.. - - -
relativa a guerra da independencia <!o8 . Estad?S-Uni~os con a renuncia de que fallei no prinoipio deste discuroo. 
da America do Norte, em que o exumo eecnptor diz: Mas, Sr. presidente, a córtezia com que, vindo á. tribn~, 
c Evidentemente esse dia era chegado, em que nasce para o nobre ministro da 'ustiça ex liooo-ee a esse res ·t.-
M~~nnaftJ;.Ait~Jnft~~+o~·-~~n~·- d:a~. ~---~~~~~~~~~~~~~~----
~~~ aUln o sen 1r que o no re eputado de S. Paulo, s .,u 

vele de. conhecido, que nenh'Dlila scienciahumana pódG amigo, fallára por soa conta e risco, ~~em referellcia a 
prever, que nenhuma constituição Pôde regular, maa mim, deixou-me convencido de que aquelle aparte não 
que não obstaDte surge âs vezes designado :pela mãe) encerrava allusão que me otfendesse. Agrade9o &. ~.Ex. 
de Deos, sendo certA) qoe, se do ponto mysterioso ond~ a sua oortezia. . . · 
re3ide~ use grtm4U ãireilo 1oc\al não pasassa sobre a oa- Tambem o nobre deputado de~. Paulo, aoooedendo 
beça dos poderes mesmo que o negão, 0 genero h uma- na tribuna ao honrado ministro, deu explioa\)008 · d$ 
no de ha muito tempo subjugado, teria perdido toda a seu aparte que me detx , rao, alóm de con~encido de 
diinidade, assim oomo toda a V$ltora. ~ euaa 6oae it:.tenções. obrip;a.do á sua urbanidade. Ba de 

Tambem referirei as palavras coni que Stuart Mill, porém S. Ex. consentir seja dito de paa~agem ,.li:n lhà 
no seu eacripto este anuo publicado sob o timlo de con- nAa agradeço a abstenção de diecntir 0 que OJi 
swer~ aobre o gO'DBf'GO NJW'-'•~t~I•I!O, laconioa, mas Nri~co~llo po•thvmo tÜ pndfru,_,:~ com isto so ref~ ú 
concludentemente, reconhece o dire1to em questão di- elet(lÕea da provincia do Paranl.. · · 
zendo-que com toda probabilidade não ha de g01ar per Jl!a eoube que o nobre deputado de S. Paulo, lo~· 
ml;lito ~~poda li'b!n'dade o povo fine _não tiver diaPo· 4ePofa doa pt.reoerea e debates· conoornentes A& eleiç&B 
aição de combater por ella qu~do direc~-ce ata- do 1" e 1• distrlotos daquella prvvinoia, chamou a ai 
cada · · todoe oe papele relatâvoai41 eleições do Paran&, mcnl .. 

Eu não comprebeDdo, Sf. presid6Dte, q horror que • ~ que prateo~ .'~par-ee na tribuna de ~ 
csrtas pes10aa insp~a _a idéa de r~stencia ·contida DOa nda tev ctet.aas el61~. , .. · · · 
t«moa q~ tenho definido, q,uando é~ que, graças • · ·~ei em viir o. ~tado da ame_aça: ô nobr:e 
esse reoui'S!), SQmoa ~ md6pOildA!nte., e que ae nio 
o a • • • enma. eu tanto desejava. Abstendo . ae t-OIÓm o nobre depu~ 

teriamoa lio~ llber,_., é verdade, terif.mos ~ ooneer-- ~de CÜBcutir elei9Õ88 já approvadaa, deixa pauoar 
vadores, maa conservadores de jugo e de fOl'I'O& colo.. sobre as do P~anà u1ha insina&Qão desfavoravel,iiando 
niaes. . a GDteoclsr que por motiTo.. ponderoaoa não~ nella. 

Dis-se q~ feita a ~' *tem maia a ec•be-. i'i<tue pois certo o nobre deputado de S. Paulo de.qae 
nmia naciOua1 oooaaiio .ele "uwüfestar-ae. e ~afl& eu, longe de agradeoer-lhe,. abat.ell~, eselmé.ra que·-. 
alü esti a mauifatação ~ 7 da Abril de 1831 com O<lC'Up81oae das elei~s ao Paranf.. · · · 
todos oa seus efreitos I · Voltando ao· BI!'Dmpto de qne trat-ava, Sr. presidente, 

· Voltando á id.éa que acima a:m.Jdei. repito, Sr. pre· direi qoe, a"eitende o ronvite a qUê n.e tenlio referidG
1 llideo~, . ~ue o direito que tsm a u9Ao· de em oertoa declarei 1~ que e6 partiria para a ~a depois d~ en;; 

~ reeiôir ao poder puhüco nA" ba mister ~ cerr~&mento d.a8 camaraa, ~ando- me o direito de dis-
apregoad~ JPM tambem niio deft ser negado por peii8,J8 cutir e pensar como me plil'eC68se melhor. (Apotado•.) 
~p~~·&,_ • muito menoa llOl' um ministro <te eatado.. No uso dPsse direito the do (mtraT em debate oom o· 

, ~~aio àot'fiqr- o poder ~lioo ' relia-.. nobre~ da ~ueti~~ ~-~--sabe o quo-
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tiavido. SE;~ querer tomar á questão ds responsabilida.
de do. mmtl\tros pelos actos do p->der merierador. em 
que protesto_ não entrar !Dais.lembrarei á camara que, 
apezar de haver eu, no dtscurso que proferi p(>r occasião 
do debate. do voto de grat;las, bUBcado par tellllo á. ques
tão com di:cer _que bastava-me a cànoe8s~o da rospon-
abilidade lít1ca · feita elo nobre ministl' · · 

para julgar _àeoi utilidade pratica a d.iverger,cia que fi
cava. subsistindo relativamente á. respons~>bilidade penal· 
apezar disso, repito, o nobre ministro perpetuou a. ques~ 
tão. rometten<to voltar a ella tod,, a vez ne em tal as-

~~ • .,w_. - - --· - - - - ---- ·- - • • --------· , ., ~-

~23 

-obriga-me a não discrepar na tribuna de suU opini9es, 
ainda quando _contrarias ás minhas idéas expostas em 
pareceres approvados 1 

Isto impõe-m"' o dever de ter com o nobre miniauo 
aa marinha. .novos e mais largllll debates, -tanto mtüB 

orque o nobre ministro em seus diecuraoe tratou oom . . . . . 
O Sa. SBB.ato »E MA~no;- O S-r. ministro da~~ 
~a o que sn~tentoti foi que o quartel-general devia 
ser or~~:.anil!ado de m?do que dispensa.sae no mi.Distro 

sumpto e as>em, e assim e ectivamente a 11COn-
tecido. _ O ~a ZAcAB..IAS: - Hei . de discutir isso em tempo 

Quando o nobre ministro proferia aquelle de seus dis- C:lpportuno e mostrar o erro do querer fazer o encar-
cur~:~os sobre o assnmpto en. que · S. Ex., sem que nin- regado do qna.rtel-general da marinha conselheiro dos 
guem hou~e;;se nisso tocado, fa.llnu da soberania nacio- m~nistroil; liei de averiguar e re-luzir aos seus verda• 
.{lal~ eu de1-lhe apartes quo nüc forão publicados, mas deuoa termos o que o nobre ministro chamou A BC 
~u" nem por isso ost~rão menos no. inemoria da camara da màrinba. 
q~e . oa rio os ( .4 poiados,) Eu disse então · ao honrado · 
Dumstro que S Ex. era responsavel ptlla. continnttçiio ÜM Sa. DsPUTADO: -Não fez alluaãO á. V. Ex. 
Indefinida de uma questão em cujo desenvolvimento ç Sa. ~ACAiliAS : .:.... Fos~e a quem fosse, importa 
pe:<Iia -se te~po. e nàdG. se lucrava. o que não era pro- mu1to avenl{llar essa questão e. mostrar que a corôa, 
~o de um ·mtmstro . . - quando colloca á. frente da repartição da m~arinha ho .. 

Net~sa mesma. oeeaaiiio S. Ex.' referintla-s8-11ttl-rmefr· - --t--,:JlretrS!DOtit' :t· ~-ts":"", -ruatco.----a.1af1llaiS'sttlia:r--sesi-!dtl'Oil!s~pdnflnnlnitY'pmio~s.---rn[l!!errmridbil•. - - -
dlscnl'!IG. 080U do termo- estranhllveJ -, termo que experiencia. dos paizes maiij adianta·•os e enteniidos UO 
incommodon me; e que eu repelti ton.a.ndo o a mA l'Srno de serviço a que ne&te momento me refiro. (Ap•a-
parte e comp efteito já. das r~<l .. ções de superior1dade dos.) _ - • • ... . _ 

------Ude~~dewganwp~a~o~~----~----~----~--~~~~.s~~mro~ao~~~~~~~~~r-------' . .. 
Ultimamente o 'nobre ministro, como h a pouco de· ~ue. sentindo a necessida1e de achar· me •·ompletainente 

rnonstrei. asseverou que as minhas Héas sobro as reta- ltvre para. entrar em quaesquer. discns~ÕI.ls. vejo· me 
~88 entre a. nação que delep:li. e os poderes politic•·s o'!>ri ado a decl4tar o honroso convite para a p-residen:-
ielegaclos favoreeem a. ttil'bale&-4 , . . · • · · · ~Ou.----
lhe fiz sentir qne a doutrina da encarnaçiio do nnhi'A govArno 
tninistro tem por eff~<ito imtt•ediato o dt'spott-mo puro . RenuMia.ndo porém, Sr. presidente. tão honrosa ta-
e sin•ple~ e a. cessRçiio de ! Od~< a responsahilidade. r~fH,.dechro desde já. qne 11 .minha posição nesta nalia. 
· Ne•ta. conjunctur" a c amara ·ompl'6hende que ao no.; rel~tttvamente a.o gc.verno -e á. aua._ politica em nada ae 
bre ministr uíio convem como d<-~leg~, io am cidadão alte-rou: o que ha de. novo· som~te, e isso de grande , 
que diseotre sobre a respon~ahilid-- de ministerial de um vantagem para. mim, é que--a adhesíio· que en c'ontindó 
modo ootranhnvel, que ·tem a respeito da soberania da a prestar ao go,-emo fica isenta de laivos de interess-e_,. 
nação idéas ·q_ne tendem a pôr as armas nas mãos do e BR censuras ou impu~aQão ~~D~n tenha do faz~ a: 
povo por qualquer_ desvio do mandato ou abuso que se alguns a.ctos oa medidas di a · · 'atração não se 'dirá 
pratique no EstadQ,e que porontl'o lado esse cidadão-não qu~. offendem as conveniencias. · ~ · · · 
p6dequererservirsob aadministraÇão deumministroqu~ E usando,do· direito que me rese-rvo, Sr .. presiclenth, · 
autents. ne oom a dele a ão clos poderes de5a po.reoe ·vou já apreciar_ varios discursos proferidOs nesta câs'a . 
&60berania lJ. nação' par&uão ter ma1n OCCS81 o e n:umt.;; pe s no res muus os •. · . . ·. 
feet.ar-se, e ontrs,. idéa9 como eatli, iiDproprias de Jni:.:. . ,Q honrado presidente dó Cónselho; senho-reã;diilstt:.:noa. 
nistros de um governo livre. . · · ha ciias que não tinha habito de ~bruia. Entretanto diiài ., 

Bem aei,-Sr. pr~idente, fl_ne al as ~- opiniões. do CQm a maior sinceridade u~ os seus discursos pi'IJferido9 
# • • • • • •• • .. • • ' • 

no re mm1s o a JllS ça em ··ar em eo • q .. · • 
as · diverg<mcias entre mim e S. Ex não tétão con11e- cisos.e despidos . de fl6rea e ataVios ·de rbetoricai, elles 
qnéntemeuto grande alcance na pratica.; mas eu entenda tê_m . .$ido in•llllneraveis. (ApOiados.) Qus:ildó <tUiz definit 
'J.U& ~t.re o governo e ~eus delegM.os. quaetNuer diver.o a poütica do góverno e indiCSi' o eeu pt.,grainina. fê la 
geneias mesmo sobre pontos d~ doutrina. manifestt.dsa com a .maior clareza, -pron'!lD-ciando.alto e bom . som a 
' sustentadaS em publico. trazem quebra de aceôrdo é p~av.r~ moder.açiJo como parte integran_te d~ sea. pro-
harmonia'; sem. ~a 'qri~.e& não podem uns e outros preen- ~ma, palavra que os seus ooll0ga8 dlSBerao suoen-. 
obor .eafufactoriamente os senil deVeres. ! Aposadol.) . . ' tender-IW. mas não pronunciárão senão a medo. E o 
~· ·Por outro lado, &~ores, na dieo-iü;são do projecto de nobre. p~dente do oollSelho nãO-BÕ disse nos gue a 
l:n'l:r U::imS:t!~~::;~::.u::~d: JibÉ:a:;:. ~.g.ue_ era_._ ._ã!d_.::::_ :tc~.-~_8888pJ6;:ma:::~~:;~:: 
•tado _.CO!Slorazio.de aua.exon~ção do 1~-~ en~ .. _. 
eatregad.c) do quartel-ge11 eràl da. mari:nha o . defetto de l:J~ qaeetio da-intérven~. ~o ~, ~·.Ji!át(,ria. d8. 
org~nisaÇI.o d~u.elta rep~~o:rti9ão_ , cabia· lhe o dever in de- !'letQÕSS, a P-alavra do n?bi'e_ presiaejlt«!_ ~? ~n~o te!• 
álfuavelde iai01a.r a refonna;qúe·•!he parecesse couve.;; 1gnalmeate o merito da 'OOiicii!&O eda .verâ&de• S. Ex-
mente, decla.rçd()olho porem clesdl~ogo que, se S. Ex: declMou, com sB.tiafsção .dirtod'ojl ·os lados da; cama~~ 
ainda censer'ava, cnmo lit-preheifdia &e do sen relst,otio, qne f6ra W) poder~· homem ® "l)t\ttidó . ~ D,lõ !cl'nvid&_ 
a& mesmas itiéas de ,.ntr•ora, idA!as'~e não prevalecêl'io' mandq ctn'af' /Ueir-a~; mae qne, acfimdó1\1 c(Jmo se a~ 
nem no coneelhn naval nem nocíOn~elho de ests4o, nessa no 'pOder, _s6 tta.ta, de fllZel" jasti~ . a tôdoa~ (~puta~!}$~) 

·pa-rte não contasse comomcn a(ió'lo,poiáqué tiDhneDilt-. Pelo. ue toea .s, -~ · ·ro ·a.m~té ~~ti!à 
· em um ar cor idêaa i.nteii'amente o . taa á do á a:aare~io; a~ta<k•~~ ,d~tell.~~~~~r~: : 
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ecisão da mnioria, foi ne!sa parte um modelo de in
OOnTeniencia. (J.voiados" t11%o apoiado• 1 

• O nobre ministro senhores. teceu elogio á perspica
Cla e finura :ia oppoc.ição, que, dizia elle, pl'6tendia 
.-engros~nr as suas fileius com titlputados da maioria 
para ~erriba&r o ministerio, no rc'-u ••sto rém de 
- so e a camara : e eJiOis e abundar em argu
mentos nesse sentido, conda1o essa parte do seu dis· 
cnrso com a~ ,;eguintes palavras: c Sirva pois uto de 
~sclar~cimtn1o tÍ.qu,lu• que a nobre oppo3içllo procura 

~tra6. ,. 
_:I'aes pulavras, Sr pre~i tente, em vez de serem pro

pn.as para conciliar, FSr\'irião antes para indispor os 
cuumos, se considó!l'ações superiores ni'i.o contivessem a 
caia um de nós nos seus deveres. Ellas em verdade 
davão a entender que eo.. apezar dos annos que já. 
tenho, que os dignos collegas em cuja comp,.nhia 
estou no grupo que se tem tlenominado moderado, 
somos crian~aa, a ~uem era preciso abrir os olhos o:;os
tran~o ~ existencia e a finura da opposíção, ou homens 
~ tim1dos que _só com a palavra- dissolução - arri
pl11Bsemos caneli'G. 

Pela min a 
_a es_pecie <ie humilhação que resulta do osclarscimenta 
O~c;'-81 que se ?Ontém. nas referidas palavras do nobre 
m1rustro da JUstiça. Prest~ adhesão ao governo, não por 
~s o•clareca•,ento · 
qu!". ;,ou coRservador 'apotados), conservador que não tem 
od1o algum â opr;osição, _que a estima mesmo porque 
reconhece-lhe uma justa missão nesta. casa, mas que não 
lhe póde pertencer 
•• om., eu _pensão em geral a.quelles a quem pareceu · 
di~~-ee c uc!Grecimem" official a que alludo, e qne ~ 
fo~ao no P'!!'t1do conservador da camara, não uma 
soiBao, mas ;nmplesmente um matiz, come bem disse o 
nobre depo.~a~do pela provinciit. da Bahia que hontem 
dt'ou, apre.:1ando tão e~~:.ctamente ('.asa circumstancia, 
~G qu~ s~ ~m querido tir~ pretexto para ama divisão 
que nao 8X1Ste e niio deve existir. - · 

Direi tamnem algumas palavras !cerca do discurso 
~o nobre .ministro da faienda. . 

Esse !lisç~, senhores, f~i ~sinuante e persuasi-vo, 
como costumas~ o nobre JDlDJStro sempre que falia & . 

eepiri.tos. • 
E' eetylo ·provocar 'o governo na. discussão e voto da. 

resposta <1. _faqa do throno a manifestação dos ~nti
m~tos d.a camara, afim de ver se tem maioria, e qual o> 
apou~· com que pôde ~ontar •. • mas tambem, logo que· 
a_d9uue certeza de ·.!'-poto dec1d1do, a sua obrigação ~ 
Cll"CIUXIscrever-ee á discussão de matarias que interessem 
ao Estado, deÍDJ.ldo de alimentar debates de politica 
geral 

Este arino, como depois da votaçio da resposta li fslla 
do ~~no em que o governo aloan90u tão oonsiderà•el 
mat~na de votos, OOCOIT_!lu tl mo~c&ção do gabinete, 
era Justo que na discussao do proJecto de lei g_ue fixava 
as. for~as navaes., primeiro projecto de lei de confiança 
que fo1 submettido aos debates da camara depois do voto 
d& graças_ ; era natural, repito, que nessa discussão o go
verno proc:~se sonttar de no~o o espírito da. camara. 
• ~.::m e~ to o governo aproveitou a discuRsiio do prq
~"''~o -~e le1 das fo!'ÇilB de_ mar para averiguar se tinha. 
ma~ona, e o resultado da votação mostrou lhe que po ·dia 

. - . • . . _ n e. ara que pm.s esttaçõesT 
para que miUS diligenc1as para que o matiz não se con
verta em scisão'! 

O maior. reparo .porém, Sr. presiden~, que excitou 
~meu espuito o discurso do nobre ministro eis fazenda 
fo1 a allusão ao Rubicon, que lhe servia de remate pro·· 
C'ur"ud.o .nessa parte o honrado ministro responder ao · 
nobre d.eputado pelo municipio neutro.... • 

O S11.. F . ÜCTA.VU.l'IO.:-Nem eu fallei em Rubicon. 

9. Sa •. ~Ac.uu~s.: ~ E~ ,~êrdade. O espirituoso repre
aantante 'lO mnmmp10 neutro alludira em aeu discurao 
A ponte que. Cesar fizera ~çar sohTe o Rheno, manifes-
taudo temor do que o goverAo ,- encerradas 'las caJJ:l81'U, 

lance sobre a moderação uma ponte que o conduza l.s 
rueçõee; e o nobre ministro da fHz-:nds, em vez d«1fallar 
do Rhmo, referio-s-;e ao Ruhicon d.izentlo que, se o go
verno em sua marcha encontrasse algumRubicun,recua
ria ou t!RDSporia o rio como jul~asse convi>niente I 
· Se undo a historio.. Cesar lançou &ol>re o Rheno a 

pa&sagem o u 1con por m _ • 
ficaçã. bem diversa. Aos generaes romanos era vedado 
tranepôr o Rubicon, que separava a GaUia cis~lpi~a da 
ltalla, â frente de um ez:ere1to pau entrar na ltalta ; e 
Cesar, a Q.espeito dessa prohibição, depois de) chegando 
i margem do rio. hesitar por algum tewpo, passou-o, 
proferindo as famosas palavras:-Jacla ue alea;-Passar o Rubicon ficou poi!l ~ifl!lificando a viol~çil.o das leis 
patrias e a ruins. d.a liberdade, porque tudoiBso segu1o-se 
paru Rema daquelle. tesolução de! :esar. • 

Nestas cireumstl\llClas, a que propoeito vem o nobre 
ministro da fazenda refe:t'ir se, não an Rheno, de llUe se 

. . -. . . 
assevera que o gove~o esta d.isp~sto a não recuar se fôr 
necessario? 

O Sa. M~NISTB.O DA F.uENPA:- Ne cumprimento do . 
o Sll.. ZAC.&.1U.U: - Se o nobre ministro, usando. de 

auas reminiscanciàs. classicas. alludisse á passagem do 
Bheno, ara dar a entender ue assim como_ Cesar, 
vencendo gran es 1 c a es natnrae11, omou o~ 

barbaros da Allemanha, tambem o governo do pa<iz !'s~i 
disposto a superar quaesquer embar~s pal"a oham~ 
á civilisação os nossos indígenas, para att1 ahir . ao P!'IZ 
braço.~ com abundancta, que se empreguem_ no .cultí'O 
de nossas terrss quasi abandonadas, a allusao h1storica 
do nobre ministro teria uma be1la signiticacã.o, e dar
nos· hia esperança a.e que brevemente teríamos meterias 
imp.:n-tantes a discutir,, em·compen~ação do tempo ~r
dido em verificação de poderes e no .. ~e de verdicles 
fundamenta.es do regimen repreqentat1vo. .. . _ 

Mas allndir ao Rubicon, senhores, ou é descuido de . - . 
as leia e liberdadea do paiz. (ReclamGf?>~J•~) ~..ou o.pri· 
meiro a reconhecer que nada que ee pareça com o pen.,. 
aamen~ que determinou a passagem do Rubicon entra 

Vozu : -Certamente. 

. O S11.. Z.t.cnu.s: - Concluo, pois que .t\ allusllo A 
passage•1r do Buhieon porCesar foi um simples deecuiio 
ile tribuna a que estão ,;,ujeitos os oradores floridos, ti ' 
Q8 que esti bento o nobre ministro da ~uerra presi· 
c1ente do :onselbo porque diz o que é ngorosamentAt 
:tseoesea.rio. como o guerreirn que pasPou o Rheno e o 
Bnbicon noticiava grandes victori~:-V•r.l, v•dl, eincí .• 

Terrumo o meu élisouno deol&l'an·lO ainda uma vez 
que, fiel • sã doutrina do part.ido OODI!etvadar, préato 
oo governo a adhesão neoessaria para 9,ue elle marche 
regtllarmente, sem p~oindh: · do dire1to de en~ciar 
com franqueza as minhas · 1déas sempre que ]nlgne 
conveniente f11zê-lo, e de obaervar se a pTOm81\sa de mo
d61'&Ção solen.nemen~· feita pelo Robre marquez preai .. 
dente do conselho ~n não onmprida exactamente. 

.Eu creio que o será: aceito a timça do nobre marquez • 
(Mui'o bem, mutlo .l>nn. ! · 

o Sr. Sa}'iiA Lobato {tniniati'O da jwtiça) :- s~. 
presidente, ainda umà vez sou obrigado a eatreliel' a oa
mara cc,m uma dir.eussão que realmente não devia ser 
maia agitada; mas entendo, Sr. pretõiden~, que com BS 
oonviCçõee que tenl).o, em face da verdadeira a.outrina da 
nossa -C'.onl'tituiçi'i.o . na minha posição de ministro ,da 
corôa. não posso debtt~r de acudir ao reclamo que acaba 
de fazer o nobre deputado .. 

Senhores, o nobre depntado · principiou por. 8cCUBar
me de haver lhe feito gravissima injustiça attribuindo
lhe principias, segundo aescola de Rousseau, derevolu
aionario politico, ao pesso que para mim guardava o 
-extremo -opposto, cahindo no absolutism\J; e isto por-
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_que, Sr. presidente'. Porque eu havia dito que depois m2amo dir+'ito de se revoltar contra os poderes politioos 
do prazo fatal, mnco da con~;tituição do linperio, 0 constituídos, porque ella se julgue am6llçada ou tyran-_ 
verdadeiro soberano, no stricto oentido da palavra -n!t~ada em ·oa 11eus diTeito~ impre>criptiveis. que a vida, 
dGSapparecis; fieava a nação constitUída com seus po~ honra e liberdade correm perig11, 11e nãu se levantar. COD• 
derea politiclos, com sua lei fundsmental; que o po-vo tra a ordem existente! Para que se1'econh&Çll• eXt!!ten• 

a.rte sujeita, não era mais pov'? sob~r~o coll':lo out'ror~ cia deste djreito Eoeria nocesssrio p.-iDJeiramente qoe niio 
• . e 

de ~m paiz cujas instituiçõe~ fossem puramente demo- evitlls&e 0 ~ve mal, que só pôde justificar o exerciclo 
crattcas. em que o P.O!O se r~s~rvasse o dir.eito politico de meios violentos; em segundo lugar era ainda neces• 
de e~ ~andes ~mlClos dec1dir de negoClos publicas, &ario que haja. certe%11 do mai que deve ser evitado. E 
enbattmtr aa deQlSOes de seus magiatrado<&,---Ey[llOcCllliDUir--J---'®l~-PE~·Cil_~WIOll.Dl,m~euªt.e~SQ~~~e~r&~- _.:a~dm~i~ttir~·~~u~u~t.~---
outras. - multHiin- tenha, com a consciencna do direito 10 no 

.E porque sustento esta doutrina, senhores 'I Porque de se revoltar, a faculdade de apre<1ar as cireum~tanciu 
le10 na nossa constituição que os podere~ politicos dele:. - t~gundo as quaes entenda que 6 chegado o caso t:Xtremo 
gaçõe11 e :>apresentantes da aoberani~ nacional a e.;_ercern de pôr em · p•·atica o seu direito! 
em ~ome ds. mesma na,ção; que não é dado a ningue!Jl Senhores , é evidente qu ,, dado o direito de 1"6vnl11· , 
_dechnar . desta ordem Q&, cous~s sabiamente fundada, ção, e o supremo arbitrio na multidão •·onher.et da occa· 
estabeleCida par .. bem da sociedade bra.züeira; não é sião em que· ~> deve exeteer , a consequenda. natural, 
de.~o a ninguen. de per si ou collcctiva.n..ente pôr-se neoes~aria. tnfallivel. á qne cada gmpo, interpt'l'tando1 

-, acuna dos poderes politicos constit_ui_doa, decidir <! .. pa· &egondo soa!' paixões, os actos da GUt< rid11do. entendert. 
_lavra, e ainda menoa por obra, da.fuillo <lue só de11e ear que dchogado o momento de usar de eeu direito; ass ·m, 
d~ci~do direota e competentemente pelos poderes con. evidllntement.e hão de apparener cada dia, eadtt hora, re-
~titwdos. (Apoiado•·) vol~ç~es aqui ou •C?Iá,l ,Que an~<lo~a pód~ t.aver entr~ 

por sus n ar es a ou que eou a so u 1s ; , , -
não comprehendo nem·conheço a indole, a natureza do ~gressão, e o complexo de todas as aggre.-sões, a revo-
regimen repreaentativo I Mas o nobre deputado quE! pro- lnção ! ! · . 
testa que não .d da. esoola de Rousseao, que ; não é ne- Scnhorea, sem duvida assiste ao individuo o cilleito 

, · aguar em dt!fesa de sua vida, e emp~ 
posteriormente de austentar à these do direito da revo- esforços para não ser ,iotima do punhat , da pistola en~ 
loção! . · gattlhada contra o •eu peito; mas tirar dahi argum&nto 
. Sr. presidente, são duas palavras tão antipathicas, para !JC>ncluir q~e a multid~ ' · a,tropelando !"~o dt. 
repugnão por tal modo entre si como ord~BOfW~Ifl,.--· -t-- -ll'lllWridtwle-pabliea , tem o cüre1to de rovoluça~m ea 
que n~o 86 pôde admittir a soa ligação, e quanto maia vê •• .• que não hl!. procedencia algum\\ o direi\íO de re-
0 ~t1do que dá. o nobre deputado proclamando _ o di- voloção é só _ e unicamente •· aniqu,lamento da ordem 
retto de revolução! {~poSados.) A revolução sempre tS politica vdmittida e consagrada na lei fUndamental do 
'tlm faoto, p6de ser talvez em alguma ocoa.sião um facto lmperio. • Muifo; al'oiodo•.) ._ 
providencial; pôde estar na. natureza das causas como Mas, senllores, continuemos na demoJl8traçií.o da im-
um frueto amadurecido que tenha de cahir; màs que procedencia do argumento que fez o nobre deputado dt 
haja ~ireitO da _parte _de um povo constituído, como o do direito_cie revolução deduzicio por aDruogia do ~to da ' 
BraZll, de a e Tevoluclonar, é o que ab~olutamente nego, cl~fesa. Este direito não ee di •enio I!Ob a et'a61l01al oon• 
BOSte~tando que essa errnnes. propoah:ào encerra um dição . do não haver recurso algum ü. que 118 ap~ Denlo 
attentado eon~>tBnte contra a ordem política consagrada o emprego de meios violentos. ll:m nou" f6rma de go-
n~ co~titu~ção do Im~o, e 6 au'bveroiva de tOda orgs- ~eruo. com & oonstituiçio que temos, com(l já. disse, e 
IU!a ao soc1al :-em nm momentQ dado óde r certo disse muito bem em meu primeiro di~tlriiO, não é ne· 

O Sa. FELIX DA. Cll'NHA :-Então pôde· se tyranili!ar. dera: oonstl~do! está encar.ae.da a soberania 'nacional, 
O Sa; M'Tl'n&-rllo DA. JuSTIÇA. :-Escute-me, Sr. depu- porque com easea:poderea está toda. , a na9iio brazileira. 

tado, depois póde fallar; a questão é muito importante, No podllr legialativo eatii. o po'o brazileiro exercendo o 
pe9o .que, asaim como não interrompi, não sej& inter- poàer eleitoral. ( Apoiado11) · ; •• 

rompido. • , . O mais adiantado doa pubhClStas da eacoln li'bet"al,. 
D1~, Sr. prestdente, que i:llio ha, nem põàe se dar o Sr. Silvestre Pinheiro. assim qualifica o direito elei-

clireito 1e revolução . não~ procedente o srgumento ·colll toral. ponc1o o oomo poder político, ou um do11 direitos 
que o· oobre deputado pretendeu demonstra-lo. Sustents magl)l;tatico!l, e~ o mais a qne che~a; não lhe re-
o nobre de1>Utario aaaitn como um individuo tem o di- conhe••e psrfeita soberania. · ' 
leito d .. defeas, e~ f st& um direito natnra.l,impi'eser!pti- A parte direota e decisiva que tem ·o povo na comti• 
vel, inaheuavel, assim o novo tem o direito da revolução, tuição do poder IHgi~lat vo, oomo <1iapõe a lei fundam~n-
porque· é tambem o oeu direito de defesa. Digo que nãO tal do E~tarlo, assegura a todo~ os aida<iilo~ brazileitoa 
ha analogia nem proced"ncle. aotivos o meio ael(tlrt&•imo, inf&llivel, de tomar domi-

') direito de defesa do individuo, Sr presi?Lente, 6 DlUlte a eplDiiitl pubüoa, decidindo núo aé da em~ilcia 
direito por certo nataral, impreacdptivel, tem Sl'.68t1Ilto na dOI! miniaterios, oomo da gestão dos n"gooioa publiooc. 
constitui9ão humana no instinóto' da cnnservação, e a Na liue escolha doK aena represent.antes tem portuto 
noéaalei social ~oon~ne e garante. Qnalqoer individuo · o povo o meio segure de corrigir abuso" e. clã t~mar 
atacado, -aa ultirna extremidade, para defender a vida, impoasivel a tyrannia Pela imprensa,- pelo direi\o Q 
tem direito de lança~ mão de torlos oa meio"' preoi110s. petição ex~roe tambern uma inftnencia'Rctlva e . efliot:-' 

>\ & mister ara e:xercicio de direito de defesa ne se cias1me. ara inspirar e di~gir os seus l-epl'6$6ntantee, 
dê fõra de duvu!a o caso extremo do m emmente o a para tnsptrar e tn os agon s a • 
»ece&~~idacie do emprego de meios violentos para o repel- litiooa, ainda aque os que não ae originão directamenta 
tir: o magistrado. que posteriormente tem de connecer da escolha do povo. 
do ft>ito que o aggredido pratit'..ou em sua d9fesa. tem de E portanto, s~~oree, como em f9.C9 das provi<lentea• 
pesar todas as circo_mstanoÜis para reconhecer se foi dispos1ções da nova constituição politica hei d': ad'llittir" 
verd .. deiro acto de defesa o praticadr ; se o indi ·iduo se que possa haver e;,se car~o extremo· e onico que autorisa. 
limito'u -a. simples repulsa da aggressã.o que _em veordade aapplicação do direit.O de defesa. ocaso de um malbr·· 
lhe era feita. se neste empenho teve de lançar mão de oorrigivel pelas regras oTdinanM ~m que todos oil Brazi ... 
meio violento para prover á sua· defesa, se não ex"eden . leiros, como um só bomem, ~W podeiião levantar e dizer: 
ao qup era bastante par repe!l~ a aggressão, porque só 1 « Não · queremos m11is eata or<tem de eousa.s, porque 811t& 
!lestes termos é que se dê. o dire1to de defesa, esta nunca- o?dem de cowa~~, em vez de fa.v.er a felicidade, é a mina 
pódu ser . :.g~~i va. . . · ia sociedade brazileira f l » Como hei àe admittir qua 

Haa como suppor que da parte da multidão exista ô &eja. complem~to dto. maia sabia. das OQnstUniçõea poli,. 
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SESSÃO EM ~5 h E ·JULHO DE l86i. 

Jicas o desvario da multidão, a derogação de tQdos os 
princípios e a. perturbaçfw geral'! I 

O Sa. F. Oc•AVIA.!IO. -Queira ou não queira, ha de 
admitti-lo: j~ o admittio em 1831, 

O Sa. MINJsTao DA J1JsTIÇA ·- P~rtanto, Sr; J,resi
dettte, a revolu íi.o . em nm · aiz éÓnstituido como 
Brszil não é, nem nunca pó e sf'r um direit.1 (muitus 
opoicado"), porque se o fosse, deveria corresponder lhe 
uma obnlt&Çii.o, e seria que a autoridad~ publica consti
tuicb que r de~r do seu car"'o se deve CODhOrvar 

rme na pos1ção que e é as,.ignada. · pare. preen -
cher a sua missão social. deveria de prompto ceder, 
re('.õribP.cendo a existencia deese direito a ~uaesq ucr roa
~ifestações E então o que suect<deria? A.' minima re
volta, a minina assuada ou motim, os ag,mtes da auto
ridade d11verião cruza·r os braços, Ciizendo : < Talvez 
esteja ahi o povo exercendo o seu direito de revolu-
ção!!» . 

senhores, semelhante doutrma não pócle ser aceita, e 
muito menos proclam3da. (apoiados); porque repu~a 
cóm .odos os principias de no:~sa conj;tituição, com todas 
~ c_oO:venie?c_ias do bem-~star ~ocig,l, a que ~empre ?B 

iões doa· turbulentos e ambicioso~, eternos fautores de 
revoluções ! 

. Não desconbeoo que .s~ podem d~l' mr~msta~oiM em 

. ' páiz t~ bem con .. titui o cowo o Brazil; tal é a desgraça 
aas paixões hun•anas I · 

Quando 1>6m:lh"f!tes clrcumetancia.s se· <Ulo e _oper~ · 

'lima nova ordem de cansas nascei e uma ·no~a idade 
aurge pATO. O po'YO: mas emquantQ· nÜO 5e firma a JIOVa 
'Ord,'1il de cotuuia.oom o estabelACimento da~ regras que 
de emíi.o em dtante tem de ngorar, todoR aotfrem o maior 
dos males que s6 tem fim quando o Et~tado volta ao 
bnperi .. da lei, s obediencia. da !iUtoridade. (Apoiado,.) 

Senhores,· a prova de11ta '9erdade est<~. na. hist<•ria. A 
'hiatoria antiqui~sirna, antiga, moderna e dos ·nossos 
·mas. ensina ·que aquellea que maitl se fu:erão fortes com 
essa aura Popular, cem esse soberBno influxo da opi
nião e alevantamento da multidão, quasi sempre forào 
fataes par .. o povo qu•. lhes deu ou•id· a .tpo•ad""·J 

ev os ao ··por Of9a o movUDen o ravo u o-
nano dos P'IV08 que pt'OV()(!é.rio, Heci.uzirio e dBSVS.il'Árào, 
eues depol- po1' factos orneis fizerito sentir 8 incoheren
cia do seu procedimento oom as aur&RB promes1:1as de 

, pa OI. 

A istoria romana diz nos o quo praticbiio oa Syllas 
e oro Matios. Oiz .. noR a histaria dos nosso& ditUI qual foi 
o pruoedimen&n da~ueUes que, depois de exprobrarem ao 
governo de el-rei Luiz Philippe aa fortificay~s de Pariz 
e &lllela e:traordinari.aa rle1'tmadu a oomgir ·os dos
n:udoa da iD1prenMa e pôr oobro i tevolta que todos os 
diu peroarria u ruas de Periz e ameaçava e pTejadioava 
por toda a P'ruça a aeguranQ& publica. quando empol
gârio o poder fúzilárAo na" ruas, pozerlo a França em 
eitad.o oonatante de ai tio, aom fórma de proaeeeoa atiühá
riD c!e prelos os carceres e deportllrilo em ma8!1a, 

Qnem igu.oTa o que narra a hiitoria doa noe11oll dias, 
dO. terriveia feitos revoluclonarios ne&ta teTra da Ame
iióin O que er1o os Rose, os Oribetl, e outros tantos 
~que a tem flagella.do e ainda flHgellãotl 

O Sâ.F 0C'J'AVJ .. uco ri-lle. 
Õ Sa.. MaNmao DÁ J UITI~ :-0 objeeto não se presta 

tanto a ria .. , e as ob-ervaçlh .:. 1ue faço fnndiio-•e oom 
tods a verdade eru apreciac;ões muito Bériu, que calio 

ll O 11· •t OM, 

O !'itt F. ÜCTA.TJA:tto :- Ri -me. porque vejo que V. 
Ex cl'-!sifica nest&lista o nom~ de Urquisa. 
. O Sa MnusTBo DA .JusTIÇA :-Senhores. a experien~ 
éia de C&.da. •lia, de t•-.•dus • .. S teiDJNS e 1da.des e ci'en
tre todo.- os povos. d" nos nma l içã .• . _,ue cumpre apro
veitar. Em uma Ol"dem de oousas, fundada •·-1mo no 
Braiil. qn'ando sobejâo os ieciU'süs, quaudr . d todo~ 
oa meiHs n~<tnrB.tl~, pacifi('..o·s e efficacissimo. :>e obter 
tndo qlianto f6r s bem do paiz, não &e dP.ve menospre
i&r esses mei os, procurar recursos extraordinarios, . in~ 
couipet6Dtell la altamente criminoses, apregoar como 
dou~a1 ~mo ponto de direito aquill2 que sôm~nte 

póde ser eonside~ado como um .facto e:xtraviaao -~.-te-. 
jUBs, e eminentemente subvers1vo de todos os pnn<:iplt15. 
Quando se tem os excellentes meios oonstituciona.es, o 
que cumpre é contar com elles, é _fortifica-los, ~usten
tando a sua th$0rla, fazendo S6ntll' a exoellene1a e a 
efficacia _dn e':rpre o prati?o delles. 

cnmstanciasque se possãodar, ~uppoodo-se a hypoth(~Se 
menPP. fsvor .. vel em qne por desgraça, por desfavor áté 
da Divina Providencia, cahisse o governo cio paiz nas 

eiores mãos com a constitui ào ue temos oom os 
recursos que ella offerece , o povo brazileiro superaria 
qualquer mal grsviPsimo, e alcançaria uma ordem de 
consll.S excelleute ; infallivelmente uma reacção salutar 
se havia de tealizar. · 

Mas, quanào se applicaese o recurso da deses~itção, 
que não é um direito, a revolução, ainda quando essa 
revolução fosse patri<Jticamente dirigtd!l e feita, havia 
de enct!r.rar em si muitas de.~graças (mu&to1 apoiado•)'; 
traria como remedio males. muito Peiores do fl:Ue aquelle 
a cujo ourativo era applicada. (Muito" 1Jpoiado8, muH. o 
bem.) . 

Senhorea, em todas as qn&d.rss aquelles que provocA.-- ... - - - . . . 
meiros escarmentados pelnduraexperiencía; mas sempre 
é arrojado ao abysmo o povo ínnocente, ~ue é a. victituá 
O?rta que soffre durante ! depois as triste,. conseque~ .. 

cíoso, louco ou malvado que o degvairou. (Muito1 
apoiado$} 

Repit.o. direito e re•olução são duas palavras que 
- · · · o é a regra....oous~-"-~---

tito.cional tal qual ~xiste em nossa lei funiamental 
(aputaào1); este direito é a égide das .liberda~es publicas 
da soci .. du.d.e brazileira, é a nossa !U'<la da all1ança. Fórs 
della níW ha sal•ação. ( .tpoiado1. ) 

o Sa F. OcTA vu.No : - Para todos, quer eatej íio de 
cima, quer debaixo. 

o Sa. MrNJsTaoDA. J-usTiçA.:-Sr. presidente, v. Ex: 
iünJa m ... perm•ttirá. que eu faça algumas breves con• 
i>iderações em· relação ao que disse o nobre deputado~ 

S Ex., ~terpa:etando por um. modo tão aspero .~ 

&entio-se molestado em seus brios; vio na pala'Vra-es• 
tranhar -que empreguei 1;10 86D.?do natural' e com a U
bordade de um disour~r, que na arena parlameo~ 
media com· toda. a fran ueza e desembara uanto lhe 
era poesivel soas forças com um atbletlt do valor 
do nobre deputado) para. fazer eentir que a sua optnião 
me tinha admirado, ou o que é o meam1,, catuou-m1 es
tranhutJ, S Ex vio nesta expressão !1~ l'!"prebens~ 
de superior. que eu como parte do m:m1ateno dava ~ 
futuro de!egado do governo; digo fu~o. , porq_ae S . . E.x. 
ni!o era amaa delegado de geverno, amda ~ue me CODilte, 
ilão tinha recebido a cartft iwperie.l1 tinha. sido tão-86• 
mente convidado com plenis&imà approvação e boD) 
desejos da parte do govarno, mas não paaaava de um 
convi \e e da aceitação mandeatada pelo nobre deputa,do, 
Nio podia haver reprehensão, nem o cBSO_dava p~ 
isso, porque nesta casa não lia 88llâo deptttados. e po~ 
Vei'Li.utaHlga.'n ministr.u.qu~d<!_ com!l.talse di~ge á ca&a; 
mas presidentes depro,utcr.a nao ex1stam &qQl, nem aq~ 
podem figu.."'ar como taes- S.Ex. porém, dando-se poJ: 
doestado em seu& melind~, pur es~ palayr~estra.
nheza-entendeu qne mais nã(llhe convmha &ce1?-r ~ po-: 
sição de _delegado de um g;v~rno, com o qual ahás ~·se 
m• 11t~ava discordante de opmtões, niioPó quanto a mtm .~ 

ainda em remção ao meu illustre amig• . e collega <Jà. 
marinha sobre que .. tõeA d~ administracõ.o da mal'lnh.&. 

Ora, senhores, se S Ex. por fiualquer motivo enten-. 
desse que lhe não convinha mKis essa commiesão que o, 
governo em bem do serviÇ'l reBOlveu .~o~fiar-lhe, ~ 
evidente. St'.nborea, que .est.,va em seu dn·eto reousa-lá, 
mas permitta· me o nr;bre deputado <{Ue lhe observe qwt 
alardear dJ.s&o, e pelo modo por que o fez na camara, 
nã'l me parece rnuito regulat ; não ê regnlar que o nobre 
deputado fa~ disso t hema de um d.iacurso pa.rlamen-:
tar, concluindo pela rejeição em publiCo _de ~ma ~
missão semelba.nte. O nobre deputa-to podia nao aceitar, 
recusar; estava em ,;eu direito, porqúo Jlillguem p6de 
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SESSÃO EM 25 DE JULHO DE i861. ~27 

Bel' vin<lulado e arrastado para. desempenhar uma com'
misaão de tal ord6m; ma.s entendo que aquelle que foi 
honrado com ella, e qne por algum tempo lilllluio ao 
convi~ do governo aceitando tamanha prova de con
fiança, realmenw não p6de fazer pràl;)a diot.O em pu
blico, e com. a. eolemnidade oom que o fez o nobre d" u-

m~pareee proc mepto re ar, · , res; 
cre o que esta especie não e~~tá nem nos estyloa do par
lalneuto, nem ee confurma oom a diguid.ade do go
VEiiilv M6s eul.fim Sr. pTesident.a: livre ao nobre depu-

.. • ao, po on-
rosl&l!lma, ws qual poderia. prestai' avultadisaimos ser
viços ao pau, como sou o primeiro a reconhecer pels sua 
superior capacidade · e talentos, no entretanto e o tendo 
que ma cumpre -nésta occasiiío declarnr que o governo 
pBta t.ão importantes commissões folgarA muito de t~n
ooutral' pessoas tão capjizes como o nobre deputado; 
mae espera que não será rio mesmo modo, como que 
aifrontado com U!na rejeição ás eaoancar&B, pelos qu·e
lhe merecerem a r ua confiança. 

De resto accrescentarai. Sr. pre~idente, que o nobre· 
deputado que se mostrou tão SDti•·eptivel, que só n a pala,~ 

, ~ 
discurso não vio senão uma phrase acc1dental < sir
va i1to de e1clar~cimento aos ~~obrB~ d<prH6dos :. tjU6 

'nílo podia jámais ter a ~igniticação odi?Sa, odiosissima. 

ülustre collega o Sr. ministro .da fazenda não a(•hou 
senão uma phrase, uma ~ímples refer,·ncia á. citação 
do nobre deputado a quem respondêra quanto á p8.ssa-m . . . 
censura, e erguendo-se aspero censor, classificar de 
symbolo ou prototypo de iuconveniencia o meu disc·urso, 
e de não menos inconveniencia o dis~Urt;O do nobre mi
nis~ro da. fazendà.. Realmente, senhores, o nobre depu
tado tenJ d nae' medida~; : por uma mede e sua suscef)ti '
bllidade, meliridre e brios; por outra, facilita :nuito os 
alheios . 

Seguramente, Sr. pre~idente, no meu discurFo niio 
havia sómente aquella phrase acnidental, nem ell.;. tinha 
a feia significação accusad.a, nem podia ter, Exprobrou
me o nobre deputado que eu pretendi metcer ~~edo ~ 
alguns honra~~s membro~, como se fo-sem_ cnanças; 
quando a ~1rec1 ~- 1 _ qu a 1 
mito, oüo mais diacntindu priucipios e outriJlas, porém 
tirando partido de personRlidades, isto é, de intrigas 
pert!Oilalissima.s! Eu ob~ervei; senh~res , que haveria 

deiro que S: opposiçl!.o ti11esse de de.rocar o ministerio 
pelo pdncipio de não ter Mte a consistencla de unidade 
e cohosi\o, já. entre os proprio-1 memhroa do rilinisterio, 
e já ent:-e a maioria. que o deve t~Ustentar; e v.•.aim quo· 
rendo aubatituir o ministerio, ni\? podiu. olla pt~la sua 
parte formar um mi11i11terio ooniunoto, nem ter umB 
taalôria homogonea nesta oua, ta! t!Omo a requeria do 
aotual miDlstario: e entilo a· oonsequencia que eu tirava 
era que, ou a oppeai9ft.o ni\o 118ylrava. a fa1.or obl'a ~órin, 
pl'Uveitoaa, oomtJ deve f~er toda • oppol!lçllo patriotioa 
que promove a qnéda do mlnl~<terio para aubatltui-lo o 
mellior dirigir os negocio& publicos, ou ent"o oom vistas 
de empo\p;ar a pot~lção offichu t1nha "m mira dissolver 
a ·camara Era esta uma consequenoía logica que eu 
entendi d,ever t.lrar das premissas- qúo assentei. Como 
dá~ni ded'uzir-se que estava no meu propo~ito atemo
rislir oa nobre&· deputados com a dissoluÇ~ito ameaçada 
~a opposiQilo' 11.... · 

Meus eenhores. eu entendo q11e é escusado dizer mais 
alguma oousa a este respeito; as11im O?mo e. res eito do 

S<1UT eu • , 
em que o nobre deputado JlRO vio 11enüo a revelaçi!o por 
parte do miníeterio do po.st-aro Rubioon político, e talvez 
a ameaÇ&. de n~gar. s. <lOU~tituiçiio, acabar com as liber
dades rubllcas, est abelecer o despotismo como ontr"ora 
Casar praticou em Romil, dattUldo da. passagem do Rn~ 
bir.on o desmantelamento e deKorganisaçãt~ da velha re
publioa, que tantos aureos amnos teve. Sr. preal•ionte, 
ninguem poders . enxerl'[ar nas pá1a •t'as de que -ruou o 
mea oollega senão talvez ntna allnsão, que ali&s • não 
iria de encontro aos estylo~ p:~rlamentlifes, e era de que 
ee . o ministerio, n11. g~reocia do seu cargo, entender qntl 
tem a C?nfiança. da corôa e o apoio da verdadeiTa opi
nião nacional, e pur circuma,~~:~~.ciae recoP.hecer que essa 

opinião não é fielmente interpretada nesta casa.. usnr6. 
do rMurso que tt'ltll de expôr a. sua _pl}siçiio à eor6a, e en.. 
que decida. Esta. 4uando ·muito. seria a allusii.o, ma. 

· digo, Sr. presHente, não foi feit.a, nem podía ser, 
pol"que o mini~teno tem ne~ta augn~>ta ett.mara um• 
maioria com aota. e decidida ra a oie.-1 na titio 
de justi~a. que em s1 encerra toda a moderação neces~· 
saria e conveniente, politica de justiç" qut~ envolve a 
economia dos iinneiNs pu."lioos, em fim. que om si en ·· 
eerra. bdo quanto é mister em lleneticio ublico. ltuH~ . 

em. mutto em. 

o .. r. José BonifRCio: -0 discurso do Rr~ mi· 
nistro da justiça negou ~ ii.ili.rmou ao mesmo tempo o 
direito de revolução , é oontradiotorio em suas diversas 
partes; cunt.radtctorio quaudo ve a. mão d~·Providencia. 
nesses factos 8Xtl"Bmos e rega ~ liberdade hum li na; 
contra. 1icrorio, <juando ,.ffirms qutJ rtão na parida· te t)OS~ 
sivel eutre o direítO•de defeoa indtvidaal t: ó direito .da 
l"evolnçã.o, e re<:onheee caaos espemllils onde .a sociedade 
resi~te com legitimidade; C••ntradit:torio, quando con-:-.· 
fund,., governo, iato é, eo~rsnia organisada corn ~<obe
raní:a. originaria da naçã.,.: COittriidi.:~torlO, quando in-

. ri · e . - por-e a 
fOrmas de del<jgao;ão; contradictorio. quWldo nos " 'ostra. 
todos os mews pelOE! qna~ ae pôde enunciar a opini~o, 
e niio comprehenda ss consequencias possíveis d0 seu 

· nto, contradictorio em suas lembrAnças · 
dos I>OVOS antij~;oe, porque não &apara e des~a o exer
cicio immed1ato da. 11ooerania. conflllSão qne continuou a· 
faz~r, :;~,pezu.r da distinct,~iio clara apresentada pelo nobrE) 

Sr. pre~idente. em these não é possivel n,ega:r o direito." 
de revoluçãl• sem negar a idéa. de direito. Todo rl,ir~íto 
suppõe a obrigação de ro:~peita-lo, e os meios de tor
nar effectivo e real o Bf:lU exercicio. Em nome de que 
principio exi11te a ordem política no Brazil e em todos os. 
pa.izes que de colonbs torná.riío ·Se livre~' Como obti~. 
veriio autonomia.? ::)e R revolução não p6de ser legitima 
em caso algum, que titulo originario oiferece ::;. E:z;. 
para fa.llt~r nesta <:asa? • · 

Sr. presi1ente. sem d.uvida n'um paiz onde ha i~pren
salivre e tribuna livre, quem póde temer revoluçõe~ · !a 
quem a.s póde ·ieatjar? A diffiauldade da qnestíí.o é ou-
ra e es 11 na yp · ,.s , na "PP 1 llÇUo. uan o começa 

e le~ritimidada da acç!io? N-•o ha juiz l!ara. decidi-lo. 
Quebrada a sancção legal, opposta a. força , fóra da orbíta. 
da lei escrjpta, a lut:a matoriiil deve ser proeoripta. como . . . . . 

' . - .. 
oyões Em frenM das revoluções felizes ou desgraçadas, «i. 
JUi!l ó Deoa, o tribunal a historia, o o facto consum· 
mado a sentença. . 

Negar porém em these o direito de revolução, é ne
gar 11. hiutoria inteira ; é negar .o progresso que no 
mundo nada mais tem sido du que o triumpho pacifie,o 
ou tumultuario da idóa. sobre o facto . Ne~~:ar a po~sibi· 
lidnde desse direito seria estabelecer a negação de nossa 
lei fundamentnl , que aliâs contém tud•1 qúe é necess1\rio 
para a nossa felicidade , e que nilo é uma carta, é um~ 
verdadeira constituição Semelhante doutrina seria·" 
ne~taçito da propria existe'ncill do paiz, a negaçi1:> d& 
pro!1r1a leginmidRde de todos os poderes. . . 

Sr. pre~iciente. nada mais' direi é. casa a este respei~,;: 
quiz apenas fazer um protesto contra a proposição d(). 
D.ubre d~puta1o, protnno que ee es~ende tambe01 a ~.:.· 
~mas p~tlavr&ll proferidas ptllo Sr. mini~tro, que pará''= 
cem indicar que todos a'iuelle>~ quo uma ou outra vez 
têrn erradamente exercido em circum&t11neias especi11.e~ .. 
o direit() de resl,;ten_ci.a não são. mais. do que avent~e~ r 

~ vu ga m _ , • . 
S Ex se eng ·nnu: o~ Rosas e os Urquizas não SU!i~ 

t entào o dirtJico d e res1Rtenda, e aqnelles 4ue pr~cipita:
vli.o o th1ono de Luiz Philippe não for1io só mente os r~ 
volucionarios, forüo tawbem os corte l:iios do poder .e oa 
amig os da corrupção govt:mamental. (Âpoiado.r.) '' 

Sr~ presidente, pros~revendo ,em. hy}>o.tbese o di:Oito 
de revolução como per1gos~ e fóra o a or b1t11 ord,nan~ do 
direito, eu não posso nega~ lo em these, até pelo respeitQ 
que voto e dedico ~ pr.ol!ria constituição do lmperio qçtl 
o consagrou em prmctplo. ...l 

O Sa. Mnueno DA. J:usTIÇ&. :-E' segundo o 11ea juizo. 

O Sa. Jost Bo1uFAclo ;-Eu vejo Jl- oonati~19âo·do 
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lmperio o prinolpio da repreaentaçi& D&Oil)llal clara· Essa or~anieação não podia ser 'llropoí!ta por S. Ex. 
JDente aceito e esplicado. · 14m desconheonnento do meamo prmci11io invocado no 

O principio que V. Ex nega, F&ÇO lhe ~rmis•ão para relatorio. · 
o dizer, é PUttenta'do por todoa os pubbcista. Montea- Ora, eu tenho ainda outra razão para _espantar-me 
quieU, Bello, reconhecem que, niio podendo o povo desta organisti.ÇiO que S. Ex propõe, quando um doa 
exercer r ~<i os aeus dil'eitos os dele a. Como d!lduzir ~us illu;;;trea antecessores o'e se coll a · 

ranl.a del~ad~, e (Or conseguinte ba uma que o não é. Qnl!rer um exercito, assim como s. Ex. 0 quer, 
Tado ma11 6 sophlBma : a encarnação dos poderes s6 á q\l&Ddo 0 proprio relatorio reconhec& 0 inconveniente 
e:s:plioavel no11 paizes onde a origem do pod~r não vem de~sa composição anomrd.a, é semear e produzir 08 mea-
do po•o. (.Apoiado•.) ' · mos funestos resultados que até aqui temos observado. ' 

O Sa. MntiiTJlo DA Jurrrç.A.: - Magittlr dia;''· O Sr. ministro da guerra,oonhecedor da materia,cou-, 
Os Sa. Dz•nuo:-Não é magi•ter dit.cil é a verdade. tinnando a expôr a~ impossibilidades ou obst&cnlos que 

se te•n op!J('sto ! fo:rmação do exercito; mostrando que 
O Sa José BoKrucro : - V. Ex citou Silvsstre nem o engajamento volnntario, nem o recrutamento for-

Pinheiro; mas equivocou P.e, até mesmo quando jnl- çado, tem satisfeito as exigencias do serviço publico, 
KOll · esse escriptor dos mais adiantados. Para mostrar- en<:ontra dons p1eios ad&:J,uados para chegtl.l' a este desi-
lhe que se enganou n81lte. parte, basta dizer que Silves- deratum-a refórma. do reerutamento e a aniq~açiio da 

----ulrl~'nhei"iro---r800ilhe.ci .. H.iE!Bpomc· b'it'idade--mi'l'lll-;1-j'iudio' • .-----f--61~1f.·~·!çàa-peetmiaria ou resgate. . · . 
oial e A' potitica que, no pen.<Jar do eximio publicista, Sr presidente, a histeria do recrutamento á a melhor 
nio está sujeita a leis, e comprehende·a propria revo- 1 lição a. roapeito Nesse desenvolvimento est•• miUliféata:-
lução. . mon~e cl11ra a razão da repugnancia do Brazileiro pelo 

a nulfto D.t. 1I&TIÇA. ~- u 1SBe que D · d • 1 
Pinheiro rocunhenia 0 direito eleitoral no povo. epo1s a ronqmsta portugueza não apparer..eu ogo 

· essa triRte opugnancia; tempo houve em que os con-
0 !Sa Jos& BotuFA.cto :-0 reconheaimP.nto do direito quistndos níio f~gião ao serviço, em que v~ão honra e 

eleitoral uo povo importa o rMonhet;iwuBli(J-QG-tiLmfml,__-+ _ _....."6"W>l~u:t-llll'A;f'I'J--U.U-Ai.UWr.u\JL-~UG.lo-J~~Il.U-J4ai)_Q=--'----
de re•olução E' o meio pratico de evitll-las : quando mas portuguezas; talvez a imprE-seionabilidade d8. pri-
&odo" ttom o dirt~ito de fallar, ninguem conspira. meira infancia; talvez o modo Uleno:~ brutal do Tecru-

Sr presidente, eu não q,uero alongar-me sobre ques- mento, ajudado pela inexperiencia de um e pelos enga• 
tões destl\ n11tu·eza; quiz apenas, como dis,.e, fazer um no3 de outros, exph•·asse o facto. Esses tempos voárão. 
protesto oontra a dout~ sustentada nesta casa pelo O recrutamento determinado pelos capitães· gener•e• 
Sr. mini•tro da justiça' e govemadore .. da11 prnvir..oias, e entregu~ aos capitlet· 

V o" oocupar-me de objecto" que se ligão á materia móre~, ejudados de officiaessubalternos,offerece a olhos 
ela dis~uesio. · . desprevenidos um quadro desolador. A violencia o a 

Sr. presidente, a orgauisação do enroito e as ques- per11eguição imperio. 
t6es que entendem com ella, importantes por sua na- Este estado modifica se om algumas provincias; 
tureza. mais importantes se tornão se olharmos para 08 quendo modificadas as attribniçl5ts daquelles emprega-
horizontes de nos~a · Utica externa ue niio reputo de dos, entendeu-se dever entrep;ar tio importante serdço 

o esasaom r os. preciSo atten er " a complica- aos u ZI!R vm nar1os, que por aux ares os ce 8• 
~~ de outros paizes qua podem co:Dprometter, qu"n.io bres commiuario3 de policia. Esto periodo ni\o altera 
alargadas. as fronteiras de nosso paiz. o mísero estado a quo eatava reduzida a popula9io do 

Asai·n, o Sr. ministro da gaerra me permittirl. aue Brazil. . · 
eu apre~en gumas re ex es em re ereno a orga- rmu coll(jtltuoiOlll!l em 18112 deu· ae nova 
Jlie~tçUo'do e .... c .:lito, tal qual S. E::z::. deseja que se rea· fõr1ol\ a este serviço, e eru ll&guld"' ore rlto-ae os com• 
üae, como tambem que trate de algumas outras tni.toriu mHndiUltee de dietrlotos mUitaree, fnnoclonando· de 
que enteuJem com o servico das armu. aocôrdo com as autorldadoll ~Uoiaea. · . 

Antes de tudo peço licença /.ara admirar ·me que A oontradloçiio fnodamont.tal entre e&tae duas auwrl· 
8. Ex .• se contente apenaa com 1 ,000 pràçu de prot, e dacle• gerou a ldda do uma uova organlauçiio; o recru· 
que procure uma explioa9ilo para 61te numero, que nllo tamento fl'l oxeroldo por officiaoa militares do grad11aç!o 
me pareoe aatiafuer 61 no.·eaaldalies do aervlço publico. auperlor, nomeado11 na cGrte pelo commandant.e · daa 

No r latorio do Sr. mlnlatrO da guerra encontro a armas, e 1111 provinola1 pel~• preaillontea " ving"D9& 
declara9~ do que ne~tel trea ultlmo11 llnDOI a torça offeo.. polit.lea dominou em larga eacala. Quando lU velloida~n 
llva do e~oererto · tem aldo pouco rnalt ou meu01 de aa domlnio da monatctila portugaua preohr.vllo de um 
lo&,ooo pnçaa; mu sem duvlda, do,. pr••prioa mappu de exer•·lto para 6mpregar oontra as coloDla" he11pauholu 
S. E1t. eu Ye}o que tem eatado deatao•doa maia de mll da .Atnerlca, era preoi10 seguir . ou~ro ramo. e publlcou-
pardllll n&elonaea. Aaaim tenho razAo para perguntar 18 entüo um decreto pelo qual se guaotia ao soldado, 
18 •• 14,004\praçu que ~ Ex pede '"~rllo acorescenta. depois d~> um tempo Cie IIBrviço. a UbP.rdad•: perdld•l 
daa praçao deatacad111 da g11llrda nacional; e ne.~te caso Triste illuaão que cedo deaappareceu I Todas eas:1s pro· 
que numo~ro de p.-açaa da guardb nacional prutende mesKall fori!.o violttdae. Violãçõee destas tem cont.in~ 
S. Ex. destacar! · · até hoje, apezar de trat11r·"'e do promesaa legal. - . 

Se S. Ex. pretende niio chamar a guarda nacionsl ao A viol~nc1a dos meios, a brutalidade doa castigos que 
ee"iço: ~e pretende unicamente haver- se com ao ainda :ka"'e existem. mas que não se dão Cl>m a mesma 

____ ..Jl~OOO~~!!:A!~~~U<ex~~· ~~~!LI~· ~-PJI'Dl.-BI~Ill·llilllt'----4-~lmlta'll18.cte-CieewoMil~trillo0111-teU1po11; a coDfnsão de libertos e de 
que o ar101mento do relatorio. base:tndo·se na existen· bomeJl8livres nas tileirae do exercito ; as desvantagens 
ci•. de t 4,000 praças ne~tes tres ultimoa annos, não 6 que tiDha o l'olrtàdo bratileiro ;omp"rado ao portuguez; 
valío·o; porque o &8i'viço niio se fez sómeote com essaa mais tarde a de~moralisaçio e desl!(osto que u vezs~ pro-
14,000 praçaas e sim taiDbem com a gu&rda nacional du&ia a incorporação de estrangeiros no t!Xarcito; a falta 
deata"ada, de emnl,açiio 11ue nio abre os me"mo11 horiionte,. a to-
. No rel11.torio opina S. Ex quo a força do exet-eito se d•lll, ao 'fillio do grande como do pobre; afa ilidade de 
componha de duft.!' varte" d.istinctas, uma em mobili· oncontrat meios d,., vida em um paiz como o nono ; a 
clade, e que se applique proprismente .; polic:ia das loca- oonfueão da leg•elaçio ~tjndada pelo arbitrio dos recru-
lidadea, e outra que tenha pur fim principal guardar u tadores ; a design11ldadll do ~ervico militar que recahe 
fronteiraa •. t'arece-me que esta organifac;ál•, conten i .o em aobre os pobrea em proveito dos ricos, c:.om ,nfracção do 
ti elt!mentoll heterrJgeneol!o. e tão hetern~P.DOOII qu11 ~. Ex. prec11ito eonstitueional ; a au•encia do f11tnro para o 
m .. tno d~z que o . fraccionam~Ilto dii força oppõe-68 aoldado e sua família ; taes ,siio as ct~usaa ·tue explioão 
á f:du1-açao do IICild'ld<J, e aquehran~ll a ,di~;cipltna .do a dt~!iciencia da força, e que na. geração hisrorica po-
eiercíto, é má., e não pó4e flOr tlVlt&dk .;:em f~lidade. - àmoa lH em car•oterea indeltveia. 
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Sr. presidente, o remecllo ê removê-las, definindo aa 
categorias e as isenções. crear as qualificações que 
cohibã.o o srbitrio , e dando recursos necessarios aos 
perseguidos , abrindo cal'l'eira. para todos, fazendo da. 
promoção o que ella deve ser, melhora•·do a sorte do 
e.oldado por instituições que lhe garantão um-futuro, d . • - •• 

ma, meio nnico pelo qual ee poder i. conseguir a iguld
daJ.e constitucional , e ao mesmo tempo contendo -a em 
canos limites, obter melhor quinhão do bem-estar para 
o soldado ue não vive só de loria e cu·a sorte é triste 
:~leste pruz. 

S. Ex., porém, ao passo que supprime o resgate ou 
subf!tituiçíio pecuniarla, conserva o pessoal, que é con·· 
demna-io com ra:â-1.0 por muitos esoriptores frnnceze& 
coxno creando uma classe de tJtndidos no exercito. Como 
a questão é de futum pela destruirão da. substituição 
pecuniaria, o Sr. ministro destróe o meio que, applicado 
convenientemente , lhe póde fornecer recursos para ll'e- . 
lhorar a sorte do soldado. 

A questii.o pois resume-se n'uma. lei de recrutamento, 
mas n'nmn lei de recrutamento que offere\la antes de 
t~do melhor pers.pe~t~va á. sor~e ~o soldado Iv!HB S. Ex. 

. .., 
considerado como vt~ntajoso, desde que não é possível· 
que todos paguem em aerviç.o pessoal o que devem á. 
pat.ria. 

,a wn aparte. 

Sei bem que o rico fica de melhor condiçiio que o 
pobre; mas as nações precisão tsmbem de riqueza. e in
duqtria: a em ois em dinheiro s ue ií.o odem 
pag·~r em s.erviy'O. sse dinheiro pôde ser applicado a 
melhorar a sorte do exercito. Em todas as memoriRS 
que tenho lido icerca da melhor vrganisnc;ão do exercito, 
mna dl\8 bases offerecidas é o alargamento da co:ltri
bui~ !)ecuni.aria. 

(lia outro aparte. ) 

Cito a V Ex Gaubert, que em sna memoria sobre ,o 
recrutsmento não quer a sub,tituição pessoal; sustenta, 
e austeuta.mtúto besr', a. sua opinião. Demais, ~enbores,. 
o r61'g •te individu&l corno se etfectua 'l Par ventura nãc 
hl\ dt! haver um ~ontrato para obter-se um so~~tituto 

aervir1 Quanta@ immor,.lidades se nãó dão1 
Sei b"rn que to.mbem contratos se p dem dar jlara 

obter .dinheiro; mas en não quero que exista; e o. im-
' . , 

para sut>atitulr-nos no ~'Xeroito não á o mesmo que obter 
cUnbe1ro, que o p;ovemo devllrá r .. ceber, não para em
p:ega-lo como premio, m&a para. melhorar a oo.rreira 
Clas armas, generalisando o beneficio e ga.•antindo o 
futuro do exercito. O pobre contiouar a ser o recru
tado; f'lom o resgo.te pessoal 68tará. sempra. expoat..o a ser 
comprado pelo rico. '' estado dü nossas cousaa não mu
clará; o presente matará o futuro. 

E tanto S. Ex o reconheceu, ~·ae em ultima auslyse 
nado. p6da allegsr ountra a aubstttulçiio pecuniaria que 
a ra.-,ão unica l{ae d<lU uo seu rel·.torio pau combatC!-la 
foi esta.: c ·A continua1' a eubatitu1çilo com as baixas e 
deserQÕsa. nlo é po~sivel ter er.er"ito. • Mas BB tudo fiea 
no JOnto em que est•, o que se póde consel(uir? 

. 6tl a falta ao cnmprim~nto dR. pr• .. mesea ~ \lDl dos 
motivos que explica o de~amor dos Brazileíroa pelo ser
-viço das armiLll ; se a condição actual do soldado ~ uma 
das rliZõea ptlà.s qua~s uiuguem se ttne~ e~tregar a este 
serviço, <'.Otno, continuando tudo que existe, e acabando 
com as substituições pecuoiario.s •. co~o não s~ v_ê que 

hoje existe em larga escala ? 

·O ~a. MINisTn.o DA Gt~nRA: ~Uma. boa lei de recru
tamento ·é remedio para tudo isto. 

O Sa- JoiiÉ BornFACIO : -Se S. Ex. não adtnittir a · 
aubstitulçiLG, de ·~Ue meios lançará mão para melhora! a 
aorte do soldado? E' com um bom aystema a respeito 
que se poderi recolher oa necessarios recnrsqs e prapa~ 
rar um faturo digno <ia ~uelles que derramio o :.eu ' an
gue pulo pauz. E' o que desejo e espero ainda ver reali
Ziodo \\rn pro ,e\t.o do paiz. 

Conforwe a. constituição, todos 03 Bra.r:Ueiro~ sã~ obri•. 

TOMO lU 

gados a prestar servil(\) nas armas, salvas as isençl>e!l que 
o ~erviço publico reclamar. Ora, não é possivel q!le 
todos prest~m este ~erviço pessoalmente ; dev~, po1.s, 
haver um meio, nm modo pelo qual este sorvlQO seJ& 
posaivel. E' a solução necessaria deste probleema que 
traz em. n;ltima. analyse a s!lbs~tnição no exercito: O 

a substituição pecunis.ria ; eu quero ao contrario quo 
ella não desapPareça, e sim que alargada e convenien·: .. 
temente applicada sirva de ba.ee á. consagraçiio pra-
tic - • 

Ma1 o relatorio de S. Ex. não o admitte, quer só
mente o recrutamento, a substituição por homem. Pa
rece-me, pois, que tenho o direito de perguntar a S. Ex. 
quaes são suas idéas a respeito do recrutamento for
ça:io? • 

O SB.. Mnrrsrao DA Gun nA:- Não pertence a inicia a 

tiva. desta mataria. ao governo. 
O l:>B. Jost Bo:o~JFACIO:- Eu encontro no relatorio 

dn guerra uma pagina, em que V. E:x:. diz que a materia 
é tão importante que niio pôde deixar de dizer:alguma 
cousa sobre ~na. E' fia.do nestas snas p~lavras que me 

fessa. 
Desejava., que S. Ex. me dissesse se reconhece como 

causa dessa ~eficiencia que se d~ no exercito a. diffi.cu~-. ~ 
na prisão;sereconhececomo cau-;astodasessas que tenho 
apontado; se não nega a. po~sibilida.de de modificar o 
que existe com vantagem para o paiz; o que pretende; 
em na sentido ne'l' as modifica ões· como remediará. o 
mal; o que propõe como a.ceitavel .... 

O Sa. M11ns-r.B.o DA GuEnRA:- Uma boa lGi de recru
tamento. 

O Sn Joaí; Bo,iFA.Cio:-Mas qua.ea as condições dessa 
lei'l Vejo que o nobre ministro é partid,.rio 

O Sa. MINISTRO DA GueaaA:- Da (•onscripção. 
O Sa t Jos BotUFAcio :-Se é partidario da conscrip• 

çiio, tenho mais um" raziio para comb~~oter a d<•Utrina de 
S. Ex quanto Á substituição. S Ex. sabe que na oons• 
cripção ha classes, ~ue na~s classes ha diversas ordens, o 
que na França acna val,!lntes defen~ores a idéa 4t1P. o 
no re mtnts ro pros•·reve um • s ma m 1nQ<' que 
não póde ser fraccion•tdo 1·om vantagem. Se a sorte \fm 
de de it1.u· da escolha, como ha de F1pplicar o principio 
da igualdade, com ella c bÓ com ellta't 

llout;iua •lo Sr ~iniatro. quando ente~de quo a, reforma 
Jo 11upremo tribunnl militar eatá depend~:nte da epre· 
eent.o.çiio de um codigo para o exercito. Sem contfetar 
a. necessidade d61lta rtlforma, aam nega.r met~mo que 
para que ella oej~ completa é neneseurao quo o corp<) 
le~islativo se occupe de dotar o paiz. aom nutTl\111 todll .. 
via en nli.o j11lgo quo uma aoja lmp(lialvel som f'Utra. 
F~rguntarol1 por exemplo, aS Es , 58 o tribuual au
premo mill\ar "xoroe tOdaa as attrlbulç~• quo ren\ .. 
mente lho competem por loJ ' Perwntarel ao, oomo 
jê. tem aido dlto como tribunal consultivo nl\o 6 um.a 
verdlldeira dupllcata, o como trlbnnal ju·Uoiarin nllo 

' encontrilo suas atulbufç~a cum attribul~o:lea do proder 
moderador '! Perguntarei ae, velho n11.11 f6rmu e '10m a 
org&JJiaaçüo actua.l 6 o quo deve aer! Faoa poia &1· 
guma cousa Se ~ poasivel aproaentar brevemente os 
codigos qno S. Ex. indica, bem, nada digo : mas no 
cuo oontra.rio, porque não fazer ao wenos aquillo que 
todos os d1aa se está apregoando nos diversos relatorios! 

N.to vejo. portanto, a razão por que o nobre ministro 
az epen er uma re orma a ou ra. ... em UVl • o su

premo tribunal militar, como tribnn11l judiciario, en
contr& com as attribuições do poder moderador; como 
tribunal consultivo. exerce funcções que j• estão a cargo 
da re•pectiva secção do con~elho de estado. 

Para que honvS~~ee fundamento para tornar:t&ma. . re~ 
forma de~ndente da outra seria preaiso demonstrar-ee 
que as mOdificações aerião.impossiveití antes elas refor
ma& apontadaa por S. Ex.; é o que não vejo. 

Não comb~teria a opini7io de S Ex se ntío visse qne 
della results. dea:ora á realização tte uma idé• que acho 
boa, e acerca da qual as prot'rias convic\=Õe!' do ncb:o 
ministro já se têm roanite&tado. E 51 S. Ex. tlão d.uV\-

~2 
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às da proce.:jencia destas . observações, porque essa re
forma não ha de ·er apr-l'er.tada' 

Sr pres•dente tambem niio me p:;.rectm procedente a.. 
doutrina do nobre mmi~:;tro da guerra a re~op,.lto do 
en~ajarnento volunt.ario Não Fei como S. Ex ba de 
eon~l'gnir amenisar es>M engajallleuto· ; não se1 como 

. x a f1 mlnutr os lllf'Onven ente o re('rutamento. 
forçadn, sem der.~rm•nar 11:aran• i:l.~ ~.-gnr:t· e di.gn!!s, 
se~do as quaes deseuvoJva-se tanto o pruueiro como 
o sellUndo fat:to. . . 

· J pois S!! er se x enteu e que ús pre-
mio• para. o engajamento das praças são o melhor meio 
de anima-lo : ou se, pe o contro~rio, suppõe, c<>mo eu, 
que esFe premio d\stribuido como é, n i:io aproveita ao 
fotu•o. perde-se n'um "'omanto, tira a forc;a moral ao 
sold~do, . c produz mais inconveniente~ do que van
ta~rAns 

B:i f•pin5ões muito rE>speitaveiR que julgão que o me· 
lh••r m.-i. · ·ifi premiar o !'Oldado volunt,.rio é não opa· 
g&m.-nto •ndi virtualmente a este ou :i luelle ;e um nremio 
qu*" muit>tt< veze~ é di~<•i!>adt .. que ·não produz o~ rc~ul
t~do~> e~ parado~, Ju" niin melhor;:. e. ~Q,.te do l'uld~d .. ; e 

feit .. m•H·te em meu ... d•· ·urso 
Aprov. i to a occa.eiiio p.qoa p'!r~~:uutar a S. Ex r,om<l 
fia o. re~~peito da~ .-ubstitu ·çõe~ .: p~ra pergntotar a 

eti-.;uHo, deve e~<se •1lnhe•ro ser. u uii.o aceito o .... ojava 
que S ~x. ••s~es•e toe é rt.dmissivt>l <iUB 11e niio a<!eite a 
qu .. ntia qu" um recrutado otferel!e para exunir· se do 
servi do ~x~:~r i . 

O Sn M•NI,TI\u DA GoEau: - Não. 

noel Fero ande:>, SRldanha Marinho- Luiz r.arloa 1 
Santa-Cru~, Serra. Ct~.rnei,.o, \fello Franco, Rndrigo · 
Silva, Hent:i 1ues, · 'arv11•ho Rei~. Furr.ad~, Collta P~nto, 
Leitão d~t Cn"ha, J M"dure1ra, Mnrum F anctaco, . 
Pinto Lima, Jun.~ueira, Fialh .. , Bello, Viria o Pinto 
de Cam ~ c riil.•• Arau'n Lima Lean·iro Bezerra 
Siqullira 1\I ... n·le•, 'er~tio de ~IJiceJfo, Figueira de ello, 
B!-!ndeirra .. de M~ ·c~ ! .. ~m~ Dn:o ~tc, Mucar:o, do Ln.r:;are, 
F Ü··tavit.no, D•ol!o VtHho, (<',. rem1 f1a Veig", Paea 
rfe M-ndonc ' ot<t .. tln-Brü.uC·• , P .. r.,ira. I<'ran .... ,E ami-
no ... tas, ., o go, lk-ll ... r.-do, "i •IDO · ~tva cant , 
C. OttOJ.i, P~tuia ~auto>~, Ban:ello!', Fiel de C~~orvalho, 
bsrao de i'ort·•· -1.lell(re, Barbo•a. dll Cunha, Sa e Al
buquerque, Rego Barros, Villela Tavares,- Ottoni ·e 
P11uliuo de ~t,uz!4 ahre-se a sessão 

Comparecem depois de aberta. a sessão os Srs. Ne
b ias, ,J. de Alen<~ur, CnrrêR. de Oliveira. C. Madur .. ira, 

: ... L~~sa, Tu vares Bli-'t ~~, • ~arneiro d•:. Cunha .. conde de 
s , epertdy, Souza Mecdes, Couto, An~~;elo do Amaral, 
Feltx til\ Cunha, Espiritiião, D>~.nta. ... , Zti.C'I.rit~s, Ferreti·a 
Lnge. Tiberio, Carlos da Luz, ba iio de M~uá. Rat~oso 
da 1:,mn.ra, Sayíio Lnb .. to. p ,,u•a Fon•e··a. barão da 

e a. tsr.,, '1 ve1ra u. " tu., ·pino a 1 va unes, 
_J.,,.é Bomf~cio, Bezerra Cavalcii.Dti, Cruz Maoh~do e 
PHrana.gu1.. 

Faltüo com arti i 
Lê· se e a.pproua- se a acta da antef'.edente. 

O Sa. 1" SEcaETA.tuo dá. conta do seguinte 

Um officio do ministerio do 1mperio, enviando ,11.8 an-
O Sa. •• lo· É Bo!IIFActo:- E' o que eu penssva, Se não thentiic.at~ d .. s act&s da eleição pr1maria feita em Dt~zem._ 

se p6rle ind~feri~ tot:m .. hante re'iu .. ritnt:Dt<·,peco licença bro do anno pa><sado na parochia de Santa Cruz da 
a '\7'. Ex para me qut:i::x:ar a respeito <io factQ que lhe Barra da · oràa. pertencente ao 2 · distri•~tO elei~oral da 
vou expo"'r. provinc•a. do Ma.ranhãe.-A' coromiAsã.o de poderes. · 
. um· homem p obre dN villa de S Sebastião, em minha Outro do me!'mo mioil'terio. enviando. as acta9 da 
provincia, tendo in.·orrldo no des~tgra .o do ~'llbd~l··g"tio eleição nrimaria do.a narochias de Porto .. A1ogre, PriÍl.• 
o~..ilo dflle~a.-1" de peli, ia. Pst~ o p~enden pat•P Tecruta; Ser.. ... • 
e anm de at.ggr~t.var a sito~&ção de~"" indl.,idla.o e justi· cipe e ra.-Negra, perteouentes ~o di~tricto eleitoral 
ficar 0 860 pronrio a ·to•, obtevo tah~. do plli enganado da proviucia do Rio· Grande do Norte.- A' mesma · 

r cornmiseão ou conve~D•lldo um bilhete em que declara. Fl6r a'lu.,Ue 
reeruts mto6lho.Estaac•!uRaçAb é uma f · do mesmo mini11tetio, coma.unicando que 
a lei obriga a &!'Biuar a eubstitoição, o pob1rA recruta, S. M. o Imperador se digna rP(·eber no paçu da . oi-
mandado para esta capital, requereu neste seu:tido; mu dada, á uma hora da tarde, a deputaçlio desta camara 
teve um mdeferiu.ento. ' que o tem de felicitar no d•a 29 por ser o du anniver•ario 

Ag n <tll8 a nobre mi'llistro acaba de cle9rat' que-c---- I----..Htt11t"l·icio da print~eza imperial a Sra. D. lzllb&l. - bi-
governo não IJÕ.fe neQ;I.t' a substituição, eu, aproveiM tfnrada. 
taodo-me d& palavra de S Ex , dec aro qtQe se ha de Outro do Sr. deputfldoJe onymoJost\Teixeira .Tunior, 
requftl'tlr de novo para que &e eifectue essa sulb .. tituiçíio. com muni ,8ndo qu ... pnr iuoummodo 110 pes,0a de sua fa-

Sil•· ~tu u cousidr~r .. çõe• que pretendia f:JlZEir a ret- millia n íio póde co·mpareoor tamporariamonte u le!a~ 
peim da fi:uçii•• daa força& de r.. rra: peço ao nobre mi- de~ ta c .. plarR. _ In"'irada 
ni' :·ro cl·•·•ulpa por alguns erros -tue haja c~ •m .. ettido, 
e pala pobreza de Uiinhaa aprooiaçõa. (Muito b1m, E' roC"ol\ido com agra lo nm exemplar do Br•.siJ Pll-
mUi'o bem, t tors1co, offer~>cido por Vic1or Frond, col!atando de trea 

volume!~ <te texto t-Poripto em portu~üez e franoe:, o de 
A dlaouu~, fica adi11da pela hora. nm album de estatmpas lltho1E1'tophad.MI. 
EJada o ot dem elo dia, luvADtB· se a eeasiío ú quatro 

bQraa da tarde. 

8e11à~ em 28 de Jullao. 

Stnllli.\RIO lla:pediente, - Licença a.o Dr. J J. d• Ofi.· 
~·····- Negv~oi tl'titorae~ P · ete••çl;' li•• 2· t•ne te 

· D- A. t~. ••ça•.,es. --lntt•peli· ç?Jtx.- I •r·lem do dla.
·JVov g, ç&•· a. vapO. en&re ;, p .,.,,.~te Mm••P.vitÜ•· e o do · 
SP-41 , • '""'"'- ., di• Con•t•tu·• li·• e o de Urug=:11ana no 
Rio-Grande dn .'ou/, Di"rur.o "do Sr- 1 Amarn da Sil· 
~,.Q, fL ~<'til1fiÇ21 ®~ {o p dt twra. Do~c:ur6o do 
ar. Henr que•. ~ CllfTUf71tnto. 

Ao meioo.dia, feit11 a cbamad!l, e aebAnrlo- SI! pre,Pntes 
as Sra. vi~onde d .. Cama ag1b••, ~tlreiru Pint .. , Gama 
Cerquaira, Vit!lrl\d"l '\i\va, c .. \ Z•DI', C::,lll~thlel , L•m•ego, 
Br@ta.e, barso ae M~:~mamguape, Ga .. par1no, Amaro da 
Silveil'a, Pereira da. Silva, Carneiro de Mendonça, Mn·_ 

LICE~ÇA AO Dlo lo 1. DI OLJTJ:II4o 

Le-~~e, julga· se objecto de dellberoQiV), ~' vai a lmpri• 
mir para entrar na ordem ttos trabalhos, o projecto .oom 
que C•lU<!l~ o 11eguinte parecer : 

c O Or •• Joat\ J(l11quim du Oli•eira, aapitão do corpo 
de .m~onh.lliroa, leme de pby11'ca da escOla central e 
profea~or de matheiilsticas applica1u na academia das 

• • , t1 I 11 

corpo lew•lat·v" um anoo de li ença eom todoe os ven• 
cimeur.oa . ·ar .... tr'l Rr·s" · 

c O impetramte. tendo sHo mands.rlo 6&:1 M ·rço de 
)8fl9 em cotnmiseã.o â fabrica tia polvora da EstreUa 
pnr~ cstud><r os meios dEl ti•elb ra" aqueiiP e11tahe•eciM 
mento, de<iicou·se com tento zelo em desetnp.mho de 
seu~ "ve·P-~, ., ;,., ••bsr.ante a ~ou~t consr.itulçiio franzin", . 
GOe o .• ,...,() ·1e r.re- mllzes ~~eotio · · e gr~Tem~nre d ente 
de uu·a •>nPnmonia tiu .. l!l. A juizo do" far~ultatovog ao
li•:ttnu e con·e~tuio do governn U•n an·•o 11e lweDça para . 
se trar• r n to.ui'Opa.. DÚ•an•e e11~e tempo foi-lnll cooce
di·1a a .rsnr.ag-m de seus ordenad· s na i"'I!Ortancia de 
16~>8 men~>'t'R por seis Jlleze& e Da de 30j m8Q.88e& pelOS 
outros eeis mezes. 
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< Po'9re e onera<lo cÍP. famil'i.a, <leveQ.,., impetr~tnte á 
genel'Owiade de um O.TnJgo srfiantam .. utoq d .. · qne carP.
cen P"l'a o seu trat.amento na Europa e snst"ntAç·,n tiA 
ê~a .f .. ~Hía ueeta .-õ•te vi•f.<? une com as vanta>!"'OB ~e 
énu1ana- ljtte o ~overno poth& <'OD<'E!{l»r nii .. • h e era pós
aivel f>.at•sfater ne.-~~sidadea tii.o imoort>~nte~ N .. ,t&:l 
ll' u s an · e.s u . · sua 

ruü• stia.· cin p~g!'~!~9;. vil· fô.P r•A dnra. nrei1Í~;ão de re
COt'Ter 9 jnstica e generosidade do l~O'I'po iegislat.ivo PO~ 
li··itan<io wa;s um anno de licença para continu~ no 

· ~ Do!' dn,··u•nen~oR que Acompanhão o requerimento 
do ixnpetrnntt: vê-~e que de~de oue elle chegou .El~~. Eu·· 
ropa tem e•t~do !>6rnpr~: ti~p~n-~<do do !'erviço pol" 
doent~: que t~oifre de uma plenro-pneumnnia dupla. 
compl!"a<ia. com uma. bronchite capillar profunda o 
chrP!ll"a, e finnlme~\e que n•erece o favor que impetrs.. 

c Ne·u;s ronform1da.de, e por bem da economia doa 
dinheiro~ publi ·os; ê a commi~11ão de psn~ões e orde
nado~. 4~. pare~'.ar qne seja deferido, o rt~qnerlmfnto do 
supph1~a~te, conLoed ... ndo se lhe todos nB ~eus ven~imen
tos menos o de profesfor de mathema•.icas da academia 
da.'\ Be as·· rtes e ra, • s•o submette á. aonside ão 
da cama.ra o seguinte projecto de resoinção: 

< A auembléa gstal resolve: 
< Art 1.• Fies. o govemo antnriPailo ·para cont1eiler 

ao Dr J~>sé Joaq_mm d6 Ohvei > · - • 
e l•nte de physica da escola <>entrlll, ntn anno de licença 
com todos • fo veucime .. to• re•pectivos, para tratar de 
sua san;J.e on-ie ma•!\ lhe crnvier 

c Paço. da Cl\mara dos 'deputados. em 25 de ,Tulh~ 
de 186 L- Sttvi"'o ;avalcomtt de Albuquerque. - Serm 
Carne i · o.-L A. Pe• ei•·a Franco ,. 

Lêm· se, e são approvados sem debate, os seguintes 
pareceres: 

NEGOClOS 'ELEITOilA.ES, 

c A commissi\o d-., constituiçiio e po!àeree, para dor seu 
paNC'.er sobre as questões E<u,citadas ne~ do umentos -· 
relativoP .ás ~lei(,l_Õ~'B <la parnl'h a tl.n Passo ·Tre". 11: que 86 

S. P .. uln. o Sr. Barho~<o da Cunha pre ·iP>< r.er cabal co
nhecimento d1111 qunl\1\c~t~·õ~P. que s••rv riío de b se é. de·· 
s;gnaçiio do. numero _de eleitores que ulti~amente dett 

c Rt-qQJ•r. pnrt,.nto, que se peçiio ao governo cópias 
dessa• qualiÜ!'.a,ções. e todos as rt>pre•~>ntacões, recla~ 
maçõP.s e informaçõe~ que por ventura uotlves~e contra a 
~ularidade dell><s, · 

c Pa90 da <•amara dos deputados, em· 23 de Ju!ho 
de I Bli 1 - L. A. L. de OltvemJ BeUo. - R. F. de Araujo 
Lima.-,-Z. dt Góe& e Vo.3concellos. · 

PBETE~ÇlO DO 2• TE~ENTE D. A· GOl'fÇA.1.7E8. 

c Requereu o 2• tenente do 1• regimento de artilharia 
e oavalio, Delphino Albino Gonç~ives, trausferencia para 
acavall~a. · 

c Ouvido a rPspeito p ~overno. conPirlerott inconve·. 
nient& do 1!6rviço do exerc1tc• e a pre· t-nçõ.o 

c A r.Qmmissão de m&rtntla e guerre CCincorda com 
as. r~tzões expaod·das na >nf.,rmeção rJo governo, e por· 
~to é ~e opjniii.o que seja indefe· ido o requerimento 
dC) ~icion•rio. 

c Paço da camo.ra do" deput.ados em 'J3 de Julho de 
1861. - Pereira da tlva - • e a&cr.nce os • ., 

Lêm-se, e sãoapprovad11s sem debRte, as redal'y'ÕP.sdos 
J>'l'Ojectos q'' • aoprov1m as 8t'gnintes pen•õ· s " '"'naea: 
de 700~ 3 Phillis Broom, vinv11 do. chefe de .1ivi<ilo ~,.a, ... 

· doado J•·r~e Brot>D'I : de 1 ~OOS a D E-col .. sucs. Ba~1lia . · 
de Seixas, trmã do fAII•cino ur<•ebi~pl· da HstiÍH. mar
qoez dP ba"' a <'l"'lz; de 3• 08 a D Jo.opha. rnz e Silva 
de Andrade, vinva do tenente-ooronel Ju~>qUJm Joté de 
Andrade V IIB· oncelloa: e de 2648 " D. • Bl,dida Ro·a 
Pereira Nunes, viuva do 6lferes reformado Fra.noisoo 
José Nnues. 

U-~1'1, epoillo:Be, e appr(JVS.·S6 &em de\,a.te, O &eguinte 
. le'l~~t~Pl9; 

'• 

< Requeiro que 'flOr intérmetlio do minieterio d" im
P'rio ~e transmitta r~m nrgancia a esta r"mat'a ooc.ia 
dos pare"et""s d.e amba~ as f~culd11de- medicas •'ll· da~ 
quelt~ ,u~ o tiver da·1o á,..e•ca da ret'lamllcão di. chtaâe 
dos oppesitores das m(ll"ma&. - J. J. Fern<Índu d4 
Cunha • ., ' · 

INTEl\PE~~ÇÕES. 

O Sa . • J~rnQur.Jtr.A a.nnuueia. na f6nna 
as sep:n\nt.e" i· t~rpellaçõe-., que 

c . 
pen~<ão dqsl.rab><lho.. da ·•ommis~ão mi~t!' sobre recla.·,. 
msçõAR de dda.dAos brazileiro!' e inp:\o;,zt~s! · , · · 

~ Paç•1_da. camara cios deputa<\ os, 26 de Julb,()4,e 1861. 

PRIMETR.A PARTE DA ORDEM DI) DIA. 

DO SA• TO ll g· TBE O DAC0:\5T1TUIÇAO E 0 l>EUilUGU.AYAi\A, 

NO RIO Gl\ANDt. DO SUL. 

Continúa a. 2' diRCUSBãn do projecto que !!pprova o o.e
creto relativo KO contrato celehr~>dn com J. C. ·f>er~il"a 
Pinto para o :navPg<~ção s vapor entre o por· o tle Munt&
vidéo e o d" S'alto, e entre o d!i nonst•tnição P. o qe Urn
gnayana, na .Provincia .do Rio-Grande do Sul, com a 
eme~lia apoiada.. . 

O Sr. Amaro da Wilveara : -~r. presiden~f 
tendo de imp_u~n.ll.l" o pare·~er d~~ illnstres commjstoõe' 

opprove o ' crn:trnto celAbrarlo com o 2overno imperial 
para 11 naveg:qção d.o Alto e B .. ixo · Urn~nay eu deae: 
java principi .. r pot agradecer »O nobre e ülu'Arrado re111,.;. 

. . .., I • 

tentação do parecer · m discn•sil.o. a eApecie de prelec
ção 11o'n que ehe mimoseou os deputado& da minh .. pro
vin ·ia. 1ne niiq f.ndem concordar çoom e~te projel!to, 
entE-nd·md<~ diversamonte ·d·) que e••t~n<lêrão 8fl nob~ 
comn• ÍI\sõc~s , o>~ interesse~ e as eonvenient•ias da provin~ 
cia que tem«s a ho••ra ,}e reflr~~ent~r. 

Infe izmente; Sr. pre~idente, o honrado ~lator .iaà 
, commissÕt:lll .articip u hnje que, por incooiJmoda-io, não 

póde comparecer : portanto, limito me a diíer q e não 
acf:lítO a prelecção que S lt:x q_uiz dar nos sobre a 
mQ.neira. de encarar as convenien ·1as e os inte1'81'1!11B da. . 
min!la prcwiucia Ser talvez por falta. de inteU~p:enci- ·; 
mas·cnm es'a pouca qu" J)e"~ me deu, e com 11. hbArda~~ 
de di~cusRão qne t"nbo. e que ntio rE'.nnnlliarei nnnoa, 
eu contmtlo a entender q116 o ontrsto que se ech" et!l 
diacusl!ã<J não consulta os in•.eresse& d11 tlle.BOnro nacio
nal, nem consulta os interesses e conveniencias !l& 
minlla província 
. ~r presidenr.e, o contrato em discussão não cons~~& · 

os interes ·~s do t~e~ouro uacíon, l. porqu? elle não ·VSf·: 
gaçii.o ft~~ia.l ~ue promnva OR . ntere~ses no . pt~iZ~ Não ·, 
con·u!ta as conven•e ncias da minha ... rovinci&. porque a 
unicR parte tle~te contrato, que podt~r Pe-biadizer tra-. 
zía lhe ~<l~~:uma. nt,liti~tde ·· já :;e achA cnnnatada por· 
eUa e por uma .~uantia iosiltnifl <lant\ft<i~'* á. viata. 
daquella com 1.1ne o oontrato "{lle ~>c djs• :uw e!lta~ ~· 
navegação du Uruguay. : · 

O Sa. CA&I•tJao MAnutumu.: - Apoiado. 

~ . 
l 

O Sa AliiA.'&o DA Sl'LUia ... ...-A nne~o do Um
flllBY, ~r •·reudel1'<.6, coufnrme as rondiçõe- e&• abe•d· 
da., no r.on•l"at.c• qae tenho pre· ent~>, di11ide se Am dll&8 
\\.11haa prhneira, de Moute'\'idéo ao Sa\w, ~~~ 
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do Estado Oriental por um lado e da Confederação Ar
Jentina peJo outro; segund~, da Constituição & villa 
de Itaqui, na provincia do Rto-Grande. · 

. Declaro a V E:z. . que para mtm a primeira linha de· 
ciàid.amente não tem conveniencia alguma parao paiz .. ~. 

O Sa. BELLO: - Não a oiado. 

O Sa. AJu.ao ».L SrLuru.: - •••• pela& r&;;;t;e;; que 
vou ter a honra d.e apre•entar á. illustt-ada apreciação da 
camar~~o dos S!s· deputados. 

' Muntevidéo, e a villa do Salto no UruJl1lU.Y, é toda feita 
em aguas estrangeiras e em proveito de Mmmerdo es
trangt~iro; e pois níio f.ei qual é a conveniencia que o 
lmPeri~ tem em dar urr.a subvent'ão avultadissima p:ll"a 
llMil navegação que ~ómente utilisa ao commercio es-:-
~geiro. . 

O no .. rado relator das commissões disse-nos hontem 
que estilo lillha tinha sido impugnada pelo meu nobrtl 
amigo e 'collep;a que encetou o debate, primeiramente 
porque- tambsm favorecia interesse& estrangeiros ; -isto 
não é exacto, a impugnação não é porque a linha 
tambem ftt re a ·n resses estran eir mas or ue-
3Ómtnttt protege interesses estrangeiros. (Apoiadus; nllo 
apoiados:) 
o~ exemplos trazidos é. casa pelo nobre relator das 

commiseões não dem ser a licadl)s so caso vertente. 
' bem verda e que a Inglnterra e a rança eubven

cionão duas linhas de paY.uetes; mas cada uma destas 
linb~>e sahe do respectivo te,ritorio da Inglaterra e da 
França; cada uma. destas linhas tem a. grande couve-
mencta. e azer o serv1ço que ou r ora prestavao os t~a
quetetl de vela, isto é , de levar e trazer~ co•respondt:n
cia desses paizes, e de fazer com que o commercio inglez 
e franeez l'Onheção o estado de consumo·de suas respec
tivas industrias na America, ~ •. finalmente, a facilidade 
de tnmsa.cções, que são de maior iutõrasse daquellas 
duas nações. 

Por consequencia, o governo inglez, subvencionando 
a linha de paquetes inp:lezes, promove muito directa
mente os interesses do seu commcrcio nacional (apoia
do•) ; e o ponto de partida daquella linha é do proprio 
aólo d~ Inglaterra. • • . • 

o governo francez a subvenciona pill'a promover os inte: 
resses do seu comme:cio; e, como aquella, o seu ponto 
de artida ~ no proprio 56lo. . . 
mares estranhos o que nos seus, comtudo começão 
em seus respectivos territorios e acbão-se estabelecidas 
~egundo as leia especiaes de cada um desees J>&izes. 
Couea que n!Io se póde dar, diga-se o que se disser> 
na navegação de que tratamos, porque é 'oda feita em 
agt~u Blltranhaa. 

Não sei, Sr. pn'.eidente, com que direito nós podemos 
utabelecer uma navegação em aguas estrangeiras. 

O S-a. C.ur•1ao M.lDtlllEIB.A:-E' só para dar di
nheiro. 

· O Sa A:uu.o »~ SILTEIJU.:- Disse mais o honrado 
relator que para justificar esta navegação não era preciso 
o exemplo das linhas estranp:eh·as, porque mesmo no 
nosso paiz existem coa"s •emelhantes; e para demons
tra- lo feferio-se á. nflve.t,.~ão do Amazonas e Cuyahá. 

Entreranto direi a V. E:z:.. que a navegação do Amll
:o:onas, r<nbvenciolllidtl pelo iwperio, tem tre~ liuha~. no 
territono brazileiro : a -pr1me1ra, que vai de B~lém a 
Mauáo"; a s&JtUnda, de M 'ID!<os a Tabati!lga; a terceira, 

' Ci1D ~<~" b azileirllB. 
O Sa. Vuu.lTO:- E subvencionado tambem pelo 

Peró.. 
O Sa. A•uo D~ SILninA.:- Perdôe-me o nobre 

llePntado, a ~onbvençiio do Perú principia llOnde sa acab& 
a linha ltruileira. . 

Nso h~A po111 paridt~de alguma entre a navegação d,o 
Amazonas e a de. que 8e trata, pois aquella navega tres 
qaanas panes em aguaa brazileiraa e uma só em aga.aa 
~\Tauhaa. 

'(Troclo·ll 4i""'IO' tSJUWI~• entre o orador 1 oa Sr1. Vi- . 
r:»to • 8m• ~ro.J · 

O honrado relator da eommis,.l[o trouxe·nos tambcn 
para exemplo a companhia de Mato-Gros110, que pe.r· 
correndo na flUa mo1ior ex~nsão aguas eatran"»,é, uio 
obstante. eullvenc:ionada. pelo imperio Este exemplo· 
tambem não procede para o Cl150 vertPnte; dire'i a 
razão: a companhia do Cuyabá! que j~ m .. receu as hOJi-

' prinnipis.r em paiz e,;trar~~eiro, VIU um ponto .impo.r-
tantis~>imo do imperio até Corumbá, e s .. gne até & 
capital. da provint\ia Ora, a n~vE'Ig,ação q,n~ .. t<rcorre. a 

paiz, porque promove o de•envolvimento das riqueua 
de cluas provindas im~rt'lnte~, e concorre pill'a des·· 
envolver o nosso commorcio, a noesa Pgricultura e o 
progr~sso daquellas pCIPulaçõe;;. · 

Que ~>&ritJatle ha entre e~ta navegação e a do Uru· 
guay? Qual é o ponto brazileiro em que toca esta nave
gaçào'.! Em nenhum: e nem por uma hora trans1ta em 
agnas brazileiras I A navegação entre M'ontevi oo a o 
Salto atravessa apenas povoações orientaes t argentinas, 
mas nenhuma que pertença ao imperio. 

O Sa. BELLO : - E a linha superior não depende 

O Sa. A..1u.no DI. SILVEIRA.: - Por ease principio nós 
é que vamos dar os meios de transporte para o co~
mercio estrangeiro. 

_a t~arios apartes. 
Desejava saber com que fim o governo pretende faci

litar o movimento do con::mercio dB republica do Prata.-

O Sa. A:MAno DA SIL1'EIRA:- E' a consequencia. do 
seu acto. 

Eu admiro, Sr. presidente que abandonando o inte
rior do nosso paiz, vamos tratar de promover o movi-: 

. mento commercial da!! aguas do Prata, no ponto em 
que o impel'io não possue um palmo de territorio. 

Mas, Sr. presidente, contra i~to se disse que no Es .. 
t11do Oriental e'l':istem trinta mil Brazileiros (quero que 
sejíio mais); que ao norre do Rio· Negro o Eetado Orien
tal é povoado quasi que exclusivamente por Brazileiros; 
gue o interesse desses Brazileiros era consultado na ce-: . - . 
teresses brazileiros 9-ue 'existem ao norte do· .Rio-Negro 
não tem convenienc1a nenhuma em quo o dinheiro do 
Brazil vá. su~vencionar uma navegação de cabotagem 

E como demonstrou esta proposiçrta o honrado e il
lnstrado relator das commissõea ? Disse-nos q'!J.e a 
ma.rgem esquerda do Uruguay estava coberta de estabe
lecimentos brazileiros : entretanto dessa alluvião de · 
estabelecimentos braz1leiros um 86 pôde apresentill' quo 
pertence ao nos@O honrado collega o Sr. barão de Mauã. 
Mas este estabelecimento, Sr. presi~ente, se existe, é 
estabelecimento de .xarqueado., e niio sei que possa. 
ser de outra natureza, não e:datia na data em que fez-sa 
o cont,.ato, e na margem esquerda do Urnguay desde 
o Salto até Montevidéo niío ha mais nenhum estabele-
cimento brazileiro. . 

Ma11, qu&nd• existissem, admittindo mesmo que essa 
:zr,argem esU. povoada desses estabelecimentos, pergun
to eu ao honrado deputado de que natn1'tl:.a são esses 
estabelecimentos ! No!! ta que~tiio é precieo não admit~ 
tirmos proposiçtíes englobada11; ellas serve"' de illaquear: 
a b .. a fé daquelles que: como eu, pen~>âo quo 111 na •ega" 
çli.o fl uvjal é um meio de promover a povoação dd& 
n~·~oa v~tos de~tos; é meio de propa$_&r. a civiJísa.,:io 

' . ' volvin•ento de n(Jaea riqueza. da riqo: c~ .. do nosso 1JD~r-
rimo olo. ProposiÇÕ6!4 est>~b~lecidu oeste. · orre n!!o po .. :. 
dem ser cont.eat&das; por . i~so é preciw esmerilb&-las, 
Wtrinch&•lsS, par& ll&bennOB Se 8nC8Yrão & Ver.•&deo 

A lltum, ainda quando nessa margem do Uru.,;uay 
e:nstifsam es~& e~tabe•ec· mentoa, ~preciso que se sa.ib& · 
que 8iio stabelecimentoa de sal11;a de carne. e não podem . 
1!81' de outra natu1'tlza, e a sslp;a da• ca.raes·, e produc- . 
tos •emelhantes não ae contiuzem, não se transporti•o a 
bord·J dos vapores. os vapoi'P!' por consequeul'Í.a estabe", 
lecirlos pelo novo Ot·ntntto não podem ter applicaçíio ne
nhuma para 81tportação destes f'r uductos: neo é a u~· ne, 
Dão aão os couros, llio t\ o cabello, não aão aa goMu•· 
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cabotagem no E~tado Oriental, p•,rqu~- temos a nave- pau 0 s a 0 neo. ' ou para ntre- Rio3, Corrien-
gação livre de transito do Uruguay, p01s que pelos tra- tes .... 
tados com as nações ribeirinhas esse transito é li~re á. _O Sn. BELLO ainda ol)serva. que ha muitas embarca~ 
bandeira. braziltlira. Ora se t<~mos a navegação bvre, ç.oes emprep.:r.das no tr»nsporte da herva.-mate nos 
para que t•avemos de idazer s navegação de cabotagem? portos de S. Borja e Uruguo.yana. 

Mas essas conveniencía•1 politicas, Sr. presidente, creio o s A s 
d 

. dd. . J t t . a. MAno p;.. u.~E'o JI.A. - Y. Ex não póde negar 
que resu.ltão ns art1gos a tctonaes 0 con ra 0 ; mas que ab conducçocs por terra em carretas ~ão •••uJ'to fre-
eu declaro a Y. Ex. -1ue a navegação de cabotagem, lá 1 h ~ 
embora ><ob bandeira brazileira, é orieutal, é arge11tina. quentes pe 05 e_rvaes pard d~svi~r-~e da 5erra. Não 
E' oriental e argentina. Sr _presiuente, da mes~a fór~a. i!e:~rc~d~a~ ch'!v~~~af:.~. 0 S. Borja ta.mb.em desça 
que é braz.ileira a navegaçao de cabotagem do 1_mper1o, 

rmittiaa r excepção a certos navio~< estrange1ros que O Sa. BELr.o: -A maior parta della. 
troduzem co anos, porque essa na v a · n. MA~o DA. , ILYl!:lnA.:- Attenda v. Ex. que a 

porexcepção a navios estran~~iros é navegaç~o tão b~a- berva-mate nao póoe ser conduzida nos vapores e -
Zileira;. como aquellà que á fe1ta. sob a propr1a b_andeua em muito pequena quantidade; entre s. Borja, 1 ~:~~i 
brazUein .. Portanto, a navegação entre .Montev1déo e o· e.Urnguayanll h a, como V. Ex. sabe. obstaculo inven-
Salto, embora eu"o ... encionada pelo ímperlo,embo•m-mn--+--~~:i1. mt,~niemplttno~;nrnaslllrll'gt'l'lanoodll'e[l{!l--ccffiht..e<>iiaas"'; -,s;.,a"'=o~po~r;::c:::o~n:::s:-::e~4~u~en~-=----V&porea que tenhão a bandeira brazileira, é navegação eta. pe({uenos huu~s. balandras, chal11pas, lanohHs que 
estrangeira. Nilo sei mesmo se até duvide que o Estado fazem a conducçao. e tranBpor~ de>' til herva pura Uru-
Oriental con&inta que se vá para alli tlliltabelect~r uma gnayans, e que 'lalli tran~portao para os primeiros por-
navegBÇão de c11b0~11gem estrangeira; mas, com'? quer to~ ~o Estado Orumta_l, para Santa Rosa, para n Gonsti-
que seja, nilo prec1aamos della, porque ttmos livre o \utçao, para Cc._ncorma, etn.: o_ qu·· é <~~>rto é que n que 
transito do U.nucuay .... . tem de consumtr ·Ae no Estado Orientdl sabe em carre-

Ux Sa. DnoTA.uo dé. um aparte. tas: A exportaç~o portanto ds ~~rva que se faz ern pe. 
O Sa Aau.ao DA. Sn."fEJ&A.: -Chamo navegaçÃo de IJ.Ileno~ barcos nao é razão ~ufficlente para subven ionar-

abotagem &llUBlla que é feita de porto a porto da mea• =d:~:::~:~~tc umn companhia, :!Olllo se pre-

ma naçl\o.... ~evo ainda lembrar ao honradodef•U~ado que a. expor-
O Sa. Bnt.o dl um aparte. taçao da lle~va-ma~e, segUDdo o ulimo relat01·:o do 
O Sa AliAM DA. Sn.uru. :-E qu408 aio eesu mer. Sr · conselheiro. A~tno, que niio pórle eer su·peito ao 

cadoriaa que podem r;er transportaaaat nobN dep;ttad~, n~o chegou a ~OCl ooo arroba,.; u p•o
ducçio ~u.o fot mutto me!!or D'> anno tinnucdro findo, 

O Sa. BELr.o:-Não ha 300,000 arrobu ele he"a- pela raz11o qM o nob.re deputad.u sabe; isto é, por ue 
mate que rodos oa an.nos se exporta 1 gr>~_nd'e pa-rte doB fabrwantes de hcrva nf,o "íio prop' i c-

O Sa. A•;..ào DA. SIL''I'rmu. :-Não vi aincla em re1a- tlUJOB, con~orre_!ll .ao, .hervaes só paTa fazer herva, e por 
t.)rio algum que tr~tg!! o mappà. da exportação da herva- oonsequenc~n nao ha lDter~sse na · ·onserv, ção dos her.; 
DI • · · o . • "f&ea-, que va ·, 2endo destrn1do;. de dia em du1, 
argumedll> .,ap" oso com que se q~er estabelecer a con- 80 8 mua Jl018 qu a pro ucçao imiaua 
'f't:nÍAocia, a no ~ss•dade, a vantagem da Dllvegação do de anno em anno. 
Ba1xo Uruguay. pela couveníencia e vantagem que tem Os outtoll productos Sr ~rrside t~, são couro~ de 
a -pronncià do Rio-Grande, que tem o Bruil, porque consumo Eates Biio transpt;rttldos p&h' mesma f6rma 
aqae\la pro"fincia não pôde ter Yllntagem nunca eem. em balandrua, lanchõe~. chalupas e biatea que D>t-
fl1l8 esta "f&Utagem r<'verta ao Bra.til todo; é argumento vegiio no Uru~nay, ou por terra en Clt.rretaa. !'iio 
oaoeioao digo a~~ee <'erar-ae que a navega~io do Baixo- apen~s <'.onrns de consumo <ta populnçllo que níio avuhlio Ur11g1!ay é conveniente por causa ·ta navegaçilo üo em qouatidede nocavel. 
Alto-Uroguy. Qaaea síi.o as mercadoria." que temos de Qnazato iis madeiras, V Ex. bem 'Vê QUfl ~~~ , aiio 
upor\ar dr. pl\l"te auperior do Uru~euay '!. E' a herva- tran•po~nad&§ em vapores: àeacem os rio,am bal•u, como 
IDa~, no ~ couro• de consumo, são macleiraa. •• .. ae pratica em toda a parte 

Por comeqn'lncia, a ~avep~iio do Aleo-Urog.:ay tfm 
O Sa. BuLo:- E em proximo futuro 01 prod'lctot 1lm ~9-ueno ~mmerc1~ que por ora niW <l&rõee deata. 

·ja apioul\ara. nota ~' Ylato que Jl. ~tt. alli o vapor UMA9'toy, e a 
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nova linh11 nio ttd. o privi1egio de ~l!ltar 1m • daa I 
~ch OJJ'IU 

Eis as razões wr que entendo que não pre(lia~!).ll 
da nKvegaçiio do Baix(, .. TTrn!(ll&y. _ 

E depois se o CO!Jlmernio da berva vai para Q ~io 
de Prata. p• :ta ftf, -nt· vidÃ· • e rugnay, o nob~ d~pu-
a~" o •a . que • a to "a un-a gr .. n·i~ nave"KÇilO a ve .li 

que Nl e~~tpre.,a nesl-e tr~tn&pur•e. é nav·gay.•O eat,.an• 
geilb. ()a VHpore~ I)(•U o poderão fazer porqll8 l'eodo a 
na~sraciu rio ab~&i.xo, es~e" barcos cte vais. con~inuará~ .... ('. } 

D~>po•s. Sr. oTe~idêntoS. f'n ent .. n<lo que e~te l'.Ontr~to, 
el~m ~te niio eonmhar oa interesses pnblic.oe, é pmil. 
ln;4uidade. · 

Qoando se celebrou eRto contrato, a provinoia ~o 
~in-Grande do Sul tmba contr!ltado nm11 DttV!'gaçao 
a vapor po Alt()·UtuguMy, med•antts >~ubvençíi.Q de 
lO ()I 08: o p:overno .. a~• a p.-rfe•ta••·~>nte desre contrato. 
Se o governn pc.rém entendi" Que a nsve,;toçiío do Alto· 
Ç'rnJ.tDBY tinha esil" gr~nde impor· anda. 4ue ali&.& lhe 
foi .iudt''"àa pel(• emprezario de Bueuos-Ayres •..• 

O '"· P•·ntaA. PI,,TO : - Emprezario brazileiro. 

O Sa A••ao »A ~JLVEtRA:- •• po1'qua não aprovei
tou M nAveg .. ~VIiA• es•a~ea~d a no Alto-Urugnay, e snb
-vencionedll P_P~ yrov1n i~ d~· R · ·Grande, phl'a, com um 

çüo as proporçõe~ couvenianw? Et~~e emprezario nes:.a 
occa.siAo se C(lrn~romettia. a faz~>r por W:• oos a nave
gllÇI'.O dfl o\)ro-1 TUgufo:y, "'a> dll-11 e o gov~rno ~ 20 OOOS . ' . \ . 

· condiç·õe~ qne ,uiz.,.,~e 
Auula ,. •tis Sr •.. re~ident.e este mesmo emrrezario, 

qu .. uJ.o tratoll se> de fHz,..r est.e cnDlra•o, offerecen· se a 
realizar t"da. a nRvt>u: .. ção p·•r metade do preço estabe
lecidu, 4ne era 120:P.COfl000 

O Sa.. BEt.Lo: -Creio que o nobre deputado está con
f.qDdin 10 as datas. 

O -Sn Alii•BO DA SII.VEnu:- Mas e~Ra proposta niío 
foi a"e•t ; e a Jl~tziio 4ne se den foi --tue Sl'l niio porlia ad
mit.tir ~ernethante offerta por.tJiio t<~r e-la b11St11D'6 fun
dam: ooto Plif" inutilit!~r 1'6 o jnizo dHdo pelo CODSr<lho 

e e~t» o e rma o pe o govenao no ''O'ltr~t .. , e ostra
b~tlhos e estndo., a que se •inbn prne&hdo P"•o. a nave,. 
gação do Alto e Bac.xo TTruy.nay. , 

Sr pre~tdente. eu enteo<l." quf od'\s a" vezes Que:u~ 
eemço ... u tco q•lol a1utta. nao , , ver1 c 1· • e s 
f•ito por mnta.de de uma cerr-a quantia, ao gnverno 
ca.mpr .. necear:;ariamente procur .. r fH:.t.ê-lo com a maio~ 
oonv niencia. do tb~ .. ouro uMion11l 

Não h~tvie ne•~e caso direit.os adquiridos; Sr. pre~i
dentH,como O!l t•nh .. o emprez ·rio ria na.ve~~;sciíodnAho· 
f'rugu"y; e no emtat t . os diTeitoR rle·se empr .. ~ario 
fori\, atiraio- a marg•m . fnz~nlin·Bf'l um •·ontrato que 
im ···rt·•V nm·· de•pez14 d" 1 •O ooos p •r 111mo. . 

Q;anto ao.; tlles t~"ahRlhoP e e·-tu tio·, t1üo erilo •'OUPB 

mu•to ~~ena e reflt~ct1da • porque a (;()mlllibSÜO de J859 
deo paree,.r offere•-endo altf>rac~ aD cúntrato. o qual 
alntta gora torna a ~ffr r notav~ifl modificações. 

Ainrf , mata: eu en ·en •o -.~ue tratando Bts de uma 
nave, ação tão iwp<lrtllut!l o11r" mint•a prnvincia, como 
ee lD<~Ul<;A. nno .. e •IB ia ter .cel"hr•<to o C'Ontr.sto a .. m 
~tr ou vi<to o presirlente d~tquella provjncia; e ni.\o const_llo 
que se (>Uvisse esse pre~idente, nem alguma outr~ 
autoriciade. 

O honrado dt'pnt11do, "r presidep•e, dio;lle aindt~ q'Q.~ 
innun• ra V•• .~ , brazil~>iro~,. d v·nc·a de ·. edr 
aproveita •ão com a na ·,ei>- ção do Ait e B11ixo TJrn'.. 
guay. Não tt-nho a fortuna de conheoor essas P' voa-. 
çõe, ; porqufl na margem do !Trugnsy da vil a da Co ns
ti•uição até Itaqui ap1-m11B onheco dua~ povo11ç9e~ 
brllzlleinu• que sno TTTuJ!Uayan11 e Jtaqui ''n1e ' 'Kl ter~ 
minar a linha. No emant de M, ., ,tevidéo ao Salto 
nma boa dn:z.ia e lllPlH de pov• &t,."ÕI'~ et-tr~tug~ir..s de·., 
mor>~ o · .DI nmll c ontra margem , 

O n obre de;mta·lo entre e•sll immenRidade d.e'povQa• 
ções •Denci .. nou o\'legret. .. , Saut' "Dilll no t.ivramentQ, 
e por equivn•·o o Pov· ··Nov• . A'Pgrete die•a. d~ mar~eni 
de Uruguay vinte e tanta" l liii:Uaij. Ssnt'Anna do Lívra,.: 
mmto -{UJLI'!<tita e tant~~os. e Puvo-Novo, nma das ma;ts 
u'lpa povofoÇ6ol elo ~io·Gta•áe, emb,ra .~ ee~ 

~~· j~ 1.1- cinca legua_a_d~ barra qp JUo· Grande p~ueõ 
lll.IÜS <lU Jpenos. · · • 
: Vil assjq1 V. Ex como se e~>tndiio estas t"oUAA" como 
~ S!J.be do que y•i peto Rio Gra.nd .. E 9 not-.• · d p•1t.• do, 
qu~ n~ pennittia •.ruil nem e1,1 nem o meu nobre ·~ollega. 
reetitic' &f mos U Ue ll reei · ã. SUB., ê ue tian & 

an~ e.utori!Jade propri~ coxpo euperioT a •lU quer ootrà, 
foi o propriq · ~ua diss~ cotisas crom•~ e-· as I : 
, O pomroer11io llo~aas ~voações. tie Sant' Annz, D. P~-:
drito. p B11gé fa~-~ por ~r~ com ~s ~idttdes do Rio-

ran e .e .$ o as. · 
O Sn. Fl&Umu. DB MEJ.LO :-E aqU&J~,tas leguas fi~~T 

o s~. AlllAB.O DA. SJ:.VEU\A.: - ~ll mesma distancia 
poq.oo mais ou 1J1.e~os: quarenta e tantHB l(;lgua~ pArá 
trrugnay, e quarenta e tant~~.a p(lra Pel tat. e para o 
Rio Gr~de. · · · . 

O Sa FI&UERt. »B MELI.e: -Não seria mais UIP~ fa.,. 
cilido.de para o oommercio fmnquea1'-ill'! mais P"n~ 
para onde possa mandar oa seus generos em v~n 4~ 8fiJ' 
obri~ado a envia-lo sómente para eePes dou4 lngarea! 

c;a· em estreitar ·as relaç15As deasa .. povoaçõe~ da fronu . 
teira e da margem do Uraguay com o centro Jo com• 
mareio da província. Por ventura o nobre deputL\dO 

o "o o • - 11 e d 
preferenoia ás relaçõe" com o est-rangeiro em vu dt 
procurar tê-las com povoações brazi,leir~tsT : 

O SR ••. FI~UBJB.A ~E M r... Lo:- N •o <ligo. qu.ê _fie de 

prrduC"tor p'ara procurar o~ m.-rcados qut~ lhe eejão mai~ 
convenientes. 

O ~a. Aluno DA Su.VEIRA: -Era isto mesmo o qna 
se qnE\ria por es~e f11tal trat~~o 10 de 4 rle s.,tembro de 
1841, felizmente já sP.pultHd'> Tinha ello é~tabelecido 
com principi<J por rarte <to imperio a UII.VP~acão da 

• lagôa Mirim, c~·mmwn so Bra.zil e á. Repubhca Oriental. 
Sabe V Ex qua fizerão os Orit:nt .. e'l 9 Em re~posta 

á coocesSHO lo imperio, que BP.mpr" et~r.ove ua pc>sse ex" 
clu11iva da navel(ação d!õfl .. gu~~.s da la~tôa Mirim, tran .. 
cár~1 11. nav"~"ÇR · dos rio· "iab••late e T-.quari. 

t!riio de chamar as r .. h~~·õ·M commerr.iaes do •eu paiz 
para o centro delle, para 'VIonteVidéo, por aquelle meio, 
afim de obstar ao consumo de generos procedentes dQ 

·o· GriUlde. · 

O Sa. FtGUBJBA DE 'MEL' o .- FizesPem i~t" embora:. 
n611 não os imit."r~ ... uo. Eu -iU•ro que se dê liberdade ã 
indastria nr .. zlleira.. 

O Sa, A JURO JlA .;u.VRtBA.: -Sabe V F.x. como IIEidá. 
libl'r·•atle a iu•1n~tda '! E' prumovendo·a. e fa.cllit .. ndo-a 
prHPe•r. menr.e dentr? ttn P".~:t. Para illlltt nlio pro.oure~ 
mos eutwen••iona.r "hnn .. estranfjtStra; ba11ta qut!l 11bmen· 
t.em<J8 a J.nba -tU~: é brbziluirH at~ os primearas portos 
do p .. iz viimho F~tQilinos o que fllllim tod"s os jlO\'er

ilos que llnbvenrJoniln a navegaono Pómente ~té um 
porto ~st•llDJotéiro Levem~R aa n_os11aB mer(•ad.••riaa ao 
Esrsdo Or•e•1t•l. ~e elll' tiver intei'N!se em ctiatribui·la• 
~lo .. eu i].lte'i• r, faça-o • sua cu"ta. 

O Sa. F1GtJEIIU DE MnLo - Já vejo que o aobre 
deputado ~o~ogut~ u •)•tema ch10ez 

O ~a /\~-'B.o DA. StLTiliU : - Não eip;o o aya~• 
cbinez .Ne~ n&ll minhato 1dé.11B; nem aas minhas p~a
vras ha cou~a alguma que autoriee ~em~<lban~ illacii(l· 
. - _ . - - .· . 

m~s a ' linha. d~ ~trad.a de ferro de Buenos· 1\yrea p~r~ 
Çórd,va ~ P"Ta os Ande~ . visto que nesse;: lng~~ores Ãl\ 
CODII}ltJl.O d~ 'geueros de proilucçâo bra~ileira ! 

O Sa. FJG.,EIRA DB MBL' o: -Se assim nio ae faz é 
p rque OA interel!&t>~ ainda não aio conhaoidos. · · 

O "a. AlllABO !IA StLVRtllA :-A meJn.á razão que ·ha 
p~ra euuvencton~rll.oOB essa linha de navegação dar;.e~:" 
h1a para esse outro ~"Rsn. • • • . · • 

Snbvencionemos 1od •S as VIas do mter10t' daRepobhéa 
Argentina, f~voreçamo-la3 perA dt"tnbnir <>11 produc~ 
de importaçãn de que neC'.eS•itiio aque\\a~~. -popnl·ç~-; 
~m compeuação disto que troc~~o ~e 'P!oriUCtOII nos ~o'l 
V. E :r;. sabe que nG6tet con,ratos JU&O ~f ~' .~~ 
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estahelecer uma .n~~ov~ação B6mente de expol'tacão; al
gu a cousa l:lavemo:. de r -ceber ~m troco· em outra 
OOCiil"iüo dtrei clar~tments 'i~&U são o& pruductos que 
re~bemo .. em t 0 •11 . ' 

,gr. pre~idente. eu tenho ont.ro,. apontamento"~ m11s a 
hsro. e~u. ·PH•Sa 1a, e posto V. E& tealla tido a h•·ndade · 
de •e1xar-xn - · 
Díi qoaro h!•je prev~tle<'t!r-m.- de"te favor de V. ~x ; 
a-ua.-df~~ .m~1~ que t.enho a d z~r ~;ubre esta questã1.1 pa.ra 
outrll <ltscn,;sau 

A dia !llllS-

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DiA. 
' 

FIXlÇlO D.AI! FOl\ÇAS DE TE1.U. , 

Continúa a 2• di~c>llsRão do art. t• da. ·p,.oposta do 
go~erno '{lle fixa as forçtis de terra para o IUlilO tirum-
oeiro da 1862 a 1863. · 

Acha-se presente o Sr. ministro re1w·~tivo. 
. O &r HPnrlqu••s pronuncia um discurso que se 
acha A · 

· O ~~. ~otrz& M:er~nEa re ,uer o encerramento do. dis" 
OU!!SâO. . 

~ Sa. Pu&IDBNTB declara que, tenJio jâ dado a hora, 
_ e11 c11.11a pura se v o ar, reeerva e. vo a 

para a sessã.> seguinte. 

Dada-a ordem do <Úa, levanta-se a seaaio As quatro 
horllll da tarde. 

Sva".uuo. - EtDpedht&u.- Pem&o' o D. 1. Jf, A. dfl· 
Pa,.ia.-P••tmçlJoth í Z.dGF. eCo1tti.- Pf'd~rt .. · 
~· doa tmp · tgod. • da (ocaldade de medi,; no ·dtJ Balt«J. 
- "'"'''" IJ ~Y R. H N. 8tl Of't; -Ordem-do dia, -
N'g••Ctor do S. Paulu, DiiCWIO do Sr. ,,, Bont acao. 

li'tá1aç4o dflir (orgq.~ 44 ,,,.,.a. VotaçlJo.-lnl6,.pella• · 
~·-' DílfCUf'IO.S clur Su, Olloni 41 minidro dG agricul-
hw4. . 

io tl'eio-dia fel ta a chamada; e aohtmdo-se presen• 
teQ os Sr~ visco .ode, de Camt~ragi lle, Pereira PiDto, 
Gama n(!rqu~<irs, Vieir-.t. da Silva. I 'als%ans, Angelo do 
AmarBI, O'toai, S~tlathiel. Rodrigo "'ilva, Pedreira, 
Luiz Carlos, C~<rn~ ro de MandtlnÇa, Ribeiro da Luz, 
PeN>ira·, da Silva, Fernandes Vi.eira. J:'aula Fonseca, 
Diogo Velho, CyriUO, Manoel Fet•na.ndes, Mello Rego,. 
Joaé Bonifaoio, Pinto de Campos Gasparino, Costa · 
Pinto, Carloa da Luz, Villela Tua.\'es1 b~triio de Ms
mao~~:uape, Lima e Silva, Serra _ Cameiru, Lflit!O da· 
Ca,nba. ~aldltnha Marinho Ferreira da Veiga, C. 
Ottoni, 1:\ilvino Cavalcanti, Paes Ban-eto, Leandro Be
zerra, Silveira Lobo, J Mndllreii"H, B1 ·ê~, Bello, Ls
mego, Corrêa de Olivt'ua Paes d,. Men.ofonça, Carvalho 
Rei.•- Fiel dtt CarqaJbo Fialho. p, nla "iantos, ·-Sonza 
Me· de• · Martim Fran<'isco Amaro da Silveora. Ban· 
de;rll dt1 Mello, Siqueira M .. nri<>~, F•g'neí.-a :te M~Uo,. 
Tiberi", Santa -Cruz, Ser~ti .. de Mt~.cerlp, ~~ar·~llos R •go_ 
Bal'l'()lo. de L"m tre, Epaminonda .. , z~ca' ias, Pef!'il--& 
Frt~noo. Le · · 
feira .. Pinto Lima, abrt<-se a. sessão . . 

. Com.>arecem d6p<,i" dli aberta a ~~e~~aio ele s~. M-. 
rio, Couto, Limli. DuBrte, J de Aleu:car. 8arbos~ da.
Con..:.a, condi' de Baepen<~y, barão -de Port<•-Alegre, 
Cutello-Branoo, Carnetro da Cunha. Silva N~es, Paa
lino de Soa21a, Meil" Fr&Doo. Lima e ·Salva, :-lllveira da, 
Mor.ta, E,peri •iao. E~pinola, .Kaooeo •la f':~twara T~. 
var~r.. Butos, s .. yão Lob.- tO. Henri{lUe5, Fero .. udea da 
Cunh~t, Viriato. Araujo Li.ma e ~~ rra Cavalct~ntl. 
· F&Jtio com participação cs ·sn. 'Brandão· e Teixelm 

Junior. · 
· Le-ae e approva-ee a act.~a ·antecede%ltt. 

O Sa. 1• SECaBTuto d • eonta do ~gnintt 

EXPEDoU1'E. 

Um nfficio do mini~terio do imperio, ccmtnttni-•ando 
niio >6 que nenhum eontr11to celebrou " governo impe-
rial com o e nprezario dl) t- e"tro de S. Pedro <ie Alcan-
cant.,ra, e que o qn<'~ regu a p"rll <>O•n es a e o z 
as insr.ru ·ções »ppro ·11da~ pelo dP.crato n I ,301 rle 30 
d~ Oeze.m!-ro dA RliR . u.aa tamb·m que da it,f,.rtniiÇão 
do m~l-'tlt,tor do" tb~a·r•·s sunvenciona.do. m•o ' 'oneta 

• • e-eue1Cllll1t~&rl;l'----
aqueltaa instrucções.-A quem fez a requi!içíio. 

Outro do · ministerio da guerra. transmittindo o~ ; 
querimento e mais papei .. annexo .. , do capitão reformado 
do exercito João Antonio Nol~co P .. reira da runha, 
que pede ao •·or oQ le~tislativo a •na trsnsf.~r.,ncis p>tra o 
corpo do estado-maior de 2• classe. -A commíbsli.o da 
m'arinba e gu~rra 

Dons reqneriruentoa das irman.daries de S. Cltri•pim 
e S. Chrispiniann, erecta' na igreJa matriz dl'l N~.~s .. a 
Senbc>Ta da C ndehsria. da ôrte, e de No~s~ Senhorn da 
Boa-- Morte oa. cidade da l'on•tlfuição província de 

ano, pe 111 o •spen~a aP et~< · . -
poasuirem b .. na 1e rAiz. esta até a quantia. 11Q 40 0001 e . 
aq11eila até 100.0001.- A' commissão de fa~enda. 

Dous outros de Joio Pedro To e Joa uim Dias 
Br ~~:a ):16 •indo paro. 1'6rem na.tu1'n ,~.. os c1 
zileiroll.- A' commissão de cont~titnição. 

Ü-~>e, julp:a-se ohjecto de delibera cão, e vsi a immi
mir p~>ra entr~r n" ord. m dos t.rabnlhe~, o projecr.o com. 
que co11clue o l-eguinte parecer: 

c A' oommiesio de pensões e ordenados forão remet
tidos não 86 os papeis ~ue aerv1rã•• de ba,e 010 t1e•-rtsto 
de l4 de Ag .. at(l <to anno pro~mo pat<•&<lo, pelo 'iaal 
houve por bem R. M. o lmJ>O!'ador conceder a l> J.ose· 
pha M11ria Arag<:>nez de FaTia. YJUYB do Dr. José •. ·an
didn àe Fa.na, a penllio zmuaal de t\OOS eenãn tambem . 
os que derão lugar 11. expedição do decreto de 28 de Ju

rren auno ue em ron~ aencia do falleoi-
mento d& agraP-iada mandou. re."erter lltml& hanto con•: 
ceasio em.benefido d~ _seat~ quatro tllbo~menores, de.~ · 
me~ Ho~nr,que . Jnlio, Aclolpho e Candi·io, reparr.ida- . 
mente até . á maiondade de11íell, intrWlBmiasivel de wn 
para o~ outl'oa. . · · -

c Em cumprimento do ~eu de'er, esamlnaudo a com. · 
missão todos os documentt... ann•xo11 88 oopiBf' de tae& 

· decretos; que tambem lhe forao presente~!, reoonhe<·ell 
pois tua pa,rte qne de • 11tra sorte :não devlll. pll:'oced~r o : • 
governo itnperl"l, desde -1ue. evid.Pntemente at~tât 011 
papeis janto&: 1•, que o Dr. José Caadido de Furia, 
aendo mandado para a oidade de Larangeitlls, em ~
gipe, pela prB!<idencia da respeativa provinnia. afim <ie 
acucbr a poJ'ulaçao flagellada pela ep1demia do oh• ler~ 
morhus ... m f .• u~cêrtt. quentf.o •atava pre .. tanlio rele- _ 
va.ntes llll'VÍQC&, · victima do. m~~o a.al de que ~m a·. 
maior aolit!itude buscava duninmr 1111 eieitos empre
gando todos oe 11 aioe ao seu al•·anef"; 2', i!U-' eu.. uiu• 
lher tieár~ reriuzida a um estado de penu• ia no t.~Ual 
sendo lbe · diffioi•imo ma.ut&r· ae e a sene quatro til boa . 
menor~~ imposeivel p .. ~m toer-lhe-hia o·~on .. r < edll• 
cação de~tee: 3· ~nalmente. que fsl!e -e: dn " agraciadat 
o eshdo de ~<eus di• o filho-e. orpb: os eu~io de pai, e 
mii, jo~>titieav" iga .. lment-e a reVE-rsil> da meam,. pens&ó 

• • r1 odo,. ellea em alte~ i . aes. · . 
c A11~1m que, en eodt>ndo a commtsl'iio. que DOI 1'f 

ridos 110to11 do podt~r exe utivc• guRrdérão ats ~ u 
re~11B qgo em caeo11 'tael'dtl•Om gu•ar 1111 IIGIII delibera• 

. çõel!, é de parelOr '{UE' ~· apprme a ml'l!· 8 df' '\U" n'a• 
tiio am'-1( a oa decretoe, wedtactft o llt'IJ.UUll.e pro3eato; 

< A naemblfla J1:8fttl f1'60lve1 

c Art. 1 • Ficll approv11do o denreto• dt~~ 98 d11 Jonhe 
de 1861, dedara1odu q_ue a JM>nai\o aonual de riM f . (.'ll•ll·• 
oedi<i11 por df!t'111to de 14 oie Agor.f4• ,. 18KO, • fallt· 
cids D. Joeepha Maria AHp:onez de Fld'ia •tun clo
I)r. Jus~ Candido de Faria. reverta em beneficio de aeus 
qua.tto filhos menom , Henrique, Julio, Aclolpho 1t 
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Cllniliilo, repartidamente, s.M á. maioridade destes, i:a.· 
tra.nsmissivel de un• para. os outros. 

c Art. 2. • Revogiio-se a!' •tis posições em contrario. 
c Paço da camtt.ra <los deputados, em 26 de Julho de 

}851. L. Á. PerP.:ra Pranco. -Serra Carmiro. -Sil· 
t:ino Cllt:al<·anti de Albuqutrqua. » 

PI\ETENÇÃO DE .l. Z. D.&. F. E COSTA.. 

Au~usto Zacarias da Fox"t•eca. e Co3ta, porteiro da as
cola de marinha, pe1e no re.J.nerimento junto que seja 
autorisalo o gov~rno a elevar a 1:6008 oe vencimentos 
de 9608 que perc~be. 11llegando que não estão em rela
çã(l com a responsabilidade e os trabalhos que sobre 
elle ;>esão, e que, lhe t~hsorvendo tod~ o tempo, impos
eibiiitão- o de occupar-se em qnaique~ outro ~>erviço 
de que !lOS!.'& tirar al~um proveito pecuniario para me
lhor ma'nter-se e á. sua familia. 

<A comm~ssão <ie pensões e ordenados, considerando 
que no uso da facul<lade conferida no § s• do art 5" da. . ~ 

dindo o regulamento do 1• de :Maio de 1858, que reor
@Sllisou a academia. de mHrinha, marcára para ores
pectivo porteiro o ordeMdo de 600$ e a ~ratificação ae . 60 . . . :1 -

pregadoro da meama denorninação e de,obtigii~'ÕBII iden
ticas. algon~:~ até pertencentes a outros estabelecimentos 
da me~ma natureza; tendo em vi:;ta a informação do 

overno. ue re uta os servi os c r d r 
anffi.cbntemente retribuídos com os vencimenws fixado' 
no cit11do re~amento; e refl.ectindo finalmente que 
as circumstancias financeiras do paiz exigem a mais 
severa economia no dit~pendio dos dh.heiros publicos, é 
àe parecer que se indefira a pretenc;ii.o do aupplicante. 

c Paço da camara do~ deputados, ~m 26 de Julho 
à~ 1861 .• -L. Á . Pereira 1i'ranr.o.--Serra Ccwmiro.-Sil• 
eino l~aoalcanli d~ Albu_querqu~. » · 

PB.ETEi'l9l0 DO~ B11PRBG.A.DOS DA Jr.&CtJLD.A.DJ!: DE 
IIIEDICII.'fA D.A. BA.IIIA, 

• oommtssao e pensões e or enados, afim e me• 
lhor hsbihtar-se a formar eeu juizo •obre as quatrO pe
tições juntaa, em que o ofticial da eecretari!l da facul
dade de medicina da Bahia, o porteiro, o eonaarvador 

1n ana ml& , os eiii e os oon uos o 
ml!llma :lacwdade pedem eugn..ento dos vencimentos que 
percebem, precisa de inform&çúes do governo pelo mi
nisterio io unperio, e pois as requer. 

c Paço da camara dos deputados, em 26 dt Julho de 
1861.-L. A. P~r~ira li'ra,.co.-Serra Carntiro.-SiloiM 
Caocdccmti d~ Albuq~qu,, :. · · 

Pli.E.T&Nçlo IIE a. X N. BBLPOll'f, 

c A eommissíio de pensões e ordenttdos, havendo e:z:a
Itlin&do apel:oiçiodeRaymundo 'M rcellinoNwiesBalfort, · 
offici11.l externo dCJ. secretaria de polícia do Mar.nhio. na 
qual, depois de allegar a desigualdade que exiateeqtre os' 
stns venciment-os e oa que percebem outros fnnccionarios 
da mel.'ma categoria e classe, !lendo os destes superiores, 
posto menos onerados de &errlços que elle presta no 
arduo desempenho do s~u cugo, solicita accreacin.o dcn 
referidos vencimantos, precisa, afim de formar aeguro 
Juizo 11obre ~ Justi.ça de. um~ tal p~tençiio, que o go· 

~peito 
c S,tla das commiRsões, 27 de Julho de 1861.-Frara

c:ilco dG Serra Cart~eiro. - Stloino Caoalcanti tle Albu· 
flUirqtU . -L. A. Pereira Franco. :. 

PRIMElRA. PARTE DA ORDEM DO DIA. 

NEGGCI(); DE S. I'.U!I.O. 

I O Sr. Jns~ Bo ... -faclo pronuncia nm discurso 
qne se acha. no App 11{iice. 

Á discDaei9 aoa adiada pela hora. 

»tx.a.çlo D.l!l Fcaçu DB nau •. 

:Prooede-ee i votação do requerimento de eneerra• 
mento, offerecido pelo Sr. Souza Mendes na !!e&são an
tecedente á diecus~ão do art. l" da proposta. do governe 
que fixs aij forças de terra. para o anno financeiro de 

, 
Posto a voto11 o ~ferio_o srtigo; é tamb&m approvado. 

UNDAPARTED DIA. 

INTERPELLAÇÕES. 

Contimia. a discussão das interpella~ões annunciadas 
pel•l Sr. Ottoni na sessão de 15 do corrente sobre a reao
luçíto que p!U!sou u1tima.mente na carnara dos deput~:~doe 
de Berlim, aconselhando o gove-rno pru~>siB.Uo a probibir 
a emigração para o Brazil, emquanto o governo brazi
leiro se não snbmetter ,ás comminações que lhe são 
impostas naque~ resolução; sobre o modo por que o 
governo brszileiro tenciona deAsggra.var-se da injuria 
que em Berli~ foi irror!ada ao BrR7.il a. faco do mundo; 

çiio de colonias nas vizinhanças dHs linhas ferreas ; e 
finalmente a quanto sobem as quantias devidas aos . 
diver~os em preza rios e a~sociações de que trata o final do . . . 
credto de 6,000·0008, cre~do pelo decreto n. 885 de 4 
de Outubro de 1856. 

O SI'. Ottonh-Sr. presidente, creio hav~ em 
e pa c nse~u1 o a • e .I 1• 

rigindo ao nobre mmistro da agricultura as mterpel
laçõell que ora lia discutem. O discurso do nobre minis
tro, proferido f:iegunda.-feira, primeiro que tudo tran
quillisou a camsra a respeito do alcance que poderião ter 
as medidas tomadas na camara prussiana em relação ~ 
nosso t>,.iz. 

S. Ex. informou com as palavras do mini5tro prus
siano, o Sr. barão de Schlein1tz, que o governoprussiane · 
atava longe de acompanhar a camara d.ns deputados nas 
manifeat"9Õ88 de hostilidade contra o Brazil, reveladas 
naA resolu~a que fazem objecto de&t"s interpella - s. 

roso entre oe.dou& governos possa. ~r a coberto a digni
àade nacional na Allemanha e na Europa. Aiuda bem. 

O nobre mini'3tro, não COJ1testando ~uanto eu di_slli 
• • ti._ ,. 

cam•.ra prusai•na <·om a questão Mucury, com a ·qnes
tlo Meusba.ch, com a questão I aUemant, deu-me Rtó 
certo ponto satiefaçito que niio f'ei como. recusar, alle
ga.ndo ser injustiQ& querer eu suppôr complicidade entre 
o nobre min\e\t'll e o escriptor leviano que nos atassa
lha na Europa, e que por.S. Ex. foi declara to perverso · 
calumniador, e não l'ei que maia No entanto.na eon
tlnuaçito do meu discurso mostrarei nio \er havido le .. 
T.andade da minha parte attribuin8o ao nobre ministro 
a paternidade de tudo quanto aquelle agente !leu pratio•ra 
contr~~o a infeliz f!Dlpre&a de Mucury, coutra o orador 
que se eet& dirigin~o á. casa, e finalmente ~ontr~ tudo e 
contra todos, suscitando os deaa.grhdave1s debates de 
4ue a camara mal tem id~a. 

Em vista daa negativas do nobre ministro em relação 
M~ Mucnry, e em vista das informações que deu sobre 11 
queatão p!-'UBiana, talvez eu pudeese p <-rar aqui. CGmo 
por~m no -discut'Bo que S. Ex. proferio per~te a Cll.
mara síio , contestadas quaai todas as .proposições que . 
eniitti em relação i ~ art1 R!'ral_das t!lrras u blicas 

' citlrao de S. :x. ficar Eem al~ma11 reotificações que voti. 
ofFerecer á consideração da camara. Vou fazê ·las, e a 
aamara reconhecerA que na.9uesti\o de faeto. na ques
tlo de algarismos, fui da mlol8 rigàroaa exacttdão,e que 
o nobre miniatre, sem duvida por ter de rPspouder-me 
com o int«vallo apenas de quarenta e oito horu, e 
eendo-lhe preciso oonaultar numerosos documentos, 
equivocou-H algumu vezes. 

Sr. presidente, nma oott'a nntagem conslderavel 
proveio deeta di4ou&aão, e foi a manife9taçíio quo du .. 
rante os de batel! da aemaua fez o m.i.niBWio pelo c.:rgão 
do nob .. e mini&tro da fazenda. . 

J:u hafia deplorado que o ao•erno retirasse da faUa 
. . ' 
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do throno toda e qualquf,r recommendação licarca. dos t 
casa.mentoll entre protealantee e ir.cerca dos casamentos · 
mixtos. Tinha deplorado este · t~ilencio do ministerio 
actusl, principalmente porque paTecia com um talpro
cedimento dal' importa.ncia âs advert .. nClas do a~ente da 
repartição das térras pnblil'as na Europa quando inti-
mou com· a ma.i r inconvenienci v · 
que retirasse dos discursos ào throno na abertnrs do· 
parlamento tudo quanto se referisse a casamento~ pro
testantes e a casamentos mixto!'l; porque era uma fãrça 
do governo brazileiro, visto como nada fazia e retencüa 
apenas enganar os protestantes. 

Ora, depois de nma manifestação deatas sobre que 
chamei a attenção da camara quando fatiei a semana 
passada, pedindo à camara e ao governo que examinas
sem o que poderia haver de justo nu reclamações do 
pamphletista, em vista dessas considerações não podia 
eu àeixar de applaudir a manifestação do nobre ministro 
da fazenda quando annanciou que o senado ia este 
a.nno tomar conbeeimento do projeoto sobre casamentos 
entre protestantes, que foi desta. para aquella ca.mara. 

E, Sr. presidente, eu desejaria saber se o ministerio 
níio pretende considerar tambem no senado a questão . . . -
nesta casa. 

Estou 'l:erto de que o ministerio, se qnizer considerar 
esta questão da .altura em que a ~eva encarar, poderá 

ainda eBte auno se resolva sobre o objecto em todas as 
suas partes. Estou persuatHdo que neste ponto o minis
teria achará. o apoio 'de ambos os lados da casa .... 

O Sa. PINTO DE CAMPos:-0 nobre deputado está. 
muito enganado. 

O Sa. 0TTO~I ~-.... menos o aroio dos dons nobree 
deputados por Pernambuco. 

O Sa. StQUEia~ MENDEs reclama · com energia. 
O Sa. Ono~J:-Pois bem; meno·s o apoio de tres 

nobres deputados. Note-se que são só tres. 
O Sa. PINTO DE CAMPos:- Repito, o nobre deputado 

e~tá muito enganado; faz uma. grave injustiça á. maio- ·. 
na da. ca.mara. 

O Sa. ÜTTO!'il: -Talvez que níio, se bem que os nobres 
deputados exercem preshão sol:re o eopirito d~ camara, 
e entendem talve:~; que a camara sobre a pressã11 do que 
dizem deixtlrá. de fazer o que lhe cum re. Devem ficar 
.cer s e que a ca.mara to a cat o tca, tanto como os. 
nobres c'..eputados, aos quaes tambem o orador não cede 
em catholicismo ; a camara não se vai de modo algum 
intrometter ua q.uestão religiosa que compete a Jgreja. 

Mas, Sr. pres1dente, eu já disse que nn. que.~tíio dos 
casamentos mixtos separava a minha llO&içiio de legis
lador . de minha posição de filho da igreja. Já disse 
que como catholico apostolino romano niio consentirei 
9_ue pessoa que de mim depen·;a aceite como flllgrado .o 
laço matrim11nin\ sem que tenha o beueplacido, o con
senso.pleno, sem rest.ricções d-t autoridade ecclesiastica 
competente. Por conseguinte, quer ·haja lei civil, quer 
não haja.... · 

O Sa. V nuLA. TAVAI!.ES: -Quem ha de julgar nesta 
questão é a igreja, e não o poder civil. 
. O Sa. 0TTtllU :-.... a minha consciencia sô reputa 

casamento para os catholicos o qne fôr consagrado pela 
igreja catholica apostolka Nmana. (Apoialto.t.) Já 
vê o nobre deputado que no fôro da minha. conscie~ia 
niio admitto outro .jUlZ seniio a igreja em qu .. stão de 
cas&men o em que eu re conJuga cat o 100, e IIS~lm pa
rece que estamos de accôrdo; mas perante a le1 enten· 
do que o,. que não forem catholicoe, como Dós, têm di
reito ~exigir na fórma d~~o constituiçiÍ'I qu11 oa !leU$ 
oaeamento11 aejão considerados pela eut.oridrsde oivll tão 
legitimos como os que 1<0 fazem entre (latholioos.· 

O Sa. Vnt.'ELA TAVAB'E&: --Euultoqneronem acl .. 
mitto outra religião senilo a cathulica apoatolioa ro- . 
mana. 

O Sa. 0T'l'Ol'lt l -Eu ta.mbem não quero outra; ma a 
essa não ~ a '{Uestiio E não procurem os nobres depu- ;' 
tadoe atemorisar com aa inainua.çõea que parootm ~onte~ · 

TOMO lli 

os set\ll' apartes. Venha porém o pl'ôjecto mand&do do 
senado, e tera gr:mde maioria na casa. 

O Sn. VILLEu. T•VA.&Es:- Não duvido. Mas não 
terá o meu voto. · 

O Sa. Pino J>EC.UlPos:-Todosessas medida& anti-
cacholicll.!l hão a~ 30< 

reiistenc•a enerp;ica que sempre encontrárão as tentati
vas heretice.s do ex:.regen"te Foij~ ; resistenc}a q_ue sell!
pre encantou no .Piemonte o na pouco nnaa.o conuü 
Cavour, ue nunca conae uio seoularisar o c~>sàmento. 

O Sa. 0TTONI:- Esta questão não' tem relação com 
as idéas e opiniões nem do veneravel pa ·re F~1j6 nem 
tie Cavour. O nobre deputado sem o querer pa.reoo na. 
intenção de ru:edar esta discussão: mas fique certo o 
nobre deputado que não porá o Imperio t:m interdicto. 

O Sa. Vn,J.F.J.A TAVARES dá. um ap:u-te. 
O Sn. Ono1u : - Eu me admiro do procedimento 

pouco evangelico dos nobres deputados. Peço que tenhão 
mais caridade com o orador. 

O Sa. PINTo DE CAuPos :-São manifestaçõea lep;i
tim!IB. Não imagine o nobre de ntado que o a ite dos 
ep1grammasme a e azar emJLn ecer no cumpnmento · 
dos meus deveres : taes epigra.mmas revertê-los- hei in
tactos a quem rn'os atirar; esteja certo disto. 

O Sa. 0TTO~l ·- O d hs.-
mar a.nti-catbolicas minhas opiniões apoiadas em actolt 
do poder legislativo, executivo e judiciario, salvo se o 
nobre deputado é o nnico catholico que ha no Brazil. 

Sr. presidente, quundo os diversos oàeres do Estado 
um ormemen e recon ecem como egttlmos os cn.sa
XLJentos entre protestantes : quando nm projecto appro
vado por esta augus"l camara pende de decisão do se·· 
nado, ni'io posso de1::r.l!.r de deplorar a inconveniencia. das 
manifestações dos nobres deputados. . 

Mas venha ou não venba d" senado a lei dos casa
mentoil acatholicos, já estãoellescabalmente antorillados 
pelas convensões consulares que eu condemnei, e que os 
nobres deputados approv:írão. 

Os Fràncezes caso.d ·s civilmente perante o seu con· · 
sul. ainda que não tenhão recebido as bençãos de padre 
pro~estan:~ ou catholico, como estão Clls&dos para os 

cimento de um dos conjugas, tem de regular-so a 
succcssão no consulado, conforme a. legislação do seu · 
paiz. · 

A sue ess- d s Franc z r testan o 
assim regulada, e os nobres deputados já. não poderã() 
chamar concubinatos os casam <lutos francezes .... 

UM Sa. DEl'Ui'ADO; -Hei de eontinuar a chamar, por~ 
que o é. 

O Sa. Ono1n: - Serão muito "embora; mas na fôrma. 
das leis francezas produzem todos o.s effeitoa civis, e 
nem por isso a França deixa de ser ohru•tiani11aima. Sei 
que o catholico fraocéz, casado civllmt<ote consideraria 
es~:oa união concubinato se niio recebesFe a~ benç'\os da 
igreja, mas para os effeitos civis o c&t!amento é indepen· 
dente das bençãoa, e a prole é legitima. quer o casa
mento reoebes~e as bençãos da igreja, quer não. 

O Sn. PIN·ro J>E c.~:~~POs: -Está. enganado. 
O Sa. ÜTTOI'II: - Para os · Suissos existentefl no 

pniz regulará d'ora em diante a legislação da Suissa 
quanto ·r. casame11tos. Se a Prussia chegM a 11m ae
côrdo semelhante 80 da SuisRB. e da Fr&nça, ficara re· 
solvida a questão, e os casamentos entre Pl'nasiano:s 
c~u~iderados legitimo& na fôrma da l~gialação prus .. 

, q , er o 
queiriio; assim como os casamentos l'ntre protestantes 
e os m xtoll dos Suissos e Francezes regulados pela lei 
da Suiss& e da Frauça. 

O Sa. Pt"NTO DE CJ.Kr>os: -Perdôe o nobre deputado• 
V. Ex. labora em m~tnife11to engauo: a F,ança u~ 
admitt.e 86tn diMP4hlll& da igreja cuamento11 mb.toa, 
epezar da dagradaçAo a que - lli ,hegon o matrimonfo; 
eua11 doutriliM hi\o do trazer 1\ pertu.rba9lo ao pais. 

O Sa. 0TT01'CI: - O C<>digo clvU francez nada ente~:~cle 
eom o eaP-ramanto do matrtmonio; reconhece valido 
para. 011 efeitoa civis o contrato entre quaeequer Ct)ll .. 

48 ' 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/201510:59- PÃigina 4 de 13 

338 SESSÃO EM 27 DE 'JULHO DE i861. 

ttahentes ·1RS condiéõas Jegaes, e .nada~ quanto a mappa se conhecem os motivos da pros~l~Q deesas 
casamentos mixtos; iaso é da conscieucia de cada um.' colonias. ficando demonstrado o que eu d•sse, tato é, _q1le 
Se se póde düer que ePtas dr utrinilB azneaçi.o perturbar a prôaperi iade vinha dos colonos espontaneos. A lista 
o paiz, poderia eu suppôr que as contrarias tendem a de que fallo consta de 10~ iamilias SOJOorrichs, e a 
e.specnlar o.-,m o sentimento raligioso do paiz para fa- cout11. de despeza é instructiva 
:zerem preval~ idéas erroneas. ·Um lon s vê-se do ma a ue 

São 103 a as receb1das em grau e parte l1'8C a-
çare:n. mente da Europa, que, como se vê" por este mappa, ~o~ 

O Sa. ÜTTOM: - Tambem ou hei de proseguir no recolhidas a s. Leopoldo, e com as quaEMI a pro~mc1a 
cumprimento do meu dever. dispendeu s6mente 2: 463~. Esta é a _;iiscreta pr~tooção 

O Sa. Pll\"TO DE C.ll!IPOs:-E eu estou no meu posto; de qne eu fallava e a uruea necessana para ammlll' os 
fiquo ·ceTto disso. bons colonos 

UM Sa. DEPuTADo:- Quem não quizer, niÍo se case. Mas. Sr. presidente, o nobre mi~tr? disse que não 
0 SR. PI!\TO DB ClA.!IPOS: -Nada melhor; deixe se ao haveriã.o colonos espontaneos se os J?lUJ!eU'Os n_!to fo~se!D-

• subvencionatios pelo governo. A minha. questao prmot• 
tu'bitrio de 11a.da um; ora essa! No fôro da conscienc1a pal é a da el\colha dos colonos e do criterio na âis~i-
cada um obre como entender, mas nc; fôro externo é buição dos sooeorros. Em coloni8S do govemo o semco 
pl'6CiAo que se regulem os actos pelas leis existentes. será sempre como 0 de Santa-Leopold.ina. O que eu disse 

~~~~~O~S~a~· l(~l~~~mL:~~~~M~-m~eLp~nwd~e~f~u~M~o~owm~p~r~~~~~~~~~~~~o~~Sr.C~m~~á~j~eml863 
pelo· nobre dépntado ; mas oomo creio que a camara me parecia ex:agerad'.>, posto que bem aproveitado, odin.heiro 
comprehenden, et1. passo adiante. gasto com a colonia de S Leopoldo. O que eu disse é 

Sr. presidente, procurando demonstrar que a reparti- que já. em 1858 começava para o Rio -~~ande a torr~te 
-~~4l-~o~~ul~~d~as~te~rraa~c:::n::b~li~c3a.s-:-:"e'==:~As=:-:c":i:i:a~ão~~':."':~~'---l~-g~~~8-$f>Oilt&aees qae o aebre m~tro e ,A.ssoOl,&&- - -

Colonisação têm: sido uma as maiores chagaa da admi- ção Central .estancárão. Na Europa a Imprensa .all~ii 
nistração do paiz, me esforcei por historiar a colonisa.· stygmatisava o Brazil por não a.Jixillar a colomsa.çao, 
ção no paiz desde a nossa. independencia. até á época iato vê se do relatorio do Sr. Can'sil.nsíío; alardeava a 

resente; <iiV.di ara isto em ires eriodos distlnctos o · - Ui que a colonia . de ~· JM.pnldo 
espaço ecorn o at OJO. u cons1 ere1 pnm.e1ramento prosperasse por virtude de seus propr1~s recursos, sem. 
o que haviaoccorrido até 1844 ; depois o periodo de 1845 apoio algum do governo; 0 Sr. Cansnnsoo mandou fazer 
a.J853, e finalmente o de 1854 al86\. a conta d88 despezas que ti'.!l!ão custado ~ gov~ 

_ Eu disse que no primeiro periodNtinhamos obtido co- geral e provincial, e achou-se que em 1832 tmportavao 
lonias como a de S. Leopoldo, que actualmento à.e- em 422:988S'i00. · ' 
mon•tra á Europa as vantagens que os emigrantes po- Note· se bem que. eate ap~h~nto se . fez p~ra . 
dem encontrar no nosso paiz, e qne offereeia tal resul- most-rar a importa.no1a dos aacrlfiCJos do Brazil, o BBSIDl 
tado. porqne não havia sido fundada como as colouiaa provar-se na Europa especialmente 9-ue o governo deae-: 

. do ultimo periodo que cu historiei e atygmatisei. Fallei java tanto a prosperidade da· coloma S. ~opold!>• que 
tanibem em outrBB coloniaa, além da âe S. Leopoldo, não tinha. recuado diante de despezas cons1derave1s. No 
especialmente nas · de Santa-Cruz e Leopoldina, na pro- relatorio de 1854 disse o Sr. Cansansio a pag. 25: ' · 
vinda da Ball;ia, ·~outras, c Convem advertir ne a mór parte dos colonos de 

an a .ruz, un a a. em , ao~po r o se !!: 
as coloniaa fnndad, .. , no primeiro pt-riodo, tinhão D88Cldo Europa até ao Rio-GTande a sua onsta. Estes dados 
do me~mo ~yf!rema, que tinhão tidt• a mesma odncação (falla da somma de 1100.0008 que diz ter custado n , 
que as ultim~ts colomaa creadas pelo ~overno. Preten- colonia S. Leopoldo i serviraõ para mostrar dua~ cun-

------denQQ-demo , · · sa ao mesmo mpo: quan 
S. Leopoldo, o nobre minis•-ro allefCOU que os 500 contos publicas o systema de colonisação por conta do governo, 
que ·e t•nhão dispendido oom eaaa colonia o tinhão sido e quanto por isso mesmo deve ser moroso~ seu .Pr.ogres-
nos dous primeiros annos, e que era nooeesario &ttender- soe desenvolvimento. E' talvez erl! attençuo a 1sso e ao 
se que a nossa moeda nessa ~pooa era ouro e Pl'Ht a, ll · pou<'.o criterio com que tê to sido a~xiliadas algumas · 
mesmo que corria s6mente eate dinheiro no Rio- Gram.. tentativas mal concebidas e ainda p01or executadas que 
de, port!UltO que devia cotr~putaT·M a deapeza da co- voga hoje como ~~:erat a ,.pinillo ~ qua o r.~lo~~·açlo 
lon1a ~. Leopoldo em ama eomma muito mais fol'te do deve ser obandonada ci.t emprucu parCtculor.,, limitando-
que ~u reftn&, ieto ~. que ·oa 600 contos devilln ber ela.. se o governo a .~arcar c dividir ~rras tJBra serem ven-
vad.o~ ( ·e~nndo oa cabulo~ rle S. Ex.) a 1, 700 contoa, didas. Esta op1n1iio funda· se ern · ~ue em ger&l as em• 

M .. s. Sr. pre-id.ente, H&reoo-me que o nobre ministro prezas do governo silo mal dirifti,das, • 
est em , erfeito engano: eu dleae as tontea em que Note-Fle bem, no relatorio de 1 RI5S _ fallava-ae em 
tinha bebido eua- imormaQ15es, que tinbllb aldo · as- 422:000$ até o anuo ie 1832, quando estava euepenaa a 
pe ialmeuteoa ralatorioa dot~ nobres preeid•tltee do Rio- torrente da emigração para a Rio-Grande do Sul, pelos 
Grande, e citarei agora o relatnr1o do Sr. conselheiro motivos que j'--largamente expandi, e no relatono do 
Antão de 18n0, e do Sr. Canaallliiio em 181;3 a 18M. mino r.egninte se refere então a toda a despeza feita já 
Se S. LeOpoldo nós primeiros ànuos cni<tou alguma tambem no sPgnndo periodo, depois que a c9lonisaç4o, 
somma mais fârte ao governo gerlll .. e&ta summa deu como eu expnz.- tinha novamente se encaminhado para 
bom I'I'Snltado por que foi empregada em favor de . nquella provincia, e diz então que a deEpeza orçava am 
colonos r.em eseolhidoa. DepDIB d3 U!S2 o ~overno geral 500:000S,deBP'!Za geral e provincial, sendo adespezapro-

uco p:aátou Cêrin a cO}QDÍá , COinO de OIS mostrarei, ' c' da • s i antia de 11 r 00 000 
s v 1 P vamen co onos esponta- Ora attenda·M aos milhares de <>.olonos que entrário 

neos mediant!t a m~oi~ discreta e insigoilica.nte protec- de 1845 até 1 853; s6 na colonia S. Leopold0 re~ão 
ç.ão da provine!ã.. Em 18!'J8 p:astou a provincia 19~8, por mais . de 7 ,ooo, e note-se que cust,riio só a aiffe-
e em t-odos os annos anteriores apenas lL19 8346, rença de 422·0POS pal'B .500:000$; isto é ?8:00.08 mai11 Qu 
nnica despeza que a prnvincia tem fetto com a colonia meno" emtempoemquej!\nii<>httviaci.!'cnlaçãometallica, 
S. Leopoldo. E foi oom esta insignificante de~oeza de ll qnan'ão 0 papel valia tanto como a.t~ra ; e dec~d~ a . 
pouco mais de ll:OOOJI qne a provincia do Rio Grande camata se jamais poder~ o nobre _mtmstro apadrinhar 
tem oontribuido para o largo desenvolvimento da colo- as mi~eri.as das suas recentes colon1as· com o systema e 
nia S. Leopoldo. educação da colonia S. Leopoldo. · 

No mesmo relatorio vê-se uma prova do cri~rio c~m Neste mesmo relatorio, ou no antecedente, o Sr. Can-
que a província procedia nos auxiliO!! i colonis~ , e é sansão se justifica perante a BSSembléa· provincial por 
nwa lista de cOlonos eoocorridos pela província do Rio· ter feit() alguns pequeno& adiantamentos a colonos qa.a 
Grânde em 184"1, ~ que em grande parte forlio para a chegário da Enropa espontaneamente, e allega que o 
~lODia a& S. Leõpolao o p~a Santa-Craz~ Por esse fizera em virtudl) de xecoÍilllltDdação elo 11000 conalll om 
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~~b'!lrgo, CO'IllO que pe~indo õill de indemni~ pela 
ln"l~tnlficante despeza fe1ta · para a. e.ollocação destes 
colonos. · · 
. Ora, Sr. presidente, a colonia S. Leopoldo, pelo que 
$e vê d1• mesmo relatorio do Sr. Cansansão, em 1854 
tinha 10,182 colonos •. ou cerca de ll 000, contando se 
a guma pop açiio oar:i.~nal que a e perme1o com s. 
população propriamente colonial, estrangeira ou natu
ralisad;;.. 

Por conseguinte, j lt. se vê que os sacriüeios tinhão 
o UZl o m . uma co oma que es ava a tra 1n o 

- emigração espontanea. que estava prosperando. E eu 
não duvido dizer que acho insigllii,hlDte a quantia. 
despendida; mas que ainda dobrada, S6 f05Bb gagta sem 
c~terio, seria em pura perda, como a de ::-;anta· Leopol
dma. Não posso dar maior importancia á propus.ição do. 
nobre ministro, de qu~ pa;ra bem orçar-se a despeza de 
S. Leopoldo, devia triplicar! se o algarismo citado, 
porque no !llo~Gl'ande o que gyra.va era o ouro em 
onças. 

O nobre minietw sabe que na thesouraria. da pro
~i~ nnnc~ se reconheceu outro padrão monetatio se-

. . ' ':" . 
relatorio se referem á moeda legal. Demais, cerca de 
100:000$, como disse ha. pouco, foriio empregados de 
1846 a 1853, quand_? a nossa moed11. já. estava. depreciad_!-• 

em-1847, e são as despezaa feitas com estes colonos que 
~a.rão avultar a quantia de 422:0008 a 500 OOOIJ. Por 
comeguinte, a coatétada de que a quantia _é miUor, por-

ue no Rio- rJUlde corrião on as ·u1 o ue não reva-

o emprezario lhe d.ealarou que a. aba.ndonaria se o go-
verno a niio quize~so · . 

Mas parece me que o nobre mini"tro não póde deixar 
· de estar equivocado n.esta a&severBÇão. Coill.O é po~>sivet 

que ee considera!!se o emprezario daquella ·'Dknia. nos 
termos v r a.b <lona la se o o el'Do a não 1·eee-
bes~e. á. vista do relatorio do nobre deputado pela pro
vincia. uo Rio de J a.neiro, commissario do governo na· 
quella colonia 'l 

1 

podia continuar com a colonia. 
U SR. Orrox• - Perdôe me; apresentou o seu inven

tario, emoatron.desejo denegocia.r. Para evitar · csmara 
o incommodo de mnir leituras ma•s exten,.as. vou refe

. rir· me de memoria ao relatorio do nobl'e depnta1o. Se 
eu nii.o f& fl.:.t.acto, peço ao nobr~ deputado qne çonteste 
as minhas asseverações. · 

O Dr. IDwnenau allegou ao nobre depu~ado, conforme 
o relatorio do nobN de·•Utado, que tinha fu.ndado 
aquella colonia com 'lO.ooosooo de capital: que tinha 
rec.ebido do governo por emprestim.O 80:0008000. e mais 
15:000 000 ordoa ão lú'aestradas etc-A resenton seus , 

vrm!, e 1 VlO o no re epnts o • que o empretano 
despendêra apenas 60:000$000 para a introducção e 
estabelecimento de 800 colonos ; ãllegou que o restante 
tinha sido consumido em compra d,e terras, em perdas 

ec~reio qne o nobrt\ ministro estava equivocado qnan- tomentoJJ aos colono~, que ê .o que consta .. o re~torio 
qo pretendeu distribuir ol\ 500:0008 por 7,492 colonos, do nobre dep!'tad~ ~ Bió de Janeiro ; se ~ste. s ~dia~-
tl não por 10,681 , que é o numero que consta do rela~ tamentos eral) d1V1dils ~m paradàs, porqu«.> a .colonw. 
torio do Sr. Cansansão em l854. prospero:!a, o quo sEI segue é que o etn'[)reza~o espPculou 
·A res~ito da colonia Leopoldina, que o nobre minis- com a situação para fazer um bom n~goc10 ao que o 

tro ma fez l~brar que era ainda anterior á Indepen~ governo se pn!~tou, e o negocio foiexcellen.te como se víl. 
dencia, effectivamente é isso exaoto; mas,eene domes- . O emprezano, tendo ellti'ado apenas com 20.0008, 
mo modo para 0 meu arguw.ento. eomoelle allegou e consta 'do rele.tori~ d~ nobre dep':·· 

A L d d d C U tado, o qu~do tudo abandonar ·como dtz o nobre m1· 
colonie. eopol ina acomurca e arave as, na pro- nistro, deu-se-.lhe 3MlOOll eJJl· dlnlielro,·· dei_xou se-lhe. 

vincia da Bahia, nasceu espontanea em l8l9, não custou R 
um vintem ao governo, e ainda ho1e prospera;_ attra.hio urna parte daP suas terras, .deu-se-lhe qui.tação do eni.:. 

J test1mo de 8!i:OOO u dê mais a mais fioou-lhe o di-
de .o&fé: 88 al~ma ~ou81, pódH fazer com q~e 0 aeu des-- reito ele cobrar o que lhe evião os éo onos na impor-
envolvimento nã.u BeJ' a. maior .... En ia-me diri~· ao tauoia . dos 60:00011. Por oonseguinte~ ~tirou-se com 

95:000~e terras: bom negocio. · · 
nobre ministro àe estrangeiros, mas vejo que S :z:. ee . E • rc d 
!M~a. ro Sr. ~~is~t~rú~d~e~e~•~lr~a~R~g·~·W&.~~~~~~~--t---ni.~u~~·~s~se~q~u~e~ei.st~a~v~a~o~n~e~e~~~t~~·~o~co~n=~~t;o~-----

Se a:.lguma. causa., dizia eu, mhibe que to:a:e maior umenau se 88 ratava titn pre o ci ao r. u-
v8o a cÕionia Leopc?ldina, fundada espontaneamente em :roenau, porque entendo que elle fez !ierviços á colonisa-
181\J, na comarca de C.:aravellae, da provincia da Bahia , ção; porém para mostrar 0 qut> póde fazer 0 interesse 
o nobre milü&iro de estrangeiros deve conhecer bem que ~rivado bem diTigido, tenho o rel!ltorio do nobre depn·-
eqses motivos outros não são senão a falta de se~B.D2B 0 pelo Rio de Janeiro, em que 1!8 vê 00IJ1° com 60:0{)01 
individu,U que ha para os colonos, .e a~ persegw9ÕtJa de o Sr. Blumena.u elev-ou&. colollia ao ~â().de prospanda-
algumaa autoridade& daqnella. comarca. · de em que a descreve o .nobre deputã<lo. ·· ·· 

OBa. MuusTao nos NEaoc;oll E&Ttu.NGEIIIOS:- Nilo O Sa. PsDut.JU.: - P~a. 4ianto .o IJl~U relatorio de· clara · menmo qU.e elle _nio podia co)ltin9&r .sem auxilio 
sne oonsta que alli haja perseguiÇões. do govern,o. · . 

O Sa. 0.4&IMJno MA'D111l:Bia._:- Um s6 facto isolado o sa. O'I'J'o!n: -Sei que pxeoiuva eUe de auxilio; 
nada quer dizer~ ' mas ptll'a.que?Para&:gmlllltar a colo:nia;e tique é certo, 

O Sa. OTTOIU :··-Portanto, a col9nia Leopoldina da apeza.r da Wl~açjo do emprezario, é qn.t a colonia teria 
Bahia, que eu citei no meu primeiro discurso, prova per- progredido ainda que o governo nãO lhe d4ese soccorro 
faltamente a minha proposição, isto é, que · na.quelle ãlgum. na posição em que estava. de prosperidade éómó 
pri.Jxleiro periodo oolonias inteiras se fuildavão, com o nobre deputsdo e descteve, pois que'el\t& proaperide.de · 
colonos .espontaneos, . o que prova que o. attenção attrahiria novos emigrag\:es espontsm~s. · · 
da Europa estava -voltada oara o Brazü. Esta foi ---Mas--eu-não·di~o 'iue o ~ovem.o -niO deveBSe continuu. 
situação até 1827, como en disse ~o mPn primeiro dia;. a auxiliar eata. aolonia, m..s só-que o interee~ pri~ado 
curso, Níi.o na~ei e nelll condemnei que ~e tives~e aitxi· > bem · · 'do p6d.e- Conseguir uma oolouia de ·800 e . . . . . : . 

O a ~O OnlB • • t> J 1 

C!'J1 p~ esperar os eolonl')s espontaneos. e conceder- apenas de 60:0008 Disto é que dáeejo que a catnai'11o 
lhes i discreta protecção .• O que condemne1 em todo o tome nota.: . 
meu. discurso foi o pouoo criterio com que no reinado da Vamos ·í.. col~ia D. Francisca. 
repartição das terras publicas Pe esb8Jijirão os o!inhei .. · . Até t854; diz o relarorio do nobre deputado pelo Rio 
ros publicas a pretexto dc·colonieacão. . de J!Uleiro, e o nobt'e ministro níio con estou, -esta co-

O nobre ministro considerou tambem a colonia Blnr lonia não tinha cuat.ado um real ans cofre& nacionaes. 
mt~nau e a colonia D, Francis.-m, e apredou-as wuito Entretanto · a colonia D. -Franci .. ca em 1"64- tinha 
diversamente do que eu tinha feito: disse que a .C019nie. já. introduzido de 1,7QO a · .800 oolonc.~~; o nobre miuis-
Blumenau tinha tHo origPm apenaa COID 17 col,,no~ --- tro referio-8e ao alp:ari.smo de l ,"OO. qua é o exacto. 
e~ponta.neo~ q?e vjerii.o em 1~; 4ue emquàn. to tinha . · Se ni.o estavio na oolQnito aehâO 900, ê i)Orqne gr .. nde 
&ldO coloma blmplesmente particular 11empre Se a:chira- numero tls ~~nO& e8poDt.aneo& que tiphi o nell~ erf~ 
em difficuldades, e pouco ha'Via prob).)et1!.do; e ~ue nlti- ti'ado se ha.bBO sr.faatado com setts cllpítaes. Tinhão 
puimeD\e se o go~ wmou a çolonia. a ai fo• PQrqui . Yindo , como ~ e~ prlnoipio , ·00J!1'0 diz o rela~ 
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torio do nobre deputado pelo Rio de Janlnro, tinhão 
'rintl.o pBra D. Francisca colonos trazendo nm capital de 
900:0008; desses colonoa assim utf>is 600 on 700 F..6 ti
nhtio 11fa~t&·io paT& Antonina e outros pontos das pro
vineias de Santa-Catharina e Paraná.. 

Mas e!ltava a colonia em diffieuldades neat!\ occasião; . . . . 
- . ' quaes erao <iS mot1vos, quses os embaraços quo come-

ç!rão a actuar de 1854 por diante sobre a colonia 
D. Franciaca, e sobre a colonta Blumenau? Jé. o decla-
rei à - · - ., 

de Colonisação, era a repartiçã.'J geral das terras publi- · 
oas, porque a colonia Blnmenau, bem como a colonia 
D. ~rancisC!a. assimccmo outras emprezas coloniaes, es
tavao recebendo colonos espontaneos que trazião cani·· íl 
taes, que vinhão estabelecer-se á. Sll& custa, muitos dos 
quaes dispensa vão até o adiantam-ento de viveres ; esses 
eatabelt!Cimentos continuavão neste teor; mas no mo
mento em que apparecêrão na Europa espeP.uladoresque~ 
:recebendo indemnisações dos governos europcus,tratárão 
d9 ageitar como Ct'lonos para o Brazil os condemnados e 
os men ti~:~:o~. as associações regulares, como as colonia.s 
Blnmeuau. D lt·rancisca, do Mu"ury, todas se a.chárüo 

an es cu a es. 
Tenho aqui um officio que hei de intercalar no meu 

'Cliscurt~o, que dirigi ao Sr. marquez de Olinda, em prin
cipio de L858, enUJilerando a S. Ex. os embaraços que 
o novo meiO de coloni pe a rapar çao er
ras e Associação Central e:>tava trazendo aos estabeleci
mentos regulares d.e colonisaçã.o. Allegava eu neste of
ficio que a colonia J?· Francisca, recebendo colono~, o· 

pr~ci~av~o era apena_s de 20 thalers. E' por lSBO que 
o ma1gn1ficante capttal de l60:ooos. que era o capi
tal real do. companhia de colonisação da Hamburgo,. 
chegou para introduzir dous mil e tantos colonos. 
O adiantamento por adulto era apenas de 20 thalers, 
20 tll.alers qn .. o colono .se obrigava a pagar com 40' 
dons ou tres annos depois, e isto colonos que p_roci
savão de algum soor.orro para embarcarem ein Ham
burgo. Mas no momento em que os agentes da Associa
ção Central c"meç•rão a receber do ·governo 1888, co-no 
recebêrão slltUilS, pela importação de colonos, já se ve 

ue não • · · • 
cisca e outras colonias sérias • . Todos os colonos stS
riamente começáriio a persuadir-se que estes e9tabele
cimentos recebião grandes favores do governo brazUeiro, 
e ue es culavão com os e i a · · ;.. 

Ul!l o o que lhes era devido e que para. elles tinhiio re
ceb1do do governo. Era essa a allegaçii.o de meus oor" 
rerndentes na Europa. · 

u<Jte V. Ex..: entre os mendig011 e condcmmados 
que.mandavão estes especuladorcs, alguns colonos bons 
recebêriio passaporte, mllitoa vezes pagiUldo uma parte, 
dando ainda uma commissão; porque é 1.1abido que os 
agentes da AssOciação Central espalhavão os annun
cios mais pomposos. prnmettendo que a Associação da
ria aos colonos no Brazll boas casas, e niio só terras 
de~badas, como plantadas, um cásal de animaer; do
n:esttcos e outras cousas semelhantes · Em consequen·· 
cta de~eas promessas muitos colonos comprbvão um bi
lhete desses agentes para terem a vantRgem de chegar 
ao BrazU n11o qualidade de colono da Associação Cen
tral, .. e. nii() BÓ··psgavão · suas ·passagens;-como tambem 
uma ~orretàgem ao agente da Associação Central. AsM 
&!m um' colono que tinha pago sua passagem, que já. 
tmha feito esl'>e sacri.ficio, det<pendia mais dez mil réis 
de corretagem; e_ é por isso que o colono da Associaçã? 

réis de lucro na expedi~. · . 
• Vê-fie. p:>is, que se a ou]onia D • . hanciFea • a coloo.· 

n1a Blumen.·u se aehl.rão em diftlculdade•, e tiverão de• 
. recorrer ao governo. bem fli•%DO outras colonias, a culpa' 
é.d~ repartição das terras pahlicas, de que era consultor,. 
dir'!~: r aaral. {Gt:-tntum, o nobre ministro dos negocica • 
da ~cultura, como S. Ex. me&mo confessou. 

O no"re ministro nos alleg()u que depoi!l dessa nova ~ · 
dea~d& a~,ttu11e~n.em qn~ 1'6 a ,;hon a colonia D. Fran- · 
cieca ·te~e ella. do governo 370:0008, que dividia pelo nu~ 
mero to~l . do~ 0010pos, • par11. mostrar quanto cabia a 
cad11 um. Mas o .. nobre mmistro nií.o podia dividir esses 
370:0001 aenfio ~o ~~es~l) ~e coloD.os que da data· 

d~se favor em diante ~ntd.;.ão, e então Teti que tinha 
feito nm f11vor extraotdinerio pt>r alguns centos de colo· 
nos que a cclonia D. Francisca introdnzio. · 

. Me parece, consta mesmo do relatorio do nobre de
putado pelo Rio de Janeiro, que a colonia D. Francisea 
esta. ~m negociação para passar tan.bem á propriedade - . . . . ' 
o que pondero é que com contratos taes daqui a mais 
alguns anuos a.-coloniR. D. Franchca ficará como a colo
nia de Petropolis, custando milhares de contos de réis. ., . . . 
ae não houvesse a intervenção, não di~o nialevola. mas 
damnosa do governo , da repartição de terras publicas 
e da Associação Central, ella prosperaria muito mais, 
receberia colonos espontaneos, como ião para o Rio· 
Grande. 

Note-se mais, Sr. presidente, que além destas consi
derações geraes a. respeito das difficuldades em que ficá.
rão as colonias regulares, accresce que, em vez de 
soccorro, a Associação Central e u governo levárão-lhes 
grande damno com colonos de má. conducta. que para slli 
enviárão. E' o nobre deputado pelo Rio .de Janeiro quem· 
o diz em seu relatorio, quando observa q!le na colonia 

• ranc1sca 08 co onos YlClosos, 08 escon en s, os 
que fazião reclamações erão os que forão enviados pela 
Associação Central de Colonisaçã.o ; esses é que forão 
perturbar a marcha regular dessa colonia. Por canse:-

1 , O D 

dades para justificar a sua repartição as terras publi
cas, porque dessas difficnldades o nobre deputado 6 o· 
autor, é o culpado. . • . · • 

' D. Francisca actualmente, além de uma subvenção 
mensal de 3 :000#, cuido eu, recebe de subvenção por 
cada colono que 1mporta, 508 pelos adultos e SOS pelos 
menores. ' · 

Ora, Sr presidente, isso mesmo é que ha. de pervartér 
completamente essa colonia. A immigração caminhava 
para o Brazil, como já. disse. como estt. provado por 
tudo qur.nto o nobre ministro sabe, tlnstandl)· nos o ea.
crificio insignificante q.ue vem na tabella que li do re
Iatorio do · nobre pres1dente do Rio-Grande do Sul.· 
Chega vão. ao Rio·G~ande em 1847 colonos· espont&·· 

por cabeça. Vinhiio colon. •S para D. Francisca · 
recebendo 20 thalers · apene de adie.ntamento. • Mas · 
agora o que faz o governo ! Tripllca ou quadru lica. 
com o remio de 50 1 · 
3:0008 mensaes, ••m pedir retomo al~m~, quantia que 
a colonia D. Francisca dava por ad1antamento a cada · 
colono. Caminhando assim neste teor essa colonia, pas
sando a ser coloo.la do governo, fioa transformada aen- ' 
tro em pouco em aaaociaçlio central do coloniaação. · 
O· ~overno mesmo faz na.aoer concurrentes, e para a co-

-·onla de D. Francillca. venct ... los d11-lhe e&ta ~ande oub- · 
vençúo por cada colono, e a colonia vê-se obrigada a 
não ser diflloil na escolha dos seus colonos; imitando o . 
triste exemplo da Associação CeDtral de Colonisação. · 

Sr. presidente, a exi~tencia daAssnc1ação Central e o 
novo sy~tema que l!le inoculnn na repartição geral das · 
terras publicas fez com que a provmcia do Rio .. Grande . 
do Hnl tivesse de fazer sacrificios a que não estava ha- . 
bitaada. E ir. 1858 aquella provincia t.eve de pagar de . 
Abril s Outnbro a 4uantia de 6fl:!-lOOB; 86 ·-pelo premio 
da pas,.agem de Hamburgo ao Rio Grande, sendo que 
pelo ultimo contrato feito ha pouco pelo Sr. con
ee1heiro Antão es-enumero nií.o custarill mai• d& 12 a 14 
e~utos de réis. ~ colonia de S._ Leopoldo, e outras do 

no anno antecedente com algum insignificante soccorro, 
teve de receber esses colonos do governo provincial con.
tratadoa ao premio de 8:; a €OS por cabeça, que assim o 
pa~on a pobre· provinda do Rio-Gránde • 

O Sa. BA.aCELI.oa: -Devemo-lo ao Sr. J!erraz. 

O Sa. ÜTTOIIJ : -Para se provar o absurdo do sys· 
tema que trouxe esse resultado, basta citar o ultimo 
contrato que fez o actnal presidente do Rio-Grande do 
Sul, meu amigo, Sr. Antão. O nobre presidente daquella 
proviucia acaba de fazer um contrato para receber não 
sei se 1,500 ·colonos, paga.I!do de premio unicamente 
lOS pel~ 111enores e ?OS pelos adultos. No contrato desse 



CÃ\'-mara dos Deputados - Impresso em 20/01/2015 10:59 - PÃ;gina 7 de 13 

SESSÃO EM 27 DE. JULHO DE i86Í. 84t 
nobre pt'ésid~te ~ão ~stá a. Mndemnação da Asaoeiação 
Central de LolonlS~>ÇRo! Não esté. a ooodemn&Ção de 
todos esses. pr~ços extra.vagant-es s. que as coloniai as 
outras provmClas do Imperio ~;e U~m visto obrigadas a 
pagar por colono? Parece-me • vidente 

E ponder~o.··me agoraonobre deputàdo elo Rio-Grau-
e o que n a tão o e as, que se pó e ter no Rl? 
~rande quantos colonos se deseje a preço de <!OS ou 
ue 10$000 ... 

O 811.. B.ui.CEr.t.os • - Mas fie"' 
ser subsi íados. 

O SR. 0TTONI :-Ficão se se lhes der esee direito. 

O Sa. B.UI.CELLOS: -Se não f8r assim, não ví!m. 

O SR. Ono~t :-E como vierão para S. Leopoldo e 
par.a D. Franc1sca, que não erão subvencionadas nestes 
nltlmos ~tnnos, e nãc subsidiavão os colonos ? 

Sr. presidente, c:!lido que pelo que tenho dito prnvei 
que a mar~ha segu1da pelacolonisação no primeiro e se
~do per1o~os a q~e tenho alludido, fallando nas •·olo
ruas Leopoldma, S. Le">poldo. Blum~nau e D. Francisca, p . . . 
preva.!-eoou no ultimo período, especialmente pelo que diz 
rea~1to á ?Scolha dos colonos. Não pócto pois o nobre 
miliistro dtzer que as suas novas colonias são do mesmo 

as outras tiverão. 
• Os outros seguirão o 11ystemá da moralidade na colo

lltsaçio, ~a ~oa escolha doa colonos; mas pelo sy!<tema. 
da Aasccta. ao Central se uer o contrario se uer o 
deacredito, a desmoralisaçiio e a nenhuma escolha dos· 
colonos. Tanto por cabeça, e venha o que vier. .. 

Sr. pre~ide!lte, nós vimos que a As·ociaçilo Central 
de Colon1saçao· chegou até a. embaraçar a C•Jlonisaçíi.o 
por~ugueza que em torrentes vinha. para o paiz, e que 
mmto nos convém. · · 

De um destes reln.torios consta que o governo portu·• 
guez foilevado a tfrohibir aor. agentes .ia., Associação que 
r.ontratasaem ·emigrantesnosdominioa portuguezes e no· 
entanto está com ella contratada pelo governo d;:;•Bra
zil a intr"ducção de 20,0 O colonos, percebendo· por 
cada um o premio de 608 .. aro. continuar a auxiliar a 
colonis · • · · • 

Maa o nobre deputado diHse C e com isto fiquei mara- · 
vilhado) que a .Aisooiação Central até dtl. renda ao go ... 
verno, q'!lB é o seu maior acciomsta. l:omo ee explicará. 

O governo paga 50S por cada colono adulto: dGsta 
quantia, 3'11500 pertencem ao colono e •28500 são a- · 
porcentagem que fica oom a Associação· Central. Dahi 
E6mente sahem OR · seus dividendos. O p;ovemo é acci'>
nieta não eei se de dons m90s ou de tres quartos du 
acçõea ; de maneira que do com a mão direita o premio 
ele 6011, e recebe co!Il a mão· esquerda o dividendo na 
raziio de 1.2SI'iOO. A isto é que se chama renda, quando a 
tal renda é apenas uma pequena parte do dinlieiro que · 
sahe do tb.esouro para a Associação Central, 

Emquantoa Associação Central puder dar 378500 por 
eada colono, e receber de premio ~r cada um mais 
121500, _fará. uma concurrencia temivel aos empreitei· 
roa que contratarem a introduocão de colonos. 

Tudo isto, Sr. fresidente , me induz a crer que a
Associação CeJ&tra é uma excrescencia que não póde 
continuar : saho se é necessario conservar· se a sine
cura de uma presidencia ao Sr . senador que lã se aoha, 
actualmente. Não vejo Da. associação outra vantagem 
senão conservar essa sinecura. · 

(HG um aparte.) 
Bem o diz o n~bre 4eputado: ~melhor dar n~a pen- . 

aão a esse eenhor ; e aproveitando a idéa, proponho uma · 
transacção: como aoho que a Associação está prejudi~ . 
eando ao t~aiz> se a questão é dos 4:000/J que se dão ao . 
Sr. Candido Bnrges, concordo e·m que S. Ex. fique apo
&antado com oa ditos 4:0008 como presidente d& Asso
ciação; comtanto que esta seja extinota. 

'Fui taxado de inencto pelo nobre ministro quando, 
compar•.ndo o numero dos colonos· que entr!rão no paiz 
antes do ultimo periodo qne considerei, isto é antes de 
1854, existente nas coloniaa nes'6a épooa, com o numero 
dos existentes actual.mente, eu ··conclui terem entrad.o-· 

sob o dominio da repartição das tertas 'PUblicas sômente 
doze mH colonos, desprezando frll<\ções. 

Rec.tifiquemoso os dados de que me servi. Aqui esti o 
ma,.pa da repartição das terras publicado com o relato
rio de 1859, e pMe a camara -veri·;car que, excluída a 
emigra íio portugueza, como o rela.torio excluio, e eu 
am em no meu r:tl~Cur&o exts 1ao n 1 • , 

em 1858, 28,507 colonos. Aqui está n rel!ltorio de 1860, 
assignado pelo nobre ministro, ent.lb direct•·r das ter-
raa. ~paginas 27 diz assim: : ... Isto é, q~e e~ 1859_ 

' excepto aportugu;,za.~ Aqui est>i o Telatoriodesteauno; 
diz assim a paginas 60 . .. A e•• ig:-ação de eolonos 
para o Brazil em 1860 foi de 3,019, séndo 869_por 
HamburgQ, 77 por Bremen, 1,846 por Antuerpia, e 127 
pelo Havre. ,. Ora, não dizendo o relatorio que viessem 
colonos por outros portoF , t::xcepto o portu~~:uez, nem 
sendo coloaos os que têm vindo de Inglaterra , está. 
claro que a r,omma dos tres numeros referidos isto é, 
cerca de 31,000, d· o numero de colonos existenlies ac
tualmente nas c.olonias. 

Mas pelos relatorios das presidencias do Rio- Grande 
e Santa-Catharina -e el• -s da re artiçiio do imperio 
anteriores, eu mostrei oue em 1 x5 -~ a na nas 1versas 
colonias cerca de 22 OÓO colonos. E como os colonos 
qoe entrArão nesteõ ultimo& annos estão quasi inte

.almente nas colonias, e Jtl'Bnde. numero a1nda vi..;. 
ven o a custa • aa tanos que 1 • 

dão, segue-se que du,.ante o d.ominio da reP.o.rtição das 
te-rras publicas e da A~sociação Central ha.vião entrado 
sómant~ 12,000 cc;>l?nos,,peloK quaes, da-to que tivessc!Xt . 

. . t 111hg neta~ de!!tas ciull!l peàereeas enti-
dades, se deve distribuir todo o onus que tem reca;.. 
hido sr;bre o thesouro. · 

O nobTe minietro contestou· me nesta. parte, susten
tando que tinhão vindo neste periodo não aei se 90,000 
colonos. 

Primeiro que tudo, o.nobre.ministro esqueeea q_,. eu, 
acomJJauhaudo o relat.orio do Sr. con~elbeiro Sergio, 
não havia Cl>mprehendido os colonos de origem portu
gneza, qt:e f~lizmonte, apezar da Associação Central, 
vi!m espontaneos. 

Do mappa que citei de \858 se vê que os 28.t'í07 colo· 
nos esta vão no e~tahelecimeiltos do Pau, E"pirito-Se.n-

! • to, Rio de .. lan iro. S. PHulo.lSaoh~ at arma, aran 1 
S. Pedro e Monas. No trabalho 'lue o nobre ministro 
offereceu como dtrector da reparttçiio das terras pu·· 
blicas em J 3ôO, e que acompanhou o do minieterio d()-
1mper10, pa~ma. se • 
vraa: c: Se a emtgração para o BrazU tem regulado ear 
l8!'i6 por 1,559, em J857 por 3,5241 em 18il8 por 6,089, 
em •81i9 por ll,l65, nüo devemos por isso concluir que 

. menos incenti vó offere:ça o Imperio aos colonos europeus.• 
Portanto confessa. S. ·Ex. que .eJD 1P61> a emigração, 

excepto a de Portuguezes, foi de -~.165. No re1atorio 
deste auno, á pag•na 29, nos diz S. Ex. o sngulnte: c Os 
3,019 que partirão pt>ra o Brazil seguirão dos portos 
de Hamburgo, Bremen; Havre e Antuerpia. • Ora. , os 
3,165 de I 859 e OP 3,019 de 1860 silo justamente cs que· 
eu "ddioionei á. somma de 28,1í07 que oonstiio do mappa 
referido; e q_ue completão os 34,681 colonos que existiio 
no fim do anno pa~sa.do . e de que tirados o~> 22,000 que 
provPi existirem em · l8'í4, deixão os 12,000, que são 
quantos pelos documentos do governo entrárão d'nrantá 
o·reina<lo do. rtoinha rias terras•publicas. .._ · , 

Mas onob.e ministro confund.it:l 3,165 colonos dg 1859) 
e os 3,019 db \860 com o numero de estrangeiros que 
vêm contemplados nos mappas annexos ao relatorio 

ndo entrado nos dilferentes ortos do im ·no, e 
que entretanto não se podem consi erar como even o 
a sua. entrada no paiz nem á Associs~ão Central nem á. 
repartição das terras publicas. Não são colonos como o· 
nobre ministro os tomo.~ : ·no seu 'discurso, e é sobre essa 
equivocação que assenta a argnmentaçoo toda do nobre 
ministro. , 

O numero desses estrangeiro!", ~xcJuidoa· sempre os 
Portuguezes; é ·computado · no relatt>rio da reparti~o 
das terras aaaiguad_o pelo nobre ministro o anno pa11sado 
em 10,353 para o anno de1859,e no relatorio deste anno, · 
segundo o mappa annexo, em 9,001. 
_ Eu. protesto eontra ~tes algarismos, porque ha nel .. , 
Aes endentemente dupltcatBJ. · 
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~o mappa. annexo ao relato.rio da. repartição das ministro um meio muito facU de confundir todas as een-
terra.-. assi~ado em 11'60 pelo nobre ministro diz-se que snras qlle lhe dirijo a. semelhante respeito. Eu peço ao 
~ 1859 entr&rio oa seguintes estrangeiros, sempre fi. nobre ministro que mande publicar no jornal official um 
oando .á parte os Portuguez.es: Allemiios 3,165 e di ver- quadro esta.tistico do numero de colonos importados pelo 
sos 7, 18M. · governo e pela Associação Central, com o. declaração do 

P<>r consegainte, a entrada de estrangeiros foi nesse nome dos importadores, ~poca ·!lm .q!le cbegárão, porto 
de mais n . - ' • 

esta. • pagina 85 do relatorio, vem \una nota, segundo Assim se verifica facilmente qual de nós está P.Dganado 
s qus.l, c!.oe tx>rtus de Hamburgo, Bremen, Antuerpia e nesta questão do numero de colonos import.ados. 
Havre só emigrárão 2,999 c.olonos em 1859 para o Sr. pre~idente, eu prOí\Ul'ei demonstrar que a Associa-
Brii.ZiL ' . ~ os hmií.o custado 
. or ond.w vierão o~ outros 7,688 estrangeiros? Se a a enorme somma de H,OOO:OOOS nos ultiroos oito annos; 

clifferença fosse de 1,000 ou 2,000,seria ~xplica.vcl pelo o nobre ministTo pr~tendeu reduzir este algarismo a 
moviQlento dos estrangeiros que vierão commerciar no 4,320:0oosooo 
paU:, doo que entrárão como trabalhadores para as Snppponbamos que o algarismo apresentado pelo no· 
~tra~~e ferro ou em prezas como a companhia :M.au.á, bre ministro fosae o apresentado por mim: me parece . 
COl.l;lpauaia do Gaz, etc., e que poderião vir de Sou· que muito menor não seria o assombro da camara, por-
thampton ou Liverpool. Mas esses estrangeiros sabe-se que sem duvida. toda a cama~& terá. reconhecido que 
que não podião chegar a um tal algarismo; e ainda que esses 4,000:000$ não forão simplesmente gutos em 
ohee;~m, ~ãose lhes póde dar o nome de oolonos. Rem pura perda, fo~o ~tastos em manifesto damno, e qu.e se 
attnbuu~ ao systema de colonisação do nobre ministro a. não tn•essem sido despendidos , melhor teria caminhado 
entrada desses homens •• O que é certo é que pela propria o serviço da colon,isação. -
confissão do nobre ministro entrárão em 1&9 s6mente Mas, Sr. presidente, eu creio ue o nobre ministro se 
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esbl despeza feita, segue-se FÓ por esta observaçiio que 
Dio siio 4,320:000$ que se têm ~to,eomo disJ.e o nobre 
ministro. Ainda Jllhis: eu niio fui e.'Caminsr o~o exerci
cio& findos. O que me parece é que algnma reducçiio 
devo fazer no meu a;panhamento quanto ao anno de 1857 
a 1858, isto é, 200:0008, porque eu tomei o votado, que 
são 1,300:000/1. e aqui o despendido sã~ 1 ,100:0008. Eu 
parti da bypothese de que se tinha gastli todo o votado, 
e novamente pergnnto ao nobre ministro:- gastou-se 
ou n.So!- A resPeito do BllUO de tSGO a 1861, o proprio 
mappa diz qne depende das contas das provincias. 

Ainda preciso saber se nestas vet"bas l,l~~:OOOS, . ~ 

1.500:000Sgastosepertencentesaocreditode6,00(.):000S. 
Eu não tiret da minha ~beç.a.o algarismo de 1,500:0008. 
Disse- SEt no rela.torio que esta. quantia está. desrendida 
por eonb daqueUe credito (Li., 

pot'que assim as outnls fiearáõ valendo muito maia. Por 
isso.-tuanto ao Pará e Amuonas,a repa.Ttiçio ~1:8l'raa 
publicas devia esperar o que faria a companhia do Am.a.
zouru;. O muito dinheiro que U. se J?;ii.Stnu a pretexto de 
medição de terr~ foi lançado ao fundo do rio. Come 
manda. medir no Manmhio, a SOO leguas da costa, ter .. 
ritorios e territorios, e depois diz no relatorio- estio 
medidos oito tarritorios: SCitõ nos cnstAriio 168:0008 de 
mediç:to, mas se foreu:. vendidos prooiuziráõ 144;6008! 

O SR. BARCELLOS: - No R:o-Gr>-ntie do Sul ha um 
territorio cuja medição custou 20:0008, e hoje não se 
sabe qual é ef\se territorio. 

R. TTa.~l : - p r no o no re 
ministro, como directords. repartiçüo das ~erras publicas 
o anno passado, se dá. conta. de uma medição decia.rando 
S.Ex. que c para levantamento J..>s rios (coido que se . -

en tO. ' '6S que s.p 0 no re 1Ill Itajah'\"'-Pequeno, Itajahy-Al'sú, e Iatapocú, Lwz Alves 
nistro ·vejo s6mente que ptJr ~nt!t deste CTOdito se e seus iffiuentes, tendo o maior destes rios 39,~3ibraças 
despendêr~, de 1857 a 1858, 2'3:000S; de 1858 a 1 ~5~, dede~envoh'imento, se m:mdirn pa~:ar por uma parte do 
530,0008: de 1859 a 18GO, 124:000$; total, 907:0008- 5erviço aenormequ:mtia dc47 24.7S~Oo ••••..•••. ~ 
Aqui pois falW:o 600:0008, que n!io estão comprehen- s::o contratos de.~tes. cnjo priu!:lpio c execução custa 
didos nesta ta'bella, mas que norelatorio se dão como :~.quantia de 47 :247S800. que n!to \·~má. c~~mara! ••• 
despendidos; e se não, torno a ler •••• (LC.) Estns med.i<;i:ies de Sao.ta-Ca'tbarina. e as de Santa-Leo-

Port.snto um dos dous está. engn.nado, ou nenhum poldina em oue ji :fallei, são uma pequena amostra. 
está.~ silo despezu cuja verifrcar;ilo nii.o chei!;<J\\ ainda li\0 do que, é o m::.rn~ilhoso l!y&tema do nobre ministro 
thesonro. ácerc;J. de medições. 

Quer tudl) isto dizer que o algarismo de 4,300:0008 Sr. pres~dente, cu fi"t tambem o 1ev:u1tamento de plan-
tem de ser consider11velmente clevs.d1 •. e qne, se ha. re- tas d..: rio~'-, e posso dar aJgn!Oa. infr.1mação. O_ nobre 
ducção ns.. quantia. que eu C?.lculei, esta red.ueçüo nasce ministro tem na. !'ll:l. secreta.n~t uma. plan~ do no Mu-
de ter eu tGmadG-simple·men~ " VQtaQG l\G>!i.H;te1S-a.nDO&---\--~c~ury~~e~v~nn~t~a-;ia~a=;p~ei.0~en~g;;e~n~e;:;l~ron11~y~"'a~ur.lic;no~e.--,;mn.:uffis-,n"o-=-=----j 
de que niio ha bn.lanços Se acaso ~e gastou tudo quan- rneada talvez que tem viudo ao Bra.zil,o fallecidoSr.João 
to se votou literalmente , a quanti11. dc;;pendida é maior Baptista Humphrcy" é um~ planta d~ toda a extens~o 
elo que ao.~uella que eu computei. do rio Mu-.:uey Jeslie Sanu-\;l:lr.l. nté !.1. sua foz, e n11.0 

O nobre ministro rocurou df:fendcr a re . • 
rras pu cats e compnrt1 haç-l<~ no c"'ntrsto- eau· 

eour ••• que censurei, e em cujas censuras S. E~. p:ll'eceu 
acompanhar-me allegando que na repartiçiio niio tinha 
constado um tal contrato t=enfLo um &nn'j depois. 

Eu llUFoe& louvarei o 4'.apitã.o que diz-eu não cuidei, 
niio presumi, não r.ensei etc. 

Erão factos pnblicos ; os colonos esta.vl\n chegando, e 
a repartiç::io das terras public11.· que mands.va pn~s.r as 
exped.1~'Ões, de nada sabia! E· il'to i'lcomr-reh•msivel ! 
A repartiçiW d~ terras pnbH~!' devia ter sabido 1u:.r.tes, 
e devia ter atalhado o ~at de modo que esEes mil e tn.u
tos col nos que a As!-ocisçiio recebeu 11f!o vies-sem-

O nobre tXJi .. ,istro trou~e um!!. eoar ... t:vb. <:ut'io~s. como 
defesa ou aT.tenuação d:t" censur5"~ qu-a f!z pei:ls dP.~pe:-.as 
exagerada.,. da colonh.ação. Dl~t'e nos S l~x.: - .Ni!c; 
o que ~e telJI ga!'tO de m:\is nãt) é com 2 colon!.:>at;r,o, e 
sim com mf:diçiio de terns. 

. . . 
se as tetraJo, e det><>is ficiío ab21nà.onad:J.c;, sem. marcos, etc. 

O Sa. OTTo:~s. - Niio é na pr.•vincia tio nr•h;-c :Je
putado que isto acontece. é t;m lltla!'i totia a p ll t"te. 
!':. ~rdôe-me o nobre milllstr••. o que 1•c .. ba d~ dizer 
está }Onp:e de JlOdt!r l'-erviT de QCS~Ul.l!l C!U~ por llU:.Jl. 
quer IJ oio attenue a f,.ltH <lu. rep:~.rtiçao d::s terra~ 
pub1i~s. 

Dísse-se: - NoP. Estudos-D'n1doP. e na b:tlatcrra 
tambtsm a principi~' P>lgou- se rauito ;·:l.To a. I!Xp~rien-· 
cia. J\I!Jts ,..u re~pnndo ~·o n• ·hr•~ minil'oTrO ohser~ •ndo 
que11. reuartH;::il• trtv~ sati~fn ·torta exp..,. Ít.<ttd:~ em r>riiJ
cipi" pl<ra s~ bab,litar !!. não pag:tr o <1ue pagou cotn 
medit;it.t' de terrns. _ 

0 nobre mini:otTO mandroU um engenheiro medir ter·· 
rns no ltnpemirim, provinciu elo Espírito-Santo, <..Teio 
que o Sr. tenente-co•or•el L••SHan•~e. c foi mesmn :5. Ex. 
que no ulatorio de '860 informa ttlle e;;~ftS ru · -
eustá.nw o p-reC(O TP.IlUl .. r de 67 Ts. por braç ... lhear. 

Se p:Jis os primeiros Fe..--v!ços P"''"~~.vno 11uo re~~lmente 
se havia SC>-rtado nos ca.lculos dos rreço:- d.tl!> me:lí<;ves 
que o r~lamento avaiia ·~m 8fl ,.,.. :t brz<:a lin,:,:r:-. como 
é que· se baNltci:o o,o dm1•••iro,. pn 'liicos com mf'dições 
phantastienl', por pret;o"' f r. l1u]ol"OS 4 E r.lt!poi!õ, comoéyue 
:t repn.Ttiç:'o das terras !JU.bli<:sc:. .:ome~ ::. numda!' medir 
terras e terr3s no" s•·rtúcs do ?~trá'! Pars. que? · 
N~ PaT:Õ. ha il21P.guas qu~d..?Sd!!l' cuncedi ... !'.s &. com

ps.nbia do Am~on>Js. qu.., pilJ?; .. ra. ;·os eolon~ que se fo
rem. alli estabelecer, recebendo de graça~ terras.: 

sejans. que !'e c.-omparasse o trabalho do Mncury com 
esse m~po!l. de reconhet-imento de rios cnjo Clll'SO é com~ 
pata:ivaruente insignitic:IJ'te, e que niio sei quem verifi
con, e pelo qual pag~r-lo-se 47:2478000 l 

Eu iui prcx:urar o r~latorio d? . :umo unte~.~dente 
porque est2 ass1~nsdo pelo no:?re m1111stro con:o d1reetor 
da repartiçiio dao; terras pubhcas, c porque nao ests. no 
cnsn da excepç.:1o que o nobre mir.dstro apre;;cntou este 
anno protestando contra os trabalhos que len á. ca~ara, 
a.ttribuiudo- os a ottt.ros e dedar:s.-ado-os mcnO>' dlgllos 
da c!o:Xlam. Ha no rela.t.orio do 1•::1hre ministro periodot> 
curiosos. Ahi v.; i u.r.a: 

"Est.o.:. àirt:ctoria <>ei':ll recebé>u do inspector do Pal'á 
os Ui::trr::.mmas e me~or;ucs d.o ::~ territorio N 2• fi1eimO. 
e <lo l • ter:itorio N l' fileira. 1 ) , e bem a."lsim o diagr:un
ma do t • terr1tor:o S i' tilcira. O • .,. 

A par ele t i1n instmct.ivas, no:n uma pnlnvra sobre o 
:1 o e tncs Ql r· • 
Creio que ne·•hum Sr. deputado tem conhecimento 

do,. taes diRgrammas, nem s~abc onde 5ciio. 
O Sn. BAn.C~Lt.o!õ:- A Tespeito da!! terras de Santa

Cat.harina, ·cre:.c;;rüo os matos e os marcos desnppare
cêrão! 

O Ea. OTTo!'it : - E' nestes bdlos serviços que se gas
t :hã .. rio::. d•' <ii.ah,.iro! 

A respei·o rla. cülc·nia Santn.-Leopol<iin:l . o nobro mi
nistro srre..,.entou um C!ilculo de 3~0 oons. Eu niio te
nho ti.o<'.umt-nro,r. pnrl\ prodnloir !">eniío o .~e Hpre~entei 
á ..:runstt'H.: ma!- r..:t" pos·O cidxnr d~~ ma'r.l.'llllh .. :r-m~ ~ue 
cru :;, m·P.zes tt'ndo es: .. coloni11 c• ·t.~umid·• 192:0008 
em o .. cal"iãn .-m 'lue topeu"~ tmha. ~00 colouo.~, e tendo
~;e o uumero e·e~·adn depois L 1 ,o I ::S color.o:o. sómente te
nha dispenduio em cinN> pa-rn s~i,..&nno~ 3~6:000S.qu~
do o nucteo de cento e ta.ntns .colonos que pl1ra 1tlü f:>ruo . -
não ~c i s; 40 O!lO:i .011 ~::.i;. pw:;ros :.os importadores 
qne o~ tinhão trtl2ido pa:-a l'U:l~ fnzendas, ,. que ~ossim 
~tnte,. d~ cheg~rem n S~tn:-t-L~opoldina já. iõ:o onera
do,;: nii.o p~,;so suppôr qnc l'>e teuh,,o ga.-.to só 396: OOS! 

M:os udmittamos e~sa hypotüese. • • 
Nr•te- se: n • quanto de rlesp~a de Snnta-Leopold1na 

lt~ ·i e s'! ·isr pelo mrnos .,., f31t:l_ cio ~~r,.e p::ss~d·•, e 
entrto a de·peza s·•r:t. mut:o ms1or de 400.000$; ~ti?~~ 
cu:~ta.t m:u· 1}., 400S c:..dn co1ono. • ~ 

Eu disse ,.u.., ,. dc:sp~>.za de Sunw.-Leopold1na ha.Vla de 
andar eJD 700:000$, e diz o Sr. ministro em ar de trium-
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pbo que IUlda só em 400!000IJ. Mas, Sr. presidente, 
400:0008 vêm a ~er uma des!>"'ZII. e:ztraordinaria e injus
tificavel, e sobretudo -lUil.odo ~e ve,i err-pregAr em uma 
colonia que niio Wlll fcturo, e que estti. ameaçada \e dis
tiolver-~e, segundo diz o re1at{)rio que punh4uei .'-' Jor
nal do Commer~iot ti:"mado pelo respeitavel i:ir. enviado 

> 

Eu desejo deixar tem~ ao nobre ministro dos nego~ 
cios estraog .. iros, que · t~<lvez tenha de <tizt:r alg•1ma 
causa, e ll;O nobre miu1stro na 11gric ~t~ra.. llne pód~ 

para outra occasião o muito que ainda tenho 11 tiizer 
ao nobre minietro da agri0ultura, e por hoje nilo me 
alongarei mais porque tt:nho inter~sse em ouvir Oti no
bres miui>tros. 

Justi6.earei simplesmente as accnsaçõ•s qne fiz ao no
bre ministro da agr:cultura qutindo lhe attribui toda a 
paternidade doe acontecimentos a:ctuaes da cam11.ra da 
Prus~ia, visto 4ue es8es &contecimentos nascêrão daR 
intrig~s propalt~.das pelo agente da As, oci&ção (.;entral 
de Colonisaçiio que o nobre min1stro nomeára, declR
rando eu que em tal nomeação, ou a menos na sua re • 
messa a<l Mucur não tinha a menor arte o ministerio 
de então. O nobrt ministro pl'otestoa. por tal modo con
tra qualquer solidariedade com o Dr. Lallemant que me 
põe em embar~tço para continuar a accusa-lo. Se devo 
credito ás a lavras tio nob-e miniatrt,, devo tambem crer 
nos actoa, e assim ao menos devo justificar-me a accu-
sação ie leviandade que me possa vir. · 

O nobre m~istro confessa que esse individuo lhe foi 
recommendado p<lr ntr.a pessoa cujo nome quasi decli· 
nou ; por an o, 01 o no re IDlDl~ r o que o encarregou ... 

O Sn.. MrNtsTao DA AGiucuLTUnA:- Nilo me foi re
commendado, foi ao ministro. 

O Sa. ÜTTONI : - Suppuz que V. Ex. dizia que elle 
lhe tinha sido rf~cm~;mendario; entendi ·O mal, e não ha. 
essas recommendações confidenciatls de amigos do col
ltgio, e não sei 4Ue mBÍ!•. M.u~ S. Ex. não negou qne 
eendo m•nistro da guerra ti "esse recebtdo uma carta que 
o Dr. Lallemant lhe eRcrevêra do Mucury, e f!Ue é o 
unico relatorio qu" apparece dR commissilo que o Dr. 
recebeu das terras pu.blicas. Nes11a cwrta diz o Dr. 
Lallemttnt: c V. E . cu1 dn d s u u· • ., 
bre niuistro niio podi" contestar o que eu dis~e, ou o 
quo disse osae ag<!nte da Aa3oCÍ•·çíio Central, publicand\) 
o 11eu livro na Europa, isto é. que tendo de receb~r 
instrucções da ro arti íio das terras ubli ·as· a nas 
no a a sa a u nobr,e ministro l e tinha envjado 
um aceno amigavel, <ilzendo: • Não adoeça, volte alegre, 
e tenha saude. , 

JÃ \'l.i o nobre minintro que eu devia suppôr que taoa 
lnstr..cçõdl orilo ~impleemeute ostensivas, e que o nobre 
minlstro costum~va tll\1' nutras inetrucções reservadas 
ao aeu agenttt cu. fldelaoi~tt, porque emtim nüo se paga 
nio sei '{UI\utoa Ct•uLo• d" réi~t (8 boru é saber quanto 
cusi.Ou 8881\ viagem do Dr. Lall11mant) . niio se n.ands um 
individ.uu faze• I$Omelhonte viagem. para ir se divertir 
e voltar alegre. 

Demail', o nobre ministro se rtloordará de que em 1858 
quando a companhia. do Mucury se achava em difficul~ 
dades, tendo eu appt-llado para o ~overno para. que lhe 
fi r. esse a me~ma coMessão qne tinha feito poucos dias· 
antes 'L comp~tnhia União e lndustria, o nobre ministro 
ba do recordar .. se que f.,i da parte da repartição das 
terras publicas que objecções apparecêriio para que essa 
concessão não se fites~e. 

Desde então fiquei suspeitando que o nobre ministro . . . 
ora falla toda a sua protecção. No anno seguinte, oc
cupando o n ubre ministro a pabta .:la guerra, quando 
pela intervenção benefica de seus collegas em favor da 
companhia do Mucury passou no sen•do a lei do em~ 
prestimo, as unicat~ objecçõ:s contra essa lei partirão 
do nobre ministro, que quebrou a solidariedade minis
terial só neste ca!lo. 

Tinbii<l poi6 sido taes e tiío manifestas as provas de 
má. ~ontade do nobre ministro, 4ue ao ler a carta do 
~e~ te da repartirão das terras publica-, escri11ta ao nobre 
JDUlJSt':O•. que uao era m~is dire<JtOt: <le•ta repartição, 
mRS mmu;tro da guer~e., ficou daro paTa mim que o no
bre miniBtro t tnha psrte, níio digo em to4ot os male-

fieios que esse homem me fez, mas na. guerra que se me 
fazia, e desta. convicção não estou ainda demovido. 
Desejo porém abandonar a qut>-"tão pessoal, ft se a. trouxe 
é porque estava intimamente ligada a todas as injurias 
que a dignias.de naci<;nal tem soffrido do ageute con-
fidencial do nobre ministro. ,.. 

peito das colonias nas. vizinhanças das estradas de ferro 
~elo modo por qu~ S. Ex. se explicou O nobre ministro 
disse ~ue níto pretende comprar terras caras naa vizi

idade, ma .. ahr terras baratas 110 rlon-
gamento das linhas ferreas ; por con~equencia, a c jecção 
que ha da minh11. parte é só contra o estabelecimento 
de colonia• do governo; tudo quanto disse o. res~eito . 
eetá. em pé. MB.I! estou de accôrdo com o nobre mimstro 
em que as localidades mats apropriadas ps r11 estabelecer 
colonia.s são sem duvida aquellas oudo. o preço dos 
transportes fõr muis barato. 

Corto o meu discurso porque a hora se adianta, e e~ 
desejo ouvir algumas explicações que talvez tenhão de 
ser dads.s á casa. 

O Sr. Uan~e1 Ff'lizardo (minist;o lla.agricul-

a camara quasi deserta, e de mâis a ·mais é nm ponco 
diffidl de improvi~o responder a um discurso como o que 
acaba de Per pronunciado, todo cheio de algarismos. 

O Sa. MtNJSTao DA AGRICULTURA : - Obrigado com
tudo a responder aos ditterentes topicos cheios de diver
sas reflexões, e sen~o difficil coorde?ar-se de repente 

' permittirá. que eu acompanhe o nobre deputado pela 
província de Minas Geraes, seguindo a mesma ordem 
de, idéas que elle aqui apresentou. 

Começou o nobre deputado a fallar sobre uma pro
posta que foi apresentada á camar~ dos Srs. deputa
dos, aqui emendada, e depois remettida o.o senado. 
Essa resolução ou projecto de lei já se acha na ordem 
do dia dos trabalhos do .senado, e a catnara vitalloia vai 
delle tratar. O governo entende que é de necessidade 
cuidar-se desta materia. A proposta era mais ampla do 
que o projecto app~ovado pela camara do~ Sra. depu-

• mas or em uauto nos contentamos com o ro-
je<!tO, e nüo nos esforçaremos agora por aquelle que não 
foi atteod;do nesta casa. 

O honrado deputado quiz demonstra.\' que eu estava 
etn erro uaudo ex uz os factos relativos aos differen .. 
tes periodo~ a co onieação para o raz , per1o os mar- . 
cados pelos intervallos de 1824 a 1844, de 1845 a 1853 
e de 1.854 a 1861. 

No sen primeiro discurso o honrado deputado tentou 
demonstrar que no pcriodo de 1824 a lt:l44 a colgniaaçií.o 
er.pontaneu. se tinha dirigido e.m grande força para o 
Brazil ; e para o con~:~egnir trouxe a colonia de 8. Leo
poldo e a colonia de Nova · Friburgo. 
. O Sa. OT'l'mn :-Niio fallei nos colonos espontaneoa 

para Nuva- Fribargo ; não os considerei como taes. 
t:.TMA. Voz , -Referia seáco1onia.Leopoldina na Bahia. 
O Sa. Mx,rsTao DA AGRICITLTUBA.: - Niio ouvi pi·o

nunciar a colonia LeopoldinJ4 na Bahia; confesso qu 
do e~tabelecimento desta colonia pouco ou nada sei, r.i 
a tenho estudado; ha muitos annos deixou de eer cou 
siderada colonia. M><s vej11mos a colonia de S. Ltlopoldo
que é a principal des:;s. épc-ca. • ' . 

Acredita o nobre deput .. da qui a c;oloms. de S. Leo
poldo fõra estabelecida com emigrantes espontaneos .... - . . 

O Sa. MrMsTao DA AGair.ua,TuaA.: -Se não acredita 
que os primeiros habitantes desse estabelecimento forão 
espontaneos , l >. as sim transportados pelo governo , é 
·ne•)essario que contemple o importe do frete dos 7,200 
primeiros colonos, e isto não foi attendido •••• 

O Sa. Ono~1: - Não forão 1 ,óoo ; até 18-12 erão 
4,000 e tant o&. 

O Sa. BELLO dá um apar~. 
O Sa. Ml:o.JsTao DA AGBICULTO•A: -Na provincia 

do Rio Grmde não l!e podia coohec~r outras de~pe~as 
eeniio as realizadas a1h, despezaa fettu ua pronuc\a, 
tanto pelos cofres geraes como pro,inciaes. 
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a colonia. de S. Leopoldo; forão transportados & custa ~o 
governo, e estabeleoidos lá. por conta dos cofran pubh
cos, como se tem praticado no terceiro período daquelle 
em que o honrado deputado dividio a coloniss.ção. 

O Sa. 01'Totu :-Isto não me coilata senão a respeito 
d !I ·m · · n IUJ(lOS. 

O Sa. MINISTRO DA AGiUCULTUU :--Mas, disse o nobre 
deputado pela provincia de Minas-Geraes, em 1856, e 
d'ahi para cá. têm entrado pru.:a ~· Leopoldo col0nos 

como inspector da tbesouraria, e não me foi possível 118 ou 121: é ir.to o que se deveria ter feito para com 
conhecer o computo exaoto da de3pezs. todas as colonias. · o Creio que o nobre deputado labor& em equivoco. Quer 

Sa. B.a.P.CELLOS: - A despeza com a importação nrRUmentar de uma ex.-colonia., porque S. Leopoldo 
delles nunca foi escriptnrada.lá. deixou de ser uma. colonia, é um. município, e griUlde 

• O Sa. Ottolfi:- Não diz assim o Sr. Cansansão de centro de população estrangeira, e oriunda de es-
Sinimbú no seu relatorio. trangeiroa. -

(H a outro.t apartes.) O Sa. BARCELLOS :-E tambem do paiz. 
O Sa. MtNisTao DA AcarcJTLTVRA.: -Esses 400 ou O Sa. MnusTao DA. AGRJOULTUU :-A maiot parta 

500:~008 de g_ue fallão algnns presidentes da provincia compõe-se de estrangeiros ou descendentes de estran-
do Rto· Grande da Sul são su pntações mais ou menos geiroa. 
falli eis d · · · 
e depois pelas thesourarias da provincia de S. Pedro. despezas que ~ provincia tem agora necessidade de fazer 
Ess!UI repartições não_podião conliecer as despezas feitas com emigrantes q•e vão estabelecer-se em uma locali-
na Europa. com o alliciament.o e transporte do3 em1- dade que ~e acha nas circumstanciil.s !Wtnaes d.as .de 

antes. 
u n'rido mesmo que o thesouro conheça exacta- estabelecimento de uma. colonia '! Se hoje tJOr 11/1 se 

lllente as despezas que occasionárão esses colonos. Os p6de mandar colonos para S. Leopoldo, é uto devido 
gastos com o seu transporte é mais que provavel que nos grandes sa.crificios que se fizerão hs 37 annos. 
fossem.feitos r conta dos rimeiros em restimos con- E'· sto a as â s zas ue ora se fazem com 
• a 1 os em ug aterra na época da in epandencia, e uma colonia fundada ha. 37 aunos com. as que occasio-
Ignoro se as contas dessa. época se achão completamente nüo as colonias que coxne~amos a est~.>.belecer, que so 
liquidadas, se se conhece quanto se despenden por conta achão em seu ptiricipio, que ainda se estão fonnando '! 
desses emprestimos com os difterentes serviços manda.- (.dpoiar.lo1.) Não é posai'vel argumt~ntar do que h~je 

. dos realizar no estrangeiro. acontece em S. Leopoldo com o que se dá. nas colomas 
Quando tive a honra de me dirigir 4 camara. dos nascentes, e com o que necessariamente ss deveria dar e 

Srs. deputados na. segunda-ieira ultimo. declarei a base ee deu nos pr!meiros annoa da fundação do mesmo 
que tinha tomado para orçar em '100 ou BOO:OOOS o S. Leopoldo. O argumen~, para ser exaoto, deve str 
\ra.nsporte desses colonos. deduzlao d(l que oocorrou. quando S. Leopoldo foi est~S• 

Na aus6lllcia de todos os documentos e contas devemos beleoida. 
averig11ar quanto naquella época pagaria de fretei qual- ~molhAnte oomparaçl1o, como a.oo.bei de dizer, nlo é 
quer indivi~uo que sahisse dos po.rtos da Allemanha desvantajo8& em geral éii aotuBea coloni~a do governo. 

• a. ARCiilt.to :- no • • e 
o "tOS, quando se póde dizer qu'! ostiio reduzidos 11 ma.. que eiio oon~idcradoa espontanao11lllo reeebor om S. f..eo-

noa de metade do que eríío em 1824, quanto nuo cuRta- JlOldo gratuitamente uma. da.to. de 160,000 braça~~ qua•. 
ria. entiLo, termo médio do tra.na~rto de cada colouo Jo él.rnda,. 
qualquer porto da. Allemanha ao Rio..Gtand0-d~Yl-1r---+------,.----..-----,~--,----.,.--c:c::-::-::-::-::~-----------

Orçando muito abaixo do quo naturalmento so do- O Sn. OTrOI'U dA um npnrle. 
via ter gasto, calculei sómontB em lOOJJ, quo, multipli· O Sa. MtNilno ,,,. AnnJcULTOM :-So o grMdCJ ar-
cados pel011 7,'.200 colonos , lli1o 720!000S, importnnoin F~nmonto a fa\'or do Jltlmoiro pet\odo ~ n colonia de 
de gastos fel tos com a 11ua. passap;om d" Europ11 pnra o ~. J.oopolclo, pelo quo o11 uobrea dei)utados ~la Jltovincia 
:Rlo·Grand~. •lo lUo·Gran~o conltooomo pelo que eu tenho dito, não 

Mna poderemos fa1.or idóll. de qunlquor quantia ox· IIG pódo affirm11r quo no prlmolro porlodo ao fi7.eascmulto~ 
prcasa om moocla. sem anbonnoa o quo valG ca11t1 moodl\ ? quo noUo hourc11o uma tortento do eJJligr"9lt.O oapontl\· 
Se 011 gll8tos rGn.llzados com a colonía. S. Leopoldo ío- naa. (Apo""lot.) Nilo tOm havJdo otn geral 86Jliio colonoR 
rito feitos do 1824 a 1828, a nnldo.do monetnria om que importndoa por contn do governo, ou por ollo .llllb,enclo· 
estiio exprcssoa easoa 500:0008 ó muito dift'eranto dn. do nndos, do11do 1624. atd oR ulthnos tem~•· 
hoje : era pl.'lo menoa dua11 vezes mais forte , o cntllo Em 184G on lB'T fundou-se a. colonht Santa-Cruz,, .. 
essa qttantiã representa hoje pelo n1cnos l,OOO!OOOSOOO. 0 Sa, BABCEtJ.os:-Justamente. 

Além disto, com os 500:000$ de t.ntão poder-se·hin. 
ter tres vezss mais serviços do quo hoje se p6de ter. O Sa. MtMISTl\O DA AGtuctrLTURA~- .... que, eegnndo 
Não se deve, portanto, quando se trata dos 500:000$000 supponbo, foi com~da com al~s colonos ~ue llEpon-
d.espendidos com a colonia de S. Leopoldo na província taneamonta apparecerao nn provmcia. do Rio·Grande do 
do Rio-Grande do Sul, deixar de attender a estas cir- Snl, sob a administração do Sr. general Andréa, barão 
clllll&tancia.s que tenho mencionado; ieto é, deve-se da Caçapava, mas em diminutonnmero. (Apoiedos.) 
pelo · menos dobrar a quantia e ter em consideração A colonia Santa-Cruz ficando estacionaria, não pl'o-
o preço dos gener2s e ~os serviç?s em geral. (Apoiados.) g~i;ria se es~orços ~onsideraveis do governo provincial 

1,800:0001 o que o governo tinha gasto nos primeiros 
annos com o estabelecimento da colonia de S. Leopoldo. 
Dividindo esta quantia pelos '1,200 colonos, cabe a cada 
um 2508, isto é, quantia niio muito inferior ao que 
tem consumido a colouia do governo que mais cara 
tem custado. 

O SR. 0TTONl :-Mesmo assim não apoiado, nem 
Jnctttde. • 

O Sa. M~ISTI\O DA. AGatcULTUI\.4. :-Subio o dispendio 
com cada um dos colonos de Santa-Leopoldina a cerca 
de 2608000. 
~ão forão, pois, esponta.neo~ os ~olonos qll~ formárão 

TOM.O 1U 

colonos que hoje tem Santa·Cruz tem sido em sna ma
:xima parte para alli mandados por conta da provincia: 
a província tem feito sacrificioa muito fortes, tem re
cebido auxi.lios muito conaidera.veis do governo geral 
pata poder dar desenvolvimento ás colonias Santa-Cruz, 
S. Angelo e Nova Petropolie .... 

O Sa. BARCELLOS :-Nova Petropolis é uma 4esgraça. 
O Sa. Mtl'IIITli.O DA AGJUcULTmu: - •••• todas estas 

colonias têm bido feitas com dinheiro da provincia1 e 
com o auxilio que os cofres geraes têm dado á. pronn
c).s. ; IU>rtanto, Sr. presidente, niio vejo que o primeito a 
aegund.o petiodo~ tenhão ei<lo aq~elles em que a coloni-. 

4-1 
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sa.ção espont:mea so dirigio para o paiz. Além da. colo
nia S. Leopoldo, fundada. e mantida pelo governo, e o 
principio da colonia. ::>anta-Cruz, nada. m1ü5 exis.te se. 
não pequenos grupos de eolonisação estacionaríos, que 
desappareceriuo, ou m>uchavão em rapida decadencia.. 
Eis o que se_ vê nos_a!)Us prime1ro;; per~odos tiio ~logiadÕs. 

trario do qna pretende o nobre d..:putudo. A,tui está. o 
rral&türio de 1.855, õ uõll~ E~ vê 'lue un c•-,iuuiii lllume
nau, no anuo •ie 1850, existiiio sómente 17 colonos, em . . ~ :- . - :'"' . 
tados, porque os nobres deputa•io~ sabem que alguns 
colou os de Santa -Catb.:trina ~stão em ··cnstante emi
gração <i•· U:::!:l.:> para outras colouias Em 1 R:)' recebeu 
o empr.;zariu o pr1meiro Huxilio, e com elle nos aunos 
de I ~5<! c t853 intmduzio l38 :olonos. 

Só quan o os "uxilios se forão augm1mtando, quando 
cheg:lrilo a 106: i 90S é quo o emprezario pôde <lar algum 
des~!Jvoll·irnento a colonia, importando 94i Allen.ite'; 
mns apezar de todo:~ estes auxilios, eomquanto estives
sem bem os colonos, o empreza.rio se achava em tal es
tado quo não podia. sequer voltar á colonia. segundo elle 
o affirmav~t, e eu o acredito \lr ue fa ·o muito bom 
conce1to o r. r . umenau 

Nestas circumsta.ncias, :;,e a colonia não de~appa.recesse 
completament-e, ficaria estaccionaria, nenhu•u progres. 
so faria, e daria um terrível ar ... umento contr .. a emi-
graçao no raZI . 01 en ao qne o governo ju goo não 
dever ser soci'l commanditario nesta em preza, contribuir 
com todos os fundos, e daixar sómente ~~. um individuo 
a distribuição do:. ·iinheiros . quiz ter maior ingererociana. 

· , ,. ·, o mm1s re> e en ao m emnt•ou 
o emprezario com julgou equita.tho, e fazendo justiça 
ao caructer do Sr. Blumenau , nomeou o director da. 
colonia. E como as terr.ls dos rio~ Itajahy e de Ita
J!ÍCú são feTteis, muito promettem, e ahi existe 
ainda grande porção devolutas, não muito distante:; 
da costa do mar e com rios nllvegaveis, um dos minis
tros meus a.ntece~sores julgou ·~onveuiente mandar f11zer 
o reconhAcimento desse!! terra, os conhecer a navegabi
lida.d~ dos rios Itajahy e ~>CUs s.ffiuentes niio querendo 
embarcar-se em uma em ~reza grande de coloni~ação 
naquelles l~gares, sem. conhecer u~n pouco. ~inuci?sa-

digo, que um dos ministros meus a.uteoot~liOres mando~ 
levantar a planta dos rios ltajahy e Beus attluentes e do 
rio It~picú~ e demarcar as terra~ dovolutllll, que ino 

A colonia D. Frnncieca começou por contn de umn 
companhia, teve a fortuna, por olroumHtaucia.R muito 
especiaes. de ter algun"' colonos ni\o sõmonte cspomauells 
:nas riooa ; porl!m em maxima. parte os transporte !I d(ls 
colonos do D. Franciaoa for~o pago~t peln. comp&.nhia,. 
c em 1854 o ca.pita\ desta este:xa oxhnu~;to ... 

O Sa. OnoMI. -Quo era de 160.oooâooo. 
O S11.. Mrl!fiiTR.O n1 AçaacuLTUl\A: - .... mM, <'orno 

disse, o capitd estava exhaurido, o~ ~olonos que haviilo 
trazido ca.pitaea 011 tinhão alli empregado, a rnlserin 

· avançava, e " emigração oomacou. mas sómonte emi
gração de gente que não tinha importado capltaes: 
forão os que ~ata.vã.o em mit~eria que se dirigirão 1t pro
vincia do Parant., e alli procura vão trabalho. 

Dos 1,760 colon.oM importados pela aPsodação atê 
1854 foi tal o desanimo que emigr~riio 86K dn~> que 
chegárão á colonia ~em fortuna, e trazendo unicamente 
seus braços ; ora.. 11e e.u 4 ou 5 annos a •·olnnia e~t11va 
reduzida • quasi metade do numero d.os importados, se 
ii avia. que comer, se a esgraça e a mJ..Sena er o 

geraes, a consequencia. seria desapparecer em pouco 
tempo esta colonia, e grande abalo "oífreria a emigr~-
9ão par.a o Bra.zil se a importante colonia D. Fran
ci~ca se extinguisse ; não h nuve pois remedio. senão ir.
lhe em auxilio, e com as idéa.s de então estabeleceu-se 
a subvenção de 50$ por cofono adulto, e 20 ou aos por 
menor de 5 a. 12 Rnnos, o que não pareceu naquella 
época. extraoràinario. As circumstancias têm mudado 
muito, mas entiio julgou-se q_.:.e era uma subvençilo 
módica, e o que prova a colonia D Francisca é que 
uma empreza dirigida por companhia particular niío 
podem dar os resultadoa que se devem esper~: de um 
centro colonial ... , 

O Sa. BARCELl.OS!- Dá melhores resultados desd0 

que o guverao não entra. em concurceucia com os p:;.rti
cula.res. 

O S11.. MI:o.IsTao DA AGRJCVLTURA!- Pelo systema que 
o govl!nw pretende seguir ·i' •• ra er11 rliante. e o e~~nciei 
no meu ult:.mo discurso, têu, oa p!iru ··ulares fa•~Üidade 

e ar d~senvo v1mento s suas co nmas; e OJe em 
diante o governo niio pagará pas~agens. os colonos se 
apr,•fentaraõ no Braúl e St3 lhei:o dira que ~igiio o destino 
que melhor julgarem e terão os particulare~ emigrll?-tes 
para. a11 sua;. co on1 h s Jll gou nao P" e s , 
porque era neC'e~'ario fazer esforços para ter gran _e nu
meru de ··olonns em pouco tempo . e a. esses estorços 
correspoud1ão1 ner·.,s-ariameure 8aCTificioP pecuniarios. 

A n··lon·a I) Fr-nc•t~cli 011 re"l•d11d,. ~oftreu :.lguma 
pertu• bação com o- l'Olouo~ • e o• etn dos pelR Associação 
Central de Cdonbaçã •, mn,. · ü. foi alli isto novidade; 
nos primeiru~ temp'•s, o- Sni'so · q?e ji .em ,1855 erão 
os melhort!s ·:alou s o~ m»JS mongem'los e trabalha
dores, derão mUltO!; •iesg• -stoK a. colonia D._ Francisca; 
os disr.urbios en. uma , .. Jo itt Pova são mu1to frequen
te~'<. Eutre os cdol<OS vê,u ~lguns de máo caracter, pre-

vezes tae~ hnmen ~x··rcen• influencia sobre alguns gru
pos de ewigrantes; mMs, retirados aquelles, que sempl'e 
são em pequeno num·-ro, tudo o mais segue a marc}la 

• • • .. (i 111 

dos pela A~sotli>tçüo entr,.l, retirá.rão-se os mais turbu
lentos, o resto, e em grande numero, continlia. a residir 
na colonia. 

Como rova dos indevid s fre s a os elo o ern 
eom o transporte de1colonos citou-se o ultimo cont~:ato 
feito pelo Sr. conselheiro An~ão, no qual se estipulou u. 
cou mis ... iio de lOS e 20j por cada. colono. Acho o con
trato feito muito razoavel, mas antee en havia declara
do a. cas>< que o governo tinha ha. um IU1DO pouco m.ais 
ou menos contratado 2,000 colonos a 100 francos, e que 
esperava ter thntos quantos pudesse acoommodar, ainda 
por menor quantia; a~t.o porém é deyido aos esforços que 
s~ têm feito para detetmhaar o animo daa popUlll9Õ6S 
da Europ , que osttto dispostas a emigrar, o. procura· 
rem .. Bruzil. . · 

Eu creio que é uma injustiça feita ! Asaocia9ito Cen· 
.o o isnç1 u o t - q 

emigração portugueza r•n.ra o Brazil. A camll!'a eabct 
qua em Portu~al ae vO com :dos olhos n enugr191to 
dos seus nacionaes. 

I ' differentes obr111 pub ioflij, eatredna do forro, e1tr 11 do 
rodagem, otc, : t6m p1ocurndo fiar 'loaenvolvimcnto As 
SU118 • ndu~trlnll 0 p>~fl\ i$t0 aRo· lho prcoliiOfl brnço•, 
e 011 empre;r.arloa ttncron. salarlo11 Dar11to11. A emlg~aç!io, 
dimiuuiu·to us briiQOD, diminuindo 11 oonourrenoJA dos 
trabalharlorea, tende necosso.rlnmento nelovaroualarlos, 
a pr judi••Hr ~" emprllza~, u entilo todos oa eaforços de· 
viilo ser ftlitoa par11 diminuir a omigraç!1o portugueza 
para o Brazil. 

A camara. sabe quo difi''m~nt~ el'poouladoroa e arma
dores de navios occupavão as suas embaro .. çlSea em 
transporte!! da :.olonos Ellea tPmiiio a ooncurrencia 
que lhe~ poderia fazer " Aseociaç• o c'entr!lJ., ligárã.o-so 
então corn · aquelle~ que pretendião re11tringir toda e 
qualquer emigração. K!!tu.e forão as ·~ausas que levan
tá.rão os clamores ccntra a Associaç~o Central. 

O Sn. FIALBO:- Apoiado. 
O Sn M x., rsTRO DA Acnrcu TUli.A : - Se s. Associa• 

ção Central n ão exbti"~e, se exhtissem sómente os · 
arma ores par 1c ares, •on a estes se aVIa e evan
tar clamores semelhantes aos que se têm erguido contra 
a. . As!'ociação Cent ral. Em tudo isto não h a senão o 
interesse dos emprezarios portuguezes de differentes 
obras e dos armadores do~ navios. 

Não considero. Sr. presidente, a Assoc:iacã.o Central 
como inutil, e o lng>~r de ~'residente dcllll como uma 
sinecura. A Ase,ociaçiio faz esforços para v~ncer ~ re, 
sistencia que em Portugal os differente~ interesses op· 
poem á. cmigraçilo ; faz um gr&.nde serviço com a aua 
hospedaria.. 

O Sa. SERtJio DE MAcEDO :-Apoiado. 

O Sa. 1\InusTno DA AGJucuL'l'uaA : - Grandes cl~~ 
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mõ~es nos Estados-Unidos têm havido contra as hospe·· 
danl!s onde os emigrantes são recebidos. 

Entendeu o governo que. devendo diri~Z:ir a emigração 
para o Brazil, eru. preciso que uo Rio de Janeiro e uos 
outros portos para onde ~tffiuissem emigrantes houvesse 
cas~ onde estes fossem_ acolh!dos com a menor despeza 

• 1a en reg es ramo e 
:oerviço á industria particular reC'.eiando o que acon
teceu nos Estados- Unidos, e enti'io uma das pri"·eirlls 
obr!gaçõe:J q_ue impôz á Ass• ·ciaciio foi-t;er um nn-pido . -- ... :e ... __ _ 

pelo menos que fosse possivel. ~ .-in~;;-·;~~~m se~viÇo: e 
serviço grande, e que nos tem poup:t•to muito' d~sgostus. 

Procurou o honrado deputailo demon,.trar q_uP. de 185&. 
a 1861 não tinhão entrado ma.i!! de I·l,<lOO emí12:rautes. 
Servio-se de tabellas de differentes relatorws, e iJOr ellas 
chegou á. conclusão que a camara ouvio. Mo::- como ar·· 
gumentou o honrado deputado'? Foi pro~urar o numero 
de colonos estabelecidos antes de 1854. foi ver quantos 
colonos constava que se achavão e~tr;belecidos em 1861, 
tomou a differeuça, e disse: - a emigração no ultimo 
periodo é tsl. 

Se orém nã.o me islha a memoria ois não ti 
tempo e rever os relatorios e as ta.bellas, nas informa
ções dadas pelu. repartição geral das terras publicas 
deixão··Be de contemplar muitas oolonias donde não 
vieriio esclarecimentos al uns. 

a e qwz B rvu oes es a os p r !'erem lncom-
pletos, e fui a outros mais Ecguros, e que oiio podião ser 
contestados. Servi-me dab tabellils da emigrrtçi'io allemã 
em tres unit'.os pontos da Enropa, e alli emigrante é 
synonymo <le colcno,epek leitura que fiz rle~sasti:bellas 
mostrei que o numero dos ..liahidol! para o Brazíl por 
Bremen, Hambnr~to ll Autuerp18. n~;stes sete annos ulti
mas monta. a. dtzoito mil e tantos. 

Ora, se por estes treR uni,os por•os e só d,. Allemães, 
sahirii.o neste!! sete "nno,. dez01to mil e tanto~'~ col nos, e 
h\\ vendi) ·mais alguns portos expedidures ile colonos, e 
tendo vindo estrangeiro•. de out~"t~ nacionalidades. de 

muito além dos doze mil; póde-se considerar talvez o 
dobro . -

Além destes, temos a. grande emigraQão portugueza, 
• • .., s 11 r.' s nos in am s r I · 

'70,000 Pormguezes; e ne~tes"lO,OOO Portup;uezes muitos 
vieriío por conta da AsbOCillção, e outt·os auxiliados pelos 
serviços qu" eltu pre~tou. 

Ora., 116 neate sP-gumlo periodo em sete RllilOB, nós 
te· os talvez 24,000 "migr11ntes, além do11 70.000 Portu
guezeto ; se em todo o I• ·ngo periodo de 18:.!4 a Hl54 
apenas houve ·16.000 ou 20.000 colonos. de certo que 
toda a vantagem está a favor do ultimo período. 

O honr11do deputado por MinHs-Geraes ac.ha uma dis
crepau ia JZrande entre o quadro que me foi remettido 
pelo thtlHJUro. e HS informações dn ministerio do impa
rio e da repa•t•ção geral das terras publicas Assim 
deve ar.ontecer. niiN podia ser de outra maneira. O mi• 
nisteriu do imperio logo que expede ordem B? thesouro 
para pôr·á. disposião de alguem certa quant1a, escrip
tura-' no ~eu debito, d:. como despendida; mas por cir
cumRtaodas Pspeciaes estas quantias tieixão de ser 
gast s. os ~erviços não se fazem, e o thesouro não es
criptiua sentia aquillo que effectivamente despende E' 
por -esta !azãn que o honrado de~utadu encontr9; uma 

6 OOO:OOOS, indicados no relatorio como gastos e o que 
n~ quadro do thesouro stl d1z que se gastou effectiva .. 
mente. por conta do credito em questão. 

O lia' OTTONI :-Não se gastou, mas ha de ae gastar. 

O Sa. MI!'il&TRO DA AGRICC•TURA :-O nobre depu
tado sabe porqutl eu aqUI . o <li~·c, ·~Ue 15:0008 4'!1-e ~e 
di:io nos telatorio~ como d111p• ·~t<ls pa.r11 umtt a~sOCill.ÇilO 
que se prttt.end1•n Í11Z11r nas provind ... s de Pm11ambul'o, 
AlagôaL o Pll.riLhyba nunc~~o &ahh iin d<• the~ouro i qut> 
os 6·0:0008, em \'irr.ndo de um !'ontr~to yne ~o fez ··om 
<> emprczar1o do Rio-Novo, tRmboru !lao ~e g~st.&ri\o; c 
assim OUU'I\I! qu~n~íatt. De&tl\ •nanou-ao lllllllffr no do 

imperio e o thesouro dizem a verdade, mas verdades 
differentes; o primeiro diz aqnillo que ordenou, o se
gun6lo aquillo que na realidade se gastou: Eis-aqui a. 
grande differença.. 

Sr. presidente, depuis de ter afiançado á. casa. que 
s6mente tive noticia do contrato Beaucourt tempos dt>-
pots e ter f-1 o ce e ra o nao marqum prazo, nao 
fixei tempo). julgava me com direito a ser acredits<to. 
Creio ~~'e s()ube tl.es .. ~ contrato pelo proprio ministro 
da n·p~r•iç~o. ·4'!'-e delle te~e eonhecimento. não sei 

n ~u 

guma rel!u\!l~entnr q_ue impuzes~e obrigãÇli.v ao .n:ü
nt~tro de e:!t.l~ir todos os actos, todas as deternuna
çõe~ 111 direcooria; isto supporia uma desconfiança 
extraordinaria .. •ontra a directuria que começava, que 
niío tiuha d-.tj.o prova oem indicio algum contra si. 
A administração da Ct>mp,.,nhia estava. toda a cargo da 
directoria; poder se-h ia saber que .a associação espe
rava. colonos; mas como ella tinha procedido para os 
haver, qu11es os meios, se por contrato. se por encom~ 
menda, era o que o governo e o director geral dae terras 
pt1blicas não poderi!io conhecer sabido , porém, todas, 
a r · n i f rão dadaa ara inot.ilisar o contrato. 

Creio que em _lllguma ép··ca.coover,ei com o honrado 
depntado cerr.a des• .. !< • eg""lOS .•• 

O ~a. OTTOI'It : - Diga o qu~ foi : tudo qu.anto con-

O Sa. M•!'I&TRO DA AGatcULTURA.: Sobre isto não 
podia haver nada de confidencial ; versava a conversa-
ção sobre o que tinha acontecido. _ 

TTO~l :- ao 

O Sa MtNISTI\0 DA AGtUcULTUl\A.: - Não tenho . idést 
de se man·•ar demarcar terras a 40 e fiO leguas diatan· 
tes da costa. No Para íorão demarcadas quasi sob:re a 
costa do mar, uas viz\nhanças d.e Bragança; no ~ara
nhii.o foríio no Turya~sú, talvez 8 ou 10 leguas distan
te do porto, demarcadas terras devolutas em matas 
virgen~<. Demais, não foi o governo que mandou ~e
marcar terras neste ou naquelle lugar: mandou s1m 
demarcnr terras n'umu ou n'outro. provincia, mas não 
tendo conhecimentos especiaes dessas local~dade&, en
tregou tudo isto aos pr~siden~es que. d~po1s .de ~roce-

' convenie;.tes a-iuelle~ lugares. A. administração .su~ .. 
rior não pó de ser por isso responsavel; o nosso pa1z uao 
é bastante conhecido. nilo temos ca.rt~s exactas ; é neo;-. . - . 
dos presidentes, que mais ~eios têm de se inform.ar do 
que o governo -tne astá. na corte..... - . . 

UM Sa. Dt:PUTADO :-Mas o methodo de ~andar m~
dir t-erras e deixa-las de11prezadns n\\o ê bom ; depous 
não se conhecem as dema.roaçõe~t. 

o Sn. MtNISTR.o DA. AaarouLTOa.t .-Creio que nisto 
ha equivoco : observando-se ns prescripclles do regula• 
menta das mediçlíes, podam as terras deixar de aer dls.;. 
tribuidae PO" muitos annoa : quando é p~lso procurar 
cs differentes lotes, enco:atrííowse sem dtfficuldade. 

UM Sa. DBl'UTAJ)O:- Asse~ro que niio tem sido 
feita com esses preceitos a. med19no de terras 14. na mi
nha provincia. 

o Sa. M~NISTno DA. AGnictrLTUllA. :-Lendo o l'&gUla• 
:menta da~< medições. o_ nobre deput~o conhecer!l. ·a ver·· 
dade do qoe digo; ficao tantoe l~d.lOlo.s, tantas m~cas, 
tantos signaes, que, á vlsta do d1ap:ramma, se póue 1r ao 
lugar edizer-esteéolotetW..-Se nem .todos os en ... 

·r 8 Am um rido as dis osi ões do re ulamento· 
se as autoridades enca.rxep;e.da.s em gumas oo 1 a es 
de fiscalisar este trabalho niio têm podido, ou não têm. 
querido fiscalisà-lo, ao meuofl dizem que tudo foi feito 
em regta.; e qu~ culp~ tem a autoridade superior disto! 

O systema da me~çiio ~e terras. é um system.a con
genito com o da em1graç~. (~po1ado8. ) Se .queremos 
ter grande corrente de emtgra9ao, é ne~eesano termos 
terras preparadas, e ella!l não se preparao de um mo
mento para outro . os Estados Unidos tí!rn centeuares de 
legua~ qua~raua!< de terras med1dae e demar?~das.,.para 
mu\tos annos, ainda contando com uma enugraçliO de 
200 ou 300,000 homens. 

O Sa. S.u.»uillt. t.lA.J.ntno observA que enire 1168 ea~ 
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serviço ohtiga a uma despez& inutil, pois desapparecem. 
oa signaes da demarcação. 

O Sa. MINISTao D!. AG'I.IcULTttRA: - Não, senhor •••• 
O Ss.. S.u.r:nu Mu.tr.ao: - Tenho a este respeito 

informações de um engenheiro. . 
genheiro não comprehendeu o regulamento .••• 

O Sa. S.uo.A.Juu. MABiNso: .:... Comprehendeu ·O, e o 
e::!:ecnton; mas de que servem demarcações cujos vesti-
gios siio piques nos matos e mar · 

Sessão em SO de Julho. 

PR'ESIDENCIA.. DO Silo "'fiSCONDE DE C.\H.lll.LGUIE• 

Suanu.aJa.-Exptdiente.-PretençlJo d4 ~prua muni
cipal.-Dispema da.r leit d~ amof'tiZGÇIJo. -Ordem do 
dia.-N avsgaçllo a "apor entt·s M ootevidéo s di"lrsot 
portot prov ncJa ,o Jo- ra , · 
Sr. Bello.-Fia;açlJCJ dr:u forças de terra. Ditcur&os dor 
Sr.r. Felia; da CunhiJ e Couto, 

s onze , 
O Sa. llfnusTR.o D.l Aaatcui,TURA: - Não são piques mada, e 9,chando-se presentes os Srs. visconde de Ca-

de matos, são as valias, são os monticulos, são planta- maragibe, Pereira Pinto, Gama Cerqueirn, Vieira da 
t;.ões de differentes vegetae3; emfim, são tantos os Silva, Salathiel, Lamego, Fialho, Villela. TaTares, Sil·· 
si~aes que o regulamento manda fazer,que, sendo cum- veira da Motta, Gasparino, Costa Pinto, Luiz Carlos, 
pr1do, ainda depois de cem annos talvez hiio de se achar 1\Ianoel ll'ernandes, Angelo do Amaral, Pereira da Silva, 
vestigios. . Martim _Francisco, Leitão da Cunha. Paula Fonseca, 

O Sa. S.un.\RBA. M.l.B.IMHo:-Vercmos. Ribeira da Lnz, Carlos da Lnz, Fernandes Vieira, 
o Sn. MINISTRo DA. AaaicULTURA. : _E' esta. uma des- Jaguaribe, José Bonifacio, Brêtas, Macario, Pinto de 

peza que sempre custa muito dinheiro, mas~ indispen- Campos, F. Octaviano, Sergio de Macedo, barão 
E M G de Porto-Alegre, Cyrillo, Saldanha Marinho, Carneiro 

aavcl. no'lie o nobre deputado por ins.s- eraes que da Cunha, Silveira Lobo, Leandro Bezerra, Dantas, 
· - 'o-Novo a ue se referio não forão as . . · Viriato Ottoni 

se tinhão compo:rt 0 ·menos m. Bra.ndão, Paranaguá, Figueira de e o. orrea e 
Sr. presidente, são quatro horas; deveria ter dado mais Oliveira. Paes de Mendon~'a, Ferreira da Veiga, Pinto 

desenvolvimento ás differentes idéas qne tenho produzi- · y 

do; deveria talvez tooar em alguns pontoe mais; pc!ê!!l Lima, Pedro Moniz e Junqueira, abre-se a sessão. -
----in~o~quii,ef'iffiise~n~o~mnie~u~pirrf,un~ell'~O'::;f,l~Uml~D~V:;.,~~~~m~-l~---tfflllMIIarl!'eeeele:llma--.dd<empxo~iss-·~dl.eo~a.berta B sessão 08 Sra. For-

resposta á.quillo que agora deixo de dizer. (Muito bem; tado, barão de Bella-Vista, Fl\mandesda Cunha, Diogo 
?nuito bnn.) Velho, Santa-Cruz, Mello Franco, Zacarias, Cunha Fi-

A discuSBiio fica adiada pela hora. ~ueiredo, barão de Maman~uape, Ca.stello-Branca, 
Barbosa da Cunha, Pereira Franco, Serra Carneiro, 

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessiio !s quatro c. Madureiro., Pedreira, Ba-ceellos, Mello Rego, Couto, 
horas da tarde. · . Raposo da Camara, Ba.ndeira de Mello, Espinola, Si· 

llcta da •essão em. 29 de Julho. 

1'1\EIIIDENCI.\ DO &B, VIICOND& DE C.\lllA.Il.lGIBE. 

Ao melo-ata, fei , - . 
Sra. visoonde de Camaragibe, Pereira Pmto, Gama 
Corqueira, Vieira da SUva, Sslatbiel, Angelo do Ama· 
rnli de Lamare, Vlllela. Tavares, 14,emnra. da Vei a, 
Lu z Carlos, Cameiro de Mondo , , 
Cunha Fi~iredo, Paula Fonseca, Pereira da Silva, 
Sergio do Maoedo, Pinto de Campos, C. Madureira, 
}~arnandea .Vieira, Gaaparmo.J BarbOsa da Cunha, Ro
drigo SUva, Mello Rego, ;:,ataiva, Cy-rll!o, Martim 
Franciaco, Amaro da Sliveira, Cruz Machado, Lamego, 
Silva Nunes l'daoario, LesaR, Serra Carneiro, J. Ma
dureira, Fi~o, Carlos da Luz, BrGtas, Neblas, Lcit.ilo 
da CCJiha, Carvalho Reis, Pedreira, Silveira Lobo, 
Paula Santos, Baroelloa, Dlogo Velho, Pereira Fra.nco, 
Junqueira, J. de Alencar, Siqueira Mendes e Mello 
Franco. 

Dei.xio de comparecer os Srs. Furtado, Gomes de 
Souza., Viriato, Paranaguã., Sonzo. Mendet', Figueiui: de 
'Mello, Bandeira de Mello, Jaguaribe, Araujo Lima, 
BezetTa Cavalcanti, Raposo da C amara, Carneiro da 
Cunha, barão de Mauã., barão ds Ma.manguape, barão 
de Porto- Alegre, Felix da Cunha, . Henrlques, Epami
nondas, Paes Barreto , Corrêa de Oliveira, Silvino Ca
valcanti, Si e Albu9.uerque, Re o Barros, Brandão, Ta-
vares Bas . ·- · · 
Castello-Branco, Lea.ndro Bezerra, Fiel de Carvalho, 
Tiberio, Fernandes da Cunha., Pinto Lima, Pedro Mo
niz, Espinola, Dantas, F. Octaviano, Snldanha Mari
nho, Almeida Pereira, Sayíio Lobato, conde de Baepen-

,dy, Lima e Silva, Ottoni, C. Ottoui, Lima Duarte, 
Ferreira Lage, Ribeiro da Lnz, Flenry, Santa-Cruz, 
Q\uto, Carrão, José Bonüacio, barão da Bella-Vista, 
Costa Pinto, Silveira de Motta, Zacarias e Bello. 

· F alUo com participaçio os Sra. Teixeira J anior, c a .. 
lazans e Paulino de Souza. 

O Sa. PaBirnnz declara nio haver &e88io pi)1' falta 
de numero legal, e que a ordem do . dia é a mesma ji 
deeignacla. 

queira Mendes, Nebias, Souza. Mendes, Epaminondas, 
Felix da Cunha,. ~speridião, C~ M~ado, Carr~o, 
Sa:y:iio Lobato, Silvmo Canloantt, Ferrell'a Lage, F1el 
de Carvalho, Henriques, Tavares Bastos, Bezerra Ca
vnloanti, conde de Baopendy e Calazans. 

S • Teixeira Junior e 
Carvalho ·Reis. 

Lem-se e approvão .. se as netas das antecedentes. 
O Sa. 1" SEcRETARIO dá conta do seguinte 

EXI'EDI'GNTBo 

Tras officios do ministerio do impe.rio, communioando 
em resposta que vai: a~ expedir as ordens necessarias_á. 
presidencia da provmc1e. de Pernambuco para que ~etao 
cumpridas as resoluç}lea desta camara so~re ~ .elo~çoes 
Erimnrias dM paroch1as·que compoom o 4 e 5 d1stnctos 
da referida provincial bem como que se vai dar conheci·· 
mento á. mesma presJdenciB de que só foi annullada a 
eleição feita om duplicata na parochia de Cimbres e pre
sidida pelo 4• juiz de paz Emygdio Camello Pessoa da 
Siqueira, enio a que foi presidida pelo ~uiz de paz.~ais 
votado. Joaquim de Carvalho Cavalcant1, a qual folJUl· 
g'-lda valida.-Inteirada. · 

Outro do 1" sacretario do senado, reenviando a pro
posição desta camara, declarando que a aposentadoria 
dos empregados das camaras dos senadores e deputados 
compete a cada uma das reapectivas camara!' ; á qnal 
o senado não tem podido dar o seu eonsentunento. -

. da. 

Outro do mesmo secretario, enviando a emenda feita 
e approvada pelo senado ·á. proposição desta .camara, de
oJ.srando que os contratos de qu~lq,uer ~atu~eza que se
jão celebrados pelos differeut~s IDlntstenos d1re<;tamente 
ou por seus delegados competentemente antonsndos, e 
que excederem do valor de 10:0008 deveriõ ser mencio
nados nos respectivos relaterios, au~ex~d~-se a estes 
copias dos mesmos contratos. - A 1mprnmr para en-
trar na ordem dos trabalhos. - . • 

Um requerimento da ordem terceira da Pen1teneta d~ 
Seraphico Padre S. Fra.noi!!CO de Assis, de ~uro-P:eto, 
P8dhidc a con~ssão de uma. loteria. -A CODlDUSsiia> ao faz&Dda, 
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Oatro da José Joaqui)ll Alves, pedindo dispensa do 
~p~o ele tempo para. se poder naturslisar cidadão bra·· 
zile1ro. -A' commissão de constitui9ão. 

Outro de ~osé Manoel de Azevedo Marques, pedindo 
uma, re&oluçuo para poder fazer exame do primeiro anno 
da escol,a de marinha, depois de ter feito o exame pre-- , ~ - . -
publica. 

Outro de A1freclo Montezuma de Olivaira pedindo 
fü.;~t:lt "_ctü do ptimc;;irü il.rrno da faculdede de direito 
do Reo1fe, (j:He frequenta e · 
exame de geGgraphia.- A' mesma com~issão. 

Pl\ETENÇÃO DA. EMPR~ZA. MUNICIPAL. 

Lê-se, e é approvado sem debate, o seguinte parecer : 

~ Para que a commissão ile fazenda !lOSsa interpôr 
parecer á.carca. da pretenção Ja companhia denominada 
-Empreza. Municipal-orgonisadu nesta côrte precisa 
? req~er que seja o r~querimento remettido o. o' governo 
)mpel'lal para prestar mformações. 

~ Pa90 da camare. dos deputados, em 29 de Julho de 
,- ar osa a un a.- ome.t e ouza.

da. Luz. ) 

IllSl'ENSA. DAS L'EIS DE A.MOl\TIZAÇÃO. 

_I~~·ae, julga-se objccto de deliberação e vai a impl'i .. 
m1r para entrar na ordem dos trabalhos, o pr;)jecto com 
que conclue o seguinte parecer: 

< :rman a e e ossa en ora a presentaçii.o, 
padroeua da fre~trezia de Irajá do mun_icipio neutro, 
pede . a _esta augusta. cnmn:a, uo reqner1mento junto, 
perm1ssao paT.a. poder pos:;mr bens de raiz até o valor 
de 20;0008, in~luindo ·Se nesta somma a importane:ia de 
uns terrenos e casas que possue presentemente na. mes-
ma freguezia. . 

< A commissü.o de fazenda, tendo em vista os fins 
religiosos a que são destinados os rerMimentos destas 
bens> e que é de equidade dnr-se a permissão solicitada 
quanJo outras idcnticas têm sido concedidag a diversa~ 
corporações de .müo-morta pelo co~ o legisls.tiv?, ó de 

offerece o seguinte pl'Ojecto: 

c A nssembléa geral resolve : 
·cão dis nsadas as leis de amortiza üo 

para poder a irmandade de Noss1t Senhora. da Apresen. 
ts.çiio da freguezia. de Irnjá., do município neutro, possuir 
bens de raiz nté o valor de 20:000$ , incluindo-se nesta 
somm>< o preço doG terrenos e cast's que já pos&ue, re
levadas as peuas de confisco a cornmi!.so em que possa 
ter incorrido. · 

c Art. 2. • A rêfcrida irmandnde ficn obrigada a coa
verter em apolices dá divida. publica, que 2eruo inalie
naveís, os ditoa bens de raiz no prazo que lhe fôr mar-
cado pelo governo. ·· 

< Art. a•. Ficiio revogadas ae disposições em con. 
traria. 

c Paço da camara dos deputados, em 30 de Julhó do 
1831. - Rtbeir<J da Lu::. - Gomts de Souza.-Barbosa 
da Cunha. • 
Achando-~e na sala immediata o Sr. Martinho Alva

res da Silva Campos, deputado eleito pelo 1" districto 
da provincia do R•o de Janeiro, é introduzido com as 
formalidades à.o e&tylo, pre;ta juramento, e toma as-
sento. · 

O Sr, Sergio de Macedo (pela ordem) :-A depu
tar.:1o nomeada pHr~ apresentar a SunMagestnde o lmpe· 
rador ll.s cougratuiaçõzs desta augn.stn camara pelo fe iz 
:muiversario Dl.'.talicio d~ Stta Alteza Imperial a Sra. 
D. Izabel foi reee.hida. hont;;m, :\ hora indicada , em 
audien.cia solcmne, cóm :>s ronnalido.des do estylo; e pc
t·antc Sun Magestade 9 Imperador tive a honra de pro· 
nuncin-r o l!eguint~ discurso : 

< Senhor.- A camara. dos deputado;, nunca exerce 
co:n mais prazer e c1mfiança. os deveres àe orgiio e I c. 

. presentante dos sentimentos do povo brs.zileiro do que 
q_nando t~m. de. manifesta.t Sl'a a<:lhesão, amor e res-

I 

l 

peito ~ sagraaa pessoa e á familia de Vossa Mage&tade 
Impenal. 

< Coube-nos a honrosa. incumbencia de virmos dep{lr 
ante o throno de Vossa Msgesta.de Imperial a homena
gem respeitosa das c.ongratnlações que pelo feliz anni
verss.rio natalicio de Sua. Alteza Imperial a Sra. D. Iza
bel a. camara diri e a V oesa. Ma estade. 

< ~om grande 6abedoria firmou a t;l un ament a 
perpetuação da. dynastia do fundador do lmperio, e p.'um 
f~turo, '!_ll6 todos desejamos muito remeto, O!:! seus das~ 
bnos ~e"rao confi1ulos a. esta augusta. princeza, que o amor 

os r Zl ell'os em a mpan a o e , 
v~ cresc11r em virtudes, em sciencia e patriotismo. 

< A direcção mais solicita e acertnda de sua ednca.4 · 
ção é um dos muitos beneficios que a n11ção sincera
mente agradece a Vossa Magestade Imperial, que assim 
prepara a contbuação do reinado da justiça e da razão. 

~ A futura imperatriz será digna das virtuosas e au
gustas predecessoras que deixüo. tantos exemplos á sua. 
imitaçüo. Os dotes do seu espírito e coração constituem 
uma das maiores provas do favor com que Deos ampara. 
o Braúl, e a essa protecçüo divina a camat"s ditige de 
coHtlnuo ardentes votoa para que se repitão muitas vezes 

~ · ·a a rel!ente festa. 
de fa.milia, que é a festa de toda a familie. brazileira. 

c: Dignaí-voB, senhor, de acolhe.- com benignidade 
.este testemunho do;; sentimentos de amor e fidelidade 

ue vos manifesta a camara. dos de utados. ,. 
Sua Magestade o Imperador dignou-se responder: 
< Podeis manifestar á camaro. dos Srs. deputados 

quantn sou' grato aos seus sentimentos de amor e fi.de-
··:1 • " .. .. • 

O Sn. PnEsiDEN'J'E declara que a resposta de Suti Ma
gestade é recebida com muito espe()ial agra.il.o. 

PRIMEIF.A PARTE DA ORDEM DO DIA. 

NA.VEGAÇÃO A. VAPOR ENTRE liiONTE"\'IDto E DIVEUSOS 
POllTOS DA PllOVINClA. DO RW•G-B.Al'IDE DO SUL· 

Contínúa. a 2• discussão do pro jacto que approva o de
creto relativo ao contrato celebrndo com J. C. Pareira 
Pinto para e. navegaç~o ~ vapor .entre Móntevidéo e di-

a emenda. apoiada. 
O Sr. Uello pronuncia um diF.cnrso que se nch11 

no A 1 cndice. 
Vem á. mesa, é lida e npoinda, n. seguinte emenda.: 
< No§ 2• do art. 1•: depois dns palavras- villo. de 

Itaqui-diga-~e :-ou no da villo. da S. Borja, provincia 
elo Rio-Hranda do Sul, eompre que R praticabilidade dn 
nswegnçí\o entre CP.tos dous ultimos portos o permittir, 
Mm 'lue isto constitnn. augmento algum de onus p.llra• 
a fazenda. ·publica.- Olivssra Dúlo. :. 

A discusaíío fica ndinda pola hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERD.~. 

Entra em discussão, e ó approvado sem debate, o 
art. 2' da proposta do governo q~e fixa as forças àe 

• ~erra para u anno financeiro de 1862 a 1863. 
O art. 3• é da me&ma sorte approvada. 

Entra em diecussão o ·2rt. 4-.• 

O Sr. Felix d:t Cunha pronuncia. um disourso 
quil se acha no Appcndice. 

São lidas, apoiadas, e entrão conjUIIctamente em dis
cussão, as ~eguintea emendas: 

« Accrescente-se ao § 2" : A rn.esma gratificação 
diarin igual ao soldo inte.ro de primeira ptaça conce·· 
did!l. ao~ , .. oluntarios que ~egtllldri vez se tiverem enga
jado par~ o serviço do exercito perceberáõ as praças que 
tiverem sido recrutados, d13sde que tindar o tempo qne 
são obrigada!! a aervu até que sejão oif~ctivamenta 
iaen t a.s do Eerviço. 
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< Su bstitnição ao Si 3': Os recrutados poderão dar 
substítutos idoneos, e ·quaudo estes não sejão conside
rados taes pelo governo, terá lugar a remissão mediante 
a quant1a de 6008, que entrará para os cofres publi
cos e se applic.rá. ao ajuste de voluntarios. - J. 
Macario. > 

O Sr, (Jouto t -Todas as vezes, Sr .presidente, que 
nesta casa setem trat11do de recrutamento, V. Ex. h• de 
ter ouvido no vasto campo dos sentimentos bellissimos 
discursos, assim como ha de ter ouvido apresentarem-se 
exemplos das outras nações. A França, a Inglaterra, 
a Prussia, e até os Estados. Unido& são invocados como 
autoridades na meteria, como uações modelos. 

Entretanto, Sr. presidente, .as circumstancias diver
sificiío de um paiz a outro Não devemos lançar as vistas 
para o que se passa em nações estranhas com o desejQ' 
de transplantar as suas instituições para o nosso paiz 
sem considerar bem aa circnmstnncias em que se acha. 

A este respeito estou de accórdo com um escriptor, 
qne estabelece o seguinte problema : < Dada uma nação 
com seus costumes, com sua religião, com suas rique 
zas , com suas relações politicas e commerciaes , con. 
a sua posição geographica. com as suas boas e más qua .. 
lidades achar as leis que melhor lhe convenhão. > 

Isto, Sr. presidente, é um principio verdadeiro e in
contestavel, a que se deve attender pzra se chegar a um 
resultado feliz, do contrario é fazer leis inexequiveis, 
leis que, sem serem revestidas de banda ·i e absoluta e de 
bondade relativa, terão necessariamenre o f.m que entre 
nós já. teve a lei do censo, e que parece virá a ter a lei 
das terras. 

Fallando da recrutamento, uns opintio que entre nós 
se deve estabelecer a ccnscripção, outros inclinão-se 
para o engajamento, e quasi todos, tendo de disr.orrer 
ácerca do recrut2mento:, o pintão com as rrHlis negras 
côres; e tratando de fa~~r;r bem patentes ao paiz 03 seus 
horrores, o esty;..!.m~.:o sii o como u:a:n meio ba ba!'o, immo
ral e degn.!dante, como para àe~;vairar, com o poder 
magnetico da etoquenc.:ia, a opinião pahliea. M~~~, Sr. 
presidentA,)J.iuguem, ., semelhança de Alexandre, corta 
o n.ó. gordio, ninguem de3fecha na questão um golpe 
deciSiVO. 

Serei neste dGbate o mais breve possível, visto que 
não tenho tempo para expôr as mmhas idéas, como 
convinha. Infelizmente, todas as vezes que me cabe 
falia! nesta augusta ca·mara, me é concedida a pulavra 
depms das tres horas de, tarde. Farei, pois,lii>.eira• consi
derações sobre rs tres sy~temas .. e dahi pn.~s!lrei âs con
clusões que pretendo estnbalecf!r. 

A conscripção foi pela primeira vez estatuída em 
França pela lei de 1 ~ fructidor ::t!U!O VI. Depois mui-· 
tas leis têm sido promulgadas a reBpeito do assurnpto; 
mas t.odas têm tido per base ac;uella lei primitiva. 

Essa Instituição é eminentemeo<e nacional e liberal: 
tinha por fim comprc7 hender no alist.:tmento !~2ra o ser
viço militar e tirar-se .a sorte scbt0 todos cs Francez~ts 
que tivessem chegado a umu certa ii!.ade. Mas sendo 
concedida aos mais ricos a faculdade de se fazerem 
substituir por homens assalariados, veio tHl instituição 
a peraer o seu merecimento; porque ::ómente passárão 
a servir aquelles individuas que pelo s~u estado de mise
ria não se podiD.o eximir. 

Porém, _senhores, em que se basêe, um tal systema? 
;No conheCimento exueto do numero de pcpulaçuo . 

Em nosso paiz, Sr. presidente, não tem sido possível 
etfectuar-se uma estatística da população· e sem esta 
bnse como proceder-se ao sort.emnento? E' esta mnis uma 
difliculdade pertt se pôr em pr~tica a nonsrripção. 

Entretanto""~ é eonvicção minha, se ri: este o n:elhor 
systema qu~ se poderia applicar para aàquirir braços 
par a o exermt~, logo que as circumstt>.ncins do paiz ~e 
prestaso:em a 1sso. 

.Algumas pes:;oas entendem ·qne á •em&lbauça do 
alistamento a ~ue ~e procede par~ a ~uarda namonal 
poder- ~e-hi~ !azer o q~1e é :-:!htm: para a con suipçâo '; 
mas a condlÇIW do conscnpto n~o 88 póde equiparar 
com a do gu11rda nacional. E bem deoreosa as escu~;as 
~urlariiio est~ .::..y~tema, admittmdo s:e ~que os rico3 se 
fizessem ~ub~t1~mr , só servidão os miseraveis qtJ.e não 
pudessem_ exnm~ :-e; em re~ultado vt-riamos o que vemos 
pelo recrntameuw, '-!Ue "·Ó servem os que não têill família 
os que nüo têm protecçiio. ' 

T8,tnbem o engajamento entre nós não póde ter o 
etfeito que tem nos outros paizes, onde a população se 
acha unida e centralisada. Na Inglaterra, onde a po
pulação regorgita, em que os meios de subsi•tenma são 
escassos, e tanto que o seu governo empenha esforços 
para fazer sabir o excesso dos habitantes, entretendo 
uma corrente de emigração para o Canadá e para a 
Anstralia, é facil apresentarem-se homens robustos para 
se eng•jarem para o serviço militar, porque não tem 
outros meios de vida, e tanto é assim que admira aba
rateza da mão de obra em qualquer manufactura. 

Mas as circumstancias diversilicão, entre aqueDe paiz 
e o nosso, não só a tal respeito, como a respeito de mui
tos outros pontos . E por tal modo diversificão que alli 
quando os viveres se vendem por alto preço, os salarios 
baixão, e entretanto no Brazil succede o contrario : se 
o preço dos mantimentos é elevado, tarabem o é o dos sa
Jarios, como actualmente presenciamos Mas se adop·· 
tassemoa exclusivamente o engajamento, creio que os 
recursos do thesouro não comportarião t amanho ~sgoto. 
E se pelo enp;ajamento algum resultado se ha colhido 
para o exGrcito, a razão está no receio que sentem os 
individuas em quem concorrem as condições para serem 
recrutados de que se lhes faça applica~ão da lei; e então 
para não servirem durante mais largo tempo e aprovei
tarem o premio que se concede aosvoluntarios, apressão
se a engajarem-se. 

Eu reconheço que pesadíssimo é o imposto do recruta
mento para a massa da população; mas o que fazer, se o 
Estado precisa de ter seguranç<>, e a ordem publica deve 
ser mantida? Demais, deve se obf:Gtvar religiosamente 
o contrato con. aquelles que têru concluido o seu tempo, 
dando-lhes suas baixas. Eu tenho ob>ervado pelas pro
víncias qne muitos vadios procurão uma occupação ho
nesta e se casão pelo receio de pagarem o imposto de 
sangue. O que couvéno é uma boa l.ei, como diz o nobre 
presidente do conselho. :· 

E' opinião minha que, a não se.poder estabelecer a 
couscripção. tambem será de toà.o impossi<el prescindir 
do recrutamento e do enga}smento sãq.'estes os meios 
d_e que se po~erá usar par?- obter-se os braços necessa-
rws ao exerc1to . ·· \' 

Isto posto, Sr. presidente, creio que a força ·de 14,000 
homens que pede o Sr. ministro da gnen'a <Hnsufliciente 
para occorrer ás uecessio:t.,des do ser-iço publico; porque 
devemos considera -la não só em relação t.S _·circumstan
cias internas, cnmo em rel•:yão ás circ:t;t.mstancias ex
ternas do paiz. Por qualquer dos dons l~d9s considerada. 
a questão, esse numere. de praças nfto é.)Jàstiante. Eu de 
boii_l grado votaria pelo seu augme., to; se S. Ex: o 
ped1sse; po~que tenho toda a convicç~ de que seria bem 
empregado. 

A fidelidade ao monnrcha, o patriotisinó, o amor ás 
instítr.ições do paiz e as passadas glorias de S. Ex. são 
pa_ra mim garantias muito po"erosag paia, :.a efite res
pelto, prestar ·lhe "meu voto da maneira .. s mais franca 
possi<el. (Apo•ados.) · 

Em relaçíio ás circumstaucias internas do paiz, me 
parece que o numero de 14,000 praças ni\oé sufficiente 
e que a maior parte ào serviço terá de pezar sobre ~ 
guarda nacional. 

Nós ve.mos em diversas provincias a guarda nacional 
prestar ser~iço de guarnição, e não poucas vezes desta .. 
cada por 4, 5 e 6 mezeB , e até por um anuo ; entretanto 
nós sabemos que h'' nisto _ ?m yerda:leiro constragi·· 
meuto, porque sendo de ordmar10 guardas nacionaes 
homens. agricu~tcre;; e ina.ividuos que se empregão e!ll 
outras 1nrfustnas 1nteressantes á sociedade. são quasi 
seii_~pre forçados a abandeu,rem suas occupações com 
p:_eJlll':~" seus, de suas fami}',as e da sociedade, para que 
nao se3ao presos quanoo nao comparecem, sendo avi
sados p_ara entrar em se~"viço , 

Nesta qnadra em que os viveres •obem extraordina
riamente de preço, e a de boa vontade da ri~ o meu voto 
a uma providencia que livrasse os anardss nacionaes 
deste serviç.o, ao manos os que prov~ssem P.er agricul
tores. Jnfehzmente, porém, são estes os oue mais ser
vem, ~or--1ne. são homens que neuhumasJ..relações têm 
nas mrJades e praças, e conseguiutemente -achão-sc 
quasi sempre dee.apad~inhaclos. 

~ataria _~;x;is por mnior 1m mero de força que fosse 
pedida, nao só pelas razões dadas, como porqu~ 
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comparativamente com outros paizes qne têm exer
cites regularmente orga.nisados , o nosso exercito é mui 
resumido ; a nossa proporção do imposto pessod, ainda 
quando tivessemos um exercito de 20,000 homeus, seria 
de uma praça. p<ir 500 habitantes, qtíando nesses paizes 
é -de nma por 100 . . Parece· me pois que a nossa força 
devia ser elevad!L a 20,000 homens. 

O SR. C. DA Luz: -E' impossível; 16,000 é o mais 
que · se pó de conseguir. 

O Sn. CouTo :'-E' porque não se tell)- tratado deste 
importante assumpto convenientemente. Eu tenho es
tado em província s onde ha extensíssimas fazendas, 

. destes nossos semi· feudatarios, chamados fazendeiros, 
em que se acoutão , a titulo de aggregados, considera
va! numero de va<.~ios e proJetarias , e até mesmo crimi
nosos, aos uuaes lhes é indifferente supportar e sustentar, 
comtanto que estejão sempre promptos a executar as 
disparatadas ordens que lhes sugger«m seus caprichos. 

Sr. presidente, a respeito da guarda. nacional, eu en
tendo que, se é indispensavel q11e ella seja consider":da. 
como auxiliar 4o exercito, nas a.ctuat-:"S circumstanCias 
do paiz o que convinha era designar por sorte, entre os 
cidadãos qualificados em cada município, a. força pre
cisa. para o seu serviço, devendo permanecer em dispo
nibilidade toda a mais guarda nacional, que não con · 
vem ficar subordinada, e debaixo de immedia.tas ordens 
de chefe algum, emquanto por sorte não fossem desig
nados os que devião preencher as vagas daqnelles que 
concluíssem seu tempo que se invalidassem, ou que 
fallecessem . Note· se que, adaptada esta idéa, o cida
dão qualificado, designl!do para o serviço ac~iv?• terá. 
um prazo mareado, findo o qual deve ser subsbtrudo por 
outro : este prazo poderia ser de quatro annos ; o que ti
vesse senido por oito annos seria livre do recrutamento. 

V. E x . vê que temos no Imperio.quinhentos e tantos 
mil guardas nacionaes qualificados, e que se achã.o sob 
a pressão do governo, dos commandantes-superwres, 
dos · commandantes dos corpos, etc., sem que de cerca 
de ·400,000 se tire resultado ou serviço algum, e que no 

·entretanto estão subordinados a t oJos estes chefes, e á 
mercê dos caprichos dos commandantes, quando apenas 
teremos fardados, arregimentados e em ponto <le servir 
de 80 a 100,000 guardas . 

Na côrte, por exemplo, nós temos qualificados, se
gundo um almanak de S. Ex. o Sr. commandante-su
perior em 1859, 7,469 guardas, e destes, poucos são os 
que prestão serviço. . 

Eu apresento a V. Ex. um quadro demonstrativo e 
official, que o convencerá. do que affirmo. 

O Sa. PRESIDE~ TE: -Lembro ao nobre deputado que 
o artigo em discussão não trata da guarda nacional. 

O Sa. CoUTo: -Eu estou tratando da guarda nacional 
em relação ao serviço que prest a como auxiliar do 
exercito. 

O :la. PaESIDE~TE: -Se o nobre deputado attender 
á disposição do artigo, ·verá que não póde oocnpar-se 
da guarda nacional. 

O Sa. CouTo :-Apenas apresentarei este quadro, e 
·passarei a vutro pónto. 

Eis o quadro a que me referi : 

Total dos prompto~ actualmen&e em cada um rios corpos 
da guard.a nacional contando ofliciaes inferiores, cabos, 
cornetas e guardas . 

1" batalhão. 330 
2. ~ 333 
3" 281 
4' 237 
5' 393 
6' 336 
7• > • • 381 
Batalhão de artilharia. 278 
Jorpo de cavallaria.. 366 
1' batalhão da reserva 354 
2' > > 360 
3' > > 340 

3,989 

Somma 3 9Rg, tirando os da reserva 1,054, ficüo 
promptos 2,Íl35, e no en tanto, Sr. presidente, existem 
qualiticados 7,469 gu"rdas, sobre. os qu~es exercem 
compressão ·os co mmandantes e offiCiaes; nao .obstante , 
n'"te V. E x , que com os 2.~35 faz· se o serviço, sendo 
que o 7' natalhão nenhum serviço presta, apezar de se 
achar arregimentado e sujeito a con tinuadas revistas. 

Passr.rei porém a outro ponto, obedecendo á obs~rva
ção que V. Ex. ha pou ·:?acabo~ de fa~er-me. 

Ainda acho , Sr pre3lder.te, msuffimente a força pe
dida em relação ~s nossas eircumstanciasexternas; re
firo-me ao Rio da Prata. 

Ninguem ignora 'l.ue o Brazil é uma nação ribeirinha 
cumo to<~ as as outrB.:i nossas vizinh~; todos os cauda .... 
losos rios que vão formar o Rio da Prata nascem no 
Brazil, cujn territorio percorrem por centen":res dele
guas antes que formem aqnelle_ magestoso riO; e por 
con>egninte, não póde prescindu de tomar parte e;n 
qua.lquei' eventualidade que entre elias appareça .. 
• Todos conhecem as del:)inteili~eneias que_ vão toma~do 
corpo em:re B_o~nas .. Ayres e a :;onfederaça? Argentma. 

O nobre mmlfltro dos negoews estrangeuos nos ~a
clarou one permaneceriRmos em 'estado de espectatlVa 
na presente contenda até ao ponto em que a nossa inter
venção fosse reclamada. 

Mas se a nossa honra e dignidade nacional exigirem 
a intervenção, trataremos enrão de recrutar as praças 
precisas para occorrer a es~" ~mergenc!a ~ V. Ex. be:n 
comprehende que isto sena mconvem~nte; c0mo. nao 
seria viol~nto e vexatorio em taes Clrcumstanc1as o 
recrutamento~ E levaria mos ao combate um exercito 
composto em grande parte de recrutas? 

Em relação aos nossos negocios de limites com o 
Para<>'na.y, o tratado de G de Abril de 1856 está a ex
pirar': restão pouco mais de seis mezes. Estabeleceu-sé 
nesse ' tratado que dentro do prazo de seis aunos, e logo 
que as circumsta.ncias o permittissem, as duas altas 
partes contratantes nomearião se':'s plenipotenc!a! ios 
afim de examinarem de novo e aJUStarem defimtlVa.
mente a linha divisaria dos dons pa1zes , e que emquant;o 
se não celebrasse este accàrdo os dons governos respe1 .. 
tarião e farião respeitar reciprocamente o seu uti possi
detis actual . 

Estando a terminar este prazo, eu desejo e peço ao 
illustre Sr. minittro dos negocias estrangeiros que se 
digne esclarecer-me sobre as vistas do governo ácerca 
de tão importante assumpto . Depois de ouvir a S. E x. , 
terei o prazer de fazer algumas considerações que julgo 
indispensaveis. 

E se aca•o não se concluir amig•velmente, como é de 
esperar, esta questão, o que cumprirá fazer-se? teremos 
então de lançar mão das armas para defender os nossos 
direitos, e convirá então fa>er-se um recrutamento pre
cipitado, violentando todo o paiz ~ Não será. melhor qne 
estejamos preparado2 desde já. para qualquer even-
tualidade? . 

Chamarei agora a attenção de S. Ex: o Sr. mi~:~ís~ro 
da guerra para a força, existente na mmha provm01a. 
Entre as armas de infantaria, cavallaria. e artilharia 
existem alli 1,150 homens, inclusive os officiaes, como 
consta mesmo do relatorio de S. Ex. 

Acho ínsufficiente esta força para nma. província que 
tem que guarnecer cerca de sei~centas leguas de fr~n
teira, e que está circulada de EstMos ' em que dom111a 
o pernicioso e fatal espírito de repentinas mudanç~s e 
interminaveis dissensões , onde de nm dia pal's m::.tro não 
podemo• saber qual o pensamento que predominará. a 
nosso respo;to . Espero poi> que S. ~x: tenha ea; consl
<ieração · aquella importan te provmCI•· ? aug~entaudo 
quanto fôr possivel desde jo a força alh e,tamona..da. 

Facul· a tambem o pro.iecto que se discute, em vn·tude 
do disposto na lei n. 648 de 18 de Agosto de 1852, que 
aos voluotarios se dê um a grb.ti.ticaç~l o qu"' não _exceda 
a 4008 em dinheiro, e que sendo exousos do &erVlÇ~S te
rão direito a ·12,500 hra.ças quadradas de t~rras, di spo
sição e• ta que tem sid" reproduzida nas _leis annuas_de 
fixação de forças. Crew que ':sta ultrma conce!s~o, 
se não tem traziJ ,, embaraço' e difficuldades á. admlms
traç~o actnalmente, ha de trazer-lh'as para. o futuro. 

Considere V. Ex. se 10,000 praças se apresentassem 
neBtas circnmstanCias, pois g_ue muitas viio-se reser.
V!IIldo" à.ireito1 sem que requeirão suas dats~l>J.:\IljO, ti~ 
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nhamos que dar-lhes 225 milhões de braças qnndrsdas 
de t~rrs! Ora entre nó!!, que se deseja pltmtar a coloni
sação pelo systema de Wskefield, 1sto ~. que as terras 
devem ter um preço fixo e uniforme, ver-se-hia o Estado 
daqui a alguns nonos coxn concunentes na venda de 
terras, e talvez por muito menor preço do que o preço 

· · , a ven·er. os s 2. os-· 
Unidos havia-se concedido a un1 g•'nerRl 300,000 geiras 
de terras, aos soldados licenciados 6,528,000 geiras; 
e.~ta. en?rme quan~dade de terreno? c~didos, a!ém _de 

' . ' ' 
permanecêriio incultos por muito tclmpo, e fcrí\o :>o de-
pois vendidos por muito menos do que o preço minimo 
que o congresso exigia dos comprad()res de terras devo
lutas. 

Se o volnntnrio quando conclue o seu tempo de ser
viço não reclama por aquelln concessão, não requer a 
sua data de terras, fica com direito P. rcelnmn-la a todo 
o tempo, e este direito transmitte-o aos seus hercleiroE.=. 
Por oonsequencia, quando as terras entre nós tiverem 
um valor mais elevado, npparecerá.õ tal vez essas r e • 
clamações que se têm dei::.:âdo de fazer agora, que el!as 

ouco valem. 
Parece-ma haver uma razão quo obsta que a maior 

parte dessas reclamações se faça pre~entemente. Os 
soldados qTJ.e concluem o seu tempo de serviço e têm 
direito a esses razos de terras níi.o as re uere r 
Das suas provincias não ex:istem pontos destinados para 
esta especie de colonisação, que deve ser militar. 

Um soldado, por exemplo, filho da. província do Ma
ranhão, qnando tem baixa na côrte ou em outro onto 

mpeno, procura. a sua provmcta para vtver, e de 
modo algum aceitará. para cultivar uma porção de ter
reno que não seja na provincia do seu nascimento. 

Eu de!>ejava pois que em cada provincin houvesse 
uma área de terrenos destinada á colonisaçiio militar, 
em que se -concedesse esseR prazos devidos aos volunta
rios que terminassem seu tempo e que quizessem voltar 
para sua provincia natal, e se lhes marcasse um prazo 
improrogavel, dentro do qual fossem ctlltivados csces 
terrenos, sob pena de perder o diraito. 

Concordo mesmo que se fizesse a. elles alguns favores, 
al~ns adiantamentos, que se prodigal~siio aos estran-

Se S. x. o nobre ministro tomasse em con~:-idernçíio 
esta minha idéa, julgo que nenhuma provincia talvez 
estivesse. presentemente mais no caso. de. reMber um 

Grosso, que tenho a honra de representar. 
~ão "' ignorado por ninguem que todas as fazond.ae 

situadas além do rio do S. Lourenço sii.o frequentemente 
assaltadas pelos Ind.io11, que por am commcttem a cada 
passo mm:tes, roubos e incendioe; muitas dellas tí;m sido 
abandonadas ~r esse motivo; entretanto qno o presi
dente da provmcia nenhuma medida tem podido tomar 
para evitar esses assaltos, porque lho faltiio a fo1'9a o 
os meios. 

Estabelecendo-se uma colonia militar de praças nns 
circumstancias referidas á. mar~em esquerdA. daquclle 
importante rio, logo abaixo da emboc.,dura do Parna.
hyba e de um salto que alli existe, ó fóru. de duvida 'l-ue 
semalhante colonia, além àe ser uma garantia da v1da 
o propriedade dos fazendeiros proximos, pro~peraria in
fallivolmer.te, porque sendo o rio S. Lourenço rico de 
avultado cabedal de agua navegavel até por vapores, 
e possuindo em su.as margens bellissimas matas para a 
agricnltnra, excellente clima e extensos Clttnpos para 
cria9ão de gado, só r.arece que o governo preste nos pri-

· s mpos ec1 a pro ec9ao aos que por a .. 1 se 
estabelecerem. Formando os nos Paraguay, Cuyabá e 
S. Lourenço, como que um espaçoso delta, qne será o 
futuro manancial de riquezas da província de Mato
Grosso, acont~ce que. os dous primeiros possuem já mn. 
suas mal'gens import:intis~;imos povoados , e que só o 
S. Lourenço corre ainda quasi que por um deserto. 

E' este o unico rio cujas margens não t~m sido até 
hoje povoadas, pela falta de p-rotecção do governo para 
com aq_uellas pessoas que aUi t êm querido estabelecer·se. 
· Fare1 mais nmll observaçlio, chamando a attenção do 

nobre ministro para os dllciaes que servem na. provin
cia de Mato.;.Grosso. Uns prestíi.o importantes serviços 
no forto do J>rincipe da Dcíra, outros em Villa .. Maria1 

que seria n. unica garantia ou o um~o favor que. rece_?e
rião esses homens que passão uma v1da por ass1m ~1zer 
tormentosa em relaçã.o a outros que vivem nas c&pltaes 

, cnrsos. 
O Sn. PRESIDENTE no Co:xsELHO: -· Não tenha cui

dado; não me esquecerei disso. 
· o Sn. CouTo: -Sr. presidente, V. Ex. sabe que eu 
não pude expender minhas idéas sobre politica geral na 
occasião da discussão do voto de graças, e que na 
primeira discussão deste p~ojecto tnmbem n~o pude dar 
a razào do meu fraco apo10 ao actu~>.l gabmete ; nem 
agora o farei, porque não me é permitti~o entrar em 
la.rgas considerações politic!J.s; apenas dire1 a S. _Ex. que 
certa idéa que se propala na cnsa e fóra della Cie que o 
ministerio retende executar uma olitica de energia, 
n!!Q cau~a impres:3ão a guma esagra. ave ~~ m~n 
espírito. E' justamente o que eu deseJO - mmtsteno 
energico. 

O SR. CouTo :-0 ministcrio tem por fim executar 
fielmente a constituição e ns leis, fa"ler justiça, econo
misar severamente os dinheiros publicos. Este é o seu 

Ora, a ju~tiça não repelle a. energia, a. justiçm. o q~e 
repelle é o ex:clusivismo, é o ostracismo : pelo contra.r10, 
para que se possa ller energico é necessario que primei-
ramente se tenha sido justo. · 

O SR. PRESJDENTE Do CoNSELHO : -Som duvida. 
O Sa. CouTo: -E tanto é assim, que em taes cir

cumstaucias eu invocarei a opinião de um homem que 
nii.o pôde ser hoje suspeito, a nenhum nos illustres mem
bros desta cn.sa. Esse homem é o Sr. Paulo. Souza, que 
iniciou a politica de lustiça e tolcrnncia.. 

Apezar disto, o Sr. Panla Souza muitas vezes diziB 
que o ga me e prcc1snva ser energ1co, e pnrn provar o 
que digo, lerei um pequouo trecho proferido por ello em 
pleuo parlamento, parn vor se deijnppnrecc esso pesadelo 
que parece pairar sobre a consciencin de muitos. 

1 s l e , 
como presidente do oon.selho, o creio que nlguma pari
dade existe entre as circumstanclas de entrto e 1\B 
circumstanciaa do op;ora. 

< Eu creio quo o pai~ nilo cet!l em leito de rosas ; o 
além d\ls males internos do longo tempo nocumuln.dos, • 
Dós devemoa nocossa.rlomoutll tomar a. repercnssiio 
dos aucocssos da Europa. (Apoiador,) Paroaia-me quo 
ne!to catado, que julgo critico, o unico moio de salvaçrto 
publica reside no patriotismo e nbncgoçilo dos Brn.zl
lciros. Seria para desejar que homens nota.veliJ, qualw 
quer que fosall n 11ua cúr polltlca, fizosRcm mutuos 
sa-,rifir.i,s para forml\r· e o uma unidade do viatas ares
!'Gito dos meios de ~alvaro p1tiz daR oriHos por quo póde 
pa.ssRr, quB se liga~~em para. o exame o discusaiio dos 
melhores arbitrios n. ndoptar Jl!U'B e11to fim, maa que 
depois de acolhidos c a.doptados fossam eneraicot e p~r
.!everante.s em sua realize.çüo. )) 

Corseguintementc jtl. vê V. Ex. q_ue tenho rnzão para 
não temer que o gabinete aeja energico, pois que é a 
euer ia uma arantia de sua ·usti •a or U!UltO 
ninguem póde ser energico sem que seja justo. 

Ainda mais, -Sr. prasidente, eu tenho para mim que 
a verdadeira e eabia poli.tica repousa .•• -. 

O Sa. PREsniENTE :-Não posso deixar o nobre depu~ 
tado entra'= nestss observações de politica geral. 

O SR. CouTo:-Vou já. concluir, quero apenas accres
centar doas palavr,.,s. 

Tenbo para mim que a verJ.adeira e sabia politica re
pousa na ~ustiça, na fiel observancia das leis, no est~do 
conscimc1oso e desinteressado das necessidades publicas 
e dos meios de as satisfazer. E' isto justamente o que 
se póde concluir do programma do gabinate, . e tambem 
do discuri!O da corôa ; coD&eguintemente tenho Aobejas 
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rruões para prestar o men apoio, posto que fraco (nZio 
apoiado• 1 ao gabinete. 

E concluirei. dedarando qu~ comquanto a respeito de 
algumaa med1daa puramente s.dminl.strativas euuão 
e!it-eja muito de nccõrdo com a\guss 1\lustre• caya'hlliros 
qne fazem hoje parte do gabinete, o com1>lexo do2 seus 
ac~s me a~~~a, e s? pedirei ao govtrne que tenha 

, ara que na.o possa ser com-
batido por inerte. (Mui to btm.) 

(O orador é comprimentado pol' aTguru Sra. deputados.) 
A disc s- · 

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão ástreahoras 
e tres quartos da tarde. 

Sessão em 31 ele Julla.o. 

1'1\ESIDENCJA. DO SI\. VISCONDE llE CAllAIUG-JnJ::, 

SullntARro.-Expedimt6.-Dispensa das z,is de amnrU
.:açélo.-Pretençdo do adre Janrard.-Ordem do di 
- tmaç o as orças de terra. Dis.:ursos dos Sr~. Ma
ca-rio c presidente do constlho.-Orçummto t1o imperío. 
D,scur&os dos Sr&. Lima Duarte c Diogo !'eUw. 

1 - 1a, e1 a c ama a, e ac an o- se presen
tes os Srs. viseonde de Camar&gibe, Pereira Pinto 
Gam~ Cerqneira, Vieira da Silva, Galazans Sa.lathiel: 
Il!artun Fr~ncisco, Corrêa de Olivem~, Saldanha Mari-

, 1\. acar1o, aes e eo on-
ça, I.amego, Siqueira :Mende•, Gasparino, Luiz Carlos, 
C~rlos . da Luz, Sergio de Macedo. Villela 'I'avares, Paes 
Barret.o, Silvino Cavalcanti, Leítilo da Cunha. Cyrillo, 
J. Madutein, Amaro da Silveira, Ribeirl) da Luz, barão 
de Mauá, 'Mello Franco, Lima Du~<rte, Fernanies Viei
ra, Cruz MachaJo, SilvAÍra da. M· ·tra, Tiberio. Lima e 
Silva, Pinto de Campos. M.ttr iuho Campoll, Mello Re~o, 
Rego Barros, Araujo Lima, Figueira de Mello, Carneiro 
da C11oha, Le·~sa, Bl'~ndão, Flaury, Co~ ta Pinto. Fiulao 
Leandro Bezerra, barâo de Mamunguape, Felix da Cu·~ 
nha, Dautas Vniato, M anuell<~ernandeK, l>têta.s, Cu-
nha i uei ' 
cellos, Saraiva, Paranagná, Serra Carne1To, Pereira 
Franco, 'barão de Porto Alegre, N6bia&, Sa e albuquer
que, Pinto Lima, Rodrigo ::iilva e JunqueiYa, abre-se 
a sessão. 

Compareaom depois de aberta a se~sno os Sr"· Pr.clro 
Moniz, Pedrelira, E·pinoln, Furtado, Zacaria.s , Ferreira 
da VeigA., F Ootnvi~~.no, Fiel de Carvalho, Cn&tello
Branco, Epaminondat~, Couto, Gomes de Souza, Silva 
Nttnea. F~rreirs. Lbge, Esperidiiio, P<~reira. da. :-lilva, 
Angelo elo Amartiol, Barho.a dR Cunhu, Bundcim de 
Mello. Heoriques, Diogo Velho, J do Alencar, T1warcs 
Bastos, blitiio da Bella.-Vi,;tn, 8ayiio Loba to, Jaguaribe, 
Bezerra Cavalcanti, Raposo da Cnmara, C. Ononi a 
Santa-Cruz. 

Faltão com participa~ão os Srs. Teixeira Juuior c 
Carvalho Rllis. 

Lê-se e approva-se a acta. da antecedente. 
O Sa. 1' SECBETA.nJo dá. conta. do sego.inte 

2XI'El>Tll:\'l'E. 

Um offiéio do ministerio do imperio, enviando o re .. 
uerimento em que ~ irmandade. do Senhor Bom Jesus 

. ' 
capital da província de Pernambuco, pede ao corpo le-
gislntiv" licença. pa-ra pos~nir bens d~ rai~ até o valor 
de 50,0008, comprcheudendn se nessa graça tres pe
.que.oas ce.sas que fomo leg adas á. referida irmandade. 
-A' commissiio de fazenda. 

Outro do ministerio da justiça, devolvendo o reque
rimento e m ais papeis relativo~ " pretenção do bacharel 
Domingos Gomes F erreira Velloso.- A quem fez a 
requisição. 

Outro dó ministerio da llllt'Ícultnra, respondendo 
~ esta camara sobre o e11tado de pbnuria que por falta 

'i'<tMe III 

<1e viveres estão snffrendo os mnnicipios de S. Raymun·: 
do Nonato e ParHoago.á, na provincia de Piauhy.- A. 
quem fez a requisição. 

Outro da pre~>idencia. de S. Paulo, enviando utn exent
plal' dÓ rela.~orio 11prese t.ado iJ. as~emblóa legisl.,tiva da 
mesma provinci" na sua sessão ext.rao~dinaria, que teve 

Outro do Sr. deputado conde de Baependy, commu
nillando que por incommodo de moles tia não póde co~ 
p:~roce.r á ~os~ão de hoje e seguintes. -Inteirada.-

m rcqnertmento o e: tor propr1.-tar1o o razt 
Pt'ttoresco, pedindo que a camara sutorise ao govemo 
para auxilia-lo com a quantia de 6:0008 por um volu
me dll ref.,rida obra destinado para cada prov.iJlcia.-
A' 2• commis&iio de orç11.mento. -

Oatro do11 ex-feitores e conferentes da mesa do con
sulado d~ pro'~incia da Bahia, pedindo ou igualdade de 
vencimentos para e. classe dos conferente" em ~eral, ou 
que pero~biio os me8mos vencimentos do!' pnmeiros 
conferenteR.-A' commiasão de pensões e ordenados. 

Outro da irmand~tde do S. Miguel e Almas da fre-
ueZia. da Candela i es • d · i sa s 

leis de amortização, afim de poder possuir em be-ns .de 
1·aiz até o valor de 200:0008. -A' commissão de fazenda. 

Outro ~e Virgilio Cbmaco. D~masio, pedindn,-por 

de direito d6 S. Paulo. dispensa da fre~u nciado~~'>gundo 
anno, afim tle que. feito o e:x;ame das mat~ri11s respec
tivas, ee possa matricul11r no teroeiro anno da mesma. 
f . ·- ' . - . 

Lêm-6e, julgiio se objectos de deliberação, e vão a 
imprimir para enrrar na ordem dos trabalhos, oa pro· 
jectos com que concluem oa seguintes pareceres: 

DlSl'liNS._ DAS LEIS I)E A.1101l'%'JUÇÃ.O. 

c A veneravel ordem ter~eira da. Penitenciada côrt6, ,. 
sendc possu.irlora, entre outros bens de raiz, dos prcdios 
ns . 12 da rua Funda, 33 da dos Pascadores, e 122 da de 
8. Ped·o, sem que tenha t.ido a nece~saria conces~ão do 
r.~rpo legis.lativo para lelritima.r a BC'-fuisi.çfto e. po_s~e doa 

poder continuar a pos~>&i·los, assim como revalidação 
da posse anwrior ern que tem estado sem contestação e 
pubhcamente 

c A commissiin de fazenda reconhecendo os fins hu-
mnnitl\ri .. a desta institniçuo, 8 applica~iio pia que d& 
aos rendimentos dos. referidos pred\Os, e que é de equi
dnde h:z.er-se 8 conceasiio pedida, quando outras igune1 
tt!m sido f t-itns pelo corpo le~islativo a diversas corpo
rações do miio·morta, é de parecer que se defira estepe
dido para o que offerece o seguinte projccto : 

c A as&emblén geral resolvo: 
c Art. l. • Ficão dispenRadas ns leis de amortização 

para poder a venerava} ordem terceir4 dto Penitenciada. 
côrte continuar a po&suir os predios ns 12 dnJuaFnnda, 
33 da dos Poscndorca o 12:.1 rln de l:i. Pedro; relev .. daá 
as penns do contiaco e commisso em que possa ter in., 
corrido. 

c Art 2." A referida ordem fica obrigada em converter 
em apolices da divida pnblic!l., que "erão inalienaveis, os 
ditos prcdioa no prazo que lhe fôr marcado pelo go·• 
verno. 

c Art. 3. • Ficíio revogadas a s disposit;ões etn con-. 
trario. 

" Pa o da camara dos de utados 
L- Ribeú·o da u4. - Gomes e ouza. - arbo111 

da Cunha » 

c O definitorio da Mnfraria. de S. Gonçr.lo Garcia e 
S. J orge, desta côrte, na representação que dirige a 
esta camara, pede dispensa das leis de amortiza~ão para 
possuir hene de raiz até o valor de ~00:000$, incluindo~ 
se nessa concesFão os pouco~ que jA tem. 

<A commissão de fazenda., attendendo aos funda·· 
mentos exarados na dita representação, é de parecer 
que saia. deferido esse ped.ido. e para isso o!Ier~e & 
com;idêr ação dest:\ august a camar a o seguinte pro1ecto 
de resoluyão : 

15 
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·<A assemhléa geral resolve: 
• Art. l. • São · •ispemsdas as leis àe nmortjzaçiío a 

favf'~ da co~f,aria d~> S. GonçaloGar-<'Ía e S. Jorge, des
ta curte, a.tJm de .UP possa ella possuir beus de raiz até 
o v .. lor de ·JOn o osroo. 

c Art. 2. · N sta l'on ·e~ são fi<'iio com Jeh~> .. ditl s 
~ ra1z que e pre~énte PO•;.uir n cbta eo~l:fruriP., 

rele-adas par>~ · S>'e eff'eito ss pFna• de C·>LilnllbS'l c c~on · 
fisco em que h ou ""r m in··orrido. 

c Art. 3. •· o ... bens -d!' rr,iz tHl clP 1r• !'t'-nt.o ~;~uc n 
·. ! con r~· 111. e os 4ue p:l'll. o fatnr, vit•r Plln a 

2rl4_utn em VlrttFie do favor outnr~otwio por ··~tn ·c~o
lu~:s·•, ser-ão convPrtidos Pm apoli('(.~,.. ela divida publica 
dentrv CIO prazo que pt>lo go;rer.•o fôr de>ic:nndo, 

c Art. 4.• Fit'll.o ro:vogadas ns lei~ e dbposiçõ· s em 
contrar o. . 

c Paco da camarn, 20 de Julho de lfliH.-Bar&osa da 
Cu7lha.-Gome.• c!e S· -u.::a.-Ritltiro d" Lu:; 1o 

Lí!-_:;e, e fka >ohr~ a me~a para •er •o'"ado em •onsi
deracHo em oc,ca-iiio 01 porrunn. o ·eo~uintt• pnrePel': 

c Na d•seu~!'lào do JH'O]e--•o n. '0 d ~t" anno qu~ dis · 
nsa a- •eis dP. r i - · 

~ret;ira de No,f'.a Senhora. da- Dôr·~" da capital da .. ro
vm•·Ia d:-: S. Pedro do Rio-Grande do Sul, offtre<·êruo-se 
as ~egumtes emenda- addi•iva·: 
cl.•Do~r.de utadoP.r -·· i 1 

avor anta CaRa da Miseri ordin da cid!d .. da. Victo~ 
ria vro' ·ncia do El"pirito ~anto. para .u., po~an possuir 
ben~ dt: raiz até a valor de on·onosooo 

" <!. • Do Sr. dep•1tado galdanha Marinho a favor 
a 1rrnanaa e P os-a :oit>nborn. un. P .. n"n ua frelluczio 

de Ira , mrmi••iu·o da •·ôrt~, pnra possuir bem. do l'niz 
até o va or de 2!):000S000. 

" 3. • Do ~r. <iepotado Vie!ra da Silva, 11 favor da 
i~eja parochial de No~sa ~_phora do Ho~11•io. {regue
zta do me.mo r.ome, na província do Mnrnnhiio, para 
pos~uir em bens de raiz at~ o . alor .1e •,o onos. 

,. 4. • Do Sr. oecruta i o Barho·a da C.unh.. o. favor da 
igrr•ja tie NossH s n· ora r.la HoEL Mo•w no' t'io-<'laro, 
na l)tOI11ncia rle ~. Pau•o. fiara po~suir beus de raiz até 
o valor ti~ 40:000~000 

c 5.• Do- ~rR, t:le~uta 'O~ BarC'ello'<' e bariio de Porto-
. . . c z 

d~ B ... ne-;cen"'a ·ta "apitat ·1a provmda. de ~. Pedrn do 
R10:Gra" te do Sul. para ~,o~ .. uir bens ne raiz atéRO:OOOS, 
c á 1rmanda •e de No -~a "'61lhorn da Cou<·eiçiío da villa .... . . . .. . 

' , 
rnesma P~pe ,:ie até :o:OOObOOO. 

• 6." D • Sr. deputado Nebias, a. favor da irmandade 
de No ... • o Senhdr dp M11nserrate, do munlctpio de Itú, 
para po.Jer adquirir bens de raiz até a quantia. de 
60:000S ficando revalidadas as doaçüe~ já. feitas . 

c '7,• Do !óir. deput11do Villela Tavares, est.eudend<' 
igual favor á irmsnd~de rle No~sa Senhora dlll::C.ncei
ção da igreja <ia Conl!regRção do R!?cife, não indican
do-1'8 na 0o1 enda limit"' .o valor cfa -ii11pensa 

c 8.• De, Sr. depntlldo Fernantie, da. Cunha, em favor 
da igreja pbroC'hiwl de Nos~a Senhor& dn11 Grotas, da 
freJZ:uezia do Joazeiro, e da irmandade do Santiesimo 

.S!lcranrt:mto d .. frejluezia da capit~tl (amb"s da provin-
Cl~ da Bahi") ."nm de poderem contoerv11r o patrimonio· 
extstente, e a.e augmenta lo até o valor de 50;0008 
cada nma 

c 9. • Do Sr. deputado Calaznns, em favor dH irrnan
da<te d., Nos~ a Se .. hor>< d0 A r• paro d 11 cidade <la E•t.an
cia, provint\ia de Sergipe paro poe1-uir em bens de raiz 
até n valor de lO OfiO~JOOO 

- . o r. tP.puta o • e encar, o erec-en o como 
addtti "" o p,..ojecto n. 39 deste ·"nno, ~~~siguad por elle 
e outros . ~on ·adendo ljl;Ual f11vor a Sant.a C n-a da :Mi
s~cnrdJa da provin(•ia no CPara para poF~Uir bens de 
ratz até ·• vah•r de 2'•fl:OíiPfl, rom a clamuladeconversão 

' om a police- no prazo de trinta :lUnos. -.' ... -
c: A reqr,erim•nto do · r. rt eputado Pereira1 d~ Silva 

forão estas. em .. nd> ~, depois de anoiada~<, remettidas á 
commi!I!Sâo de faz<Jnda, para que· esta as examin~"e e 

. désse seu parecer a re~peito. 

c A commisl'ão conformando se com os muitos pre
cedentes estabelecido,.sobree~>tamateria pelo corpo legis
latho, entendl3 que nenhum inconveniente ~e oppõe á. 
approvação das dita& emendas, uma vez que as conces~ 

sõe~ por ella;; outcr-g:v1as ~ej~o acompanhadas õa clau• 
sul!!. •ie couversiio d. ·S bPns d6 ;uiz em apoli<·e~ iltu.lieniL• -
veis da d1vida pu'lnca, dewn<lo a con"~:r•iiO dfet•tuar se 
dentro <'o ·ra. o que pflo governo fôr cle•i)!:na<io a cad11. 
tlllia o1a, f'0'p0~HÇÕC~ a quem ~e far U < OnCH t-iiO, ~Dt?nd<l 
por l~>"o a , c·r·D1·f'"io 4u" llCSte'I'DtlnO •leve restrm 1r-so 

< conr·e-~, o ·-na nn emenda as>igna<tH p .. lo :Sr. A em·•~r, 
e que devtJ dt>sianar ~e a ~'.lant1a o e nO:f·OOS "em o limite 
ao valor da on ·e~-ã·· f•·ita no Hdn~tivo otlerecido pelo 
~r. Vi!lela Ta· rrres. NeRte ~entirlo off,.reeHra u commis .. iio 
a~ pre · 1,..11~ emeu ~g p.· O-'t·a~mn a ~~cus~ , o. 

c Pa· o da c::unn.ra 29 dt: .lulho do• 1,.6 .-Barbo3a 
J .• Cunha.'-Go•ues de Sottz·•·- Ribeiro da Luz.-. 

1'1\ETENÇÃO DO PADilE JANRA'RD 

Lê- se, e é approvado sem debate, o seguinte parecer: 
< O padre Janrard, capellào da marinha franceza e 

cmprecrado no asyl•, de orphiios dest.a côrte, propondo-se 
a con,..truh· um tempro onde a populaçãt) france:~;a aqui 
reHidente, e torl.as 11s outras pe·soas que o desejarem, 
po~são assi,rir . á C•'lcbração do culto divino e ouvir 
pr gar em mgua m" erna as ver a es are Jgt.no ca
tholica, pede a e~ ta augmta camar~ que se lhe conceda 
por titulo grntui.to ou de aforamento o t•·rreno nec.es
sario para a dita constru(·Ção, e indica como mais 

1 • • r 
Santo Ant(•Ilio, junto á lodeira que conduz ao convento 
do me~mo nome. e que se acha indicado na planta quo 
acompanha a representação d<' peticionaria. . - . 
ticos. a q~em foi s.ubmettida a mencion,da representa
ção, reconhecem a utilidade da construcção rlo 10mplo 
para os fins a que ella se destina; mas, ni\o podendo eu
rar um parecer definitivo fiem que teohíio informuçt5os 
mais circum~tanc\iadas ácercn do terreno solicitado pelo 
pe~icionario, são de parecer que, por intermedio da. rc
particão de fazenda, ee pPÇa infnl"IDhÇÕBS ao governO a 
re~peito do objecto, remet~~ndo-~e ao mesm .~ov~o 
a petição e a planta que a mstme para. que SeJaO IDIUS 
c~mpletas as informações. . 

c Paço ~a camara, 26 -ie J~ho de 1861.- Bar~os::~, da 
"r 

Campos.-Siqueira Mendes. ~ 

O Sr. lllal"tim Francisco (pela ordem): -Não 
creio, Sr. prel'iden~e, que o direito que t.emos de corri-. - . 
b ( ~ . 

alterar-lhe o pemamento e accrescentar·lhe trechos que 
não proferimos. . • 

N!io reclamarJa C'Omtudo contra este a.,buso praticado 
pelo uo'bre dt'pu• a "'o pelo 2" districto da Para~yba se 
no trecho que elle accrescentou no seu discurso da ses· 
siio de 19 do corrente eu não fosse gravemente offen~ 
dido e injuriado. · 

Comprehende a camara perfeitamente que, sendo eu 
dotado de genio pouco aoffredor, erra impos!livel \lUB se 
me dirip;iFsem as injurias que !!e lên. no primeiro topico 
daquelle diRcurc;o, sem que. eu as fulminasse devida e 
immt-.diatamente; e era irnpnssivel tambem -que a mesa 
OUVisse impa~SÍ.Vel as injurias que p1LBSO 8 ler e 86 

encontrão uo discurso impresso do nobre deputado pelo 
2" dif'tricto da Parahyba: -

• Eis a 4ue ~e reduzio o objecto de todas essas invec
tiva<~ . de todas essas injuri11:> e C'alumnias derr~madas 
a mão~< cheie.R contra mim assim em um periodico da 
oppns1ção em S Paulo, etc • 

Ma i- abaixo encontro uo discurso im resso: 
c E' o me ,mo (rt>{erinda--8e a mim) que com uma 

fre -;cura e desembar-~ço inqualificavDis vem agora abu
sar de vo~sa roa fé , illudir a vos~<a espect11tiva, can
tando a mais vergonho-a das palinodia~ ! Quereis. se
nhores . nin" >l um!lo prova solemne. tmthEmti••a do que 

-acabo de dizer •. vo~ _'? .. Vêàe o objec~oda u_ltima. pBJ:te do 
diFcurso do nobre deputado ! (Muito bem.) • 

De modo, Sr. presidente, que o nobre deputado, re
digindo o seu oiscnrso. não s" l.lontentou em accrescen
t ar trecho~, >~inda qni · fazer acreiitar que a camar!l' r~
cebeu com.. apptausos uma injuria que S. Ex. me lrro-
gna . 

Chamo aattençãodn illustrnda assembléa parao modo 
t>or que o nobre deputado pela Parahyba. começou o seu 
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d!seurs~. S. E:x.. cotneçou dando arrha.s da sua modera~ 
Ç~ ~ mvocando o te~temunho Je pessoas que prescm
cu\.rao o seu comiJortamsnto na íaculdade de Olinda 
S: Ex. n!io começou CO!!' o trecho que se acha em se~ 
discurso lrt,presso. 

8eg•1udo me informáriio, 11iio é permittido trazer á 
ca.mara as notas do di·c · · • ~ • 
nobres deputatlos que vão á t.yporrraphia do Jornal do 
C?mmercio e que as e~aminem, ~omo eu .fiz antes de 
v1r á camara e veriio pagina~ inteira escriptas por 
letra que me l'arece Eer do ~r. ('Omelhei ro Henri 
r1s~a. as 011tra- a decifradio rios Srs ra··hygraphos. 

Sr. presidente, aprecio a minhn rtignidade, tenho 36 
annos, e o Sr. conselheiro Henriques tem mais de 50 
Exponho simplesmente o facto para que a camara do~ 
S~s. deputHdos o avalie, e exponho- o para que e. pro
Vlnc:la. de S. Paulo niío passe pela vergonha de acreditar 
que um •eu repreFentante ouvi o impassi vel as offensas 
que o Sr. con~ellleiro teve a coragem posthuma de escre
v7r, mas que não teve a coragem suificiente para profe .. 
rx-las face a face. · · 

Ainda mais: S. -Ex. quiz ~~:snhar rPputnç~o de fs..!eto 
e espalhou a~ risl}das por diversos periodo-< do ~eu dis-, . 
porque S. ' Ex. teve algumas l11mbranç>Js en~~nbo~ils~ 
tanto ma.ls quanto este movimento é provo c:. do áij veze~ 
JlOr dous modos differentes :_ ri se a gente umas vezes 

p~ofer<l. Nilo quero entr .. r no exame ~e; durante 11quelle 
dis<mrso, um ou outro motivo hctuou no animo da 
c~mara. ~-s notei que ha 11l~uwas ri.-,odos ' po,tas no 
d1 • r. 1 ·• - • • ;- -

diAo ter ~ido d ... das. 
Por exempl., a casa rio · se quaudo S. Ex. aflirma. 

que eu o tratei com cortezili. Ora, qu>.esquer que fos8em 
as t)tfensas receb1das ou o~ erros praticados, logo que eu 
fallava a S. Ex. e' a obri~iH,:ão minha (l de minha 
educação trata-lo w m éortezia. V ou 1er este trecho a 
que me retiro _ 
~O nobre deputado '[lO~tou se nessa. occasirio rom a 

maior cortezia.: eu lhe ag1adeço tantu bondade. (Ri .. 
sada.f, 1 ., 

Porque b1wis r it-se a cerr.ara? por eu tratar com cor
tezia a S. Ex. '? N:,o o quero crer. 

Ha al9un-• apartes •. 

Convido os nobres deputados a irc>m examinar as 
notas na. typographia; soo mcapaz a~ o a~everar uma 
f l~i ade. '. • o ' r resl(f.e e ~ 
est.ylos Pprr.sent ar· 89 aqui essa~ not11.~, ~;liás eu reque
ria que ellas viessem, para a camara ver como 1•quelle 
di1wurso se ach>L alterado. 

Julgo que não é este o modo do se tratar adversarios. 
O Sa. PnESJDENTE: - Peço ao nobrl3 deputado que 3e 

limite, ~ ~ua. re :lamação. (Ap•tado.•.) 

O SR. MAli.TJM FaANCI~<oco : - Vou terminar já . 
Ainda. farei uma ob~:orvação a respeito da outro to pi

co. Na occaslilo em qut~ o n( ·bre ex-presidente de S. Pau
lo declarou que uma nomeaçiio fei t a por Plle deix· u de 
ter efft:etividade , a do Sr. ! r . Moraes para delega ·jO de 
Queluz, e querendo fazer v~tler o acerto tia escolha, 
dis~e que - eu hllvia appro~ .. do a. sua r~>moção para 
ltú. corno clissera ao Sr. mini>-tro daju•tiça - o que 
S. Ex. confitmo!l e é ex~tcto; mas t a m bem é exacto que 
nea~a. occasiào de<·larei-que h>~ via. dito ~o "'r. ministro 
que a nomeação tinha sido iloa ponue reC"ah io em ind i
viduo de optimas qu alidJ! de•, mH~> que nüo a.!:hu.va moti
vo para se exonerar o juiz de Itú, que era um optilllo 
'uiz.-Nilo di o ue ebta su Jr et>siiofo•5e da hJten iio do 
meu a ver11ario por.~ue qu ero re peít~tr a~ conveiJJencias 
neste recinto; ma~> o que é claro é que sem esta recti
ncaçiio parecia qu ... eu adhen ou mtervim para qca 
aqueile facto se dé~se, e para que fo, 8e preter ido em seu 
direito o juiz que estava funct,ionando em: l tú, quando 
ão contrar)o eu havia. ~o fiançado ao ::-r. mini~otro dll j~ts
tiça. as boas qualidade~ da'l.uelle funcc1onario e insis
tida pela sa a w nser,•açiio. 

Termino , Sr. presidente, not ando a J!r&vidsde do 
facto. Se S. Ex. o Sr. deputado pelo 2' districto de. Pa 
rahyba trata~s~. de toro~r m11i~ perfeitos ~.ss ~eus pensa
m~:ntos, b<m ; m s acCie~c~n· ar injuria:i e offens8~ que 
níio teve a corag em de pro!erir , collocando · aseim a. I 

mesa em uma posição esquerda, pois que não ai'a possí
vel que semelhantes pJolavras fossl'm aqni proferidas sem 
que V. Ex. reclsm· :;se contra ell11>. ; querer f11zer car
regllr a camara com a responssbilidad·• d~ off.,n~as pM• 
thumas , isto é muit·. grave , e eu suj.-ito o m~u proce· 
der e o de S. Ex. uo iUilo impard~sl da. c~<marll. 

O Sa Cos'I'A J'\TO: ote se que o r. a(lnl!e el.lO 
Henrique~ não está. preBente. 

i TroclSu-~e c.vartn et~tre o Sr. Barbosa da. Cunho e o 

O Sa. PaESlDE!ITB:- Attenção! 

O !Sr. Pau~s Blf.rret" (pela ordem):- Sr. presi• 
dente, pedi a p<tlavra pau. fazer nl~mas rectificações 
de apartes meus que se lêm no d.i~curso do nobre m'nis
tro àa marinha, pronunciado na sessão de 23 do cor~ 
rente mez. 

Tratando do regulnmento do quartel-general, disse 
S. Ex. o seguinte : · 

~ Entendi Bempre qua a denominação- ajud~tnte de 
ordens - níio era a mais apropriada e digna pa111 desig
nar o {;hcfe da uella re arti ão. • 

A i~to observou o nobre eputa o o r . ocaxias: 
c: Nunca Fe ÍfiZ questão desse niJme, nem ee lhe deu 
importancia. ~ O nobre ministro respondeu; • E' quea
tão a que se liga. muita iOílportancia • ., 

eguC> . se um spnr e meu, que vem aR un: < 
tancia. est~ nas questõe!4 da organisação. » 

Este tiparte uiw foi tomado com .exactidão. O que eu 
disse foi o B"jl;Uinte:- A qnestíio importante refere-se . . -
quartel gtner!U. 

O Sn. :lAcA RIAS: - Apoio.d.o. 
O Sn Pus B.n\aETo:- Tratondo de um topico do 

relatorio do nobre ministro, relativo á ultimll. tnbella 
daa msiori>.a dos ofiiciaas embarcado~, eu disse, quondo 
se diM·utio n lei dll fixaçiio de fürças d•• mar: - Que 
n ão ncredit&.va que com 17:000/1 se pude~se estend~r o 
f,.vor da lei de lO de Sett:mbro do .. tmo·pal'leado a tudos 
OR officiael> da. armad111 como áflirma va o nobre mini~tro. 
-A C~< ta obPervaçilo re~p<lndeu S. hx . . diz•ndo ,yue dos 
100;00•• vot11dos pelo poder legi~lBtivl• ha"i~ um, hobra 
n~o rle 17:0 , ma" e , qne m•por a ac ar SC\ 
o curpo dtt ar".,.da priv .. do de gr»n e p11rte do beneticio 
que lhe fôra •·.on(:euiào. 

Srgue-se um apHrte meu que diz assim: ~Isto não 
1z o re~ u •- . 
Não é possivel que eu dé<'se semelha,.,te sparte, pela 

r azílo tr>uho simt->les de yue l:lâO se trat11va de regula· 
manto , Jgum. 

O 4u(l eu disse foi : < Na. occa.~ião em que organisei a 
tabella. ~tpena~ se deu uma sobra de dl•ze nu '{Uat.orza 
conto~. qu6 devia ser abiSorvida com a promoção do dia 
2 de Dezembro. » 

O nobre mir.htro, proseguindo, diz : 
c Quhndo escrevi o meu relatorio, a quantia devida 

ao C(lrpo de officíat>a da llrmada era de d t'ze.ete comos e 
tantos mil réis ; mas vejo que é muito ma!: r, como aca•' 
hei de dizer, e como ultimamente informou a conta-
doriH. • . 

Vem aqui um aparte men assim: ~O regulamento é 
bem claro. • . 

,Já ee vê que cu n i"o podia dar este aparte; o que eu 
disse foi : ~ E que B.<itnalmente mui ~o- otliciaes achão-;. 
se dt'sembo.rcados: logo q[le tornarem a emb11rcar; a. 
aobra de>apparecer á. • 

A rstt1 meu aparte Pegue-se um to.pico tlo discurso dô 
no 111 mullstto que eu nu o ~ntcn o . JZ • x ~ s 

· claro! pois uão l A. prova está. aqui. Attenda-se ao que 
eu disse, t tc. • 

Isto Dão tem significação nem sentido algum. Ha 
aqui de certo al~m erro . · 

Tratando ainda desta ~ssumpto, e qneJendo o nobre 
ministro provar que o favor da lei de I O d~ Setembro do 
anno. pas~oado era coxt~nsivo a todos os officiaes, quer es
tivessem embarcr dus, '{Uer não, apf'es,nton c.">mo ergo
menta o facto de t er cahído no stnado nn·IJ emr.cda •1ue 
restringia o au~rmento d>~ s maiorias ~bmeate ao.& . offi
ciaes· effectivamente embaTcados . 

() J ot·Ml publica logo depoill o Beiuinw llparte meu~ 
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« A emenda eahio, porque julgou-se que nio era ne-
eesaaria..~ . 

Eu di~Joe mais do que isto, accrreacentei ~ • e porque 
ret.-eiuu ~ que voltandO o projecto á eamara doa Srs. de
puta.do:- ~se de t~er approvado na sessão do anno 
p~sado, e uão oorque se quizesse estender o favor aos 
officilie& não embarcados. ~ 

Siio escas · aa rectificações que julguei conveniente 
f.aur e para que pedi a palavra. 

PRIMEIRA p,.RTE DA ORDEM DO DIA, 

TIX&ÇÃO DAS FOB.ÇAS DE 'l'Ea'AA. 

ContiDúa a discuesão do art. 4" da-proposta do go
"erno que tixa as forças de terra para o anno fiuan-
r:eiro de 8 -

Acha se prest>nte o Sr. ministro respeetivo. 
Lê ~~ ap··ia· se e entra CC•Djtm.tamente em diseussilo: 

o seguinte ~amgo ~~&dditivo. 
c O gov .. rno fi a ~autorisado a tramferir. confom:;e as 

ctnve~~iencia.. do 86hiço e aptid~ dos que o requere
rem. os ofii.·iaes JJO pnmeiro pol'to de uma pa-r .. outra 
arma d• exercito~-z. de G. e VG3cor.ct:tlo.s. -l!tretrtJ 
da Stlt~CJ. • 

O :.r. llla .. a• i o: -Sr. pre~~idente. ll'lldo a pro
posra da rixt-~o de forcas de tem., Sénti me perplexo 
qu1•nto a" 'U:•·dv P''r que devia votar ~o(lbre a ruateria do .. _. .. . ~ . . 
:xld&·le louvaJJd"-me Da. autorichsde da 0p1niiio do Do
bre mm16'ti'O d&fttlert'>o, cuja }OIIJl& pr11tica dO~ negncios 
pub}.tcos, pnxoc1..,alm~nte do rerviçu militar, rf>con.beço 
e r..s .e to. _B,,Jdado-. forão t-orém O!' meus et-fo-ç. s. A. 
pe1plexida.dc torllou se eat'Tllpulo , e o e,ccrup o Ciltl
vc:rtt-u-~~e em repngnancl$ invencivel d~ dar o mtu voto 
a este an1go nos termos em que se acha .elle conce
"bido. 

A natureza e extensão deaPo. :repuJlllancia eu já as re
velei nas emendas que se aclU;o svbro a mesa.. Tellho 
entretanto o duver de produzir os m(ltivos que actuáriio 
em u.eu e-pirito para que me p~treet-s~>em D~sa.rias á. 
propoata du g• •Vt:n:o n mc.ditJcações contid11s nessas 
emendas, e é nea.te intuito que occu,Parei por alguns 
momt-ntt.s a tnbUlla.. 

Ames porém de enunciar as ra2ües que me deter
minMo a aprest:IJtar aa eDiend"s a que alludo, Dão 
posao dei1al' de chaama.r a attet~çio da cam• ra para 
uma ()(,n~ideração que ae prende intimamente i mate
r: a, e a que eu1en-to dever I't'ferir-me com o fim de 
significar quanto é sincero e coDSCiencioao o meu eom-

onamento JJ81-ta u .. stiio. 
Sr. presidente, sou minibteri ista ão $OU po1s m u-

7.ido a oppôr·me á propo..ta do governo q,uanto a et.te 
artigo -por espírito de oppusiçio Sou mlnU.~.eri,Jista, 
TI'Dj'o• e nAn pelos motivos que ti•·ha a ~a velha de 
~r acusa para rezar pela. ~o da v1da de D1o
nya1o :)ou u.inilluria.l•!!ta dtl~de o <tia em que os nc.bres 
mmistroa vierio diztsr-nos que · a fiel execu~ elas leis e 
a 1.1t2Vera ec:onomia c1aa dmbeiros pobli.-os eriio o seu 
pro~ma. erio o horizonte subre que 'tlnhlio fi:tos os 
oJbo:i. e que i11. ser desco:mnado e aaberto por SS. E.Ex. i 
an:xied.ade publica. 

E• verdade que se en visse nos ba• coa mimsteriaes o 
Sr. Nr.biaa eum o Sr. Ottoni, o Sr. Et1Zebio de Queiroz 
eom o ~r. visconde de Albll"'tle·que asievtrando :i. ca
mara e ao paiz, ~ob palavra de honra. que o seu fim era 
a fi,.l exeençiio .t-...leia e a seve-ra economia dos dinheiros 
publicoe, eu t.:mbc=m seria mJnh-ter•ali."ta· Isto quer 
dizer ue ara t'tii.DB Ar a .Arcole das difii®ldadea da 
l109t3. situação politica e ima.tratlv3. eu &erel. 1'01-
clado de toQO o capitão que tiver a valentia da probi-: 
dade, da llinceridade, da energia e do civismo, beja qual 
für a ror de IJllll farda. 

E• ~rdade ainda que, a"sim c'()mo .Cambvses para 
.facilitar-se a conquu.ta d'i Egypto fa2.ia m.acllar em 
fttoota de ~ exer~o anima-s zeverenciaóo" pel~ su
persuc,;ão cks hgypcioa, do ~esmo mo-ao os goverllos 
aproveit:o-se áa "&e& d.: l•Rtavras • qae ~dnzena Je
gi~ e urgent& 21-Spir'-ÇÕO>- aos povoe, e que Jl<'rta.•U> 
niio pod.em deiXar ae produzir graildo effeito aouatioo, 

l 
I 
I 

I 

I 
J 

porem somente com o fim de dis'simulsrem seu wma
deiros pensameuos, que llio é raro que ae resolvão em 
atteDtll.doa <:entra os maia; sagrado& e preciosoa cümitoa 
das nações. 

Mas t:unbem é verdade. Sr. presidente. que o ~
_gramma de fiel execuçio da.s leis e severa economia dos 
diDhetró& publicos é não s6 um epi~ corajoso, 
uma hifi.toria negativa um po~co bieroglyphl~. ~bez, 
mas tiio verdadeira. do nosEo trtste passado politico, q'l!e 
os p3l'ti •011 em que nos tiividimoa não podem cleaar de 
aceito-13. no beatifico e-t2do de compunÇÃo e arre- _ 
pendim~mto: r.omo igo.~olm('nte é uma iD~I't»mcio tão 

• · es~i .• ad.e· mt~i::~ al 1tantet. de nos-
sa desgraçada situação administTati.va, que uão vo ser 
consid('rJ:ldo ineauto ou demasiadamente eredulo inclt
nando-me a considerar sinzero o governo que til) laco
!Ü~eute co~e escre~er um& bistoria completa e 

r a. • 
Não poderia eu portmto deixar de pôr i disposição de 

nm miuit"terio qu .. o.o~ pr· mette, não tudo de que pre
ci!.am .s. mas aquillo de que precisam~ essencial e ur
gentemente par~o evitar um .. asphyxia mais horrivel do 
que a da priva~ o do ar na "ida. animal: não ll()deria, 
digu, dei~ar de pôr a dispos\çio de um ministerio que 
nos pTowette 'lelt-xecução du leis e l'evera economia doa 
dinheir!\5 publico~, c:ou~as tãu De,·esparias quanto exo
ticas t:m no~~;a terra, o meu .-t·tO, até que, ou conheça 
que o pr .. gramma. ministerial e com effeito es~tegia de 
C&mbyi>8S. e então retraia o meu apoio. ou compelle
tnmd•>-rné inteiramente da sinrerid~tde das vibtas mi·· 

· ~a ctss r do a oio não de inerte es 
taçiio mas de 110ffreata esperança em que me colloq11ei ao 
apoio decidido e ent.hu·i~stico que deve ~er pr·vilegiado 
soa ministro~> ho .. e to s, lPaOS aos seos comprorr•is~os para 
com _o paiz e_ s,n,,era!XIente dedi•·ad· •S ás necessidades 

1 : 
pl'e><tar ao actu~ol mlllbtl'1io. t-em t6l' entret:~nto em mira 
retribuição P••r ;..arte de S'. EExs. . porque nio 'tenho 
outras &<pin.ç~ lllém da de cumprir os deveres da po
t~içiio em que roe colloeãrão os meus t'l)mpr· ·vinl-ianos, e 
que não 'pooso deinr de pl'OCUar manter em altura con
ciigna da provincia e do paiz, (ApCtiadO.f.) 

. O ·sa. Pa&SlDEl'l'l'E:-Rop;o ao no"bre depu•.aclo que 
cinja-se um pouc<> maiS a. materia em discuseli.o. 

O S11.. MAcAaio:-Bem sei que nesta occasião dev~ra 
eucolher as pemas para. deitar-me no l .. iro de Procusto. 
(R~o,o) Sei que não podia. falla.r sobre pnliti~a na dis
cussão aopecial d~ an.igo, e nem desejava fazê·lu; mas 
V. Ex.c·onvira sem duvii~~o em que me era nece:.l'ario 
fazer sensivel a sinceridade de minba divergencia c:om 
a opinião do t~obremioist•O da gu~:rr .. revelJtda napro-

osta, e nada poderia torna .. tão 1ncnnttatavel a ~oinceri-
a e e mm a conv1cçao c:ontrana a essa. oplnlliO, qua 

ali .. e muito respeito, do que a declan.çiio ele que sou mi
nisteriaW.ta; ele que ag• ra como no futurrl :niio procurarei 
a posiçao de oppt>t-ici<•niata, nii.o ~cusarci o meu voto ás 
medidas t<olir.itadas pelo Jtc•T .. riJO . senio quando er.aaa 
medida.c; repugoarem • m1nha couscieucia. Vou entr8-
'tanto obedect:r a V. Ex. ptU-sando a materil& ~~o~>eeilll; 
mas ·pe90 lietonça para oompletar ss CODt-idr.raÇõea que 
senti-me obrigado a f,.zerparadesaasombrar-me de toda 
a t~uspeita ele oppoaição. . 

Vt; a cam11ra, vêm os nobres miDistnls qua tratiio 
com um deputado que, na sua (>biiCllridade (n& GpoitJ
do.r), de quenii.o fará. gT&OdCb ef>forços p~ aahir, será. 
sempre· leal para com t-eu pai?. e para cnm o governo; 
que uunc:~. sera opt»"icionista caopncbOJoamente. ou sem 
motivos muito berios, ma'l que niio h~itari. em declarar 
aos n• bres ministros;- não v..,a dnu mais o meu r.t:oio, 
o meu v••to, ue não o mereceu, 'll.e illadistet 

UeaJitf:S a. e da TeprestmtaÇ:ÍO D8.C'10D e f-'8121, 
-se contra sua expeetativa 08 acr.o~ de S. E'lt não 
correspouderem u promessas de t~BU programma. E 
com relação i materia em ditli•tu;lliio vê a camara qne 
~to-me contraria"o tendo de impugnar alguns P'·DUIS 
d .. ·p•O.t:O"ta do goven:~o; e que se u:.o fora essa repng
nancía ;nve:ncivel qu" o.Fsignalei no principio de meu 
di~c:nrsn, ou vutaria p~•s •. roposta t.al qual est· eon~:~e
biàa~ ou TOtari:J. ~<ymb:•liCIImente C(ttltr:l. u pc;ntoa que 
me parecessem menc·a aeeit.-ve~. S11ppostoi!to, paasuei 
2 jlUtüicar aa emeDdas que offoreci. · 
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Sr. pre<>idente, o nobre ministro supprimio da proposta 

das forças de terra a faculdade de remis~ão ou J;Ubsti
tniç§o pecuniaria qne ha muitos annos ügura na no.ssa 
legioln<;[LC) como urn direito dos cídad,.o,; recrutados 
para o exercito. E' este o P''nto capital d~ minha dissi-
<ieMia com · • 

.se se trata~se. senhor-·s, de cii,cutír um coilip;o, uma 
let permanente de recrubmeuto. cert11mente estaria 
com os ~u~ quiz~ssem reduzir quunto fosse c..,mpat•vel 
com as ex i enci11s do estado do nossa c' vilis· ·1~ 
~erw as 1::-ençõe~ para o ~ervico militar. E~taria com 
os que quizcsse~ ~~zenxtensivos os principias d;, igual
dade a contribOIÇ\IlO por todas as csmada~ da so.:iedade 
d_? iznpo~;to ~h amado de s:m~ue, mas yue eu com.idero 
tao neoo.r;s~rJ.O e natural como os outros impostos, ~6-
mente mars peno~o, porém por isso mesmo roai .. nr.bre: 
Estaria !duda •:ora os que lindt•lsst:m os cn~os ae >Ubsti
t~iç~o pe,settl, para que €e operasse nns fiíd· a& do ex.er
Clto uma c.-,r;a fu,ãu da:o baixas com as altas camudas 
da. ~c;'cied .. de, o que. comprehcnde se bem, viria a• 
nob1htar aos olhes de t .. da& as cla~~es o serviço mili
tar, que. embora nunca. po~,a. perJerFua naturHl :oc;breza 

~ • • o 

l:líio poder"' <·on•ervar todo o ~e~ p;t:stigio:se a., cla~beB 
mais favorecidas p11derem sempre a ~eú arhitr-o, e com 
os·largos ~ecursofl ~e que di~poem, fuzer-~e ~ubst.itoir 

que exercem a pressftod, poSição e dos u ein!' petun1àtios. 
Estaria, portt1nt· •, ta•u bem com os que q t.izes~eUJ restrin
gir a f H. uldttde de remtssi o pe·cunturiu de que htÃ agora 

OZ.ÍIO Ol:l DOS~Oi •o !:• ., • ,,. ., ·· ~ • • 

porque a reducção do~ casos da.sub»tituição pe~3• al; 
como a dos caao~ d~, ~emis~:>o pecuniana, enten•lem, 
prendem-se nos priu .:ipios d:t igullldade q1le dev"m re·· 
gulnr o levnnt;,z:r,ento de todn o imposto, e cuja effec
tividade v1rá. dis~ipar todcs os pr"Juizos c prec,onceitos 
que {lt'sáo :;obre a carreiHl. militar, H:. e~sa igur,}d:;dc: ti· 
ver o sen antece:1dente ou con·eq_uente logi{'o r!e um co
digo r:JJiit .. r mais co1úurme ~otn a nos:a civilisllÇ~i'to e lai 
fuud.umental. 

Mr.s, ::)r presidente, mesmo se se tratas~e de discutir 
•u.ma lei permano te de recruts mento ne. altnrn dos 
I>rinclph•s de igualdade con~agra·ius pela coost.itni<,)ão 

'• , . - " .s qui-er-~ e:x:c•.Uir 
de,sa J~r a. f::lc«l,tade, restricra a •·lguns curO<, de poder 
o reil~u-a:io r<~mir-sc por diu!Jeiro ou por substituivão 
pts~cü uo tie<V!ÇO das arma-. a que fH~H3 "hamadn. 

• • •• • "I • • -

'· 
sonl que ni'io é conto:stada, e s .. gundo a qual i;óde be 
obt~r a •.ous<Jr,ação n~::s ll\eíras no e x<!rcito de soldados 
já ame·tra .. os <:O ~er-.;iço mbít~.r. Dire1 po:ém, em sus
tt:nt»çi'w da rt-.m•o:·i:io pe~UU\llda, yue u.e~mo em paiz· s 
oude a v1Ja m•titll• tem ~Uil.s sedu<:t;õe~, !'nas fa•c.ina. 
çõe•. ba iw1ivi •uos que por tal m.-d., r e,..ugn•\.t• co•n'esAa 
tJarreirH, ou tt>m Vúc:.çõe" t ão proaunt'llltH· ~> pu> a outras 
carrriras elll t{Ue pc<dt:llll vir a ~er not,.vdmeute uteis á 
socied.~<de ~ ha outr<Js C<•llto -a~os em cir um~t!loci~s tiio 
espMir.e~ por dtlveres de famtlia. f't<:., etc , I.{Ue ~er.iu um 
att~:~nt:.do a. s pnncipw!!. oe .ju·tiça. que ~ão os mesmos 
prini!iph;s de •guuldade, pô-lus na •·hriJ!açil.o ele senir uo 
exercito ~e nho ach;1r quem qudra ajubt.ar-~e para 
suhstitui lo· .. E ~e tsto é txact .. u t'<'speito ci(! paize• em 
que o go.· to·pcla vi<la n:alh;,r e p>nente; como deixaria 
de o ser.em um paiz como o nusso, ondt>, :.inda depois 
de estabelecido o recrutamento no devitJo f;Ó de igaal· 
dade e dotado o exercito de um cndigo n::li$ tllci<•nnl 
do .ue o actual, se terà. de fo mar o gosto pela carreira: 
da., arma~? •..• 

Ma .. , :Sr. pre,idente n iio !!e trata de dis<:utir uma lei 
permuueute de recrütalne!'l~o, com·:> aliás bem ~uiz~r11. 
que . >U'-' ed~s:e. porque ~ena !ngn,l de <J.UB n'a1s perto 
e~tanamo" de ve•· satirf,it:. uma d~1s ne ,e.ddad~o: l.t.ais 
urgenrefl de n os:<a l('ghlaçúo ; tratu ke >óa_H,IJ.te d~ ~ ~ • 
torisa r o gove•·no ptir>~. recrutar por timt\ !~1 trans1tonn. 
e de couti~tnça, tendu e~ose reerut: mrnto de >e;- teit.OC<•ll· 

· form-e· às leis iriextncuvei~ · qu~o es:Jirlto de part1do .ou 
as convemeucias do rnon;ento têrn arrancH,lo do c. rp::~ 
legi slativo, e é ne&te terreno que eu discutirei _a C"nvc-
niencia da. fUppra!dir.l <JU d.::rog<>~!f!O do_ d• rP' :J re· 
mis &itp pecuniaria para o_ s'!rviço do exer:tto. . ~ t 6r·. 
r\'.no ba-t a -w'! o re\ncno do ~1ohre 1mn1Hrl) d.•t f<:U~rra. 
para mpHl-ar a iur;onveníencia dcss:>. suppressiio. 

O nobr~ ministro, tratando em seu relntorio da legi&' 
lação qua rego.la. o recrutamento, ex.prime ·se assim: 

< As diversas e numeresa.s disposições que entre DÓI 
regulão o recrutamento são tão confusas, e sem nexo 
por causa de sua ?tesma multidão, e por t~rem 10i~o 

de circumstancias e~peciHes,que não se póde co tar com 
o bom resultado de su11 ex. ... cação. As arbitrariecln<U!t 
que dessa. execução resultão. e q_ue t&uta. vezes tem 
ecoado · · , r- • 

man,feBtãfl os graves defeito, do systema. -. 
Foi uesr.e'l termn~, Sr -presidente, 11ue o Sr. ministro 

da guerra. csrict<lrttOll o e~tt~d, d~ nos~ a legi- lação 
sob~e o recrutamentO. Não fbrei nenhum reparo & 

S. Ex. pr.r não tc.r vinrio promov~r perante esta caro ara. 
u>:oa ld de re rutamento que snbstituiRse a esea legis
lação confusa e llrl>itrbria de que S. Ex. nos faUa, e 
que ni"lo pÓ'le Rerv•r pJra um pai~ constitu,,ional. Não 
é cninh~ iut ... nçíio fazer censura~ a S. Ex. em cujas 
boas di~prlsições a ret>l)ei to dos melhr rHmeutos tlo paiz 
e espe.;iblmeure do serviço rr:ilitar acredito Direi 
sôment« de passagem que se S. Ex. ntiver -se fempre á. 
. . . i i . 

de~ta camara. para detxar de pron.ovê-la. nun<·.a vire
mos a t.er tal lei, porque ó mio.h:\ opinião, autorisada. 
p~r pub~icista~ not11:vei~, que as leis devem ser promo-. ' sustentado pdas maiorias,. as quaes elle dirige, tem 
obrig·wão de dar impulso á &cçiio 1eg•slativa das ca· 
ma· as, vindo a•t>iro a pesar sobre o governo que se 
a oia. m u ·a· · · · · · 
d<~de do p ,der legí~l'll.tivo .. 

lTM Sa. DePurA(}O: -A pratica tem mo&trado qne 
sem o impnl~o d ,,g.JVerno nada se fa~. 

o· ~R M-tcA.niil:- RJcnnbeço, Sr. presidente, que a 
loJ;ica d-ts academias é mnitus vezes o absurdo na. 
ad -ninistraçiio, ou que a linhu recta dos mathematico.s 
tol"ua-se :'urva i!pplicada ao movimento governativo. 
Qnern dizer que reconheço a dlifi JUldade de uma bem 
l(li •·e recrutamento;·e que sou incapaz de censurar 
o nobre ministro por este motivo; mas parece-me 
que j !l. é tempo de aprovP-itar :;, logica .e a mathema~ 

1ca. a tnm s r.,. lVII. par.; que em um uturo u:.;o mmto 
r<· moto po~samos vir a ter lei de recrutamento e oo~ 
uig() milihr. 

Voi_tand_o porém, Sr. pl'_cádente, 9:0 pont.o espe.~Jial da 
~ (' ' b u , .. 
contra o t:stado da UO!•sa legi-lação sobre recrutamento, 
nada po1erid dizer do mais assuotador contra essa legis
!açii.o do yue o que di~>e o nobre ministro, que além de 
iw•u~pei1o, tem pura suas ~ula.vras a Hutoridado de uma 
longa ~Xt·""itnciu de tud·, que re:;peita. ao exercito bra
zileiro. A legh·laçiio eol'lr~ recrutamento, dísstl-O S. Ex , 
é uma mulGidiio de dispJsições confusas e sem nexo, 
fe•mnrla t>m •:rbitrariodades que nti.o está no _.poder do 
goveruo prevenir. Por outras palavras, o arbítrio é a 
nesga legi,laçiio sobre recrntl\mento ... , 

Em tH~ij circumstanciss, Sr. presidente, eu pergunto 
a V. Ex. e á camara, devemos con~ervsr ou F>upprimir as 
poacas o fctgit!Vas garNntias que po~sa mostrar o cida
dao por a•.·a~o nesse i.nm~:~neo cnta!ogo de arhitrios cha
mado- iegi~h, .,:iio sobro recrutt~mentoT ••• Niio liou de
magogo, nã•> tl'.nho propen.ões parg. a demagogia; os que
me conhecem o ~abem bem, e nada em contrario se 
encontr:l em minha vida publica. Não quero a lnta da 
libsrd1~de com a autori iatle, quero -as bem conciliadas, 
r espeitnn1o se recipro•!amente Niio quero que Fefaçadas 
camstas umn areua em qne tenhamos s obrigaciio âe 
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res, nenhum clt1 nós se envergonha de haver descendido 
ao menos politicamente. (Apoiado$.) 

(H a difltrsos apartet.) 

Assim Sr. pr~sidente, se em uma lei constitucional 
sobre o recrntamento eu qnizera. qne se conservasse, 
ainda que para poucos caeos, o d·reito de remissão pe-
cumar1a, como po ere1 ver nas ctrcumstanculs actuaes 
sem t-error snpprimir se e!>se d•reito, quando todos re
conhecem que elle tem sido muitas vezes_o nnico correc-
tiv~ .. o nnico remedio contra vexaç.ões das "utondades 

a o recru a.m n , ue cru 110 
não raraments para. satibfação d\! offeosas particulares ou 
de partido a individuas imr• ·ssibilitadoa physiea. e mo
ralmente de servirem no ·exercito, e que por r.i ou seus 
amigos se soccorrem do unico expediente efficaz para 
ponpar-se do longo trajecto de uma provincia remota ate 
o quartel da Praia· Vermelha, onde, sem contar com o 
batbaro tratamento de que são victimas os recrutas, 
vem ainda soffrer delongas nu reparação da injustiça 
que o arrancou de seu lar! 

Poderia cftar uma longa série de fat~tos que proviio 
que o dire1to que vai se~ supprimido :et:? sido muitas 

perseguição da pbl!cia. Esses _exe~plos eu en~ontraria_ 
em minha provmcm como nesta ctdade, mas nao quero 
ferir susce tibilidades. Limito-me a appellar para a 

• v ' 

para. a dos deputados de minha provincia, que se lem
braráõ sem duvida do recrutamento de um fnluno Fei .. 
tosa do lnha.muns.. •• O meu nobre amigo com quem 
servi como ro>motor._ dessa comar.·a de ue era elle :uiz 
de direito se lembrará sem duvida. 

O Sa. JAGUARIBE: -0 facto da perileguiç>io é exacto, 
mas não sei se remio-se por dinheiro. 

O Sa MACAR10:- Sei que sim, di& to fui informado .... 
E' uma historta bem siguifi.cativa do5 abusos do recru
tamento, bem como o é a per<eguição do hoje nadre 
Menezes, e de tantos· outros de que níio fall: rc:i. Tam· 
bem não falia rei da o.{Uestão do guarcta nac!onal da côrte. 

(H a algun:J aparte!,) 
Emfim, Sr. presidente, o que mo parece evidente é 

ue a su ressão da substitui iio ecuniaria vir>i a ser 
mais uma mina abundante do precioso n•etal das vexa
ções policie.es. n~os ;,ueira que assim não aconteça j 
mas eu antevejo clamores; é verdade que l's,es cla
mores não arcirkõ dos palacios, e ~eri!o · abafados nas 
c oças ou nas tanmhaS •.•• 

Não pretendo, Sr. presidente. sublevar as pRixões po
pulares ; pelo contrario. minha posiçiio. meu carac-ter, 
minhas i 1éas me levariõ sempre a çrocnrar acalma las 
quan·io as vir Agit,.rem- se, mas convém que não provrr
qnemos sua natural ferment'lçii.o, pr•vanjo a população 
de uma garantia de seus direitos de liberdade da qual 
ha tiÚlto tempo se acha de po~s~. _ 

Sei, :5r. pre•Hente, que os mo_r.ivos que actuáriio no 
es}'irito do nobre ministro nara pedir a ~;uppresei.o do 
d:.roito de remissão pe ~oniaria pura os recrutados. con
sistindo, como con~h.tem, no des .. jo que tem S. Ex. de . 
ver completo o -1uadro do c:xercito: ~;ão muito louvaveis, 
mas nem por isto deixa de ~;era llled•da uma arma ter-· 
rivel de opflressãu, n:ne. es,,ada de DHmo· :l.e~ const.Hn~e
men~:e ~"U"pen~:~ sobre a. c11beça de todo, ·~ue nüó qnize
rem viver em sub~Prvienc.ia a essus nutorJd~des subal
ter.uus en 'anegudat~ do recrutamento. Se H re.:rnta
mento tive5se de r;er feito dire..:tamente pt•r 8. Ex. o 
por outTil!l pe;suas de setJ. crU'>iCter, ne.n ns~im eü COil·· 

~ . .. - . . .. :- . .. 

ni~>to nadll de que aterrar-llle. Reconbe(:endo , porém, 
prsticamenre de quanto<~ ubusos são capazes alguns 
agentes policiaes e de outra ordClm, consiJ.21:0 essa. tmp
pre><siio uma calsm•d11de. 

Dlt-me-ha tal•-ez :;. Ex quando tomar o incommodo , 
__ .de re~ponder~trul que .. .a. contiornu;:íi.o -des>.e . .díreito-de-re-.. ·- --- 

missão pecuniaria. .. rrP.dará das fileiras HB pes~oas no 
caso de servirem, e é isw o que deflrehendo u_,, seu re 
latorio. Respon<"iendo e este ~'~rgumento, enu.u.-to que 
rúf"ect!Wdo o recrutamento a~ massas da populaçao que 
menos recurso ; pecnmllrino. têm. niin h a risco de qne 
todos os recru.tad .. s Ee rímii-" t)Or dmhe. ro do t.trvi•;-O mí
itar. Essa remis:s:lo não ~e pód~J OJ!era.r senão como ex-

cepçí'ío de regra; mas em muitos C6SOs o direito de remis
são por e~te meio tem sido nma salva· guarda. da liber-· 
dad-. do cidadão, que em um paiz tão extenso como o 
nosso não pôde muitas vezes achar remedio as vexações 
dos rec utadores senão nos meios pecuniarios : além do 
que, prevejo que me,mo aquelle~ que durante aex.isteucia ·- . . ,.. 

dos, começ&ráõ a viver sob a pressão constante daa 
ameaças de recrutamento a. arbítrio, e segund • os ca
priciJ.os a qu? .essas ':_eis tão sabiamente qualificadas 

Repito pois que convenho em que em uma lei regu
lar de recrutamento poucas devem ser as hypotheses de 
remissão pecuniaria, porque assim dictão os princípios 
de igualdade que devem regular os impostos; mas não 
posso convir em que esses princípios de igualdade fiquem 
a arbítrio dos recrutadotcs, como acontece actu11lmente, 
e que portanto emquanto não tivermos lei do recru
tamento estarei sempre disposto a clamar contra &. Bn
pres~ão dàs ponc&s garantias de que goza o cidadão 
braúleiro para salvar-se ds.li vexações desta especie, e é 
por isto que nã> votarei pela suppres!'lão proposta, e qu3 
lhe opponho o fraco mas consciencioso protesto de meu 
vo o e pa avra: 

Não passarei entretanto a outro ponto sem rogar a 
S. Ex. que se digne dizer-nos que numero de recruta
dos têm sido remidos pecuniariamente. 

O SR. MH'IISTn.o DA GuEanA.:- Muitos. 

O Sa MAcA.Rlo - En pensava que erão poucos; mas, 
seja qual fôr o numer••, as razões para mirn são as mesmas. 

· n• n o pres no-se a ar 1 1 a 
de tal ordem que o nobre ministro declara-~e impo
tente para evita-los, não é da parte dos recrutadures 
qu.e eu devo achar-me, e sim du pnrre dos cidadãos amea
çados das per~cguições arbittat:ia& des es recrutadores. 
Se o serviço do exercito perder com isto, será. mais 
uma razão para que t-e apresse uma lei de re,~rutameuto 
que resalve as dífficuldade~ E' o meu pensameuto. 

Agoru, Sr. pre&idente, pa,.~arei 'l materia do§ 2• do 
artigo e da. emenda re~;pectiva que offereci. 

O nobre ministro Ja guerr~ diz em seu relatorio o •. 
seguinte: · -- -· • 

de exagerado, que a quinta pnrto das praças actual
mente existentes nas tileh·as do exercito tê•n conoluido 
o seu tempo ele serviço, e essas nüo pode~ se~ excusas, . ,. 
ças S. Ex repete a di~posição <'O~tume)ru de que oa 
l'ecrutados terão de servir por nove annus e os volunt!l
rins por seis. 

Não faço a m"'nor censura a. S. Ex. pe!a contraà.i('çiio 
em qn~ se pos-a uchar seu relator1o com a proposta, 
dcprehendcndo· se, como Re deprehende, da combinação 
dec~sas du~~;s pecas, que S Ex. acha imposKivel q~e. se 
faça effect1va a execução da le1 na parte em que llm1ta 
o tempo de ·r,erviço dllB prnças dr. exel'citu. R~eonheço 
que l'omquant.o haja. n..,ste con~otante quebrantlimcnto 
011 violac!íu do contrato foito com os engajado~<, e da 
obrigaçuo em que se constitue o governo para ,:om os 
recrutHdns, grandes perigos ou inconvllniente« que não 
precibo asl>ignalar A illu ... traçoo e lC!al<t~ode do corpo 
legislativo e do gov&no, ha ao me~mo ,ten.po uma 
porlerosa razã.·· de o~tado que níio qut-r..,rei obscurecer. 

1\l.ss, Sr. preside11te. em 1uanto eubsist.irew o .. moti
vos poierosos que obrigiio o ~~;overn(l a niio dl!-r baixa. 
aos rec•utados que act,barem seu tempo de Eerv1ço, em

unnto o cumprimento tiel d~st~ dev€:r envolyer o peri o 

' que devemos promover um E>xpediente ~::quitativo que 
suave o damno e des!!:ostos que soíirero os soldados que, 
tendo acabado ~>ea. 'tempo de serviço. são retidos na~ 
fileiras c.ontra sua. vontade E' neste intuito qu\l offerec1 
uma emeiida mandando equiparar aos voluutarios .que 

-.. ·de ·novo· ·Fe-e-ngajaTenr-os ·recrutados que forem-retid?s--·-· 
além do tempo marcado por lei, na percepção da grati
ficação de soldo dobrado por todo o tempo excedente ao 
que siio ordir.ariamente obrig:~dos. Parece-me que este 
ex.pedit:nte é de summa equidade. 

(Ba alyuM apartes.} 

Sei, Sr. presidente, que temos neste ~entido uma dis~ 
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posiçã~ na lei ~e fixação de forças para o snno de 185'2 tor!dilder. l0ca.es, muitas vezes sómente com o fim de 
mas na, comndt<ro essa Eitspo~ição satisfa<Jtoria. A JeÍ pre.·iira-r trmmphos elextoraes espe•·ul~<Ddo com a de-
de '8fi2 <>ut••rtsuu o governo para dobrar o soldo lis pra. pendencie. ~m que collocão a guarda nacional pelo ser-
Ça'il '\U~ tives~m <•oucluido seu tem-po de aernço ; mai viÇO eonStante a que a IJbr gão. 
sabe- se perfeltt~mento que uma autorisaçiio dada 110 O Sa·. DANT/.S : _ O que é certo é que é preciso bar-
ftovernu nã<• é ~~a onrip;nçiio.hnp_?~ta 80 governo Elle mou1sat a l.,i com a nece-!>idade ue as autoridades 

· . e pare- t- d f · ~ oor, e é o qu~ quer<~ ev1~11r. A meriída propostll em minha _em e MÇa para sattl-.<llzPr o serVlço po lCla. 
emend" é t:.o eqUJtflllVa que não p6de ficar ao arbitrio O Sa. MAco.~uo: - Muito teríamos a dizer sobre os 
do governo, deve ser obrig11toria, deve ser uma iJ•dem constantes abuso!! qu>~ se f:1z de~sa nece&bidJI.de do l'er-

----nisaçao Fegara ~:~ iHflollivel psra cs 56Jda·IOs--cie--nocS8(Jr---t----::v~· "::o~~J';:ic:"o=-:~t:'::le~S'3.-:E~x.~. ;;:a::ll:;;t>~a~eÍ"ie~u~r~e:;:c;::o~nu2e;;;ç~o~; ~n~ii~o~é _ _ __ _ 
exe.rcito rt'tirtos além do tempo a que são obrigados. porém 1.'.\'\\G o ponto da ditcussão. que me ttouxe· á. tn-

:se o nobre ectuni mini~tro !'e tivesse de conservar buna foi espe.ci~>lmente, ou quasi unicamentP, protest~r 
se~pre no winifiterio da guerra, certamente eu não contra. a disposição do $ 3" do art 4• que supprime o 
fana 9uestão de que a medida que proponho fo,~e obrí- direito de remisRão pecuniariM. coucedida aos recrutados, 
gatona ou facultati\a para 0 govert'o porque estou e von conciUir insistind• · neste porito. 
certo d~ que _::i· Ex. em seu smor para ~om 0 exército -~·r. presidente. reconheço ss boas intenções do nobre 
b:az1le1ro se julgaria sempre obrigado a esta compensa- ministN Estou certo de ~ue S. Ex .. nã•' 41uer exercer 
çao P"ra.com ~s Feus Cllmpanhei.ros de armas victimas arbitrrtriedades que aliás profliga em. seu relatorio e é 
de uma mderlmavel razãode estado; mas pensará sea capaz deüzer punir. ~e o n,·bre mini~tro me gsr~-
succeesor do me~:~mo modo 4ue S. Ex.? Insphará. sen t.is&e que se c<mflervaria. no poder por muito tempo, eu 
s,ncces~or o mesmo g~áo de confiança que me inspirfl. seria. um pouco menos escrupuloso em der o meu voto 
S. Ex. ?.. Pen~o 111 ue minha tmentta ueve assu !s mediclas pedidas por S. Ex.; m~s ::.menb§.. a toqo 
sem que ne a se enxergue 0 menor atomo de d.eaoon~ . • • · ade de retira · 
fiança p11.ra. com o ministerio. se do poder, e então p~>rgnuto: devemos em matt>rias 

(H a um aparte.) tão gtRve& deixar-n»s levar pela consideração toda pea• 
soai de confiança? 

AgGra! ~r . ptesidetrte,não---ppoa~s~sc&o~àiet:'~Ht.e--t'le«H. 41E~--I---liUI.-()b.í.'oot~u~ em qne rne pa.rcca qlll'l a 5uilipa 
nobre mt,.?lstro da.guerra que se digne conciliar tanto e a conveniencia publica devem ser tudo, a confiança nos 
quo.~ to for compat1vel ~om as ~ltas razões de estado os ministros q_uasi nada.; e o recrutnmc::to e.etá para mim 
deseJOS ~denw.e que tem mmtas praçQ.s do e~ercito neste caso. Creio que niio offenderei a ninguem com a 

· " · ulti s · d ra ão ue vou fazer como niio offendi 
prov_i'f:lciB.S; Pll;l'a os ~ares P;B.~r.ios, para o seio de suas <1om <) que tenho díto, <) que me ser~ muito agra 1(e , 
familins. deseJOS CUJO sacnficw não póde ser indem- supposto que n~o está. em meu oar-llcter-iu!!pirar-m~ e 
nhado por gratificações de ordem al~uma. Son muitas medir as minhas palavras seniio pe\JU! convenienoias da 
vezes eupplicado por soldados nascidos no Ceará para posição que occupo, nunca peaind.o petdií.o do que digo 
B?l!citar 811~ baixa• d~ sotte que eu, que tel!ho a e:s:q~- como deputado em cumprimento dos meus d~veres. · 
B1t1ce de nao querer mcommodar com pedidos aos no- Se amanhã por qualquer motivo viexmoa a ter uma 
bres ministros, porque pretendo que o tnPU minis teria- eleição, e ae não se acharem no ~overno do Estado ho-
lismo seja sem foldo, etapa nem forragem, vejo rne mens que nos mereção toda a confiança, não correremos 
constantemente em lnta cnm a minha 11ensíb1lidade por o risco de ver um ministro que queira a. ~<li) ~sto 
um tal tnótiyo. O meamo acontece a outro• deputados da vencer eleições, esp6cular com a suppre11são da su~st,i· 
minha J?rovinoia.,e acontecerá. sem duvida aos d11s outras tnição pecuniaria. para exercer pressão sobre a liberdade 
provinC1as. ! .Apoiado.r. } · do voto '1 .•• Não ~eraí. por cerr.o o nobre ministro da gner-

Tendo, Sr. presidente, dito minii o u s flsi:m-pre~m .... dLO~"-'dlj.iz<4. e~~,._-___ _ 
ma.teria. d'l a.rttgo que se diecute, eu quizera poder fazer nos que como ministro não era parti.darto, franqu~a 
o mesmo _a respeit-o do art. 5', mas elle não est~ em quo poderia ter desàg• adado a muitos, poderia ter sido 
discussão, e eu ~ão quero voltar 11- tribuna para diaou- consider~da contraria no systema por outros, mas q~e ee 
tit a lei de fix~ de forças. El.!tretanto direi du · · • • · eu acei-
palavras.... tei, e com o qual. S Ex: conquistou o meu apoio ; ·niio 

. Ulll Sa. Dl3Pl!TAD0 :-0 art. s· não está em aisoussiio. ~ pois, repit-o, de P· Ex. que en tenho receio •••• Mas 
amanhíi. póde vir ua1 outro uánistro quedi~a: ..,-O men 

O Sa. M.aoARltl: -Direi sõmente que tranquillisei· antecessor em rpnita boa fé pedio á camara que sup-
mo sobre a intell gencia das palavra& - circumdanc\cu prhnia&e as llUpstuuições ?6cuni.arie.s pa.ra o. reara~ 
eaJtrGordif14ritU- dada pelo nobre ministro da gnerra. tamento. Vós, meus devotados agentes ele1toraes, 
rela\ivamentG aoa casoa emguo~de&er ch~Jmnda a ter·· jogci forte com eata Puppressão de um direitq de 
viQO A guarda nacional. S . Ex. d1&11e-nos que não oba~ que estaviiQ de posse os votl!.ntes <JUalificados; r.e-
marie. a &ervi~ as stooo praças da guarda nacional que crntai a que~ não qnizer votar coJl). o govetno, e ~e 
aeré. autoriaaâ.o a d.Cat&car sendo a.os casos praviatos .quizerem remir~ae por dinhetro para poderem votar, di-
pela oonatituiQI\o; qne .es&e!t oaaoa eriio os que S. :Ex. zei-lhaa que isto não tem mais lugar. que a~ ta. ~~.noora de 
considerava. e:lttrw•rdinarioa para poder destacar a. guar~ salvação pa:a a liberdade d.e voto afundou-se; maa 
da nacional. Estou po\a ttanquiUo e confiado nas pals.- nii.o será. preciso recrntarmubo; b11sta ameaçar .com t9da. 
vraa de S. Ex., embora o nobre ministro da fazenda a força dos pulmões~ Se recorrerem á snbstttnição pes-
tiveuo modilioado um pouco au palavras positivas e soai pare. poderem votar,dizoi-lhesqueiato de eubl'titui-
claraa do nobre millistro da guerra invocando o pru~ ção pe~soal é negon.io coínil(o. é uegodo oara •er r.rat~do 
dente arbilriQ para o nso desta autor.i11açiio- Reconheço cl. D"- côrte. dE<poi~ das eleicões porqu o m~u •. ntece~aor1 
a neoesaida.de Je!ls.e prudertte arbitrío pedido per S. Ex., e.tte11dendo ~f> cmrveniencla." do f-erVI~ O ., a. Ulll" justa 
uma vez que clle E e exerça no terreno escolhi.io pelo . centralifação administra ti v a, ann•,u ·me, sem o eeusar, 
nobre min1stro da ~erra, presidente do conselho, d~ armasnecessarias pa·a conquistar o triumpho ~as 

1re1 n re • • 
mento!l da guaroia nacional siío const.mtes no paiz; que 
qualquer subdelegado ou inspector de quarteirão se 
jnlga aut.:lri1!ado para chamar a serviço a guarda Da· 
cional. 

.. .. o ·-sa;; DA.m'A~:-- .na ossos àm q1l8 11.1D0.9ma .lei. P-6J'.~ 
mitte c) destamento da guarda. nacional . · 

O SR. MAcAn:;;o :-Não é desses ca.!'os a que allude· 
o meu nobre amigo que eu fallo. O que eu niio bom
prehend" é que qu~lquer autor•dade policial so julgüe· 
oompeti!Dte para chamar a serviço a ~natdll nacional, · 
fazendo da g•.arda nacional força regula-r e obrigada
a serviço lllil.\ta-r Jõempre que assim o querem as au".: 

.... 
() nobze ministro. qlÍP é tão consciencioso, não concor

dará. comigo UO perigo que Ct•rrem OS diteitóB poiitÍCOS 
do cidadão com taes medidas?... -

O Sa. l>auloE:-~TE ~-Lembro ao nobre deputado que 
a hora dada para a àiacusnão desta mnteria. estio ter-

·-nililaaã:··--·-- ·· · .. · ·- · ... • . . . .. . .... . 
O Sa MACAB.lO:-Vou sentsr-me. Fiz o meu pro

t~s~ c••ntro. a ~uppressão do direi·o· de remissão peou • 
numa. de que cal av11tnos de possl'l, para o recmtsmen'to · 
forçado: posso estar em erro; mas considerando essa 
auppre~são perigosa parà o8 direitos politico~ do cidadão 
brauUeilo, e não querendo a.ugmentl?o\: o catalogo cio 
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arbitrio em ma teria. de recrntamento, cumpri um dever 
·de conscieucin. Se a m:.mara entender que deve suppri·· 
mir esse direito, eu não app!audirei a detib.,ração. mas 
niio poderei deixar de pôr em duvida a pr<;cMeocia de 
meus argumentos e o fundameuto de minhas appreheu
sões, t11.l é o resto~elto que tributo 8. lôUa sabedoria. tMuito 
btm muito bem. 

O Sr lth\l"quf"z dt> Caxias ( pre.1idmte do N•n .. 
stlho, min&.,tro tia g .. e,·ra):- Sr. prt->irtente, te11<10 j& 
emittido a minh~ ~piniiw qua,!lTo a alg•1n a• que-tões 

raferem a va,.ias db·po-içõe .. do p•oie<'to q~e ·~~ dt~cut:, 
limitar me-hel a di.zec o qut: enten<lo ~obre a:s emeuaas 
ofl'erecidas. 

Agradecendo ao nobre deputado que scaba de Fen
tsr-se a maneira attencio•a por <iUe me r.raton, devo di
zer-lhe que náo p .. sso aceitar a ~ua e<rten<Ja pela razl•o 
de que é supera.bunda•.te ; esta dif'po~iç~iio jll exi~t~ : o 
decreto de t7 do Outubro de l ~5!) manda ti;. r ao sol .. 
dado que completou o seu tem~o de ~E'\rviço, e qne por 
circnmstanilias occurrentes uão obtt:ve a ~ua he.ixa, ~oldo 
dobrado. ~ em~nda. po!~' é de~~ec~s~ttr a. r•es~a pacte, 

< 

Quanto á. segunda parte da em ... nda, o•· nobre~ deputa
dos sabem qu .. já tive occat-.illo de manif-star a n.iuha 
ophiião contra. a e.:x.imição por dmheiro; j a mo~trei os 
inc v ien s . •· · v· - -
'Viço; agora a.pen!ls observartli ao nobre d··put.ado pelo 
Rio-Grande do Sul que hontem flllion que a:; i~encões 
pot' dinheiro niio são tiiopouca!> como o nobre d~putt>do 
su .• õe ; t11lvez: a unrta a:rt~ dos recrnta<Jos a reseutão 

nheiro para a sua isenção. 
Me parece tambe.m que o governo ní'io ~e tem ne~ado, 

ao menos não me con-ta, a aceitar a quantia determi
nada em lei, dandc baixa á.quelles que a offl!recem. 

O 811. FELt:x. »A. CIDIBA. :-Tem· se negado ; j ~ apre
sentei factos. O t~nte<"essor de V Ex. deu ordens reser
vadas para não se cumprir a lei nesta parte. 

O 811.. PBEstDE:o.'l'E no Col'SELBO : -Não me consta ; 
o que posso a:!beverar :1. camara. é que eu níio neguei 
nenhuma. 

Sr. presidente, a nobre cómmissilo a~ marinha. e 
guerra. apre~entou tam em um art1gf) o. ttivn, allto
rlsandu o govf'rno para. P< d~r paq~ar d~ umas p~ro.•·ntro.s 
annas os ofticlo.e!l no IJrimeiro posto. Nií.o t .. nho nmbi
çiio de autorisnções ; mas me parece I{Ue ei!Pa medido. é 

v n1en e que Re orne, por'iu~ cnn 1nun amon e os 
officiaes pe\lem pn~sagm1 de umas para outras nrmas, e 
como n nutorhnçii.o ~o l•ruitn nu primeü·o posto, nil.o vni 
ellt\ prajud\car n inrcro,ses de t· roeiro. 

Além dihto, Sr. presid~nte , o militar quando assenta 
pnça ou é promovido a official ni'io tem ainda manifes
sado a sua vocaçuo; não tem ainda mostrado a aptidão 
que tenha para l'&ta'ou aquella nrma. Só depo1s de ha
ver estudado o 2• on a· anno do cuuo m1litnr é que se 
conhece claramente qual é a ano. aptidão; e cntiio será. 
conveniente o Hbitrio ao governo para transf<·ri ·lo de 
uma pat'a outra arma em QUe m11is apropriado Bf\ja. 

. Não tenho porém empenho em pedi~lo, se bem que o 
aceite, se a camara qnizer conreder-m'o. 
· 'rem-se nqui CQllsorc~do o governo por não dar baixa 
áquellas praças quo concluirão o seu temp.1 de serviço. 
Assevero á camara que ninguem é mais escrupuloso a 
tal respeito do que eu. Conheço que ha razão sobeja 
para que os homens que se cnntratáril.o por certo eFpaço 
de tempo obtenhão, findo elle, a sua baixa. Mas como 
f ~ 

nacional, ou não se lhe quer conceder, ou ~e lhe esti
pulão condições. Se recorre ao r~cmtamento, muito . 
pouco produz este meic, alem dos clamores que levanta. 
Como pois desfalcar a força puhlic~t d!tlldo immediata-

. · ·tnent.e bai:x.!l. a quantos· tenhão fondameuto para recla• 
ma·la! 

Qnando ped.i na proposta 1 ,400 praças, tendo ~00 de 
mais, segundo consta da tabella junta r.o meu relatorio, 
foi na intenção de dc;sti• ·ar estas para taes baixas. E 
nesta intenção posso declarar á camara quo permlltleço. 

O meu honrado antecessor pedio recrutas ás provin
cias. Quer ver v. Ex. quantos vierão? O pedido fôJ:a 
p~~or~ 61i80; reçeberã~:~e 1,400. 

UM Sa. D.ePtiTADO:-E' porqueoeffectivoeradel8,000 
pr11ç.as. 

O Sa. PaEsmE:-.TE no CoNsELHO :- E é a fixação que 
esti em vigor. 

Se o go•er11o niio p6ie desta· ar a gnarda 11acional, 
se do re•~rn• ameo,to pOtl' o re~ultaric o he. too''"rlendo 

l ' ' • 

ord~m pnhli{'a, 'on o ,.e ~a.ttsfa· á. ás outra o ·r·gações 
que e;;ti!O a •a•go do ~-x~r· ·Jto·r (Mmtos "P''iadus 1 l!.u 
nüo ~ei. A ca•"n. a deeida-o ell• sua ~nhe,<o ·ia. 

pendirio, est~ claro que n o po••o a~t::itar a ~men1a do 
nobredepu·:do pelo (\·ará. ~Mtt•to bem; mu&to bem.) 

/ 
A discussão iJc:a adtada pela hora. 

SEGUNJA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

ORÇAME:\TO DO IMPE\UO. 

Entra em 2• di~cU"I'ÜO a propo•ta do orçamento na 
parte rdadva á. despe2a do noini..terio do in perio. 

Acha 3e presfnte o Sr. ministro respectivo. 

mis.ão: 
as eegumtea emer.. as a com-

c: Ao art. 2·- Em l11gar de - 5,224.5il4S566, -
di a-'e- 4.849 654 566. 

c: Ao n. 17. -Em lugar de -164:446$000,
ga-se .~ 155:6468005. 

" Ao n. 18. - Em lugar de- 245:550SOOO, - di
ga-se- 244.4HSS!l34. 

c <i n. · m ugar 
ga-se - 39.0iOS6fi7. 

c Ao n. SI,- Em lugar de -130 OOOSOOO,- di
ga-se- 20:0008000. 

c: Ao n. 33. Em lugar de- l.õO:OOOSOOO,- di-
ga-se- 100 oo0aooo. · 

c Ao n. 44. - Supprima-se.:. 

O Sr. Limn D•·a•tP a -Sr. p;esidente, discordo 
inteiramente da opiniiio rlaquelles nobres deputados qtie 
niio vêm no pro11;ramma mi.niPterial s~nii.o pTO~O!!ições 
-vagaR 11 ind .. fiu1dO.!I1 que nada dizem nem ~ignifi :~o. 

A fiel execu iio d11. t'Omtitui i1 e d 11 1 's cono • 
DO rl.i~<pendio rtos dinheiros pubti, o~, f!i:&Pm eltes, é um 
dev,·r de to<ios os governos. e uão póde indicar, aasi~na
lar o cnr11cter da . uma política. o que é uma condição 
e&ef\ncial da exi .. teocia de todas ellas. 

s governos ti hos a lei n~<o p· ·dem seniio v1ver com 
a lei: c:zecuts. la niio é um direito que possuo exercer 
ou não, ma& um dever que tem religiosamente a cumprir. 

A P.conomia, que é a sahra-guarda das f. •rtunas parti
culares, póde nilo ser umn noce~~sida.de inueclinavel do 
augmento e cc nt~ervaçiio da fortuna publica? 

Estas oonsideraçüe& sertío muito procedentes, Br. pre .. 
sidt~nte, ntlo duvido; mas em these, quando são ap~lica
dal! a todos os governos, abstrabin.do-se do meio em 
que vivem, dos tempos que lhes Jfreceiêrão, eni uma. hy
potbe~o deda debaixo de certa3 condições ~ue muito 
convém oprMiar, e yue niio po..lem tleixar de ~er !.IF'ecia
das, ellns falhao completarnf<nte na applicação. 

Senhores, nos tempos das lutas nos · tempos em que 
· os parr.idos ae achevüo hem discrirninadoa, todos o& 

gov .. rnos nos vinhão dizer que só tinhão por mis11ão o 
exacto cumprimento da constituição e da~; leia e o 
maior zelo na distribuição dos dinheiros pnblicos. 

De ordinario a luta nüo se trnvavà senão nesse ter·· 
reno. 

seniio para. os profligar como outros t.sntos a.ttentados 
contra " constituiçiio e as leis; e as maiorias portiavão 
em d(<monerr11r 4ue elles dim .. naviio logica. e uatural-
mente dq le,!!iF-lação em vigor. · 

· E ambas·eriio sin~era~, ~r. pre~idente, niio ha·duvida 
algumu, e devião sê·lo, no ponto de vista diverso donde 
encaravii:> a eoc1edsde. 

A formula conci~a do convencionista francez, com 
que pr"clamava ~ua adhesii.o aos principies, e~ :pelo 
facto de serem princi pios, -l.'alvem · se os prinmp10s, 
embora perPção as t~o,on\a.s,-é Tepellida ~los pa~tidos 
políticos, muito principalmente nos seus dias de v1gc: o 
de enthusia~tiJlo •. 
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~SS10 EM 81 P.~ JtJLHO DE i_86f, 

.E' justamente~ S.r. presidente, a doutrina. ·contraria. 
que preva~ece; 011 principias síio institui dos para. salv!!Qão 
das colmuas ; d~de que de sua exec:.uçiio não re~ulta. 
essa ealvaç>lo ell~>!l não são mail\ prlnaip1os. 

Ampliê.O os partidos ellta. dout.nn~ a todu- oa casos • 
ve~do em cada U!J! lieUet<~ ainda in~i~~:nifican.te, gra.nd; 
FQr!-8o para suas tdéo~, *:,l·_los apphmmdo os priuuípios 

do momento. 
1 DC\1\8 

Eotl'0 as grandes tbe~es conatitucionaea, Sr. presi
dente, tomarei por exemplo a que serva de norma ao . ~ 

ridade. 
Sa~is, senhoreP1 qnal!to i~fiue !la execução da lei a. 

probidade. o car»cter, mr.elhgencxa. e illustracíio <los 
seus a~~:entel\ {apn\odoa 1; })Or el!es o potier tran~roitte 
sua a~çiio por tod~ a parte 1 acclio que forçosamente 
partimp~t dli nu.Lureza. particular dos seus íus~rumentos. 
(Âp iado&.) 

Pois bem. a co<~stitui.ção mauda. cJnferh: os empre
gos . 3 vJrtudes e ~tOs talentos, mss ~as necessidade~:~ da. 
sau .. çiio, os devt~res l!Dperiosos da luta.. " grande res
vous bilidate que pesa sobre o mioísterio de realizar 
sues promA~s- 8 de "oncorrer .. artt o trium ho das idéas 
po ltlCill:l que O elev<riio ~<O tO 8', restringem na pratica 
o prmc·pto onst.itucionat, estabelecendo a necessidade 
dll. confi;~nça. . l Ap1,\ados.) 

. Níi.o é prech•ó,não basta, proclamão todos os partidos 
n 1a em que so em ao po er, que o" tn lVl u.os que 
solicítiio empregos tenhão virtudes e talentos ; é preciao 
ainda que mereção a confiança· do governo. 

. Se no principio, Sr. presidente, ,,_inda se lembriio do. 
~ . . - . - . .. . ' 

só attendeLD. a.o elemento a co11fiança. \A.poit~dos.J 
.Nos tempos em que o paiz se a.chava..dívidi.io em dous 

cn.mpos, dominados por duas politicas rivaes em hosti·· 
Iid.ade pe~auente e íÍlcansave[, o principio da confiança. 
se es~endia aos emprega.!los de to-:lat as cstegoriás, de
cidindo até da nomeação dos officiaes de justiça. 

E entretanto oa governos que a~111m procediiio enten
diiio caminhar de accilrdn com p espirito da constituição. 

O ministerio não é senão a OplllÍiio no ~d.er do par·· 
tido em :maioria nc paiz ; e como ó posstvel que ella 
se sustente confiando a seas ad veraarios poeiçõea 

· · n c mba td ? D v li. 
Sr. présidetLte, a opinião tornar-se poder só para sai:.. 
cid&r-ae, preparanélu oa -meios dotriumpho=-do-tlea&-
contrarios 'I 

Se os artidos recebendo a lei da necessidade, davõo 
ao !llliz a nnica. justiça que po 1iio àr, n.que ta que B4l 
tradtuia nas alta" convenieacia.s da situação que deee
javíio prolongar, e:recnt>tvdo a constituição e as lei& de 
modo que não •olfres~em o menor detrimento; mas con
forme não foi, Sr presidente. a es:eJuçilo que lhes deu a 
~olitioa denominada - conciliaoão-, que fazia pelo po
der o que os partidos pratie&vilo no tntereste de tua& 
id~u. 

Senhores, nlo pretendo, e nem eet' no meu propoaito, 
aualyaar agora ' eua politloa fiUO pot ulgans annoa ro
gou oa destinos do pair.. 

Direi tko-s6mente quo ella coino\dJn com uma 6ra. de 
felicidade&, e foi esaa a melhor de auaa fortunaH. 

Sob u aatisfaçõa11 materiees que •orrlio por toda 
parte em consequenola do estado lisongeiro de JJOI!IIM 
fin~mças, arrefeceu o ardor da lata, a oenenra emrvnde .. 
ceu, e o governo teve por limi~s A sua scçllo aquellea 
que elle esoolheu e bem quiz , sem q_ue ni.nguem lhe to
mas~& contas. 

Jé. não eat.amos hoje, senbores, Eob o dominto da. po· 
• · · ' - mas ainda niio che ámos 110 dos 

partidos. E' minha opiniii.O, Sr. presidente, q ne ncs • cha.u 
mos propriamente nos limites de duas épocas: despe
dimo-nos da. uma, sabemos que j:l. conclnio seu tempo, 
SeJltimos que camiDhamos para outrs., mas não &abemos 
-ào certo quando lá cbegaremo.s, e n.!lm. tç_}?em ssrá 
aquella para onde alguns nobres deputados ' prccurão·-- · 
arrastar o mi.nistl'.rio. 

E' nestas circumt~tancia~, Sr. presiden~, (!Ue um ga
binete se organisa , e ~tpre&oo.ta como seu pro11.r>~mma. a 

- ------,--fiel execu~l) da con~tituíção e dl\S leis e a economia 
no dispendto dos dinheiros pnblh:os , nii.o nos dizendo 
porém nm~ palavra soi..re pelit.ica. propn~mGn\.Q dita , 

TÕM'O lU 

porque nlo. podia dizer: e nlo podlt~, Sr. preaidtnte, 
porque os s1gnaes do tempo só revelão a confu&ão e o 
cáhos nas aspirações á organisação da novos partidos, 
Como entender que este pr.;gramnill nada quer dizer, 
nada J.1gnitica '? 

• Quanto a m.im~!'r· presidente, este progra.mma. qa~ 
diz~;r tudo, g stgn1nca tudo quando pôde dizer e &1 -

ca.r nas cll"CU'IIB ancta& em que nos a.c amos. 
O que eu duvido é qu~ elle •ej" fielmente executado, 

o que. e~ rec~io ó que não s~tja. eophisma.do na pratica, 
e O p&lZ .1l1~d1d0. 

são dos f!&rtid~s, que se consi~erão sexr{pre em perigo 
para mats facilmente con~egmr suas pretenrões; fóra 
do açod.amento da conciliação, que caminhava adianta 
d~ todas as ambições, a vida de ovB-ções, e envidando 
todos os esforços para j nngir ao carro do •eu triumpho 
o~ lidadores ~e outr~s t~mpos, póde d~ 1!-o pa1z a jus
ttça verdadena, a JUStiÇa da constttuLção, de que o 
pa.iz tauto preoisa e tanto oeceBsita. 

E' preciso porém que seja executada por um governo 
niio inllnenciado pelas idéas de pal"r.id.o, por um governo 
que não esteja veMo a turbulencia e ana:rchia de Idéas 
em toda a arte or um averno emfim ne oeiru. ser 
justo para ser forte. 

E acbar-se~ba, Sr. presidente, o actoal ministerio 
nestas circumstancias? 

·Confesso a V. Ex. com toda a. sinceridade ue não 
5SO respon er; m u esp1n o va.m o, e co em comp e a 

perplexidade. · 
Se as palavras do illu!ltre mãrquez presidente do con· 

selbo, q-.:endo do o.lto. da. tribun!' decl,arou ue no go~ 
t • 

as apprehen11ões nMcida.s da eh:culat-cetnl: üleiua
assignll.da por . S. Ex.: se a11 opiniões do nobre ministro 
do imperio, considerando extinctos, s partidos, nos dão 
o direito de esperat• que o programma do gabinete ser& 
executado segundo os interesses e conveniencias do paJz. 
e não nos interosee8 de um partido , outro tanto não 
podemos dizer das palavras a opiniões do honrado Sr. 
ministro da Justiça proferidas nest-a caaa. (Apoiado• • 
nllv apoiaclolf,) 

A repugnancia que mostra S. Ex. a certas refonna11 
cuja necessidade é reclamada pelo tempú ~le. experlen-
cill las idéM da éPOca Teformas ue iüfallivelme 
dtlvem ~er executadas se a constituição fôr restriota
m~~nte observada; o acolhimento que ~. Es. parece dar 
á doutrina que ~e vrocora estabelecer do dtmto dD> 

overno elil intervir na.s eleiçõeR - , enchem meu et lrlto 
e escon ança, e m1n "" appre ens 8 86 augmeu .. 
Sr. president·, eu entendo que por occasiito de elel· 

ç~es a11 arma~ devem t<er t~uaeD e leaea n~t luta doa 
partido• 11 du.ç op1n•~a.- polí.tica&, e que e6 pela discua
süo, pelo exnm''• ptilo debn.te, pl!lo movimento do espl
rilo pnhlit'o é que 11.11 opbllOes polltica.., oa partidoa ile
vom ,,leitea.r anl\ cn.ua •• 

Prevale~ndo 1 orérn a doutrina da inte!:'venQio do 
algum m<•lo IIU"''"ntada pelo ~r. mlnl!!tro dll jusaça, 
a 1gualdnde que deve exb~lr na a armaa de.apparooe .... 

O Sa. C'ADz M4CBA11D :-E' o inverao. 

O tia 1.••• Dcun: - .... e •• probabiUdadoa ·elo 
trlumpb.o vol~l.o-11e todaa pMa o l&d() cio putldo ml.nla-
terial. . 

O partido ou a opinilo que o governo entende·que 
deve triomphar \.IOonpa o c11mp·• com toda a vnta clien
tela gnvHrnamental. e, a~:~nbor de t!>da& aa po-içõe& ofil
ciaes, faa nect-seariamente intervk na lata todas u at• 
tribuiçõn dade.ll ao go\ferno 

O overno manifesta suas o inilles e communica;. 
a<'& sens agentes. . . 

O governo é por elles perfeitamente oomprehendido, 
.e, como acontooe quasí sempre. vão além do pensamento 
do governo, toroão-se demasiadamente eultados e 
escesaivamente zelosos (Apoiculfllf ) · · 1 

· · -- E, · senbore3, o qUe-acoutece'!-E•--que todos os. agell• _ 
tes da autorid<>de, e muitas vezes a. primeira autorida
de de um municipío ou de uma comarca, em vez_ de 
Jl&irar acima de wdos os partidos, de todas as paixõe.s. 
de assegurar a liberdade de todos, e de conservar o lugar 
que por lei lhes á determinado , desce & arena e tor-
na-se Parte militante. ·· ·- . 

4S 
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SESSÃO EM 3!- DB .JiJLHO DE !86!. 

u. Sil. DBPIÍ'I'AJIO :•Está não é a doutrinadoSr.mi
mstro da justiça. (ApoiadoB.) 

b Sa L11u. Du.un .-Mas é o que infalliveltilente se 
segue da sna doutrina. (J.poiados 6 n4o apoiado~.) 

O Sa. Cauz MAclUDO :-Como apiniã.o, o governo não 
tem a entes tem atni os. J oiacic>•. 

O Sa. LmA DuARTE : -Mas es~es amigos estão inves
tidos do caracter de autoridade, e o governo ha. de 
commnnica.r as suas intenções ou opiniões aos emprega-

O Sa. MnuaTao n• Ju&TJÇA. :-A opinião do governo 
nunca póde ser mysterio. (Apoiatlc.s.) , 

O Sa.· L1.11u. Du.u.TB • - E potque çesa opinião do 
gaverno foi aqui manifestada .e sustentada, e não con..:. 
oorda.ndo ea com ella, estou no meu direito comba
tendo-a (apoiados), porlJ.U"' desde que fôr ella estabelecida 
aeabo. se com a liberdade d,o voto e a verdade de sys
tema repreS\lntativo oonstitncioual. (Apoiado1 e fliJrl 

opoiado.s.} 
O Sa. Muosno nA J tJBTJÇA.: -A opinião politlca do 

gabinete re ito, nunca. é m atarlo, é bem conhecida em 
to o o patz. {Apoi os. . 

O Sa. Ll!lu. DUA.IlTE :-Como a opinião politica. dG 
gabinete não é um mysterio, qualquer membro desta 
casa tem o direito de toma-la como entende de co a-
tê-la. ou acolhê-hue a.julgar conveniente; e como eu 
considero esta doutrina altamente inconveniente aos in
teresses do paiz, a estou combatendo e hei de coruba.~ 
tê-la. Apo, .. do,,) 

omo 1a ~ o, r. Jl~Sl ente, as auton. es ten-
tão t~das as vaidades, dirJgem se a todos os ~teresses, 
seduzindo a un~;, ameaçando a outros, e dahi a pouco 
a justiça, governo, honra., administraçiio, tudo est§. 
compromettido. 

Nas vesperas da luta eleitor&;l ordinariamea~ sus
pendem se as decisões de .quas1 todos os negocJos, as 
Sl>luções de promessas feitas, para serem decididas no 
dia da eleição e se~ndo as convenien•·i&s. 

E ,~uem, Sr. presidente, costuma ser o encarregado de 
publiolll" a solução da todos esses nagocios 1 E• o caadi
iato minist~ri .. l,. é ella. o encam;gado, é elle qu~m 

, 1 

na baum\!a,, para fazê;la inclinar a seu favor. 
O Sh. MrMSTao D4 JusTIÇA.~ - bto é abuso; este co

rollario não esta. na minha. these. (Apoiad(l8 . 

O Sa. LulA Du.t.RTB:-Mas é que a proposição do 
honrado mmi~tro dá. lugar ·a todas estas consequencias 
(nll'l opo.: do1), cons~quencili.s. que s6 a negão aquelles 
que não querem ver. ou não sabem como se pall&ão estaa 
cousas nas prov1nciaa. 

U• Sa. DBI'tJTADO: -Combine este principio com a 
thel}rin. da moderaçiio. 

O Sa. Lnu Du•us:- Prestando por.Sm, Sr. preei-· 
dente, a homenagem. devida e tod1t oonsideraçü.o 4 
fia••ça P.olemnemente pres\llda neste recinto pelo i Ilustro 
marquéz presidente do conselho de ministros, tendo · 
e~ muito apreço as opiniões do nobre mini~tro do 
imperio, cousad,.rando extinctos oa antigos partidos po
liticos, e contiando nsr. lealdade . de caracter do honrlldo 
Sr. ministro da juatiçá, que não concorrerA p1mL que 
de "'ualqu.er modo se quebrQ a tiança tão bolemnemente 
prell)&d>~, eu vou esperar, colloco me em espectatíva, 
não "ei mesmo ~e em estado de desconfian9a, esperando, 
emfim, que os factos venbão demonetrar se o program-
m é · • • 
cerid>Jde, e unicamente nos interesses do paiz. 

E11pero ainda, Sr. presidente, para nio dizer-se que 
por u" aopposição fóra de tempo privei o meu paiz de um 
bom goveu1o, machinando sna qu&la; espero ainda, para 

· qtie a ·jtistica' que-se-norpossa-fazer não l!ejs-COl1si•- '· 
der-a da uma fra{ueza, e espero ainda para que nio sere~ 
woduúío as lutas desabricia.s, cuja 1'8aurtei9fo nio aetis. 
Cie Ct:rto UJD ·tMom para o p!liz, pnrqus este. fóra da con
veniencia ·de todu as opini&a ~>inceras e refleotidas. O 
que. e11 di~o hoje, setlliorea, não é senão o que já tive 
a honra de euunciar neste recinto no anno de 1859. 

:Ett dúia então que, tGrmina.la a. luta, retirados da 
amm Q& ~~igoe parti~~ politi~, ~ qtlQ ll~ ~va 

em ~ para ser executado lealmentê e satisfazer as ne
cessidades da DPÇão era a constituição, e~se legado de 
sabedoria da geração gloriosa na independencia, era a 
constitmçlio com as leis que a deaenvol vião. 

Como então pensava oen€o ainda hoje; e, consequeiit8 
com meu modo de proceder, não podia deixar de achar 

cu ao o • u·ça.o e 
das leil\ na~ condições a que me referi, programma que 
cobrirá dP gloria o ministetio que cumprir as rromessas 
que n~l:e ~e cont-êm, assim como o exporá á mais justa 

· · ·- · e elle o illud:ir ou sophis• 
ma-lo. 

Se na parte politica me parece boin um programma 
de fiel exeeuçã.o da constituição e das lei~<; a economia 
no dispendio das dinheiros pnblicos, no men entender 
nã.o resume a satisfaci'io das necessidades mais urgentes 
do paiz na part& econotnica. 

Não é a regra no despender que deve acabar com as 
d.ifficnldades do presente em materia financeira. E' 
alguma cousa, mas niio é tudo como principio e como 
possibilidade. Não é como principio, porque algumaa 
centenas de contos que a economia nos póde afiançar 
não bastão ara fazer face ás des ezas sem re re 
cantes (opoiados), já para estimn~ar a prodncção, já 
para a satisfação de novos €erviços cuja necessidade 
vai appa~cendo todos os dias, os juros garantidos ás 
empreza.s de via ão, e ue au mentii.o na uzilo do 
cap1 a espen 1 o, a erença do cem 10, que os • 
decahindo cada -vez mais, e cujo limite ninguem pód.e. 
prever, principalmente diante das perspectivas deaani
me.doras de uma m~ colheita, qne sempre succede a 

, g va s pe os es t"agos e uma praga, 
que ainda não tem podido ser devidamente apreciada1 
o augroento projeatado dos· ordenados. da magistr~~:
tura, um deficit calcnlado ; como é posa1vel, Sr. pres1~ 
dente , possão todas as despezas provenientes destas 
verbas ser satisfeitas com a. regra no dispendio? 

Como é possível, senhores, que o a~y ·mo que temos 
por diante dos olhos possa. desapparecer só a poder ® 
economias? . 

Se como principio o programma é incompleto, ainda 
mais o é quando parece oxcluir a possibiiidade de 
o~ro _qualquer meio, contentando-se com a simples in· 

Senhore!i,Jlm dos Jru~les que m.ffis fl.agella. o P_!iz ~ a 
carestia das subsistendas, que elevao preço dos salartos, 
e or con11. gointe de toda u. ptoducçiio. 

actuou oos ultimes annoR em UllB pontos mais do que 
outros para essa carestia, e foi a irregulsrldade das ea
taçõca; mas so lado dessa causa },a outras pormanentes, 
cuja acçito cada vez se torna mnis efficiente, e é a falta 
de braços o a esterilidade dos terreno~ proveniente de um 
mio t~y~;t.emR de cultura, de certo o ma.i" produetivo nos 
Jngare~ carreg~.ro& de bumus vogllbl, mu que o· e.go .. 
ta raplda:nen~, cultiv~adoli pelo mesmo proce~bo·durante 
certo C!lpnço do tompo. 

As distancia& , que com o andar do11 te::1pos sep .. riío 
as ten-as farteis dos grundes merca.dos , ao pauo -tUa 
viio tJollocando a e•tes no centro de vRBto• terrenoe 
improductivos. augmentiio o valor doa g&íleroe trans· 
portados do longi,.quos celltros de produo911o pelos 
gastos de transporte , qne · crescem progreas1vamente. 

A cpntinuar o mesmo ay~>tema de cultura, os ~enero11 
de primeira necessidade escatoaearáõ eada vez M ·•ll!, e se
remos alimentados pelo estrangeiro, que em breve ab
sorverá. o valor da grande p!oduc~il.o, e resta a mi
eeria :em um sólo cuja opulencia não foi devidamente 

Ainda ha poucos dias, Sr. presidente, dando nm pas
seio so~ trabalhos da eetrada de ferro àe D. Pedro II (e 
permitta V. Ex. que de pass~em eu d\gA que fui 
agradavelmente sorprendido pelas difficuldades que 
encontrei vencidas;· e o· estado· de adiantamento em i\U8 · 
se achiio esses trabRJ.hos) tive então de p&ssar pelas pla
nicies que demorao a oéste desta grande cidade, e 
admirei-me das charnecas que se estendem ao longo 
da via fe:rrpa.. -

Ningu· m ao v@ las diria que esta vão nos arrabaldes 
de ama grande P'•pulação, uma ~ande cid~~e, estou 
mesmo q.u uee o deserto nã.G aer~t m. 11.1or nss v1Z1nhanças 
dG 1\t:a~ ou ~ da ç~dt\~ de Maw:(ifoeo• 
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SESSIO EM ~i DE JBLHO D-E t~6t." 

No meio dessas plsniciê'sesterili~adas pela mão do ho
mem, que pr<~cnron ex:trahir do eólo toda fore11 produc
tivt~. qub elle continha, sem dar-lhe cou6a algUma, vê·ee 
uma outra plant .... , cajo producto não compensa de certo 
o trabalho d.o ~>ms.nho e do plantio , e uma r,u r,utra rez 
enfezada_ e mirrada, tr_azendo á. le ·•·brança o Mnho 

dn.de e de ~i.~eria.. rt -

Porque, Sr. presidente, esses uucleos de colonisaç1i.o 
ue ee procurou_plant~r nos lugares distantes dos g•an-. ' . 

sôs por si cukivadas pelo 'arado poriião abast~cer esta 
grande cidade? Dir-se-ha porém que o governo só póde 
conceder aos colonos terrenos do dominio publico, e 
que esaas varzeas pfrtencem ao don•in10 particular. 

Maa este motivo. não é procedente desde que essas ter
ras. podem ser transferid"s para o dominio pnblico por 
me1o de desaprcpriaçno, e divididas e demarcadas podem 
ser vendidas em pe -1 uenos prazos a quem as possa cultivar. 

E os valores despendidos nessas en:orezas eeriíio de 
certo muito mais productivos, nproveitariiio a maior 
Dnmcro de consumidores do que o,; deependidos em nn
cleos da coloni:;aç!'io dis rsos pelas nos>as rieaa e 
_ . as arestas , qt?e tem e ser erru a as por raços, 
que na. destreza. e v1gor desse trabalho não podem com
petir com a dos habitantes do interior. 

A facilidade do cultivo pelo methodo mais racional 
, D p n !!1 SBO 

outros tantos estimulos para. a colouiqação espontanea, 
a unica. em minha opinião que convem attrahir. 

Se o !Dodo de P?B~uir as terra~ no Bra~il mediante 

' colono no deserto, isolando-o dos seus vizinhos, deixan~ 
do-o entregue aos seus recursos, sem meios de commu
nica.ção, descivilisando .. o pelo cnntacto d.., deserto, con
tl'ibuio em grande parte para. cres:r as difficuldades com 
que lutamos 110 intuito de ligar povoações e centros de 
producção di11persos em vastíssima snperficice ; se este 
mal é gt>ralmente conhecido, convem applicar com co- · 
ragem e perseversnçu os meios de o nentralianr. 

A meu ver. Sr. presidente, não ha senão dous meios, 
- a desapropriaçi.o continu ... para retalhar e vender os 
terrenos em pequenos prazos, e o imposto territorial 
destinado a al1menta-la. · 

Uu Sa. DEPUTADO: - -Esse é o fim qnc teve em vista 
a lei das terras. ·. · 

O a. Lnu .. DuART& :-Im osto ue deve ser la.n ado 
om nma. pe.J_uona zona em r edor das grandes povoações, 
e que dev@ra. ir se estendendu progressivamente pa~:a o 
interior, · · 
. O producto deste imposto póde set engroF&ado pelo 
pr.oducto da extra<~çíio de grRudes loteri>t~J concedidas 
para esse fim, que de Cfrto ·daríi.o melhor resultttdo do 
que as conced1das para th"eatrl)s e couaas semeltumtes. 

Talvez, aeuhorss, que ~ste!l meios pareç~ muit.o in
rnúiicientee em relação ao tamanho do ma.!; mas uma 
causa, por pequena que seja, actnando sempre produz um 
grande eft'éito ; um homem andando sempre por seu pé 
àá volta ao globo. . 
(H~ um. capar,e.) 
Mas é preciso começar; a. agua com o andar d<>s 

tempos cava a pedra, mas é preoiao que principie a 
Qli.hir.. 

O que é certo, senhores, é· que a carestia das subsis
tencias difficulta, se_ não impede pela elevação dos 
salarios, as emprezM de viaçiio, uma das n.ais urgentes 

• • · os e 'il d s i r 
obstaculos á. correute da emigração. , 

·-

. Os braços, como todo o- capital, tendem a sshir do 
lugar em que lncrão menos, paro. aquelles ottde rendem 
~8. ' 
_ Nenh'Wll incentivo.Ieva o e~grante a. dirigir-se pa-ra. 
wn paiz onde o praça de seu trabalho ·mal cli&ga ·para - 
eua alimentação. 

O que tambern é fóra. de duvid" é que ama das cau-· 
ama efficientee desta carestia de subsietencía.s provém do 
não aprov~Jtam.~to dos_~e~ellos que !icão nas vizi
nhanças dos grandes mercado'i; aba.ndonadoe· por-um 
.ys\emadeeuh'tlra que'nadamaistemque fazercom elles, 
porque jA lhes roubou tudo quanto elles podião dar. 

E' para estas quest&s1 St. présiaente, que ett deseja., 
ria chamar, se pudesse, os grande3 pensadores do paiz. 

Na solução dellas têm mais que p:anhar o p:uz do 
que nos debates relativo~ á rasponsa.bilid&de a,, poder 
moderador, do direir.o da revolução, etc. (ap ·tado~), 
onde se debilitão grandes forças que podião ser efficaz·· 
men aorovett>t ll.d. po1 11. 

Eu pois, Sr. president·~, preferiria desfalcar algumas 
verbas dos noss()s orçamentos, e crear uma de tmada a 
desapropri~ções, t! com -111., o pa.íz muito lncr":Ía• 

. ' . ' deixar de f~~Zer brt~ve.; con~o1deraçõ~s relativas a algu-
mas proposiçõe• avançada-; pelo meu nobre collega de
putado pelo s· di~trict• de minha pro~incia. 

Prestando, ~r. pre!!id<>ute, ao .nobre de ntado toda a 
(lODSitlera.ção '-!.Ue lbe é devida pelos seus tt<leutos, e cnm
partilhando mesmo wando numero de su"s idéas rela
tiva!\ á. pros:>erid&de de no~sa proviu :ia ~· u no entanto 
forçado a div~rgir de ::), Ex. em algumàs dellas. 

A idéa, St • .,r.·sldente, tla divisão <io terr\torio mineiro 
incommoda.-me vivamente-. (Apoiado8) N;•o Hei. senho
res, que vantagens podem peovir ao paiz da creação de 

e uenas rovincias sem ós recuráos necease:rios para se 
poderem manter apoiadca : são tantas outras vt!t as 
que se abrem nos nossos or~amentos, por onde se escoii<> 
os dinheiros que podião ter melhor. applicaçiio. 

o SR. LIMA DuAR'rE: - Qnizera flU antes que fossem 
supprimida.s algumas das actt1slmente existentes, ou, se 
fosse possível, se~ ~i'Putar rlvt~!J.da~ies locae~. proceder-

. ,. 
mesmo numero de provincias,. porém mais approximadas 
umas ás outras em população o territ.orio. (Apoiador.) 

A elevação das , comarclll! de antigas circnmt~<.'l'ip. ões 
territoriaes em proviucias foi antes um mal que um 
bem; não erão aquellas divididas igualmente: apenas 

' aggregava~file 'tltlie. parte quemeno" cooviuha(apoiados); 
G passava esta a ter lt. mesma categoria da que era des~ 
membrada. !Apoiados.) 

Esta. dinsíio se\ll criterio, feita. nos tempos ooloniaes; 
subsiste até hoja,apezar da mudnuca completa do sys
tema da administração. o_ terrltori?• que é a bos~ em 

tie esta deve as11entar nao tem s1do levado em linha 
e consideração. · 
:Resulta da.hLqúê ha provin<'Jas Bli! que .IJ -~!'~ba.ll:t_!) 

da presidencia cabe. apenas nas forças de um homem, o 
ótttros em que nm presidente provavelmente nada terá 
a azer. 

Pensando as~ittt, vê V. Ex. que neoossariamente vou 
dó encontro a idéa da. di.visii.o d& t~rovincla de Miuas, por
que enteúdo ·em minha oonsciencia 9.ue aBsim sustento 
melhor os interesses da grande famiha mineira. 

Se~hol'es, quem é que sendo grando quer aer pe;~ueno? 
quem sendo ·forte del<eja eer fraco~ . . 

A grand~Sza da provieoia.. aetlharea, nunoa. pe~ou n. 
ninguem, nunca. foi obstacnlo a idóa sumhum& utU 
(apotlldoa) e que oonviuba.eer removido; não, •enhorea, 
mil vez~ niio. 

O ~a. Fuutu D'A. Vatu~- E8pero convencer ao 
nobre deputado da neoeeaiUde·cle OOD~·M-em fa.oto 
a idéa. que apresstoi na oaaa. da clivlaio c1n. provio.cia 
de Minas. 

O Sa. BaETAI: - .Apoiado. 

· O Sa. Lr11.t.. DuAllTB:-Mas a :razão -apresmtada. 
para. a diyiliiio de Minas é .a extensão do seu ~torio, 
e ha. p •UCO mostrei que a I!Ua grandeza nonaa pt~son 
a nin uem. · 

Decidindo sempre da victoria. nas g;:lllldes lutas, .fa
zeudo pender a b ·lança do-lado em que eUa aürava sua. 
grsnd.e força, sempre os vencidos e vencedores fízeríio 
justi~a. A·purea:a de suas intenyões, ao seu ·patriotismo 
nunca. de.stnl)ntido, e á. lealdade -dos Seus compromissos. 

--{.Apoia~"·) . _ ._. 
Porqae desmembra· la hoje, ·e ·teduzi la a du8ii-i:iii -

tres prarincias de otdem inferior• . 
Acaso, Sr. presidente i será isso ~eclamado pelas riva

lidildes das outras provincias conspirada .. contra sua 
- . ·-· .. .gra.ndeza __ L __ . . ·- . . 

Não, meus senhores ; tM>is, ·como já. iiisse, ella nunca. 
abuso-.. 'de !lua influencia, e · nenhum• de aua.1 irmã& 
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COl.leOrred ds .certo· para. offuecar o brilho da formosa 
.,estrella do sul, servindo·me da expressão do illustrado 
redactor do Corr•io Mercantil. 
~ id~a, o brado da desmembraçiio putio do seu pro• 

pno se1o. 

O S&. Fxn!l~IJ~A. b& VEr~ A ::-E é esse um argumento 

O Sa •. Lnu. Du.u.'1'E~-Felizmente sem éco • e é as·· 
'8im que dos deputados que a repre11entiio ne~ta casa 
lm! eõ, o nobre deputado ll&lo 5' districto de Minas, é o 

; • es1 en e, que re ma a esmem raça.o 
grande provincia. 

O Sa.. FEa~EIB.A DA VEIGA:- Como representante 
do sul de minha provincia, que é a parte mais infeliz 
~ella, era en o mais_ proprio para aqUl. apresentar essa 
tdéa, que não é qova na casa. 

(HCJ muitos apar<e.Y). 
O Sa. LIMA DuuTK {depois dt algumCJ pauiCJ): -E' 

v~tdade, senhores ; é elle só, porque não ouço reclama-
98.0 alguma. . 

O Sa. BaETAs: - Não apoiado. 
O 8&.. Lnu Du.ULTE; - Felizmente, Sr. presidente, 

na provmcia de Minas niio ha capitão·m6r nem gover
nador ; nunca houve, e muitos menos hoje. (Apcnado.s d11 
deputaçlJo dt M ma.t 

m os os. part1 os, que a1li tanto tempo lutárão com 
fortuna vana, não reconheciíio ou n-os chefes senão alf 
notabilidades politicss de·cada nm dos partidos. 

Não ha. alli. familias ue ueirão e ossão im ô~ sua 
von a e, ar a e1 ~s ma1or1aB. 

A provinoia de Minas é por excellencia a provincia. 
do culto da idéa. 
. E' porque 'ella é grande a ft>.rte principalmente Cj,Ue 
1sto acontece. 

Alli tudo é pequeno em rels.ção ã sua grandeza; só o 
pensamento ê grande, come, vasto é o terreno que elle 
percorre. 

Em verdade vos dig(), srJDhores, que, em ve2 de votar 
pela desmembração lemb·,ada, votaria com mais satis
façlo ~la adopção de algum outro projecto em sentido 
co~trano, se houvease qr..1em o prop_nzessa ; por .ex~mplo, 

R• ' 
10 de ~ nneiro e S. 'Paulo, e e ainda mais outra, se 

fosse posaivel, nA de 'Minas. ·• 
T~ ~ a estima c:t,ue consagro aos habitantes destas· 

O Sa.. MAl\TJK 'FuKcrsco :-Se alguma. deve soft'rer 
~visi'io, é a de Minas, que é muho gran~e, e niio tem 
s1do cortada. Da de S. Paulo jé. ee tll'ou a do Pa
rani. 

O s,. Lnu. DunTE :-Se a provincia de S. Paulo 
tem aoffrido desmembração, niio é ruão para que Minu 
t&mbem soffra ; e demais , ., que tem ganho a novtl pro
vinoia do Para.n& ! 

O Sa. FE111lBIIU DA. VEIGA :-A creaçiio da provincia 
do Paran& é o mais valioso argumento em fa.'llor da di· 
vieilo de Minas: h11je não se reconhece naquelb provin
cia a antiga comarca de Coritiba. 

(Cruzao-n muito• aparte~.) 
O Sa LIMA. DuAaTE ;-Senhores, a idéa de uma mu.

tilaçiio incommoda·me mui~; não sei, Sr. presid~nte, 
se é porque sou medico: cortar, dividir, separar uma 
parte qne e~tá unida, é uma op6:raç.ão muito dolorosa, 
Sr. pr.esidente, e que s6 os casos extremos, a. lei ·da 

O Sa. FERllEIJU DA. VEIGA:- E' por isso que niiG 
quer a divisão de Minas. 
.. 0-Sa--Luu-Dunn-: -Não a. quero--porque conhe
ço 'lS inconvenientes que resultio dahi. 

E;:u não duvidaria, Sr. pl"esidente, sujeitsr-me ! 
desmembração da minha província, ma& eomo uma me
dida imperativa, neceesaria, indecünavel, reclamada pelo 
imperio, pelos int.eresoos reaes e permanentes da BOCie· 
dade : eu me sujeitaria a ella como a um mal sem 
remedio, com a dôr de um 6acrihcio, m.u uuu.:a com 
a alegria no coração e o sorriso nos labios. . 

Mineiro~ .eepero qa.o outros venbão exi;gir ess.sacri· 

ficio do meu patrioti,mo, muito principalmente qttando 
elles tombem o fizessem, qua.nilo a desmembração da.· 
provincia de Minas não fo~ee UI'T•a medida isolada, mas 
o result~<do de um melhor plano de tliVisão territorial 
do imperio, a que tambem 8e sujeitassem outras provin
cias, comn Bahia, Pernambuco, etc. (Apoiados.) 

. 
todo o imperio. 

O Sa Luu DuARTE : - F6ra. de:.tas condições hei de 
oppôr me sempre a ~u .. }quer projec>to dede!'membração. 

1 . t . : • • 

trioto de Minas-Geraes. que lilla t.antn. h:rportancia. a 
ter as~ento llO• consalho!õ: rla co ôa nm Mineiro 11. ponto 
de enun;era~ entrt> :l." • ·au~as do abandono de Minas o 
não ter fetto par te do~ ministerio• tran"aetos um filho 
àaquella provinda esquecer..do·se de que os Srs. actual 
ministro do imperio, conselheiro Barho·a Paraná. e 
Vas::om~euo~ snccedêriio ·se l!em interropção até 12 de 
Dezemhl'o de • B:'iB, pl'ocnre dt>monettar a couveniencia 
de uma nova provinda. 

Como niio vê o nob~e deputado que e11ta medida. tende 
a dtfficult.al' ainria mais a .,ntrada <!e um seu compro-. .. .. . . 

Argumento com as mesmas armas do nobre deputado, 
sem as tomar ~omo minh"s. 

Mais governista. que S. Ex , embora niio seja minis·-
, · - • · · ue roclama ao facto 

que ~<ssigoa.la 
Como não vê o nobre deputado que com talRrguman

taçiio prejudica a causa que pr~tende su,.tentar e debi
lita a osi ão do ministerio em resen a da de uta ão 
de outras provindas ? 

Se Minas- Geraes deve estar contente e satisfeita, es" 
perançada que seus males Ferão remt~rliadofl p• r estar 
no ministerio um seu tilho, deBcontentes e d6!'animadas 
devem egtaT as provinci~<s de Pernambuco, 8. Paulo, Rio· 
Grande do Sul, e t•utra~~ que não gozão da mesma honra. 
:na opinião do nobre deputado. 

O Sa. FEaaEJRA DA. VEIGA: - En jlt era ministerial 
antes da entrada. do Sr. ministro do imperio para o ga• 
bip.ete. · 

O Su. LIMA DuuTE: -Infelizmente. Sr 'presidente, 
~. . . . 

e o nobre collega. . 
Mais uma vez tenho o desprazerde ir de encontro ao 

2eu modo de pensar. 
• · - ei de fixação à o forças 

conse e1ro 1•es a o a. 
O Sa. LIMA DuARTE: -Se se referisse á &na adminis

tração, cumpria eAclarecer ao governo com todas as 
informações necessarias, habilita~lo para tomarmed,i,cias 
em ordem a pôr cobro quanto antes a essa reacção que 
ninguem a quer, nem mesmo os que :&ão apoião o actual 
governo. · 

Reacções outra vez! isto é o que pôde haver de peior, 
é a peior praga que nos póde vir; nós a não queremos, 
ainda em nosso favor, porque amanhã não as queremos 
contra nós. · 

Se o reactor nio é o actual presidente, porque entlo 
o DQbre deput~do não o diz T para que deixou essa im:, 
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put:a_çoo i. malignidade da~ interpretações, que a podem 
applicar a quem Jhe!! conv1er ? '-

~ Sa FMui.Ellu. DA V~>tGA ..:..Terei occ:~l'iãod.e fallar; 
hP:' de mostrar então como esté. montada a po1icia de 
Mmas. 

seja, nem de. al~um pe~eno circulo que queira ~o
verns.r a provmcta d~ Minas segundo os seus interesses 
e ant.ipathias. · · 

• • . • . · - 1 o, .. por e e nao se er 
prestado a ser mamvela é que tem algumas antips.thias. 

O Sa, Fi:BB.ElaA DA VEIGA: - Declaro "0 nobre de-
ntado ne nunca· d" 11 ão · · • 

nma autoridade ao Sr. Pires-da Motta. 
O Sa. C. ÜTTo!Cl: -Não me refiro a V. Ex. 
O Sa. Ln!IA DuARTE : -Niio ha nada.. Sr. presidente, 

que mais prestigio tire á. autoridade do que e ·~<SR no• 
me11Ç~A ou demissões inexplicu.-.eis por m,1tivo public-o, 
e ob 1das epena .. s. bel· prazer de um ou outro ind1viduo. 
Em Minas houve reacç;;o 1 ' 

O Sa. Faa.aEIB.A DA VEIGA: -E eu hei de reapon~ 
der-lhe. . 

_O Sa. Lt~A DunTB:- E porque o nobre deputado 
nMn re .: · · • ··-
dos por conser\tadores e snbstitutdos por liberae,., ao 
menos pelo districto de-tua o nobre dE~pnts.du é digno re
presentante e de que de certo est .. rá bem informado! 
Por ue não nos refere os nomes dos ·ui;~;ee removidos 

qs c e es a guardo. nac•onal demittidos. ou privados 
dos seus commandos, desse numero infinito de autori
dades policlaes victimas ile•sa reaccão? 

Vamos aos factos. Sr. presidente, se lanço os olhos 
para a ~roi'inoi.a_ de Minas. afim' de examinar até que 
ponto é vardadetra a propos1çiio do nobre deputado, o 
que vejo f 

Dos vinte juizes de direito que prP.sidem as comarcas 
em que oe a.oha divididr. a província, apenas quatro 011 
cinco me consta que 11lio Ufteraes, o de Paraeatd, cuja 
comarca tem um só termo, o da Campanha, qne uilo 
&ei se j li esU e:n exarcicio, ma~> que niio estava por oc
~sião da eleição, o da capit.al, o do Sabara e o de Bae-:. 
pendy.-

Qa.aes são, Sr. presidente, os command"ntes··supe
riores pertencentes ~o psrt•do liberRl 'l Sera o de Barba
cena e Parahybuna, tie Leopoldina, de_Pomha e Piranga, 
de Marianna, de Ouro-Preto. de S João d'El-Rei, de 
Baependy, de Pouso-Ale.a:re. <Je JAgnary, da Formiga, 
de Cll.Dlpanba e de Pessoa? Não de certo, Sr. presidente; 

á d si e od Pa 
Será. o do l:lerro. do Sabará., d~-c Mina~-Novas? Tam

bem niio; é o da Diamantina. e Pitan~ny, proposto pelo 
nosso collega. o Sr. Dr. Joaquim Delvhino quando vice
presidente ém exercício da província de Mina!', e no
meado pelo Sr. barão de Mutitiba, então .ministro d.a _ 
justiça. 

E stre os indicados e os que faltão , ni\o me recordo 
senão de 4 ou 5 commandantes-superiores, que não eão 

' conservadone. 
Quaes sii.o os commandantes de corpos qne não são 

conseJ:"vaiore!l! Uma. imperceptível minoria; se Biio • in
dique o nobre deputado os n.omt>.& dos qua podem deter:
minar a exi.atellCia dessa. reacção. 

Dos juhel' ninni.ciPaes nomeados na maior paTte pelo 
minitstflrio de qut- fRzi·'· parto o Sr. Nabuco, ba mai!l al
gunt! <'onhecidos por adhe,os •S idéa.s libPrae!', mas ainda 
ass•m llào e,ttiio em Roai.oria.; se não, provai o contrario, 
vós que affirmais o facto. 

Percorrei c~d>t. um d0s districtos eleitoraes da provin-

O Sa. SA.LATBIEL: Não apoís.do .. 
O Sa. LtHA 'DUARTE: - No distl"icto que tenho a 

honra de ret>re~entar ha tres liberaes para •ete conser
vadore!l. No l" districto haverá um contra quatro, on 
dons contra tres. 

O nobre .feputado a quem me refiro dirá a proporçiío 
que existe no ~eu districto. 

Não é pflssivel, Sr. presidente, que leve a analyse até 
11.os snbdelegatios; a prova cowpets áquelle que a.ffirma o 
fado. , 

O Sn. FEl'.llEI a l nA VEIGA.:-Hei de reP ond.er a V. Ex. 
O Sa. '-r'IA DuAl\ TE: -E não devo mais oocapar a 

attençii•) d~ casa com elite assumpto. 
Contestanljo, Sr. pres~tlente uma asserção qne tenho 

or c•,ntra.rin. !I evid;.nda dos factos. não tive em vistas 
fuz<>r rMlam'lc\:lo nlgoJma.. mas ·~orrigir uma 1nex.act1 9:o, 
evita,.do .a.s~hn yue o ll:Ovarno e o p .. iL formem do estado 
de Minas uma <lpiniito til versa do que reatmente é. 

A illaçiio que ~e pórie tirar de nm grande numero de 
a on ,. ee e um po.rt1 o re ~<t.lvamen .e ao r1u p 
eleitural. eu não a tiro nem quero. 

E' oreciso 8ermos jnst.os antes d.e tudo. 
Em Minas as paixões politicas estão arrefecidas; as 

aut.ridad~s, cnro ex··epçR.o de quatro ou cinc:o munici
pios, não têm. exercitlo e!;~ll int!u~>ncia extraordinaria
mente oppre·&iva que as di>•tmguia em o!ltrafl épocaa. 

A eleição de ·;O de Deze•nbro. com ex~'epção dessesln
gare~, correu se1-n VIOI~<ncias. sem Bl' ameaças dos outros 
tempos; e é as~im qn6 rion preferencia a uma autori
dade boa.. de opintõe~ contrarias, a nma. má que pensa 
comigo Pm ma.teria politica. . . 

• . ~ F t• 

resolver quan1o ~e trata da nomeação ou demissão de 
uma. autoridade é uma que tlio de justiça e honesti
dllle, uma questão de serviçn publi<:o, e niio de partido. 

Neste sentido ois é uo eu ·ut o u~ o ro amma 
do governo dl\-ve ser e~er.utado, porque ontra execução 
que não seja esta póde reviver o passado com todos os 
seus rancores e todas as suas más consequéncias. 

FinQlmente, Sr. presidetd.e, nós do C[!le maia precisa• 
mos em Minas, nós que moramos serra-acima., em longaS 
distancias do litoral, sem rios navegaveis, porque as 
sgaM ~ue se dirigem ao oceano. precipitíio-se das 
cordilhe1ras, é de via\ de communicação. (Apoiado.r,) 
Como não temt-ll tae~ CO<.OO core vem !J. nossa industria, 
ha. umacorrenteconstante deemigraçiio 11mdemanda doa 
lU11;ares m11is proximos dos granaes mercado~ , princi
p_nlmPllte no.• aituti.dos U0.8 proviociaa de s. Paulo e 
E spírito- Santo. 

::iAi que estes effl~itos são inevitaveis, são a couse~ 
quencia natural de oau~as naturaes. 

Se as circumstsMia11 doli oofre11 publioos, Sr. presi~ . 
dente, nno fossem tw) Jesan,imarl.oreR ; se a renda désue 
margem ao ~ugmentn de despeza, em occasiã.o compe
tente, quan<io se tratasse do orçamento do ministerio 
da agricultura., não toria s. menor duvida em mandar 

additivo consi oa.ndo uma elevada n tia annnal 
para continuação da e!itrada União .e Industri& até i 
barr9 do Rio das Velhas, até sua estação terminal; 
dahi <:omeçaria a. uavegaçiio do Rio de s; Francisco e 
dos aeus affinentes até ft.s grandes cabeceiras, e longos 
.mercados ficariii.o nssim unidos a gran 1es centros de 
prodú'cÇiíõ·~· õ -a civilíRsÇiío "'viriirf,-ara junw-de u611 libu• 
ralisar seus beneficios ás populações expersas que be
bem as agnas do grande rio. 

Mas na deficiencia de nossa. renda, quando os encar
gos do thA~;ooro a vultão e os recursos escllsseíio, aca
nho· me em prot:~ôr um ar.cre•~imo de despeza , embor~ 
eminentemente prodo.ctivo. No entanto, senhoree, se 
não me animo a pedir para minha provinci111 um be:o.e-. 
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ficio que mui poderosamente p6àe eleva-la á altnu dos 
seus gr~nde, destino!!, por'lue rec.uo ante a deficiencia 
de nossa.s rendt~s, reclamarei um outro beneficio, cuja 
conce~>são não importa o di~pendio d~ um se1til. 

O quP. paço pois para a pr~vincia de Umas ·Gerses 
é que 03 alurnnos do collegio do Caraça gozem dos 
mesmos pnv1 egtos que os o co eg1o e e ro , uma 
vez que sejiio approvsdos nas mesmas materias que 
neste se leccioniio. 

Senhort;,~ , o coll.,gio de iostro.cção secundaria do 
r. o as co ' s 

jar em estabelecimentos daquellll natureza. (Apoia· 
dos.} 

Exeellente locl'!lídade, clima mRgnilleo pelo ln' puro 
e virginal que se respira no alto daquellas·montanbas, 
torrentes de Pgua de,·penbando-se para todos os lados, 
um magiEt.erio cheio de vo ·~tção, tão virtuoso como 
illustrad·•, a edu~ação ~>oh o influxo da religião, e, 
eoroando todas estas vantagens innpreoiaveis, e que eu 
considero superior a todas, a. santa. e infatigav~l vi· 
gilancia. do virtuoso :Prelado da igreja. marianense. 
(Apoiados.) 

ser concedido sem maior exame, apenllS ~ob a palavra 
de nm tndividuo, que fique o go-verno au•oril'ado para 
mandar pro~·eder a esse exame e conceder o privi-

.. " • - A 

conhecerá. quanto a realtda.de excede ao que hei des~ 
cri to. · · 

~erá. quão avultado não é o numero dos alumnos que 
lhe fr ·ue tii a.s a l s. 

Saberá que a reputação de que elle go~a é tal, que 
para elle aflluem muitos alumnos desta côrte, dE' S. Paulo! 
do Rio-Grande do Sul, apezar üe nenhuma, ou quas1 
nenhuma differença nas de~pezn.s. 

Muitos de nossos g,randes estadistas, que milhares de 
seniços têm prestado ao paiz, foriío discipulos daquelle 
collegio, e parece-me mesmo que no sctual ministerio 
existe o Sr. ministr:) da justiça, que alli bebeu ainstrnc
ção de que faz tão nobre uso. 

Já que a província de Minas, apezar Je sua. grande 
população , não tem um curso de estudos superiores, 
como a Bahia , Peruambuee e S. Paulo • tenha ao ~~-

os sna oc a e peranço a a 
tar alli na. instrncção 'secundaria , afim de que poesa 
rnatricnlar-s~ nos estudos superiores independentett;len
~ dos ,emba~aços e difliauld11.des que soe~ ~ar-se"'tl.os 
~- ' 
dahi gTSndes prejuizos pecuníarios , e, o que é mais, 
grande perda de tempo. (Apoiadq,y.) 

Determine o ~overno que. para se conceder no colle·· 
gio do Caraça. um diploma de bAcharel em let.IIl"• se es· 
tudem as me~mas màterías que no collegio de P~<dYo li ; 
mande noe exames annue.es fiscalishr eMse ensino por 
Dl$1 agente seu; emfim e~tabeleça.as condiç5es, e, pret-n
ohid.U ellat, aejs. autorisado a conceder o privilegio que 
reclamo. 

Espero ~is que o nobre tniniatro não deixará de 
atteuder b e~tas oonsider11ções. 

Ch&mo tambem a att.enyão do nobre ministro do im.
perlo &Obro a oonvenienaia de conceder aos vigarios 
encommend.ados a mesma congrua que o Estado dá. aos 
vig~rioa. collados. 
· ~. sei porque, s_endo o mesm? o serviço e onus de 
&Di bOa,-& 'temuners.çao deva:set' dtverea. 

Ss.a .differença nos vencimentos tivesse por fim excitar 
o d9!ejo da C•·llaçiio nos vigarlos eocommendados. teria. 

os ei!Sa razão de ser; mas taes sãõas vanta-
gens de coUação que determina a vita 1c1e e o sacer
dote no benefi.cio,que só o níio desejão os qne o não po
dem alcançar ou que nãe o pretendem porowtras razões. 

Se a differe~ça produzisse esse re~ultado, todas as pá
. rocbias est.ariiio providas de vigarios collados, e é o que 
se não dá. 

Entretanto as :necessidades do culto sii.o tae11 que 
CIOnv.-m mesmo convidar para cura de alm• s os sacer
dotes que niio .aspirurem 1t collaçiio, mas que pod~r~ 
achar no exerc1cio de suaa fuocçõee, emquanto pers1stl· 
!em nella, metos mais a'llultad.os de subsistencia. 

Senhores, é mister cuid11rmos seriamente da 1\0tte do 
nosso clero; sei que j~ se tem feito a.lgnmR; causa; c con· 
,encer a opinião publica de uma necess1dade em um 

governo ue opinião, é meio caminho andado para sa.tis
faç.ão de>sa necessidade; mas é preciso não ftt·ar ahi. 

Graças a algumas providencias. ~ruada_s pelos po
deres !!upremos d.o E::;tado, no esp1nto.emmentemente 
religioso que tem influído na nomeação dos bispos, á 
vigoro.- a iniciativa do ep;scopndo, mórrnente nas dioce~ 
ses El an nua • a , 1. 
informHdo, s bem da educaçiio do clero, já. tudo não 
CõtO::: poL fazer .. 

1\Ias, ~r. presidente; é preciso dotat o sacerdote que ,. . .. . . . 
de uma subsisteucia regUlar que boje lhe ft~ltão: 

Vêde quão escassa não é a congrua dos nosFos pre
lados, comparai-a cotll os orden!idos dos fun•:cionarios 
publicas de ordem ttdmini~trativa, e não vos direi de 
certo,-que não tenho a! .imo de o fazer, a quem estão 
elles equiparados em relação aos vencimentos. 

Os cabidos pela deüci~ncia das prebendas não podem 
ser, como cumpria que fossem, o · assento dos mais di· 
gnos das dioceses, o lugar de honra, recompensa dos 
serviços mais relevantes e aturado!< prestados á igreja. 

. E' h~je muito freq.uenta ~a Sé de ~arianna a re· 
; 

de uma fregnezia em lugares mais distantes, onde a 
vida. é menos dispendiosa, a. servir um cargo cujo ren~ 
dimento niio presta os ~eios d~ uma subsi&tencia. Mgnlar 

Não terminarei este topko do meu discurso sem re~ 
clamar do nobre ministro do imperio com a mais viva 
instancia~ seu intelligente e fervoroPo auxilio a bem da 

• - · sentida 
pelas populações q_ae formão hoje o rebanho espiritu!ll 
da Diamantina. · 

A auxiedade daquellas populações pelo. presença do 
paetor ha tanto tempo promettido é extrema; as dioce
ses de que forã.o desmembrados slío por tal modo vas
tissimas, q_ue com difficuldade se pôde apreciar em suas 
remotas distancias a acçã.o salutar e benefica do epis
copado. 

. Porque o nobre ministro não ha de tomar a ai, eomo 
um dos assumptos de maior cuidado seu, remover os 
obstaculos que até hoje se t@m opposto á realização de 
tão grande beuetido 1 • 

e o consegUir, como espero, ura.n e su • 
trs.ç.ii.o, o nome de S. E"lt.. ser:ã.lembrado com respeito e 
gratidão por toda aquella população. 

Vou concluir, Sr. p-residente; mas antes de o fazer 
1 m · · w • 

relativos â faculdade de direito de S. Paulo. 
Cau,árão me a mais desagndavel impressiio as pro

posições profer1da11 pelo nobre deputado o ex-p et~idente 
de S. Paulo a respeito de.(\ue\la fa.culdtide. • 

V. Ex e a camara estariio lembrtl.dos que a. facnld.a.de 
de direito de S Pauio U1i descrlpta ~lo nobre deputado 
da Parahyba como uma. oligarchia, cr<'ando embaraços 
á regular administração da. provincia, deixanao 011lenteS 
da cumprir os deveres inherentes aos lugares que oo
cupão, etc. 

Estas palavras a meu ver encerríio uma. acousação 
grave, e tanto mais grave quanto deve ser a conaide
raçiio que nos deve merecer uma corporação encarrega
da de dirip:ir a. mocidaà.e que algum dia terá de dirigir 
os J.estinol!do paiz. 

Todas estas oircumatanciaa de certo já terão che
gado ao conhecimento do governo imperial, por inter:. 
medio do nobre d~>pntB.do ex-presidente de S. Paulo, e 
por isso não será. diffi.cU ao nobre min.istro esclsrecer-nos 

r e e'to, 
Basta, Sr. presidente, não abusarei mais da attenção 

com que V. Ex. me honra e a casa. (.Mtnto bem, muito 
bem.) 

O Sr. Dlogo Velhos- Sr; présidente; ·as ·êonsi;;; 
derações feitas pelo nobre deputado que acaba. •u~ sen
tar-se, em relaçio t\ do~membração da prov1nc1a de 
Minas ou i &na ('.onservaçi!.o uo e~t~<do actual, levão o 
men espírito a nma 6érte dt! lri6As, '8 qunes dou prefe-
rencia para continuar o pro·.enta debntc. · 

O nobre dC~PUtado disae quo a gr~>udoza da provlnclll 
de Minas r.ão 11ervia de poso 1\ nh,~uem. (Apoiadot. ) Nilo 
é exacto; e , sa grandeza deseq_uilibrn inoonvenlenttmente 
as relações políticas e r.dmin1ttra.tiv111 do pafJ, Sr. pre· 
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&ide~te, o estudo o mais perfunctorio sobre a noasa. 
a.~uüstração,consídetB.daq.uer como administração em 
s11 l&to é, como força que ·livilicB; e activa a exeoução da 
le1, quer em relsçílo a todas as Clrcumt.tanclB.B que con
correm pare. o desenvolvimento de sua a.cção {JOr todo 0 
nosso territorio, noelevará a. resultados bem desanima.-

A falta de legiEOlação peculiar e de funccionalismo pro
prio, a divisão territorial do p11iz tal como se acha, são, 
z;egundo entendo, EIB causas que têm actuado, e que por 

• • ~ & • - • 

nito o que devia. ser, mas na realidade um conjdncto d~ 
poderes e attribuições que se contradizem e se repellem, 
com grave damno do serviço publico. 

A acçiio administrativa , partindo do centro para. as 
provincias, estaca nos re~pecti 90S -presidentes; e estes, 
para diU'em-lbe mo"iment.o, têm precisão de pedir auxilio 
a agentes que lhe não siio ploprios; ist'l é, têm precisão 
de recorrer B.OS j!Zizes de direito, aos juizes municipaes, 
aos delegados de policia, etc. 

E' certo que as camaras municipaes são corporações 
administrativas; mas todos nós sabemos que pelo estado 
a l.le se achão ellas reduzidas bem como or vicios de 
OTganisaçii.o, estão bem longe de prestar a grande uti
lidade qne desta instituíçii.o auferem os pdzes que a 
possuem-regula't e convenientemente estabelecida. 

Além destas irre aridades, concernentes ao pessoal, 
vemos a1n a que a acçao a xmmstratlVa se reparte em o 
nosso paiz peta fôrma a mais desigual A simultaneida~ 
de e 11ctividnde necessarias em todos os actos da admi
nistrs~o, tanto quando elles dimaní'io do centro pa~l! as 

' q -des-Para. o centro, são cousa.s que nunca. obteremos em-
quanto prevalecer a desproporcionada. divisão territorial 
das províncias. 

E' assim I Ao passo que a província de Minas, por 
exomplo, abrangendo uma vasta extensão de territorio, 
contendo em si grande numero de habitantes, constitue 
qua8i que 11m Estíido, outras provinciaa, reduzidas á. mais 
insigniticante circnmscripçao, &e achuo em posição dia
metralmente opposta. 

E' de simples iutuiçiio que de semelhante desigual
dade devem resultar inconvenientes· innumeros. ( Apoia

c. 
A aonl!equ,encia. de tudo ó que a acçiio do poder cen

tral, quer ae trate de excouçii.o da& leia e cumprimento 
de ordens, quer da acC!.uisi'iJâO dos dados precisoe para o 
mesmo ooer a recie.r e attender ás necessid~des de to·· 
das as localidade~, como é de sua restricta obrigaç:ão, 
torna ·se íz:npeifeita, incompleta, e sobretudo tiiomorosa 
que não pód<! deixar de preiudicur ~ruvemente aos legí
timos intereses da admioistra?ií.o e dos administrados. 

A est.a.tit~tka. que é a base essencial dn aciministraçíl.o, 
nunca eeré. assim orga.nisa.da, e vemos os Srs. ministros 
apre~entor m 011 seus relatorios defic\entes por falta de 
esclarecimentos pedidos, mas que niio lhes podem ser 
fornecido~, ou ni1o ch~:~guo a tempo. 

Mas, Sr .. presidente, u.\gun11 ilos inconvenientes que 
M••bo de apresentar 110'0 u ponto de vistll admini11tra· 
tivo, dílo so igu11lmente em relo.çil.o 6. politica, vor is~o 
que, como sal:iemos, as proviJlcins ní'io siio unicamente 
di"isões administ.rativns, mns tnmbem entidades poli . 
ticas. · 
. Vemos que a desigualdade territorial c du. populaçiío, 
trazendo como r~suhadu a. d, sigualdade da representa
yão de cada uma das provincias, e~tab~b:!e no seio do 
parlamento desigualdades que não podem estar p~r fór
ma 11lguma na indol~ do nos> o "y,;tema representativo. 

. ~ u . 

O S11.. DioGo VEr.Ho:- Sr. presidente, segundo o 
systema que nos rega, um dos fins da. representação 6 
fazer sobrese.hir s.s pessoas mais habilitadu pelo 8611 
talento a merecimento a tomarem a direcção dos nego
cios publicas. A nação tem o direito de ser governada 

los mais ca azes elos mais a tos assim como oa 
matis apt-os e os maia capazes têm o direito de gover
na-la. ' Apoiados,) 

Ent~etanto, f>eÍa desigualdade da. repres~ntação das 
pro\lincias nulliti. ' ão· se estts principios, e sur em difii-

a. es e !!!.!!!l!lvemen ea nac. s a m1mstraçn.o pro-
priamente dita, mes tambem ã. hRrmonia. e eqnilibrio 
político do todo que se chama. Imperio do Brozil. (Apoia
dos.) 

O Sa. Cauz MAcHAno : - O nobre deputado tem seu 
fundo de razão no que está. dizendo ; mas é injusto 
'l'llando quer generalisa.r a todas !ls províncias. 

O Sn. DioGo VELHO: -O nobre deputaclo quer dizer 
que a sua. província não está actualmente nas condições 
das gra.udes províncias. E' questílo de tempo ; se não 
está., já. esteve, e logo estará. 

E' preciso portanto que os re resentàntes de todas as 

quero dar á província do Espírito-Santo, por exemplo, 
on á da Parahyba, que tenho a honra de representar, o 
meõmo numero de deputados da. de l'lfi_!las, B~hi~ ou 

e menos acabar com a exietencia. de todas essas grandes 
provincias fY~tccionando-as; quero sim.q;ue .. !!e.JI!S~ª-be~!ilça 
uma divisão territorial ror tal fôrma proporcionada que·-·- .. · 
todas as províncias do lmperio, conservando certa gran
deza, tenhão o direito de mandar para aqui igual nu
Llero de deputados. 

O Sa. F. OcrAVIANo: -Tudo iato quer dizer que te
mos tiJo ministros chamado~ ao poder, não pelo seu 
taleoto e merecimentos, mas por pertencerem a provin .. 
oias grandes. 

O Sa. Dcoco VEum:-E' nms iDt-erpretação que dá 

O Sa. GA"A C I!RQUElRA : -N•·te que a província. do 
Piauby, que é pequenã, foi ainda ha. pouco tempo re-

res.entada no ministerio, • 

O Sa. D1oco VELHo : - E' certo; um filho muito 
distincto do Piauhy, represPntante dessn pe~uena pro
víncia, esteve: ha pouco no ninisterio; mas o nobre de· 
put11do deve saber qne nr.ll foi a influencia do Piauhy 
que o levou aos conselhos da corôa. Em todo o caso 
isto é uma excepção que não serve -senão de confirmar 
a. r~,:ra. 

Sr. presidente, remmindo a.s considerações que venho 
de ndduzir, é meu pensamento- que o !mperio aej a di
vidido em circutnscripções t erritoriaes, de ~randeza e 
cxten~ão npproximndurnente igual , sub:tividido em die
trictos ndmini~trat,ivo.i, tendo o governo central em 
cada umu d'1llns seu daleg•do, cate seus a~entes, de 
modt> que a a cção do poder se e:x.erça com Blmnltaneí
dado e actividade p<~r tollo o terrttoric; que ~e crQm 
os con~elhos daR pr<~~idencia.o, como t•m sido len~nrado 
tantas vezes por I!Utoúiad'-\11 na materit• 1 que 11e refor
mem as municipalidade~ , dando-se-lhes agentes execu
tivos oujeitos ao3 p• esidentes de provincia>q e rea.lize··SB 
assi~ a ídéa. carde~l em administração, -a deliberação 

cias, pudendo pelo seu numero collocar-&e em certas con- Tem-se -. ratado muito ne~ta casa. sobre a con:Veniencia 
dições, legitin;as ou illegitíma~, não quero tratar disto, de sepat-ar-se aa attribuições d!\ policia jud.iciaris daa 
são sem.pre preferidas para as organi5a~ões mini~teriaes, da judiMtnra propria.mente dita; e já mostrei com a 
resultando dahi que, sendo o:; interesses do t "ea provin- autondarle do Sr. Dupin que ni"•·J ha mal nenhum nessa 
aiss-quasi-q ue exclusivamente a.ttendidos, ellas consti- . . accumulação • . Me parece que haveria mais necessidade 
tuem-sG verdadeiros pays d' état& do antigÕ-- reg\men_, __ ---- ··aa- · separat'~se 3 poliria. -a.J.ministrativa- da---policia jwfí,., 
fraucez, ao pa-so que as pequenas p! OVÍllCÍilS estão redu- ciaria . Actu!llmente todas as re~pectivas at.tribuições 
zidas aos bourgs pourris da Inglat-erra.. estão por tal fôrma coufua.didas que só uma reforma 

· · radical desde as secretarias de est!l.do do ímperio e jus-
O Sa. P ER EIII.A PINTO :-E' exacto ~ as grandes pro- tiça até aos fiscaes e i:nspectores de q'llarteirão as eepa ... 

vlnciaspreponderão exclusivamente. (Apoiados.) raria.. Não entrarei em semelhantEJ questão, es6 toqnei 
O Sa. Cauz M.AciiADO . lia. s6 uxna correcção a nella para dizer que, eejíi.o q,uaes forem os defeitos da 

fuer,-~glU®It dM gran<lea pto'Yi»,QiM. organilaçt\o d~ n~ssa 1\daúu~:~ttaçí\Q policial, 011 agenwa 
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incumbidos della não podem prescindir de for9a armàda, r tente, devem • Se eatabeleeer P!OVidencias tMS que qual' 
e consegniutemente merece a maior attençii.o o que entre querindividuo da nossa sociedade possa achar nll&erriço 
nós se chama forçl\ lJOlicivl. policial não nma occU{>IICiio incornm••da ~ transitoria, 
. Foi assim, ~r pre-idente, que ea. acolhi com muita como actnalmente acontece com o serviç" das armai!, 
satisfação a 1déa 11pre<~ent.adapelo Sr. ministl'• a,.. guer- ma' um estado perms. ente. um meio de vida com va-
ra, presideD\:e do cons11lho. dl\ di viF-ão do sfoal do ex e r- ta ens no re~eo~ e arant.ia!l no futuro 

• . >l,. pu r s, orça com "tents_ e orça. po tcta, ~nero dizer que, aF.sim como todos •·s funoolonarios 
sendo esta. de~tiuada. a. auxiliar o sArviço ds. pohcia nu. publico11 têm ordenados, mai" ou menos suffieientes, 
provincias. Esta idéa.. c~nveniente•nente desenvolvida, certas p;arantias de conservação nos lugare~ 1\Ue servem, 
póde trazer os roaiot'l--8 beneficio!!, e_ eu peço permissão esperança de aposeutuçi\o uando reenchem o numero 

o o . m aprovei ~~o r, uma e annos que a e1 prescreve, &-lU e es que se e lCt\IIBem 
vez que, segund11 diz o mesmo Sr. pre~.i-1ente do conse- ao serviço poli •ial deveriiio ser oollncacioa no mesm.., pé, 
lho, elle preten-ie dur a e .. ta p:<rre da força votada para obtendo vantagens semelhantes- O serviço que prestão é 
o ~e~uinte exerduio uma organi.acão P.!>pe•' ial. importantíssimo, e em nada someno!\ ao que das outras 
Nm~!lem póde di~er que n_manurencãodu p~z interna, c1a,,es de funccion11rios recebe o paiz. 

o auxilio á execuçao dlls le1,; po~sa ser obj6cto pert.e11- Me p •Tece tambem in<ii·pensavel a. abolição dos cas· 
cente a esta ou aquella autoridade. u e~ta ou á~jnella. ti~ •a corporaes, ou ao meno~i'que alies fos~em limitados 
provincia ·(apoiado•) ; é t•bj~t:to que intHre,ca a todos ; pela crea.ç .. o rlecompanhia!l de disciplina, imtitni·1al' em 
é assumpto geral (apoia-dos:. E ~l'sirn nilo ~eji> que DI\ alguns paizes mesmo para os corpr>s do exercito, na.. qna.ea 
attribniçiio conferida pelo acto nddi 'it.nH-l ás as~;Pmbléas passão a servir, mediante proces~o em conselho e por um 
provinciaes de fixarem a força polida1 esteja implicita.- modo summario, as praças que pnr irregularidade de 
mente contida a obrij;tiiÇtlO de t\Oocorrert~u. os re~pecti·· cooducta necess•ttio desse meio extremo de repreasão. 

_ ___ V!_~Oj!jB_t,c~o'!!fr~e'!!.a~at.rruaus~· 18ldl.Wi.I!.Çl-.I.O...!~U..to:tÇil~-------+---V~isada a f .. r~a polWial em e a da pro,~eia. eal!l 
0 s as vantagens e g•rantiaB apontadas, não sena ddn01l 

a CoaB.~A DE OLIVEIRA : - Apoiado. Foi esta achar o P"Bsoal necessar1o para preencher o seu quadro, 
sempre a minha opiuiãn, · · no qual podtiio ser devidamente contemplados os offi-

0 P.s. Ornao VELHO : Nesta easQ j ~ tiv · • sse que :~ quizessem, os refontladoa, 
de occupa.r me com esta questã!), e felicito-me por ver me9mo os que se achão s.ctualmenw servindo nos corpoa 
queogoverno imperial coméçaa.compenetrar se daquella policiMs das proviocias. 
verdaae, eata.beleceu,lo essa dhi;;ão de força comblitente A' instrucçiio desRa nova milícia 
.. e _f r. r. • · · direc ão · con • n 

;Mas, Sr. presidente, para que a ref:!,lizaçã,o desta me- serviço militar, de modo que ella pudesse em qualquer 
dida ti'aga os resultados que póde produzir, convem emergencia ··oopera.r com o e'ltercito, como em relação 
&ttender a algumas cons1derações . Primetramente, ella é á. sua missão de, diss<iminada por toda a extensií.o e in-
ur~~nte,e deve ser levada a effeito.de,de jil; em segundo t.erior do paiz, repres!!ntar os olhos, os ouvidos e as 
lugar, deve ser ampliada, porquanto quatro mil praças mãos da justiça, enca.rre~ando se de descobrir· os auto-
n~o bnstão; em terceiro lugar deve-se attenàer 2 orga.. res dos crimes, de colligir :~11 provas destes, e de entregar 
n1sação doe corpos de ca.da província, de accôrdo com as os delinquentes ~~~~~ tribunaes, tudo sem os inconvenien-
necessidades do serviço e de modo que appareça pes~oal tes qne actualmente se dão com agentes FOli('iaes spa·· 
para co'llpleta·1os; vem p)r ultirr·o a. que-stão do di- nhadoe nas ultimas oamRdas da ooput~ção, os qn11ee, em 
nbeiro, questão a mais importante e vital da actualidade vez de gar21ntirem a ordem e tutelarem os direitos doa 
e pela qual começarei. · ' c;dadiio~, são ás vezes os primeiros a promover des-

_P!lra a orgauisação da nova. força poJicisl S. Ex. 0 s~ _ or-~ens. e ~·,flic_tos, . disturbios e offensas tanto á. pe;soa 
r . necessane.mente e sprovettar ·• '1 e. 

os actnaes co~po~ fixos de guarniçiio ja existenr.es em Sr. presid~nte , a hora adianta.ita em que me ~oube a 
algumas provmc1as, com os quses faz-se niio pe~uena palavra obrígii me a. lluppr•mir as observ,çõea em qne 
de11peza. Ta.mbem nü.o pequena despezll. se faz com os eu q_uor•a t-ntrar a re~peito de outra11 m~tP.rillB adminia-
destaeam · • • I! 

. Ora. se á quota correspondente a taes desoezas addi- da. .nos •a politíca , com o qns formarei a ~eguuda purte 
c10nsrem-se as que cada uma dae proviucins póde forne- do m••u discurso. promet~n,io ser o mais püs~ivr.l breve. 
cer; porque despendendoellas pouco mah uu menos aquin- Po•ter1a pre~cmdir ri e f.,l,ar em poli<-i<•a; Ul8ll quiz 
ta parte de suas rendas com a sustentação •bs re~pect1 vos flellUtr o con;;dho do N'Mtt:'l AmerickDO ' haning a FtUi 
corpos policiaes, iusufficientes e mal orgsnisadoR não concitia liios : ~ Etotudlli a política do vo~so pa•z: é um 
hesitaráõ em dar, p• •r exemplo, 14 O.ecima pa;rte da;. ~es- exct:'lllents meio de enHino, e CO!'lCOTJ;'e efficazmente pura 
m.a. .. ~endas para terem nov~~ corpos ife polic1a bem a e•1n<~çilo do povo • ' 
organ1sa.doe e capazea; de eatu•fazer as necA.~sidadeR do Com melhor vo 1tn-le ~~e~ui o ·"On!ielho, por ter notado 
serviço; e se final Til ente fôr aprove•tada a idéa trazida á que o d~bate poLitioo tomou, desdo sen começo net~tA 
casa por um nobrs deputhdo por :S Paulo, e já u,u,tas casa., U'lln ft:'liçH.o tlnra ~ttlri.;tica e especial i~to é, ca;da 
vezes lembrada, de e~hbelecer-se nm impo~to s-·bre deputado ~tpreciou a ~itnaçiio por um mo lo ditfenuue) 
o.ada gna.rda nacional, creio qne o governo ficar!\ habi- caben·1o bem a. RP;>li•!açli.o do tot cnp•tCJ, qu-Jt "'"'~''""'· 
l~ado .<lOm os meio" pecuni&rio!' precit;o~ para realizar Antes de tudo, porém, p•r.Oltta- me V l!.:x. e a cam11ra 
t.ao uttl reforma nes condtções indiéad••tl. que mui perfunctoria.meaúi toque em algumas questiSea 

Só ha novidade no imposto sobre a guarda. nacional; traz•da., ., tribuna. · 
mas deven~o ser tal imposto muito mt•di.,o, rte J S ou Príu::.eiram4:1ute a da. respon•abilidade pelos actoa do 
2S a.nnuaes por pessoa, nenhum>t difficnldade trar$., po ler mo der -dnr. 
todo o guarda nttci<>nal estim·râ. poder eximir-se' dos Poder-~e . h a dizer que o ~>eu exame niio encerra inte-
trabalhos , in<'~ ;mmo<ios. ~ per~egniçõe~ meswo ~ue· re~~e que é quP.Múo di<iactioa on P.B!-!eculati a. Pelo 
soffro com o oneroso serv1 ue a;obre elle sa ac 11l- r • • e 

por ao pequeno. qusntJa. ~or i~t10 á de tod.a s. coay~mtmcia ser bem escl~~oreoi a. 
Se o lJtinisterio, como f e tem dellla.rado p11lo orgão do s~m t·•r a p~tenção dtt trazer luz au c\~bat4t, o que vou 

nobr~. Sr. ministro da. ju~tiça pre~en-;e f"zer a\"umas diz .. r 116mente Herve vara detinir "minn:l optniio. 
- modltil!aQõa~< na 1~1 di>. -~uarda nacional, do maneira quo D:go qutt e~aa ~ne"ttl() tem ~&loauee pracioo, porque 
o serv1ço reapecttvo nno contmue a. P' B·.;r v-1uttoria· se II.II(Udtn, por·Uil 1ido do qua ''' mio\ atroa 111\o legal· 
men\e l->Ob•e_a população, niio póde deiltnr de at1ender mente re~ponuvel• pRio• actoa cio poder tn .. dcradur, 11 
a ~stBII consuieraç~s, oonvencend(;-!1 ·~ do que a. creaçiio lembr!lr d" a1,re~entr.r· lienuncl" cuntra qual-tuer dellea, 
de corpo"' do poltcla nettes condtções ó o meio mllis eat. cRmara é t!Ompetente para tomar ooube.-,tmento 
pro6cuo de obt~r o seu de.&deratum. detl~~., .decrehndo o ~eu pro,eguiiD&úCQ .. on pondo-lhe 
·· Lcmbr~r ao nobre miri.i;:;tr(o da.-gue~at profie,.ional termo. 
na. matcna. qualquer co?P.a á.(~ca d:.t. orgauir.&Qij,o in· Nio vejo, Sr. pre11\dente, raziW para a gr~mile contro-
t4!_t'na da. nova forç,. (>Olocu1\, ~ena suparfluo ; tontretanto ver«\a que se leva.ntoll a respelt<J do mod.o de ae eu tender 
nao me dtspenso de dner que,embora.t~e mau tenha a dis- a questii!). Creio p :Jder dizer :-ügem hGbtmu• -; e neste 
ciplina, ecouomia e ~imen doa oorpoa da força comba· ()a&o as opiuiõea de 06Criptores _que tratário .C. jure COM• 
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--·--------:--

.. a~ . !lnc1a . o co~se ... o, C:' es_ a o ~ra o .. ng~" na,_ e · presa o âa sítnbçãó'penlll • .. c '" . , · J.~- - ~ < :_, . · 
a oonst1tllição es~abelece litteyal~~a~ . S: res_J?ona~bWi- • · ~u~o;·isto me par~oo. dê simples intuição ~ e ~epofs 
-1Jaile dos con~l,heli'08 de est~~o no art. HS- ·• ' · · ~- q~~ rat~ e~ . háv~aicJ.e;cl'!-r a· uma· parte -~ CO!'~'J.~';.. 

O~a, 86 08 actoa do poiler moder~or.-· com ~~9<'l>9.ii.? ·gtslstiVCi utiuemelhantd~trmto·T Os que aoharem'·a8lllj;. 
. em s 1 · • ·• · · • púgnímte, ·mBB qUizerem a todo tríifi-

l~gislli.~or constitui~ te, q~~~- ~ res~.naa~UidJidi ~ 1'ànte, descendo da al~ra a~ q_ne• deve estar ilem~re eol· .. 
--~ .~ctos_, es.ta~a compl~to e ~m def~iuao. · . =locado ·eom:0' 1ohefe supremo=da. ':ni\ÇiO e sen'primeifó·re-

U• Sa. DEPUTADo: -Mas a respousabilida~e do con- presentante, fosse cap&Z . dê ' •praticar . o· maFe por süü 
aelhi5..:d&' ·est&do ;exi&tiasótnentê quando o conselho era ~os q,ueb_rasse··, !> sanctu~o - ;d'a 8!ifi _in:violá.bilidade, o 
~iúiifeàtààíeii'te~dolóso; , . , _.,, _,l l •·· . . . . . •.. __ , ,,1.1 un1co rêctlrso·sena o que•esu oons1gnado nO"'Iirt~l26 ela 

•eotiati~iÇ,ão, qué~ec~~· a !~se~bléf& ~· quei é cite. 
. O Sa. D1ooo VELHO:-Sem ~u~ida, porque sem essa · gundo:representaiite na naçaõ; competente lJa:ra. decl.arir 

condi9fu> seria diffit•il ou im,P.ossivel descobrir m~ fé, e a incapacidade 'tn'oràl do iinperantei · · ·· ·' · . : ·=· ' ·'· 

_sem esta não ha· cr•minalidade, nem conae~intemente · ·-·A_ ~lnção da. q~estãô; o ·l'6our8o cons_!itucion~ Para 
responsabilidade leg3l. Como já disse, o imperante só _pttnll'·os ·abttsos ~ue por ventura. se possao ·dâl' :··n~:' W(o 

. p~a dispensar Budiencia do conselho ,de estado quando ·das prerogootivás do pod~ mOderador soria 8Ssim~· 'do 
:nomeava6 deuút~~·~~~F·---r--~· ~~~~- ~~~;~a~~~-~=~- b~l~é~a~· g~e~r~M~dwe~p~~wn~duo~-o~im~· ~P· ~iaa~- D-~~------
do art. 101 da constituição diz: · ., '· · · ., · · ·· ' , • -' · · "' · '· 

. .. c Nomea:ado e demittindo liwnmntll os soUB minis- O _Sa. ~:6-~!'~a_o CAHPOI d~ um _ap~te. 
tros~ ~ 'A_ palavra livr~mente, que p~~:receu ao nobra de

O Sll f>IOQO VELBO : -0 nobl'e ·de ntado 
redun-tancia, quer dizer que esta era a unica prerogativa ez a honra de att~nder ao que disse; desenvolvi o' flJI-
que o imperante podia exerce!' soberanamente sem an- tema constitucional primitivo; depois .apresentei o que 

'dienciâ· dé nin~uem, selir' :aubordina~la ao crlterio de fi(! es.tabeleceu pelo. s.cto addicional, collocando. a ques-
qualquerâ gãnte intermedio. ·· • ·- : ·•' ·uo. no ·r.e.n verdadeuo ·ponto, · conforme enteodQ; e por 
. }!>~s, Sr. presidente, a responsabilidade do conselho de ~t1m~ expnz a d_ou~rif1& qne se. poderia attribirlr a.-
eetado pelos ao1.oa do poder moderador qtie.estava assim liberaes da const1ttunte. Tenho mostrado sómeilte ·o 
~lar~mente estabelecida tomou outra face. O att. 32 do 'que está eatatnido, emittindo minha opinião. · · , 
. aoto addioional supprilnio o con&elho de estadO, e com- 0 Sa_._. Mu.TINHO C.u:POs dá um aparte. 
quanto a lei ordmaria de 23 de Novembro do lRU 
creuee ~ e~~"ten~, decretou que a audiencia a elle fosso · q ~D1ooo V:n.uÔ:-J)eat~ q}l;;st~, Sr. presi~te~ ; ·. 
facultati"'a ; portanto .ubsiate a que11tilo · · der1vou-ae outra. tambem aqm dtscut1da, da 1ob1r.anita 

Retlectindo sobre as razões possivois da auppreasão .fOpuli:Jr ·, do àir1ito d1 r1ooluçllo. Eu direi ainda meno's 
d,o primitiVO COn~elho de e11tado, muitl\8 vezes tenho palavras sobre ella. . . · , ·. - ~ . 
inquerido d_e mim par~ mim - seria. iirefl.es:ã9 do legis·· · ' Todos nós sabemos que o exercício da soberania tem 
lador'! ~"&tia o propoaito de descobrir a corôa, julg&ndo- dado lugar a grandes discussões,· e a estabelecerem-se 
se expôr os actos do poder moderador á apreciação da dóntrinas' inteiramente · oppostàs. Temos a theoria ~ 
oonsnr" sem o supposto correcti v o da re~ponsabilidade Rousseau ou da. escola racional, seglllldo a qual 0 podlr 
legal 1 ou ~etendeu: ee pass'ar esta para o ministerioT oonstit11inte permanece sempre · em posição aotiva :e 

Qualquer destas razões me parece inil.dmi~sivel. Ás decisiva sobre os p<lderes constituídos, como ó mandante 
d~as. primeiras 8~0 incompativeis co~ ~ sabedoria e pa·· JIObre o seu manda.tario. . . . . . 

-------l~!!'lnltlaltiit.t~l!!!!!!!ll-~:>S-Ifeltil!. rmtor.es-cio-:tt.et;o-addlici<ra-sa-.llttn:e-t:lm!!:--t----~ttru!Hl-th·eoria de Montesqnien, a qua-l, exager8n-cJt..0.------
.Prt3d!cados derão mais de uma prova; e se elles tivessem a da escola historica ou experimental, est&belece ·a eii-
qnen.io estabelecer a re~ponsabi:lidade mi~isterial p.elos ca.maçii.o do poder constituinte nos__poderes constituidos 
fi.Otos daquelle poder, tê- la-htão estabelec1do por dh.po- que se torniio assim absolutos. Estas duas \heoriu 

--- ---~~-~,c:u~~pr~~ea __ ~responsabilidade legal importa puni- levão a extremos oppostos, mas ignalmente funesto.t '' 
çio, e no i:üre1to penàl,·onde- tndoéltrictljur.i•,.nio .. v.l~.- --- uma vai ter á eoberania do povo, "isto é, &o dirlilo ~ 
Iam as deducçõea nem inferencias. · - · -i'6tlt1lUV4D -sempre-que .. o .pnvo. ou -P~ .!l.'? _l)!)vo enU~nder 

Eu entendo portanto q11e o s.cto addioional -veio esta- que a liberdade periga, a outtll. va.i ter á eoberãmaiili~ - ----·· 
beleoer a doutrina que eu aceito, re que tem aqui sido luta_ do governo de faeto, a~ja elle quem fôr, ÍIIO 6 ao 
vautajollamente snsteutada pelo nobre ministro da jna- dtr1ito da dicladura em nome da or<lem. Em. niinh~ 

· -tiç11, a11 não rtlf\poilsabilidade· ministerial pelos aotos do . está !1 verda~e ; a auarohia ou o despotismo lià d~ pre-
~er moderador. . . .. · .dommar. · . · .. . ... , . 

·Na realidad..,, Sr. presidente, desde que a conati- Uma ve~ e~tabelecid~ as f~rmas do governo pelo po-
~~ d.efinio o que ara o poder moderador, e o dele· ~er conatitumte, e fe1ta a aua delegação aoa po4e1:ee 

TOMO 1It ~- 47 
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--SESSAO. EM 31. ntrJULUO DE 1861. 

emsatituiaDe, aq uelle deeap_pll.reOO de facto; ~a~ não 
.blli6.ca-se nem ~manece Inerte, pelo con,rano, moes
~temente vivifica a acçii~ dos Iilesm.os poderee constr
tu.idos, manifestat~do mu1 normalmente 1\ sna for~, 
~ meios regulares da publicidade das discus~Qe&. cia 

erdade da in:· rensa e outros oue formão a o iniã.o 
~bliea, a. qua infiltra-se necessariatnP.nte naa leis o 

, .titnições pela renovação do mandato legislativo. 
.As~im1 qn11.ndo o Sr. ministro da justiç~ disse que o 

er eon•ti1uinte se enca1na nos poderes constituídos, 
Dao qwz E-JgDl car que es es se rnsv s sou os ou 
estacionarias e sem correctivo, para niio aeguirem dieta
me& da nrdsdeira opinião publica ou uão acoUlpsnha.
.nnn ()s movimentos e tr11nsformações da sociedade, e 
. S. Ex. expôz a doutrina vt::dadeira, doutrina reconheci
da J:ela constituição do Estado, que cstabele.:e meios pa
cifico:~ e rej!.ulares pa.ta todas aB reformas, e repelle as-

, sün o direito de re"olução, direito tambem repellido por 
6uillot, Htllo e Duvergier de Bauranne. 

U11 Sll. DEPtrrAD0:-0 Sr. Zacarias defendeu o di~ 
:rei~ de revolução com a autoridade de Guizot. 

Cumpre não levar estas proposiç5es a todu u @.:. 
seqnencias. . ' ' 

Os pàrtidos existem, i:nodificndos é certo, mas erls
t.àtn. As necessidades que os creirão dasapparec~tiio~ 
vierão novos; e u transformações socia.es dei'iío-lhes 
outras modalidades. 

conc1 18Ç80, a qu 
viciada na sua origem, e ainda mais na sua applicação-, 
foi o dissolven~ poderoso empregado cont-ra. os pe.ttidos . 
de outr'ora; mas a _mão que o empregR v a níio completou 

o . ' • 
Perante o raíz apresentou..-se o gabinete de 4 de Maio 
de 18:>7 proclawando ainda como seu programiXla. essa 
palavra sonora.... · 

O resultado foi o que sabemos. Os operltrios da nova 
na.bcl não tiverão forças para lançar os destroços de
luidos dos antigos partidos em outros· moldes. Não .· 
souberão apro\"eita-los, para com elles organisa.rem 
novos. partidos nas condições em que estes não podem 
deixar de existir como instrowentos regulares e neces
sarios de governo. Em ve:?: disto vimos que ;e pretendeu 
levan.tat por eqni.librio interesse& locae& ou indi·•idllH.es. 

. ' den o ortunida.de e tudo • . .. ' , .. 
toriador e doutrinaria. Coroo historiador, n .. rrando os estn perdm-se, e a conseqnencia foi que o espiri-to pu-
acontecimentos que se deriio por occat:Jão da fundação bliro, que não p6de permanec-er em 'quietação, não 
da independencia dos Estados Norte-Americanos, escre- achando novas sendas para a sua actividade, teve de 

· o retro radar. Os anti os al'tidos reor lln.isárã.o se. 
_pa.\a.vraflque exprimem uma verda·ie. porque alli tr01ta.va- E' certo, como já disso, que el1es se ao ão pro us a~ 
ee de erear a au.tonomia de um povo escravisado á. metro- mente xncditicados: to i os tespPitão e querem ao menos 
_pole. o qual e:xercia não.? ciireiro de rev~luçllo, e s~m , , de ostensivamente a constituição, ninguem pretende :o-efor-

' , mas preci itadss, não estudadas ; mas 05 principio,& 
que Guiz.ot, o doutrinario, tratando della, isto é, da so- ger~s e motores e ca a um encHma os nas r!l 1çoes 
ber~nia do povo, Eynouyma do direito de revolução, em do p·, !!!>ado rPgulão as nece.sidades do presente, e pre-
lugar competente diz 0 seguinte: · . parão as aspiraçõPs do futuro. E' o que se vê no paria-

• c. A.. soher~<~nia do povo é uma grana e força que inter- mento e fóra de11e. 
vem algumas vezes para quebrar uma desiJZualdade ex- O pHJtido lib,.,ral, como toJos , aq_ui vêm, mostra-se 
ces~iva. ou o poder e.\1soluto a que a sociedade nfio póde cheio de vida, apresenta suas ídét~.s, e vota cerrado nas 
.~ala snbroetter-se,.. do mesmo modo que o de~p •til:imo suas questões. 
mtervem outras va.zes em nome da ordem para ligar a O p .. rtido c-:>nservador representa a maioria, e tem 
llOCied, ~e ptestes a._ dissolyer se. E' um ·me•o dll ataque sido cla~sincail.o em d\\lJ.l:. g~npo~ - exagetado e"l!.tiema-

-~ de~l,ruaçilo, nunca um JDSIO de fundar a liberd11de. Não do, ou _puritano e moderado. 
A Uijl_ prmcipio de go"erno • é uma d,ctadu~a terriveL e Pela minha parte rejeito a distiucção, e apezar de 
pas.sageira, exercida pela multidão, dic~adura que cessa me sentar ne.,tes bancos, não cedo em mc;>deração a_ qual-

•~ • o u 1 ao onsum ou a sua 
obra de destrui.<;ã.o. • conservador monopolio para si. . 

Ora, Fenhores, quem ·proclama esta doutrina não Sr. preside.ote, comprehende*se que em todos os par-· 
póde ~econhecer nunca o direito de revolução. tidos, mesmo no11 tempo.; de luta, edstão individuoa 

---:--n~;;--v.;=;;;-;-;~-:----;...-:::~::.--::'f!:~-=-=--;:::~:::-::-=--:-=::-=-=-:------+--.e::!.a.l1tat108~-l·uu).l.ertmtes bem como qne existão outros 
Sa. UBTADO : - uizot isse na tribuna, em uma · d d ' l · 

cocaAião . c Ba revoluções justas e necessarias. ,. ma1s con escen entes e ma eavets • •• 

O Sa. D•_oGo VE' no : _ 0 Si:. m'ui~tro da justiça O Sa. BEZERRA CAVAJ.CANTI: - Os moderados são 
iam bem o d1a~e; mas porque uma r6 volução póde ser um maleaveis 1 Protesto contra esta interpretaç&-o. 
facto necessar1o . ha de ser levada.:\ altun1 de um d\rei.to 't O Sa. DJoGo y ELno :-Não pl'ocure o nobre depu.: 

Não posso conceber que ningnem <1a verdadeira tado tirar esta i!laçiio de minhas palavras, que síio. ditas 
escola consenadorn ou liberal aceite femelhllnte dou- com refereucia a todos os partidos, eem ~entido offen-
trina. ll~ propria dos democratas puros. dactueUes que sivo ao car~cter de 11lguem. M~s entendo que é muito 
proclawao a. st,bers.n'a do povo com o snffragio univer- inconveniente ·e infeliz 11. idéa de se de8cobrir ~m acci" 
sal; e o nobre deputado que me honrou clliu o seu dr-ntes da \ndo\e e tempe1:amento l.ndiv\dual qual\lica-
~P11Tte Btsbe peTfeitamente que Gnizot, combat.,ndo ções que nada atinal exprimem,• mas que podem motivar 
estas doutrinas, só reconhece 3 soberania d~ rat.iío desgostos come j ·~ temos vJeto. . • 
~ma maioT\a dos mais aptos para conhecerem a ver- Por mim declaro, a~siro como condemnarei s:tB exa~e .. 
dade e a justiça. · · -raçõe• de 4uem quer que entre nós pretenda restabe!e-

0 nobre d ... putado pelo P21raná. tambem citou algu- cer esse passado, felizmente esqu~cido, de luta e pressão, 
mas pal~tvras de M11l, mas acho que ellas servem tão de antagonism<> e intoleraucia, cond,mnarei igual·· 
Jouco <·Omo as de Guizot para sustentar o dire1to de ment-e as hesitações d .. quell~s que, emboscado:-. entre 
revoluç,..o. Na Inglaterra., oude pt<'.liomina a veTda<leira o sim e o fliJO, pretendào annuHar a acção do governo 
escola experimental, onde a opinião é quasi soberana, convertendo 11s calllal'a~ em vela.a rôtas imprest.aveis para. 
()nde~ ~111 phTase _de B~rke, as instituiçõe~ perpetuiio· se a áire,.çlio .,3 náo do Estado. · 

• • I.J , e li:m n eu veJO que na a · · • · • 
zõ se proclama semelb .. nte dire•to C'Ontra os governos rio actual conta cow o apoio dos conservadores desta 
que contrarião os sm~ intereM!es mercantis. ~~sa, e e~tou convencido de que as ·quest~s insi~fi-

"'' O tempo urfle, e não pos~o deixar de limitar-me a conteS que por ventura se suscitem desappareeeráõ 
· ·c.etas con~idarações. · . perante a 11olução de qualquer outra· em· que iie ·envoliãó 
--·-··· Sr. pre..i1tent.A, tem llido olijecto de controveraià. tRoto as jlrandes idén.s e interesses do partido. 

:ao padomcnto como fóra delle, 81' autuulmoote o:xiht•~rn Mlla, Sr. prll~irlente, admittirado que não hajão parti-
-partidos pol~ticos. c entretanto elles ~e manife•t-ii .. 110r do11 entre n6R, como (\UGrem a.lgua.a ~ue os ach.Ro redn-
t.odoa ~· metos por que os partidos ee podem manifestar :tidos a que~tlio de nom .. s propr:os, ecja-me licito tam-
218 l?u·eaeit.oral, na tribuna, na imprensa! ' bem d•zer a ruiio por q~.oe pretiro alguns dessee nomes.. 

Diz· se taanbem que se exist.,m e~~B panido'.._.elle& pr·-Prit's a outros. ·· - - - -·----
--~!Ida ~então~o-têm principiOB, r1ão têm idéas! Temos neoo~sida.des urgentes a attender, como nhi-
.:.;~~~tanto é em nome daquelles e dest&s qa.e todos gnem desconhece. Devemos fazer certo& retoq_nes, e 

·realizar algumas reformas nas nosaas leis. Algumas 

•· 
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Cleeaas :reformas são muito importantes, e é de grande 
(:Onvenienda que ee adiantem. Ora, en que profeaso 
(:ertas idéas, devo querer que realizem taes reformas 
aquellea que penaão homogeneamente comigo. 

·na para mim uma idéa capital- é a da observancia 
-e fiel execução da constituição.-Portanto, entre os que 
sempre a defendêrão, aempre expuzerào-•e na luta para 
salvar os seus princípios e doutrioas atacadas até á miio 
armada, e os que até hontem a combatêriio, devo pre
:ferir os primeiros. Quando os oegundos me derem suffi
cientes garantias de que a querem sinceramente po
derei nunca preferi-los, mas vê-lo st m descoDfiança 
entre aquelles que já são por mim conhecidos . 

Conseguintemente, aabendo que em these oa nomes 
proprioa nada significão na política, onde buEcão-ee só·· 
mente idéas e principies, não posso deixar de prestar 
toda a veneração áquelles que oymboli•ão idéas e pria
cipios qte.são os meus, que representão opiniões e cren
ça• com as quaes commnngo, que significão talento•, il
lustração e serviços reses prest&dcs ao paiz, e a que se 
ligão tradições gloriosas .. como por exemplo, a repres
são do trafico, o restabelecimento das nossas finanças, 
a rehabilitação do nosso credito no exterior, a expulsão 
de Rosas do Rio da Prata , etc. (Apoiados.) 

Forão deEses actos que brotArão as •em entes de nossa 
prosperidade, que já se quiz lançar em conta á esteril 
quadra da conci!isção ! 

Ora, se aos serviços, virtude;; e talentos é que se 
chama oligarchia, declaro com toda a franqUEza que 
sou complice na existencia de semelhente oligarchia. 
(Apoiado.• ; m•âto bem. j Sem abdicar nunca a minha 
jntelligeucia, sem nunca deixar de guiar-me segundo 
os dietames do m•u semo intimo, entendo que não me 
degrado em reconhecer e aceitar a influencia l•gitima 
de intelligencias superiores. (Apo iados) 

Senh.:lres, deixemos as pequenas questões, e attenda
mos á situação do vaiz ; temos immensas difficuldades a 
resolver, temos assumptos importantíssimos com que 
noa oocupar, e cada um dos quaes póde ser objecto do 
mais acurado estudo. O gabinete proclama a politica 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

de justiça, na qual se inclue a execução da oonat.itui
ção e das leis. Neste terreno comervadores e li'l-eraes 
11ão podem lutar por idéas extremas. 

Concorrão todos com suas idéas e luzes para ~ue o 
bem do paiz venha naturalmente como uma solução, e 
não como explo~ões ; vale mais caminhar pouco, mas 
sempre, do que dar saltos mortaes, e depois retrogradar 
para áquem do ponto de partida. 

Terminarei, Sr. presidente, applicsndo á nossa situa
. ção as palsvraa pouco mais ou menos com que o notavel 
publicista Helio finda o seu precioso livro do Rtgimm 
Coru tttucional : 

Os vicies exi•tentes no nosso regimen não lhe são 
inherentes,são adventícios, e não eómente podom ser ex
tirpados sem dilacerações, mas ainda não serão extir
pados sem melhoramento. Sirva-nos isto de aviso: a me
mos as leis elo nosso paiz; e!las, apeznr de tudo, são as 
mais bellas que se têm dado a um po•o grande e livre. 

Recebêmos a liberdade como hersnça dos noasos ante
passados; comprehe.ndaruos o pc·nto em que el!a se acha: 
todos os seus fundan•entos estiío lançados; não toquemos 
nelles, porque podemos fazer ruínas. 

A noss& misbão consh.te em acabar e coordenar, en
cher as lacunas e e•tabelecer a harmonia. A experiencia 
do passado deve salvaguardar-nos dos perigos do enthu
siasmo. A virtude que t•mos a praticar é o amor calmo. 
e vigilante da liberdade, a perseverança do Z6lo civico. 

Não caminhemos .:;enão nesta senda; mas caminhe
mos sem parar, e não cl.eecansemos emquauto a verdade 
constitucional não fõr completa. 

Entendendo que todos es<es bellos pensamentos se 
resumem na palavr·a-justiça-do programma do gabi
nete, presto-lhe o meu apoio sincero e desinteressado. 
(Muito bem, muito btm.) 

(O orador IÍ comprimentado). 

A discuseão fica adiada pela hora. 

Dada a ordem do dia, levanta· se a seasiio ás quatro 
horas e meia Ç.a tarde. 

FI:M DO TERCEIRO VOLUME. 
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